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 ملخص الدراسة
جاءت الشرائع اإلسالمية باحلفاظ على الضرورات اخلمس، وقد رسخت العقيدة اإلسالمية هذا 

  املبدأ واهتمْت به وحثْت عليه.

ويف تعاقب العصور قد ينتاب الناس فرتة حيتاجون فيها إىل جتديد معامل الدين النقطاع الرسالة، ومن 
، والذي ُولدت دعوته يف زمن ساد فيه االحنراف - رمحه اهللا -الوهابأولئك اددين اإلمام حممد بن عبد 

العقدي، بسبب احنراف الفكر الذي احتاج إىل تأمينه، وقد اعرتضته بعض العقبات اليت عوقت دعوته، 
فمنها ما هو عقدي، ومنها ما هو فكري، ومنها ما هو حالة جمتمعية مبنية على أحكام شرعية، وقد قابله 

مشارب خمتلفة ونزعات متباينة، ونازلوه يف كل ساحة، فشّخص احلال وبذل جهده يف تصحيح خصوم من 
ما طرأ على الفكر من لوثات أوصلته إىل االحندار يف مهاوي الشتات والضالل، وقد سعى الباحث إىل 

دى أثرها تقسيم هذه املعوقات، وجتلية ما ادعاه اخلصوم يف اإلمام من م، وإيضاح رأي اإلمام فيها وم
  وخطورا على أمن الناس الفكري.

ركائز بىن عليها فكر جيل يطمح للوصل إىل مأمن يستجن به من  -رمحه اهللا - ووضع اإلمام
ُمعكرات صفو تدينه وعيشه؛ ليسعد يف حياته، ويستعد للحياة الباقية، وسخر الوسائل واإلمكانات املتاحة 

ه الركائز، واملـُتمثلة يف املنهج ومقوماته اليت بىن عليها من الرد لتحقيق الثمرة املرجوة، وقد جلى الباحث هذ
إىل الكتاب والسنة بفهم السَلف بعيًدا عن املصطلحات املبتدعة، وبيان عقيدة أهل السنة واجلماعة املتمثلة 

ي عن املنكر، يف الوسطية، وطبق الشريعة اإلهلية الربانية يف حياة الناس، وأظهر شعرية األمر باملعروف والنه
وأقام القضاء على املخالف، وكل ذلك من أجل وحدة الكلمة وااللتفاف حول الوالة ومؤازرة العلماء 
الذين عّرف بقدرهم ومكانتهم، ووفق ضوابط واضحة ملعاملة املـُخالف، وهذا البناء كان بوسائل متعددة، 

  لف عند تعليمه أو حواره أو مناظرته.منها اإلقناع العقلي املقرون بالدليل الشرعي يف دعوة املـُخا

من خالل ذلك صفاء عقدي على منهج النبوة، وقيام دين ودولة على  -رمحه اهللا -وقد حتقق له
أسس متينة أسهمت يف بناء ضة علمية واجتماعية، فنعموا بأمن واستقرار يف مجيع ااالت، وقامت على 

ألفراد واتمعات، ورجع الناس إىل منهج السَلف يف ثوابت ذات أصول راسخة ظهرت نتائجها يف حياة ا
 ضة علمي ة، واجتمع الناس بعد الفرقة على وحدة الكلمة االعتقاد والعمل، واحنسرت البدع، وظهرت

والصف واهلدف، وساد االستقرار واألمن، واحنسر الفساد االقتصادي وتوفرت املوارد، عندما سادت القيم 
  الفاضلة يف اتمع.
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Abstract 
The Islamic laws were to maintaining five essentials of Islam. The Islamic 

faith have established, concerned with and encouraged this principal. And by the 

succession of eras, people might face a period of time in which they need to 

renew the parameters of religion due to the interruption in the message of Islam. 

One of those innovators The Imam Muhammad bin Abdul Wahab - mercy 

be on him; whose call was born at a time of belief deviation, due to the deviation 

of thought which he needed to secure. He experienced some obstacles that 

hindered his call, some of them aredoctrinal and others are ideological obstacles 

and some on them were a kind of community case based on legitimacy 

provisions. He also met opponents of different sources and divergent trends, who 

disputed him in every area. He diagnosed the case and exerted a great effort to 

clean the ideology of the attached pollutants that Led to a decline in the abyss of 

diaspora and misguidance.The researcher sought to divide these obstacles, and 

unfold the claims of the Opponents about the Imamand to clarify the opinion of 

the Imam about that.as well as its effects and seriousness on the security of 

people's ideology. 

The Imam – mercy of God be upon him- also clarified the substrates on 

which he built the thought of a generation to reach safety away from the 

impurities that disturb his religiosity and livelihood; so as to be pleased in life 

and to be prepared for the remaining life. He also providedthe means and 

possibilities available to achieve the desired results. The researcher represented 

the substrates in the approach and its components on which he built his response 

from the Quran and Sunnah with the understanding of predecessorfar from the 

invented termsand indicated the doctrine of Sunni for the followers based on the 

approach of the Sunnis of moderation. Also, he applied the divine law in people's 

lives and showed the rite ofpromotion of virtue and prevention of vice, and 

established the elimination of violations for the sake of word unity and rallying 

aroundthe governors and supporting the scientists, who knew their position and 

ability and according to clear controls for treating the offenders. The building 

was made by various meansincluding mental persuasion combined with 

legitimate evidence in the calling of the offender when teaching, taking or 

debating him. 

He realized this due to a doctrinal purity based on the prophecy approach 

and the establishment of religion and state based on a solid foundation to build a 

scientific and social renaissance, blessed with security and stability in all fields, 

based on constants of solid origins, with results that emerge in the lives of 

individuals and communities. This appeared clearly in the return of people to the 

approach of predecessor in believing and work, fads receded, scientific 

renaissance emerged, people were gathered on the unity of word, row and target 

after they were separated, stability and security. Also, stability and 

securityprevailed, economic corruption receded and resources were available, 

when the good values prevailed in the society.   
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  المقدمة
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهـد  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل
، )١(w�Z�Y�X�W�V�U�T`_�^�]�\�[vأن حممًدا عبده ورسوله، 

w�I�H�G�F�E�D�C�B�A�T�S� RQ�P�O�N�M�L�K�J

_�^�]�� �\�[�Z� YX�W�V�Uv)٢(،w|�{�z�y�x�w�v�u�
¯®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥¤�£�¢�¡���~�}v)٣(.  

  أما بعد:
، )٤("العلماء هم ورثة األنبياء "وإن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درمهًا، إمنا ورثوا العلمفإن 

فما أحسن أثرهم على الناس! وما أسوأ أثر الّناس عليهم! فكم من ضال قد هدوه! وكم من 
ليس قد أحيوه! اختصهم اهللا بنعمته، وفّضلهم على سائر خليقته؛ بأن جعلهم هداة قتيل إلب

هلذا الدين، ودعاة إىل توحيد رب العاملني، فرفعوا راية العقيدة اإلسالمية، وقمعوا أهل الشبهات 
املضلة واألهواء املخلة، تارة باللسان، وأخرى بالبنان، ومن فضل اهللا وجزيل إنعامه أن هذا 

حمفوظ حبفظ اهللا له، ومن فضله وكرمه أن جعل يف هذه األمة جمددين، ينفون عن دين  الدين
  .)٥(اهللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني وشبه املعطلني

  وإذا ُعـد العلماء املـجددون كان من أشهرهم يف العصور املتأخرة اإلمام حممد بن عبد الوهاب  

                                                           

  ].١٠٢) سورة آل عمران آية رقم [١(
  ].١) سورة النساء آية رقم [٢(
  ].٧١) سورة األحزاب آية رقم [٣(
)، وابن ماجه يف سننه ٢٦٨٢) (ح١٩٢٢)، والرتمذي يف سننه (٣٦٤١) (ح١٤٩٣يف سننه () رواه أبو داود ٤( 

)، واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم، وحسنه الكتاين. انظر: املقاصد احلسنة للسخاوي ٢٢٣) (ح٢٤٩١(
  ).٦٢٩٧) (ح٢/١٠٧٩)، وصححه األلباين. انظر: صحيح اجلامع (٣٤٠(

  ).١٧٠مام أمحد بن حنبل (اإل -) انظر: الرد على اجلهمية٥( 
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ينا بدعوته يف اململكة العربية السعودية، وبعض البالد والذي امنت اهللا عل -رمحه اهللا -
اإلسالمية؛ بل والعامل أمجع، ومن حقه إبراز جهوده واإلشادة ا وخباصة يف جانب األمن 

  الفكري.

وقد كان من اجلوانب املهمة يف دعوته ما تعرض له من شبهات فكرية وعقلية وشرعية، 
األمن الفكري ليؤمن أتباعه من ضرر تلك  استطاع اإلمام رغم عصفها أن يُرسي دعائم

الشبهات واالحنرافات، وملا كان مـن متطلبات إكمال مرحلـة (الدكتوراه) بعد السنة املنهجية، 
أن يُقـدم الطالب حبثًا علميا يُتمم هـذه املرحـلة، فقـد وقع االختيار بعد توفيق اهللا على البحث 

 - رحمه اهللا -لشيخ اإلمـام محمـد بن عبد الوهاباألمـن الفكري في دعـوة ا يف موضوع:
  وآثاره "دراسة عقدية".

  مشكلة البحث:
إن من أهم أنواع األمن: األمن الفكري، والذي له ارتباط وثيق جبميع أنواع األمن 

  األخرى؛ بل هو املرتكز هلا وهو األخطر.

وروثاته الفكرية وما فاإلنسان يأسره فكره ومعتقده، وسلوكه وعمله، وتصرفاته ناجتة عن م
مها املوجهان للسلوك والتصرفات، فإذا  )١(خيتلج داخل نفسه من معتقدات، فالفكر والعقيدة

  ضل اإلنسان يف فكره ضل يف اعتقاده وتعبده، وتصوره وأحكامه وعالقاته. 

وإن مما أسهم يف حفظ األمن الفكري من الشطط واالحنراف يف األزمان املتأخرة دعوة 
، فقد كانت هي مصدر التوجيه والرتبية،كما كانت -رمحه اهللا - مد بن عبد الوهاباإلمام حم

فاحتة خري هلذه البالد وأهلها؛ غري أنه يف السنوات املتأخرة تعرضت الدعوة هلجوم من بعض 
احلاقدين وألصقوا ا التهم جزافا، حىت "شاعت مفرتيات وأكاذيب حول الدعوة وأتباعها، 

  .)٢(ا اململكة العربية السعودية"وعلمائها، ودولته

لذلك وجب جتلية احلقيقة، وإبراز دور هذه الدعوة املباركة يف األمن الفكري، وبيان آثارها 
  املباركة على اململكة العربية السعودية وأهلها، وغريها من البالد.

                                                           

  .)٩٣عمر األشقر( -) انظر:حنو ثقافة إسالمية أصيلة١( 
  ).٦ناصر العقل( -إسالمية ال وهابية) ٢( 
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    حدود البحث:

ليل عباراته، وما سطره، وحت -رمحه اهللا -ستكون الدراسة منصبة على مؤلفات اإلمام
واستنباط مكامن األمن الفكري ومعوقاته ومقوماته؛ وذلك من خالل النظر يف سريته العلمية 

  .والعملية، والدراسات العلمية املتعلقة باإلمام، وكتب التاريخ اليت كتبت عن دعوته

  مصطلحات البحث:
  ا.األمن الفكري: مصطلح حادث خلت منه معاجم اللغة، وإن كان معناه معروفً 

واملراد به: حفظ فكر املسلم وضبطه وحتصينه من الزيغ واالحنراف والفجور، الذي يؤول 
  .)١(به إىل الكفر والغلو والعلمنة

  أهمية البحث وأسباب اختياره:  
يف سبيل تعزيز األمن الفكري  - رمحه اهللا -التعرف على اجلهد الذي بذله اإلمام - ١

  لدى أتباعه.
قامت عليها دعوة اإلمام، وأثرها يف تعزيز األمن بيان األسس والركائز اليت  - ٢
 الفكري.

إبراز موقف اإلمام من بعض القضايا املعاصرة لدى فئام من املتعجلني واملثقفني،  - ٣
 وحتميل دعوة اإلمام بعض األخطاء والتبعات بال دليل وال برهان.

ني يف من بعض القضايا يف عصره؛ ليتبني للطاعن -رمحه اهللا -توضيح موقف اإلمام - ٤
 الشريعة واملنهج السَلفي والذي ُميثل اإلمام أحد رموزه عظم الدور الذي قام به.

٥ -  يف بيان مقومات األمن الفكري من خالل مؤلفات اإلمام وتعامله مع األحداث، رد
على أهل التكفري والتفجري الذين يتخذونه سلًفا هلم، وعلى الذين يتهمون اإلمام ودعوته 

 بالغلو.
   

                                                           

انظر: جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر األئمة والدعاة ) ١(
  ).٣٢-٢٦احل العبيسي(سعد ص -واخلطباء مبدينة الرياض
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  الدراسات السابقة:
يف احلفاظ على  -رمحه اهللا -مل يقف الباحث على دراسة خمتصة أبـرزت جهـود اإلمام

األمن الفكري؛ أما ما يتعلق باإلمام ودعوته، واألمن الفكري من حبوث فقد انقسمت إىل 
  قسمني:

  ومنها:  -رمحه اهللا–حبوث متعلقة باإلمام حممد بن عبد الوهاب  القسم األول:

ناصر بن عبد الكرمي العقل: وهو كما قال  -لألستاذ الدكتور -مية ال وهابيةإسال - ١
حفظه اهللا: ملخص عن كتاب "دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب حقيقتها ورد الشبهات 

، فهو كتاب لرد املفرتيات واملزاعم اليت أثريت حول هذه الدعوة املباركة، وختتلف )١"(حوهلا
تعلق جبانب األمن الفكري يف دعوة اإلمام، وكيف كانت هذه دراسة الباحث يف كوا ت

  املفرتيات معوقًا من معوقات األمن الفكري. 
عبد دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقد، للباحث:  - ٢

رد على شبهات خصوم الدعوة، فهو يعرض ، وموضوعه: الالعزيز بن حممد آل عبد اللطيف
الشبهة من مؤلفات اخلصوم مث يرد عليها، وما سيتطرق له الباحث خيتلف من حيث كون حبثه 
عن كيفية استغالل اخلصوم هلذه الشبهات يف التأثري على الناس، وكيف أصبحث معوقًا فكريا 

  ا.وعقديا، وكذلك يُقال عن هذه الدراسة ما قيل يف سابقته
اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف العقيدة، وهي رسالة ماجستري تقدم ا  - ٣

الباحث: حممد بن عبد اهللا السكاكر، إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، واختصت 
دراسته بأصول اإلميان، ومل يتطرق ملوضوع األمن الفكري، فهو يقتصر على منهج اإلمام يف 

 لباحث عن األمن الفكري يف دعوة اإلمام. العقيدة، ودراسة ا
يف بيان مسائل التكفري، وهي  -رمحه اهللا - جهود اإلمام حممد بن عبد الوهاب - ٤

رسالة ماجستري تقدم ا الباحث: أمحد بن جزاع الرضيمان، إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود 
، ومل تتعرض الدراسة اإلسالمية، وهي متعلقة بأصول منهج اإلمام ومساته يف مسألة التكفري

لألمن الفكري، ودراسة الباحث تتعلق بكيفية استثمار اخلصوم ألقوال اإلمام وأفعاله وتوظيفها 

                                                           

  ).٦(-)١حاشية( -إسالمية ال وهابية) ١(



 ز 

يف مسألة التكفري، وذلك بزعمهم أن اإلمام ُيكفر الناس، وكيف أصبح التكفري معوقًا من 
 معوقات األمن الفكري يف دعوة اإلمام.

اب السَلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي، للدكتور: عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوه - ٥
صاحل بن عبد اهللا العبود، وحتدثت الدراسة عن جهود العلماء واألمراء يف تقرير العقيدة يف 
أدوار الدولة السعودية الثالثة، ودراسة الباحث متعلقة جبانب األمن الفكري ودور دعوة اإلمام 

ف املضطربة، وإمخاد الفنت، وتقرير الشريعة يف أدوار يف حتصني أفكار الناس يف تلك الظرو 
 الدولة السعودية.

  حبوث أسبوع اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وقد اشتملت على: - ٦
 حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية.  -أ 

  اعتماد دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة.   - ب 

 اب مبذهب السَلف.صلة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوه - ج 

 الشبهات اليت أثريت حول دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب.  -د 

 .تأثر الدعوات اإلصالحية بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  - ه 

 والفرق بني هذه البحوث وما سيقدمه الباحث:

أن هذه البحوث تناولت جوانب جزئية من حياة اإلمام يف غري ما سيتطرق له الباحث؛ 
  وآثاره. -رمحه اهللا -قدمه الباحث هو جتلية األمن الفكري يف دعوة اإلمامإذ إن ما سي

  حبوث متعلقة باألمن الفكري، ومن ذلك: القسم الثاني:

دور منهج العلوم الشرعية يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب الصف الثالث  - ١
الثانوي، وهي رسالة دكتوراه قدمها الباحث: جبري بن سليمان العلوي احلريب، إىل قسم املناهج 
وطرق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، وقد اقتصرت الدراسة على كتب 

للصف الثالث ثانوي، وهي دراسة تربوية تتعلق باملناهج وطرق التدريس، وتعتمد  العلوم الشرعية
على مجع البيانات وحتليل املعلومات، وال عالقة هلا باإلمام، وما سيقدمه الباحث دراسة شرعية 

  عقدية عن األمن الفكري يف دعوة اإلمام. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ح 

امها يف تعزيز األمن مدى توافر اخلربات الرتبوية املصاحبة يف منهج التوحيد وإسه - ٢
الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات الرتبية 
اإلسالمية مبنطقة مكة املكرمة، وهي رسالة دكتوراه قدمتها الباحثة: لطفية بنت سراج بن علي 

، ختصص مناهج قمرة، إىل قسم الرتبية وعلم النفس يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
  وطرق تدريس ويُقال يف هذه الدراسة ما قيل يف سابقتها.

جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري  - ٣
من وجهة نظر األئمة والدعاة واخلطباء مبدينة الرياض، وهي رسالة ماجستري تقدم ا الباحث: 

معة نايف العربية للعلوم األمنية، وهي دراسة تعتمد على املنهج سعد بن صاحل العبيسي، إىل جا
هـ)، وعلى مدينة ١٤٢٩املسحي الوصفي، وحمصورة بزمان ومكان؛ حيث اقتصرت على عام (
  الرياض، بينما اهتمام الباحث هنا عن األمن الفكري يف دعوة اإلمام.

  .- بإذن اهللا -وسوف يستفيد الباحث من هذه الدراسات السابقة - ٤
  أهداف البحث:

  .حتديد مفهوم األمن الفكري، وأمهيته - ١

 توضيح موقف اإلمام من األمن الفكري. - ٢

 - رمحه اهللا-بيان معوقات األمن الفكري اليت واجهت اإلمام حممد بن عبد الوهاب - ٣

 إبراز مقومات األمن الفكري يف دعوة اإلمام، ووسائله يف تعزيزه. - ٤

 ي يف اململكة العربية السعودية.بيان آثار دعوة اإلمام على األمن الفكر  - ٥

  أسئلة البحث:
  ما مفهوم األمن الفكري، وما أمهيته؟. - ١

  ما موقف اإلمام من األمن الفكري؟. - ٢

  ما أبرز معوقات األمن الفكري اليت واجهت اإلمام وكيف عاجلها؟. - ٣

  ما أبرز مقومات اإلمام ووسائله يف تعزيز األمن الفكري؟. - ٤

  الفكري يف اململكة العربية السعودية؟. ما آثار دعوة اإلمام على األمن - ٥



 ط 

  منهج البحث:
  املنهج االستقرائي االستنباطي.  - إن شاء اهللا-سيكون املنهج املتبع يف هذه الدراسة

  إجراءات البحث:
  ستكون إجراءات البحث على النحو التايل:

واحلقائق املتعلقة باألمن الفكري من خالل مؤلفات اإلمام  املعلوماتمجع  - ١
  ورسائله، والدراسات املتعلقة به واستقراؤها لإلجابة عن أسئلة البحث.

  توضيح معوقات األمن الفكري اليت اعرتضت اإلمام وكيف عاجلها. - ٢
  حصر مقومات األمن الفكري يف دعوة اإلمام وتوضيحها. - ٣
  ه من األمن الفكري يف اتمع يف عصره. بيان منهج اإلمام وجتلية موقف - ٤

  الجانب الفني للبحث:
كتابة اآليات بالرسم العثماين، واقتصرت على اسم السورة ورقم اآلية وأثبتهما يف  - ١
  احلاشية.

  ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها على النحو التايل: - ٢
ث إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به، وإن كان احلدي .١

  ُخمرًجا يف الصحيح يف عدة مواضع فأكتفي مبوضع واحد.

إذا كان احلديث يف غري الصحيحني فإنين ُأخرجه من باقي الكتب الستة وأذكر  .٢
  حكم علماء الشأن عليه.

إذا مل يكن احلديث يف الكتب الستة فإنين أكتفي بتخرجيه من مصدرين أو  .٣
 ثالثة، وأذكر حكم العلماء عليه.

  بإحالتها إىل مصادرها. توثيق النصوص  - ٣
الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث، وكذلك الفرق  - غري املشهورين -الرتمجة لألعالم - ٤

عند ورود اسم العلم أو الفرقة ألول مرة، وميكن الرجوع للفهارس ملعرفة موضع الرتمجة عند 
  تكرره.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ي 

  بيان بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل بيان.  - ٥
  شرح الغريب من الكلمات. - ٦
  بالشكل الكلمات اليت أرى أا حتتاج لذلك. ضبطتُ  - ٧
أن البحث له ثالثة جوانب: عقدي وفكري وتارخيي، وطبيعة البحث يف اجلانبني  - ٨

العقدي والتارخيي تقتضي الدقة والتوثيق، وهذا يستدعي كثرة النقل واالقتباس، ويف هذا املقام 
 ذلك سوى وما، حمقق حبث وإما، مصدق نقل إما شيئان والعلم :"-رمحه اهللا - يقول ابن تيمية

  )، على أنين مل أكتف بالنقل ارد، وإمنا أُعلق أو أُعقب أو أُقدم مبا يقتضيه املقام.١"(فهذيان
  يلي البحث الفهارس اليت ُتسهل على القارئ وتساعده يف الوصول إىل بُغيته. - ٩

   

                                                           

  ).٢/٦٢٨االستغاثة يف الرد على البكري () ١(



 ك 

  الصعوبات التي واجهت الباحث:
  إعداد هذه الدراسة، وأبرزها:لقد واجه الباحث عدة صعوبات يف أثناء 

ندرة املراجع اليت تُعرب عن وجهة نظر اخلصوم، وقد حرصت على تضمني البحث  - ١
شيًئا منها، وقد استغرق ذلك جهًدا ووقًتا للحصول على بعض املخطوطات من خارج الوطن 

  العريب؛ وذلك بسبب ضعف تعاون امللحقيات الثقافية.
تنفدت من الباحث جهًدا ووقًتا لقراءا، احلصول على بعض املخطوطات اليت اس - ٢

  واالستفادة منها يف فصول البحث.
البحث له ثالثة جوانب عقدي وفكري وتارخيي، وهذا استدعى ُجهًدا مضاعًفا يف  - ٣

البحث يف هذه العلوم وحصر مصادرها، كما أن مجع املادة العلمية منها فيه شيء من الصعوبة 
  وتشتيت الذهن.

ث وإثرائه مطلب، وقد احتاج له الباحث لكون أغلب ما  السفر من أجل البح - ٤
ُكتب يف األمن الفكري رسائل مل ُتطبع، وحتتاج إىل سفر، وكذلك عدم االستقرار األمين يف 

  بعض الدول اليت احتاج الباحث للسفر إليها، مما دعا للتأجيل أكثر من مرة.
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  خطة البحث:

  .وثالثة أبواب، وخامتة وتشتمل على متهيد،

  : ويتضمنلتمهيد، ا
  . -رمحه اهللا -ترمجة خمتصرة لإلمام حممد بن عبد الوهاب - ١

  مفهوم األمن الفكري، وأمهيته. - ٢

البــاب األول: معوقــات األمــن الفكــري وجهــود اإلمــام محمــد بــن عبــدالوهاب فــي 
  مواجهتها.

�وفيه ثالثة فصول: �� �� �� �

  الفصل األول: معوقات عقدية.

�وفيه مبحثان: �� �� �� �

  رج من املّلة. املبحث األول: شبهات ختُ 

  املبحث الثاين: شبهات ال ُخترج من املّلة.

  الفصل الثاني: معوقات فكرية.

  وفيه ثالثة مباحث:

  املبحث األول: التعصب والتقليد.

  املبحث الثاين: اتباع اهلوى واحلسد.

  املبحث الثالث: اخلصوم من أصحاب الزعامات واملنتسبني للعلم. 

  واالئتالف.الفصل الثالث: عوائق االجتماع 

  وفيه ثالثة مباحث:

  املبحث األول: تفرق كلمة أهل احلل والعقد.  

  املبحث الثاين: استحالل الدماء واألموال.



 م 

  املبحث الثالث: اام اإلمام بالتكفري بالعموم.

البــاب الثــاني: مقومــات األمــن الفكــري ووســائله فــي دعــوة اإلمــام محمــد بــن عبــد 
  الوهاب.

  وفيه مخسة فصول:

  األول: مقومات منهج اإلمام. الفصل

  وفيه ثالثة مباحث :

  .�املبحث األول: الرد إىل اهللا ورسوله 

  املبحث الثاين: الرجوع لفهم السَلف.

  املبحث الثالث: البعد عن املصطلحات املبتدعة.

  الفصل الثاني: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة.

  وفيه مبحثان:

  ة واجلماعة.املبحث األول: نشر عقيدة أهل السن

  املبحث الثاين: بيان وسطية أهل السنة واجلماعة. 

  الفصل الثالث: تطبيق الشريعة.

  وفيه ثالثة مباحث:

  املبحث األول: إقامة القضاء الشرعي. 

  املبحث الثاين: األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  املبحث الثالث: تطبيق السنة يف حياة الناس اليومية.
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  عناية اإلمام بجمع الكلمة.الفصل الرابع: 

  وفيه أربعة مباحث:

  املبحث األول: اهتمامه باجلماعة.

  املبحث الثاين: تعامله مع الوالة.

  املبحث الثالث: موقفه من العلماء.

  املبحث الرابع: منهجه يف التعامل مع املخالفني.

  الفصل الخامس: وسائل اإلمام في حفظ األمن الفكري.

  وفيه مخسة مباحث :

  بحث األول: اإلقناع العقلي واحلجة العلمية.امل

  املبحث الثاين: الدعوة إىل اهللا. 

  املبحث الثالث: التعليم. 

  املبحث الرابع: احلوار.

  املبحث اخلامس: املناظرة.

البـــاب الثالـــث: آثـــار دعـــوة اإلمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب فـــي تحقيـــق األمـــن 
  الفكري. 

  وفيه ثالثة فصول :

  ثار العلمية لدعوة اإلمام.الفصل األول: اآل

  وفيه ثالثة مباحث :

  املبحث األول: الرجوع بالناس إىل منهج السَلف. 

  املبحث الثاين: احنسار البدع واخلرافات. 

  املبحث الثالث: اإلسهام يف النهضة العلمية. 



 س 

  الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية.

  وفيه ثالثة مباحث :

  الشريعة.املبحث األول: حتكيم 

  املبحث الثاين: مجع الكلمة على إمام واحد (الدول السعودية الثالث).

  املبحث الثالث: االستقرار واألمن.

  الفصل الثالث: آثار دعوة اإلمام االقتصادية واالجتماعية.

  وفيه أربعة مباحث :

  املبحث األول: االصالح االقتصادي وحماربة الفساد.

  .املبحث الثاين: توفر املوارد

  املبحث الثالث: إعادة بناء القيم. 

  املبحث الرابع: أثرها على الفرد واتمع.

  الخاتمة.

  الفهارس:
 فهرس اآليات القرآنية. - ١
  فهرس األحاديث النبوية، واآلثار. - ٢
  فهرس األعالم. - ٣
  فهرس املصطلحات واأللفاظ الغريبة.  - ٤
  فهرس األديان وامللل والفرق.  - ٥
  فهرس األماكن.  - ٦
  فهرس األشعار. - ٧
  فهرس املصادر واملراجع. - ٨
 فهرس املوضوعات. - ٩
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  شكر وتقدير
أشكر اهللا وأمحده محًدا ميأل أقطار أرضه ومسائه على جزيل نعمه وواسع عطائه، على ما 
تفضل به من النعم املرتادفة، فقد هدانا وكفانا وآوانا، ومما سألناه أعطانا، وأسأله أن جيزي 

ربياين صغريًا، وأن جيزل مثوبة من تعلمت منه حرفًا، وأن والدّي خري اجلزاء، وأن يرمحهما كما 
خيتم لنا وإياه باحلسىن، مث إنين أتوجه بالشكر إىل جامعتنا املباركة جامعة امللك سعود اليت 
سهلت للباحثني تتمة مشوار الطلب، مث الشكر موصوًال لكلية الرتبية ممثلة يف قسم الثقافة 

  مني عليه.اإلسالمية ولكل القائ

أما فضيلة األستاذ الدكتور/ أمحد بن عثمان املزيد، األستاذ يف كلية الرتبية "قسم الثقافة 
بعد  - اإلسالمية" الذي أمدين من خربتــه، وتوجيهه ومتابعته ورحابة صدره وبيته ما كان سببًا

زيه عين على يف خروج هذا العمل ذه الصورة، فله مين جزيل الشكر، وأسال اهللا أن جي - اهللا
  ما بذل، وجيعل ما عمل يف موازين أعماله.

وأشكر أهل بييت حيث بذلوا وحتملوا كثريًا للسفر واالنقطاع واالنشغال عنهم، وكل من 
  ساعدين من كافة املشايخ الفضالء واألخوة الزمالء، فجزاهم اهللا خري اجلزاء على ما قدموا.

  وصحبهوعلى آله  �وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
  الباحث

  عايد بن مسفر العقيلي

  
 

   



١ 

  
  
  
  
  
  
  

  التمهيد ويتضمن:
  .-رحمه اهللا -ترجمة مختصرة لإلمام محمد بن عبد الوهاب- ١

  .مفهوم األمن الفكري وأهميته - ٢
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   - رحمه اهللا -أوًال: ترجمة مختصرة لإلمام محمد بن عبد الوهاب
هو معلوم أن اإلنسان يؤثر ويتأثر مبا ُحييط به من ظروف وأحداث وبيئة، وال  إن مما

أدل على ذلك من قول الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم: " فأبواه يُهودانه، أويُنصرانه 
، وهذا وإن كان نصا يف البيئة األسرية إال أن داللته تشمل البيئة  )١( أو ُميجسانه..."

  .مبفهومها العام
من احلديث عن عصره؛ ألن من  - رمحه اهللا - لذا ال بد قبل احلديث عن اإلمام

املؤثرات على الناس عموًما وتوجهام وأفكارهم اجلو العام الذي يعيشون فيه، والعامل مبا 
حيمله من فكر يتأثر ويؤثر يف الواقع املتغري بسبب الظروف السياسية، واحلياة االجتماعية 

  ي، والتوجه الفكري والديين الذي ُيسيطر على حياة الناس.واملستوى العلم
  من خالل املطلب التايل. - رمحه اهللا -وفيما يلي عرض موجز لعصر اإلمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

باب: كل  -)، ومسلم كتاب القدر١٣٥٨)(ح١٠٦باب إذا أسلم الصيب فمات ( -كتاب اجلنائز  -) رواه البخاري١( 
  ).٢٦٥٨)(ح١١٤١مولود يولد على الفطرة (



٣ 

  -رحمه اهللا -المطلب األول : عصر اإلمام محمد بن عبد الوهاب
  الحالة السياسية:  - أ

كان إقليم جند يف النصف األول من القرن الثاين عشر اهلجري مقسًما إىل عدد من 
اإلمارات الصغرية، اليت مل يكن هلا رابط سياسي؛ بل كان يسيطر عليها الفتور واجلفاء واحلروب 
اليت يسريها املسيطرون على العشائر واملدن والقرى، وكانت اإلمارة يف الدرعية البن سعود، ويف 

نة بلد اإلمام حممد بن عبد الوهاب البن معمر، ويف الرياض البن دّواس، ويف اخلرج البن العيي
 زامل، باِإلضافة إىل إمارات ومشيخات متناثرة ال يربطها رابط وال يُعبأ ا.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن منطقة جند مل يكن للدولة العثمانية عليها سلطان يف ذلك 
، فلم يُعني على املنطقة -رمحه اهللا -عوة اإلمام حممد بن عبد الوهابالزمان الذي سبق ظهور د

والٌة عثمانيون، وال يوجد ا حاميات تركية، على الرغم من وجود والة تابعني ولو امسيا على 
أطراف منطقة جند كما يف احلجاز، واألحساء، ولعل السبب يعود إىل وعورة املنطقة، وصعوبة 

ها القبلي والعشائري، وعدم وجود فائدة تُرجى يف هذه املنطقة اليت تُعترب مسالكها، وتكوين
  .)١(مهلكة يف ذلك الزمن

يف جند اليت مل تكن ختضع  - رمحه اهللا -وقد عاش اإلمام حممد بن عبد الوهاب
لسلطان أو دولة، وذلك لبعدها املكاين عن مراكز النفوذ العثماين؛ ولعدم وجود مطامع 

البقعة، وكانت جند بلد قالقل وفنت وغارات ألصحاب الزعامات فيها، دنيوية يف هذه 
 وكذلك حمط أطماع مؤقتة وغارات لبعض الواليات التابعة للدولة العثمانية.

فقد انتشر القتل والنهب والسلب بني القبائل فال أمن وال أمان، وال يسافر أحد ولو  
، وال أدل على ذلك من حال القتل )٢(مسافة قصرية إال وقع ضحية السلب أو القتل

هـ) وقعت حرب يف قارة  ١٠٤٣والغارات اليت عمت البالد، فعلى سبيل املثال يف سنة (
هـ) ١٠٥١هـ) ُأجلي العطيـــــان من ملهم، ويف سنــة (١٠٤٥سدير قتل فيها خلق، ويف سنة (

ار بن معمر إىل أهل هـ) س١٠٥٢حــدث وقعـــــة بـــني آل برجس وأهل العيينة، ويف سنة (
هـ) قُتل آل أيب هالل يف سدير، ويف سنة ١٠٥٦سدير وأظهر رميزان من بلده، ويف سنة (

                                                           

  ).٧١عبد الرحيم عبد الرمحن( -احلديث) انظر: تاريخ العرب ١( 
  ).١١-١/١٠عثمان بن بشر( -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢( 
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هـ) قُتل وايل العيينة ابن معمر قتله ابن أخيه وتوىل مكانه، مث مل يلبث سوى أشهر مث ١٠٥٧(
إىل األحداث ، وهكذا يتداول الناس السطو والقتل فال خيلو بيت من مأمت، ولو نظرنا )١(قُتل

الداخلية يف عمر اإلمام من والدته إىل القيام بدعوته لوجدناها أزمان سطو وقتل واختالف 
  .)٢(وغارات وغدر وأخذ وثأر وانقسامات وتنازع واختالف

فقد كانت جند ُمقسمة إىل قرى وبلدان صغرية ُمستقلة كل بلدة وقرية عن غريها، 
شريعة وال نظام وال قانون حيكم إال قانون األقوى، وكانت احلروب فيما بينها مستمرة، فال 

وهذا احلال هو السائد سواء يف البادية أو داخل أسوار املدينة، وكانت احلرية غري احملدودة 
للبادية وحروا اليت ال تنتهي واليت من نتائجها احلتمية القتل والسلب والنهب قد جعلت 

  . )٣( ليت ال يكاد يتحقق فيها أمن وال أمانجنًدا وما حوهلا مسرًحا للفوضى الدائمة ا
 الحالة االجتماعية:  - ب

يف اختالل احلالة السياسية واضطراا يضيع ميزان القسط والعدل وخيتل األمن، فليس 
من يعيش يف أمن ورغد عيش كمن يعيش يف عصر مضطرب، وإذا صاحب ذلك ضعف الوازع 

 .الديين وسيطرة البدع واخلرافات فتلكم هي الطامة
، فالناس يف طول هذه البقعة  - رمحه اهللا -واإلمام عاش يف عصر قلق مضطرب كما مر

وعرضها اليت عاش فيها اإلمام تنقسم إىل صنفني من الناس: حاضرة وبادية، ومجيع السكان 
ينتمون إىل قبائل عربية معروفة النسب، سوى النزر اليسري ممن دخل هذه اتمعات من الرق 

  املهن. أو العمل ببعض
ولقد كان االنتماء مهما لتحديد مكانة الفرد داخل اتمع واألسرة اليت ينتمي هلا، مما 

  .)٤(أدى إىل احلفاظ على بعض العادات والتقاليد
ومما يتميز به أهل جند من أخالق العرب احملمودة الوفاء والغرية وصيانة العرض، وإجارة 

عليهم عروبتهم وأصالتهم، مع ضعف ديانتهم يف تلك  املستجري، وبعض الفضائل اليت حتتمها
  .)٥(احلقبة الزمنية، وإن ُوجد بعض النشاز فليس عاما فيهم

                                                           

  ).٣٨- ١/٣٣) انظر: املصدر السابق(١( 
  ).٧٩-١/٦١) املصدر السابق(٢( 
  ).٥٤دوكورانسي(لويس  -)، والوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ٢٧جوهان بوركهارت (- ) مواد لتاريخ الوهابيني٣( 
  ) .١٤-١١عبد اهللا العثيمني( - حياته وفكره - ) الشيخ حممد بن عبد الوهاب٤( 
  ).٤١-٣٥حسني خزعل( -)، وحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب٨٢حممود األلوسي( -) انظر: تاريخ جند٥( 



٥ 

ولقد نّصب سكان البوادي أنفسهم حكاًما على ما سيطروا عليه من الصحراء 
ة، ، وأما املدن فقد تشرذمت نتيجة التقاتل على السلط)١(وحكموا الطواغيت ونبذوا شريعة اهللا

  وسلطان األقوى كما مر يف الناحية السياسية.
ونتيجة لذلك فقد كثرت الفنت وعّمت وتأججت نار احلمية اجلاهلية، وأفل سلطان 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وانتشرت املنكرات، وساد التقاطع، وقطعت أواصر املودة، 

حلياة االجتماعية من الضعف بقدر وانتشر الباطل والضالل، وفُقدت حراسة الدين، وأصاب ا
ما فقدت من الدين، فظهر التعصب للبلد والقبيلة، وحلت النزعة الفردية حمل اجلماعة، وصار 
السلطان للمال والقوة، فقلت موارد الرزق واختل األمن جبميع صوره وجفت منابع الرب والرفق 

  .)٢(واإلحسان
 الحالة الدينية والعلمية:  - ج

يف بالد جند كسائر أقطار العامل اإلسالمي يف تلكم احلقبة من  كان الوضع الديين
الزمن، اليت فشا فيها اجلهل، وانتشرت الشركيات والبدع واخلرافات، واشتدت غربة الدين ومن 

 . )٣( هو على احلق املبني
ذت مزارات، وُقصدت  ففي بالد مصر يوجد يف القاهرة مائتان وتسعون ضرًحيا، اخت

  .)٤(ن اهللاللعبادة من دو 
م) ، يوجد مائة وأربعة وتسعون مزارًا، وهي ١٨٩٠ويف دمشق حاضرة بالد الشام عام(

  .)٥(قبور لألولياء والصاحلني تُقصد للتعظيم والتقرب إليها بأنواع القرابني
هذا أمر عم البالد، : "-رمحه اهللا -ويف وصف تلك احلالة السائدة يقول الصنعاين

واجتمعت عليه سكان األغوار واألجناد، وطبق األرض شرقًا وغربًا، وميًنا وشاًما، وجنوبًا وعدنًا، 
حبيث ال جتد بلدة من بالد اإلسالم إال وفيها قبور ومشاهد، وأحياء يعتقدون فيها ويعظموا، 

                                                           

  ).٤١- ٣٥حسني خزعل( - ) انظر: حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب١( 
  ).٢٧عبد اهللا العجالن( - التجديد واإلصالح يف جند) انظر:حركة ٢( 
مسعود  -مصلح مظلوم وُمفرتى عليه -)، وانظر: حممد بن عبد الوهاب١٧٦- ١/١٧١) تاريخ ابن غنام (٣( 

  ).١٧سليمان بن سحمان ( -تربئة الشيخني اإلمامني من تزوير أهل الكذب والبني)، و ٢٩الندوي(
  ).١/٨٩علي باشا ( -ة ملصر القاهرة) انظر: اخلطط التوفيقية اجلديد٤( 
  ).٩٧عبد الرمحن بك ( -) انظر: القول احلق يف بريوت ودمشق٥( 
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قبور، ويسرجوا ويلقون عليها وينذرون هلا ويهتفون بأمسائها وحيلفون ا، ويطوفون بفناء ال
األوراد والرياحني، ويُلبسوا الثياب، ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة هلا وما يف 
معناها من التعظيم واخلضوع واخلشوع والتذلل واالفتقار إليها، بل هذه مساجد املسلمني 

أوقات الصالة يصنعون  غالبها ال خيلو عن قرب أو قريب منه، أو مشهد يقصده املصلون يف
فيها ما ذُكر أو بعض ما ذكر، وال يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إىل ما ذكرت من 

  .)١(الشناعة، ويسكت عليه علماء اإلسالم الذين ثبتت هلم الوطأة يف مجيع جهات الدنيا"
فإذا كان هذا حال احلواضر اإلسالمية، والقبلة العلمية يف ذلك الزمن، فكيف حبال 

  الد جند اليت ال اعتبار هلا يف تلك الفرتة.ب
وقد شهد على احلال السيئة اليت وصلت إليها احلواضر اإلسالمية شريف مكة وعلماء 

وحنن علماء مكة، الواضعون  -نشهد احلرمني مبا سطروه من شهادة على احلال بقوهلم: " 
الشيخ حممد بن عبـد الوهـــاب    أن هذا الدين، الذي قــام به -خطوطنا، وأختامنا يف هذا الرقيم 

، ودعا إليه إمام املسلمني سعود بن عبد العزيز، من توحيد اهللا، ونفي الشرك، -رمحه اهللا تعاىل-
الذي ذكره يف هذا الكتاب، أنه هو احلق الذي ال شك فيه وال ريب، وأن ما وقع يف مكة 

، من أنواع الشرك املذكورة يف هذا واملدينة سابًقا، ومصر والشام وغريمها من البالد إىل اآلن
الكتاب، أنه: الكفر املبيح للدم واملال واملوجب للخلود يف النار، ومن مل يدخل يف هذا الدين 
ويعمل به، ويوايل أهله، ويعادي أعداءه، فهو عندنا كافر باهللا واليوم اآلخر، وواجب على إمام 

  .)٢(هللا مما هو عليه، ويعمل ذا الدين"املسلمني واملسلمني جهاده وقتاله، حىت يتوب إىل ا
وصرح بعض الرحالة الذين شاهدوا احلال وسربوا غوره، بالسوء الذين كان عليه الناس 
يف زمن اإلمام، وأنه ال بد من تغيريه "لكنه أصبح مهما أن يُقضى على الشرك الذي انتشر يف  

ثر ضررًا على أخالق األمة من كل جزيرة العرب، ويف جزء كبري من تركيا، والذي ترك أك
  االعرتاف احملّدد بديانة خاطئة.

وهلذا فإن فضيلة الوهابيني ليست أم طهروا الديانة املوجودة، لكن ألم جعلوا العرب 
  .)٣(يزاولون بدقة األخالق اإلجيابية لدين واحد"

                                                           

  ).٣٢) تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد (١( 
  ).١/٣١٤مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٢( 
  ).٢٦( جوهان لودفيج - ) مواد لتاريخ الوهابيني٣( 



٧ 

: "فال -اهللارمحه  - وال أدل على وصف احلال وفشو االحنراف العقدي من قول اإلمام
خيفى عليكم ما مأل األرض من الشرك األكرب عبادة األصنام: هذا يأيت إىل قرب نيب، وهذا إىل 
قرب صحايب كالزبري وطلحة، وهذا إىل قرب رجل صاحل، وهذا يدعوه يف الضراء ويف غيبته، وهذا 

خري الدنيا  وهذا يذبح للجن، وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا واآلخرة، وهذا يسأله ينذر له
واآلخرة، فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك كعبادة األصنام الذي خيرج الرجل من اإلسالم، 
وقد مأل الرب والبحر وشاع وذاع، حىت إن كثريًا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إىل 

ار صالح العمل ، فاألمر متعلق باخللل يف اجلانب العقدي الذي عليه مد)١(الصالح والعبادة"
  وقبوله.

يف تــصوير احلال مبا ال يــدع مقاًال للشك والريب قوله:  -رمحه اهللا -ومن دقة اإلمام
وأنا أخربكم عن نفسي واهللا الذي ال إله إال هو لقد طلبت العلم، واعتقد من عرفين أن يل "

سالم قبل هذا اخلري معرفة، وأنا ذلك الوقت ال أعرف معىن ال إله إال اهللا، وال أعرف دين اإل
الذي مّن اهللا به، وكذلك مشاخيي ما منهم رجـل عرف ذلـك، فمن زعــم من علماء العارض أنه 

مشاخيه أن أحًدا عـرف معىن ال إله إال اهللا، أو عرف معىن اإلسالم قبل هذا الوقت، أو زعم عن 
  .)٢(عرف ذلك فقد كذب وافرتى، ولّبس على الناس ومدح نفسه مبا ليس فيه"

يف إحدى رسائله وهو يكشف صور بعض مظاهر االحنراف  - رمحه اهللا -ويقول
وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية كفروا بالكتاب كله، العقدي اليت ال يُنكرها الـُمرَسل إليه: "

وتربءوا من الدين كله، واستهزءوا باحلضر الذين يصدقون بالبعث، وفضلوا حكم الطاغوت على 
ا مع إقرارهم بأن حممًدا رسول اهللا، وأن كتاب اهللا عند احلضر لكن   ااستهزءو شريعة اهللا، و 

كذبوا وكفروا واستهزءوا عناًدا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال ال إله إال 
  .)٣(ر"اهللا ال يكف

                                                           

  ).١/٣٢٠)، وتاريخ ابن غنام (٣/٧٠الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ ) ١( 
  ).١/٤٠٢)، وتاريخ ابن غنام (٣/١٠٤الرسائل الشخصية ( -) جمموع مؤلفات الشيخ٢( 
  ).١/٤٢٩)،  وتاريخ ابن غنام(٣/١١٦الرسائل الشخصية( -جمموع مؤلفات الشيخ )٣( 
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 هم شبهة أكثر الناس يف زمنه، اليت ُيربرون ا احلال اليت - رمحه اهللا - ويذكر اإلمام
العلماء يف زماننا يقولون: من قال: ال إله إال اهللا فهو املسلم، حرام املال والدم عليها، بقوله: "

ال ُيَكّفر وال يقاتل، حىت إم يصرحون بذلك يف شأن البدو الذين يكذبون بالبعث، وينكرون 
اصمه الشرائع، ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق اهللا، ولو طلب أحد منهم خصمه أن خي

عند شرع اهللا لعدوه من أنكر املنكرات، بل من حيث اجلملة: إم يكفرون بالقرآن من أوله 
إىل آخره، ويكفرون بدين الرسول كله، مع إقرارهم بذلك بألسنتهم، وإقرارهم: أن شرعهم 

  أحدثه آباؤهم هلم كفرًا بشرع اهللا.
سالم شعرة، وهذا القول تلقته وعلماء الوقت يعرتفون ذا كله، ويقولون: ما فيهم من اإل

العامة عن علمائهم، وأنكروا به ما بيّنه اهللا ورسوله، بل َكّفروا من صدق اهللا ورسوله يف هذه 
املسألة، وقالوا: من َكّفر مسلًما فقد كفر، واملسلم عندهم: الذي ليس معه من اإلسالم شعرة، 

عن فهمها وحتقيق مطلوا علًما وعقيدة  إال أنه يقول بلسانه: ال إله إال اهللا، وهو أبعد الناس
  وعمًال.

أن هذه املسألة: أهم األشياء كلها عليك؛ ألا هي الكفر  -رمحك اهللا -فاعلم
كما ذكرنا لك من القرآن الكرمي   �واإلسالم، فإن صدقتهم فقد كفرت مبا أُنزل على رسوله 
  والسنة واإلمجاع، وإن صدقت اهللا ورسوله عادوك وكفروك.

الكفر الصريح بالقرآن والرسول يف هذه املسألة: قد اشتهر يف األرض مشرقها  وهذا
  .)١(ومغرا، ومل يسلم منه إال أقل القليل"

احلالة الدينية اليت كانت سائدة يف جند قبل  -رمحه اهللا -ويصور أحد أحفاد اإلمام
اهلم، ومسع شيًئا من الدعوة، فيقول: "إنه من املعلوم عند كل عاقل َخبَـَر الناس وعرف أحو 

أخبارهم وتوارخيهم، أن أهل جند وغريهم ممن تبع الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة 
العرب كانوا على غاية من اجلهالة والضاللة، والفقر والعالة، ال يسرتيب يف ذلك عاقل، وال 

 األشجار جيادل فيه عارف، كانوا من أمر دينهم يف جاهلية: يدعون الصاحلني ويعتقدون يف
واألحجار والغريان، يطوفون بقبور األولياء، ويرجون اخلري والنصر من جهتها، وفيهم من ُكْفِر 

                                                           

  ) .٢٧-١/٢٦ن هشام(خمتصر سرية اب -) جمموع مؤلفات الشيخ١( 



٩ 

وجهالة الصوفية، ما يرون أنه من الشهب اإلميانية، والطريقة احملمدية،  )٢(واحللولية )١(االحتادية
   .)٣(هور"مش، ما هو معروف وفيهم من إضاعة الصلوات، ومنع الزكاة وشرب املسكرات

يف تلك  )٤(كان أهل عصره ومصره: "-رمحه اهللا -يقول الشيخ سليمان بن سحمان
األزمان قد اشتدت غربة اإلسالم بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وادمت قواعد امللة 
احلنيفية، وغلب على األكثرين ما كان عليه أهل اجلاهلية، وانطمست أعالم الشريعة يف ذلك 

اجلهل والتقليد واإلعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغري وهو ال يعرف من الزمان، وغلب 
الدين إال ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبري على ما تلقاه عن اآلباء واألجداد، 
وأعالم الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة اآلباء 

م، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غري مردودة وال مدفوعة، قد واألسالف مرفوعة األعال
من األولياء  غري اهللا خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا يف االستغاثة والتعلق على

والصاحلني، واألوثان واألصنام والشياطني، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن البحر 
  .)٥(ن"األجاج شاربون، وبه راضو 

ومن أعظم األمور وأشنعها وأخطرها أن هذا الضالل واالحنراف قد ساد وفشا وظهر 
  .)٦( الشريفنيحىت عم بالد احلرمني 

وقد أقر العلماء هذه املنكرات واملبتدعات، وأنه قد أُدخل يف أصول الدين ما ُخيالف 
باحلق ويكشف عوار  القرآن والسنة، إال القليل املغمور منهم، والذي مل يتجاسر أن يصدح

  . )٧(الباطل

                                                           

متحد مبخلوقاته وممتزج ا كامتزاج املاء بالطني،  -تعاىل عن ذلك علًوا كبريًا -) االحتادية: هم الذين يقولون بأن اهللا١( 
  ).٦علي اجلرجاين(-)، والتعريفات٢/١٢٤ابن تيمية (-ويعرب عنه بوحدة الوجود. انظر: الفتاوى

حّل بذاته يف خملوقاته كما حيل املاء يف اإلناء، وأنه تعاىل عن قوهلم بذاته يف كل مكان. ) احللولية: يقولون إن اهللا تعاىل ٢( 
علي  -والتعريفات )،١٧٦-٢/١٧١ابن تيمية( -)، والفتاوى٢٤١عبد القاهر البغدادي ( -انظر: الفرق بني الفرق

  ). ٩٨(اجلرجاين
  ). ٢٣- ٢٢عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ ( -) مصباح الظالم٣( 
  .-رمحه اهللا–) يعين اإلمام ٤( 
  ).٢١) الضياء الشارق(٥( 
  ).٢٤سليمان بن سحمان( -انظر:تربئة الشيخني اإلمامني من تزوير أهل الكذب والبني )٦( 
  ).٢٩أمحد آل أبو طامي(-)انظر: الشيخ حممد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية وثناء العلماء عليه٧( 
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وأما العلم فقد اندرست معامله وُحميت آثاره إال من النزر اليسر ممن اشتغل مبسائل الفقه 
والتفنن يف اإلفتاء وتشقيق مسائله حىت راج أن فالنا يفيت بأكثر من مذهب ليصرف أنظار 

لدكم من يفيت الرجل بقول ومن العجب أنه يوجد يف ب:" -رمحه اهللا -الناس إليه، يقول اإلمام
إمام، والثاين بقول آخر، والثالث خبالف القولني، ويعد فضيلة وعلًما وذكاء، ويقال: هذا يفيت 
يف مذهبني أو أكثر؛ ومعلوم عند الناس أن مراده يف هذا: العلو والرياء، وأكل أموال الناس 

ان معه الدليل، ومل آت بشيء بالباطل، فإذا خالفُت قول عامل ملن هو أعلم منه أو مثله إذا ك
من عند نفسي، تكلمتم ذا الكالم الشديد، فإن مسعتم أين أفتيت بشيء خرجت فيه من 
إمجاع أهل العلم، توجه علي القول، وقد بلغين أنكم يف هذا األمر قمتم وقعدمت، فإن كنتم 

أصلي  تزعمون أن هذا إنكار للمنكر، فيا ليت قيامكم كان يف عظائم يف بلدكم تضاد
اإلسالم: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممًدا رسول اهللا! منها، وهو أعظمها: عبادة األصنام 
عندكم من بشر وحجر، هذا يُذبح له، وهذا يُنذر له، وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة 

لدنيا اللهفات، وهذا يدعوه املضطر يف الرب والبحر، وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه يف ا
واآلخرة ولو عصى اهللا، فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة األصنام واألوثان املذكورة يف 
القرآن، فهذا من العجب؛ فإين ال أعلم أحًدا من أهل العلم خيتلف يف ذلك، اللهم إال أن 
يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إميام باجلبت والطاغوت، وإن ادعيتم أنكم ال 

البعض، كيف وبعض الذين أنكروا  قدرون على ذلك، فإن مل تقدروا على الكل قدرمت علىت
علي هذا األمر وادعوا أم من أهل العلم، ملتبسون بالشرك األكرب ويدعون إليه، ولو يسمعون 

  إنسانًا جيرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق؟ ولكن نعوذ باهللا من رضا الناس بسخط اهللا. 

ا يفعله كثري من أتباع إبليس، وأتباع املنجمني والسحرة والكهان، ممن ينتسب ومنها: م
إىل الفقر، وكثري ممن ينتسب إىل العلم، من هذه اخلوارق اليت يومهون ا الناس، ويشبهوا 
مبعجزات األنبياء وكرامات األولياء، ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سبيل اهللا؛ 

أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم املوروث عن األنبياء، من علم  حىت إن بعض
   .)١(األمساء، وهو من اجلبت والطاغوت"

وليس معىن هذا أنه ال يُوجد من ينتسب إىل العلم يف هذا الزمن، بل يوجد فيه وقبله 
ث املسائل فقهاء وعلماء إال أن اهتمامهم منصب على الفقه ومسائله، فجل اهتمامهم حب

                                                           

  ).١/٢٦١)، وتاريخ ابن غنام(٣/١٤٨الرسائل الشخصية( -جمموع مؤلفات الشيخ) ١( 
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وحواشيها، أما ما سوى الفقه الفقهية وحتريرها وحتقيقها، وحفظ متون الفقه واستيعاب شروحه 
من علوم الشرع فليس هلم منها نصيب، فال عناية بالتوحيد وحتقيقه، وال بالتفسري على فهم 

شيًئا مما وقع السَلف، وال باحلديث وشروحه، بل وال حىت علوم اآللة كاللغة، ولذلك مل يُنكروا 
فيه الناس من الشركيات، كتعظيم القبور، والغلو يف الصاحلني، والذبح والنذر لغري اهللا، وغريها 

  .)١(مما هو منتشر يف واقعهم وحتت أنظارهم

وال يعين وجود مثل هذه االحنرافات عدم وجود علماء؛ ألنه قد يوجد علماء هلم باع 
لذي ساد يف تلك احلقبة، فقد تضلع فيه فئة من طويل يف علم من العلوم، كعلم الفقه وا

العلماء حلاجة منصب القضاء إليه، مع وجود االحنراف يف العقائد، وال أدل على هذا مما 
اإلسالمية من احنرافات عقدية، مع وجود علماء قد يكون عندهم ُيشاهد يف بعض البالد 

ت اجلائرة، فليت من يعرتض شيء من اخللل، أو مل يقوموا بالواجب الشرعي بسبب السياسا
 ةومن وصف حال -رمحه اهللا - على وجود االحنراف العقدي يف تلك الفرتة يتتبع كالم اإلمام

رمحه  -اإلمام ا أنكرهيتالناس الدينية يف تلك الفرتة عن كثب، قبل اام من يصف احلال ال
  .)٢(باملبالغة  - اهللا

  

  

  

  

                                                           

  ).١/١٣٠عبد اهللا البسام( -) انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١( 
)، وأمحد البسام يف أطروحته للدكتوراه: ٢٣-٢٠) كالعثيمني يف كتابه: الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته وفكره (٢( 

سط اجلزيرة العربية يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر وأثر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيها، احلياة العلمية يف و 
) أن "العلماء وطلبة العلم النجديون أبدو اهتماًما بعلم الفقه، وميزوه عن غريه من العلوم ١٢١حيث ذكر يف صفحة ( 

على غري  -رمحه اهللا -وما بعدها؛ بل وجه كالم اإلمام) ٢٦٥األخرى" إال أنه يُقلل من فشو الشرك والبدع. انظر: (
عامل  ثقة ثبت عاصر احلدث واطّلع على مامل يطّلع عليه غريه، وكما قيل:   -رمحه اهللا -الوجهة اليت أرادها، واإلمام

ث، واليت ال اليت وردت يف ثنايا البح -رمحه اهللا -"صاحب البيت أعلم مبا فيه"، وذلك  بالرغم من وضوح عبارات اإلمام
)، وكذلك خالد الدخيل يف كتابه الوهابية بني ٢٦٨-٢٦٧حتتاج إىل تكلف يف تفسريها، كما يف النقاط الواردة يف (

  ) والذي يرى أن تضخيم الدراسات للخلل العقدي ووجود الشركيات.٩٢-٨٦الشرك وتصدع القبيلة (
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  -رحمه اهللا -الوهابالمطلب الثاني: ترجمة اإلمام محمد بن عبد 
  اسمه ونسبه: -١

هو حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن حممد بن أمحد بن راشد بن بريد بن 
مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حممد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن 

أيب بن سنـَُيْع بن شل بن شداد بن زهري بن شهاب بن ربيعة بن موسى بن مسعود بن عقبة 
بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن  متيمسود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 

  .)١(- عليهم السالم -إبراهيمبن  إمساعيلمن  عدنانمضر بن نزار بن معد بن 
  مولده ونشأته: -٢

، وفيها )٣(من بلدان جند )٢(هـ) يف بلدة العيينة ١١١٥سنة (  -رمحه اهللا - ولد اإلمام
نشأ وترعرع، تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغ سن العاشرة، وكان وقاد الذهن حاد الفهم، 

وزوجه قبل بلوغ الثانية ولفقهه وفهمه ونبوغه وفطنته وسرعة إدراكه قدمه والده لإلمامة، 
عشرة لبلوغه، واستأذن والده للحج وبعد أدائه وإمتامه قصد املدينة النبوية وأقام ا شهرين، ُمث 

  . )٤(عاد والزم املطالعة والقراءة
  :أسرته-٣

يف بيت علم وفضل، فقد ترىب يف بيت له زمام الزعامة الدينية  - رمحه اهللا -عاش اإلمام
قاضـي العيينــة مث حـــرميال، وقــــد كـان جـده  )٥(ـــــــده الشيخ عبـد الوهابوالعلمية، فوالـــــ

                                                           

)، ونسبه إىل عدنان ورد يف ١/١٩٨عثمان بن بشر ( - جند )، وعنوان اد يف تاريخ١/٢٠٨) انظر: تاريخ ابن غنام (١( 
  ).١/١٢٥عبد اهللا البسام( - )، وعلماء جند خالل مثانية قرون٢٠عبد الرمحن آل الشيخ ( - مشاهري علماء جند وغريهم

  تقع هذه البلدة يف الشمال الغريب من مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة مخسة وأربعني كم.) ٢( 
  ) .١/٦١عثمان بن بشر( -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢٠٩-٢٠٨غنام( ) تاريخ ابن٣( 
)، وحياة الشيخ حممد بن ١/٨١عثمان بن بشر( -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢٠٩-٢٠٨) انظر: تاريخ ابن غنام (٤( 

  ) .٩٣-٩١حسني خزعل( -عبد الوهاب
ينة، وتفقه ا على والده الذي كان قاضًيا يف العيينة ) عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف، والد اإلمام، ولد بالعي٥( 

هـ)، وله من ١١٥٣وغريه، واشتغل بقضائها، مث بقضاء حرميالء بعد عزله، ألف يف الفقه والتفسري واحلديث، تويف سنة (
 -ح احلنابلة)، والسحب الوابلة على ضرائ١/٨١عثمان بن بشر( -األبناء حممد وسليمان. انظر: عنوان اد يف تاريخ جند

  ).٤٣-٥/٤٠عبد اهللا البسام( -) علماء جند خالل مثانية قرون٢/٦٧٥حممد بن محيد (
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  )٢(ُمربّزا يف العلم، ومرجع علماء جند يف زمنه، وعمه الشيخ إبراهيم بن سليمان )١(سليمـــان
، كان حمبا للعلم فقيها، )٣(كان عاملـًا جمتهًدا وله مصنفات، وخاله سيف بن حممد بن عزاز

  كان من أهل العلم.  )٤(مصنفات، وأخوه سليمان وله
، وهم أهل )١(وإبراهيم )٧(وعلي)٦(وعبد اهللا)٥(فهم: حسني -رمحه اهللا - أما أبناء اإلمام

  علم وفضل.

                                                           

، احلنبلي ملذهبا يف متبحرًا زمانه فقيه كانبن مشرف، ولد يف أشيقر، نشأ فيها وقرأ على علمائها، علي بن سليمان)١( 
 -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند) يف العيينة. هـ١٠٧٩ سنة ( تويفانتهت إليه الرئاسة يف جند، له ُمصنف يف املناسك، 

  ).٣٧٢-٣/٣٦٦عبد اهللا البسام( -)، و علماء جند خالل مثانية قرون١/٨١عثمان بن بشر(
، ونشأ ا ودرس على والده وعلى غريه، ختصص يف الفقه احلنبلي، بن مشرف، ولد يف العيينة علي بن سليمانإبراهيم بن )٢(

)، وعنوان اد يف ٨٣حممد بن عباد( - انظر: تاريخ ابن عباد). هـ١١٤١سنة ( تويفونسخ كثريًا من كتبه، ويل قضاء أشيقر، 
  ).٣٠٤- ١/٣٠٣عبد اهللا البسام( - )، وعلماء جند خالل مثانية قرون١/٧٥عثمان بن بشر( - تاريخ جند

هـ)، تتلمذ على فقهائها، أشهر مشاخيه عبد ١٠٨٥) سيف بن حممد بن عزاز، خال اإلمام، ولد بأشيقر سنة (٣( 
الوهاب بن عبد اهللا قاضي العيينة، مهر يف الفقه، أفىت ودّرس، تتلمذ عليه خلق، من أشهرهم حممد بن فريوز جد حممد بن 

-٢/٤١٩حممد بن محيد ( -: السحب الوابلة على ضرائح احلنابلةهـ). انظر١١٢٩فريوز اإلحسائي، تويف يف أشيقر (
  ).٤٢٠-٢/٤١٩عبد اهللا البسام( -)، و علماء جند خالل مثانية قرون٤٢١

) سليمان بن عبد الوهاب، شقيق اإلمام حممد بن عبد الوهاب، ولد يف العيينة، قرأ على والده وغريه، ويل قضاء ٤(
فصل -أو -ةالصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابي -مره معارضا للشيخ، ٌنسب لهحرميالء بعد والده، كان يف بادئ أ

هـ) ومكث ا إىل ١١٩٠، وقد هداه اهللا إىل الصواب وقدم إىل الدرعية عام(-اخلطاب يف الرد على حممد بن عبد الوهاب
)، وتاريخ ابن ٣٥٧-٢/٣٥٠عبد اهللا البسام ( -هـ). انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١٢٠٨أن تويف سنة (

)، ودفع االرتياب عن ١٠٧، ١/٢٢عثمان بن بشر ( –)، وعنوان اد يف تاريخ جند٨١٣-٨١٢-٧٣٧، ٢/٦٩٢غنام(
  ).٣٠-٢٣أمحد العوين( -الشيخ سليمان بن عبد الوهاب

عامل متوقد  ) حسني بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف الدرعية، ونشأ ا، تتلمذ على والده، وعلى محد بن معمر،٥( 
الذكاء، يسامي والده يف الرتبة العلمية، وهو اخلليفة بعده يف القضاء واخلطابة والتدريس، تتلمذ عليه خلق، منهم: عبد 

عثمان بن -هـ).انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١٢٢٤الرمحن بن حسن، وعلي بن حسني وغريمها، تويف سنة (
  ).٦١-٥٧أمحد العوين(-)، وعلماء آل الشيخ١٦٨ري(حممد الفاخ-)، و تاريخ الفاخري١/٢٠٤بشر(

هـ) قرأ على والده، وخلفه بعد وفاته يف أعماله، له ١١٦٥) عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف الدرعية سنة (٦(
رجاحة عقل وبُعد نظر، كان املرجع لثالثة أئمة من آل سعود بعد والده، كان مع اإلمام سعود عندما دخل مكة 

هـ)، وعلى رأس ااهدين عن الدرعية خالل حصار إبراهيم باشا، نُقل إىل القاهرة وتويف فيها سنة ١٢١٨(سنة
)، وعلماء جند خالل ٢٧٣، ٢٠٥عثمان بن بشر( - هـ). انظر: عنوان اـد يف تاريخ جند١٢٤٤هـ)، وقيل: (١٢٤٢(

  ).٨٢-٦٢د العوين(أمح-وعلماء آل الشيخ)، ١٧٩-١/١٦٩عبد اهللا البسام ( -مثانية قرون
هـ) قرأ على والده، وعلى حسني بن غنام وغريمها، كان ١١٦٠) علي بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف الدرعية سنة (٧(

ديـًّنا ورًعا كثري اخلوف من اهللا، رفض القضاء عندما ُعرض عليه، له دراية بالتفسري وأقوال السلف، حضر مجلة من =      
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هلا أثرها، يف شحذ  -رمحه اهللا -وال شك أن هذه البيئة العلمية اليت أحاطت باإلمام
  ئله. اهلمة واملدارسة للعلم ومساع فنونه، وطرق مسا

ففي هذه البيئة العلمية واحمليط املعريف نشأ اإلمام، والذي ال شك أنه استفاد من 
  . )٢(النقاشات العلمية اليت ُتطرح يف هذا احمليط العلمي أثناء اللقاءات

  رحالته العلمية، وشيوخه:-٤
كشأن طالب العلم الذي اليَروى مه من التحصيل وحتمل   -رمحه اهللا - شأن اإلمام

  اق يف طلبه، فهو مل يقنع مبا حصل عليه يف بلده وحميطه األسري من معارف.املش
ومما جاء يف املصادر اليت حتدثت عن دعوته أنه خرج من بلده العيينة إىل حج بيت  

اهللا احلرام، فلما قضى حجه سار إىل املدينة والتقى فيها الشيخ عبداهللا بن إبراهيم بن 
أقام يف املدينة ما شاء اهللا، مث خرج منها إىل جند، وجتهز ف )٤(، والشيخ حممد حياة)٣(سيف

                                                                                                                                                                          

)، والدرر السنية يف األجوبة ٢٠٦عثمان بن بشر ( -هـ). انظر: عنوان اـد يف تاريخ جند١٢٤٤= املغازي، تويف سنة (
  ).٨٢-٦٢أمحد العوين(-وعلماء آل الشيخ)، ١٦/٣٨٢مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -النجدية

ع يف العلم، ومل يل ) إبراهيم بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف الدرعية، وقرأ على والده، كان له حلقة تدريس وله با ١(
 - )، والدرر السنية يف األجوبة النجدية٢٠٦عثمان بن بشر ( -القضاء، تويف يف مصر: انظر: عنوان اـد يف تاريخ جند

  ).٦٩أمحد العوين(-وعلماء آل الشيخ)، ١٦/٣٨١مجع: عبد الرمحن بن قاسم (
)، وحياة الشيخ حممد بن ١/٨١عثمان بن بشر( -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢٠٩-٢٠٨) انظر: تاريخ ابن غنام(٢( 

  ).٩٣-٩١حسني خزعل( -عبد الوهاب
هـ)، نزح والده إىل املدينة وجاور ١٨٢٠) عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف بن عبد اهللا الشمري، أنشأ جده عبد اهللا امعة عام (٣(

ها، ارحتل إىل الشام، نال قسطا كبريًا من العلم ومجع مكتبة  ا، ولد عبد اهللا باملدينة ونشأ ا، قرأ على علمائها والواردين إلي
كبرية، وعلم ودرس وانتفع منه خلق مسع منه اإلمام حممد بن عبد الوهاب املسلسل باألولية، وأجازه من طريقني، تويف عام 

عثمان بن بشر  - اريخ جند)، وعنوان اد يف ت٣٤إبراهيم بن عيسى ( - هـ).انظر: تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند١١٤٠(
  ).١٠- ٤/٦عبد اهللا البسام ( - )، وعلماء جند خالل مثانية قرون٨٣- ١/٨٢(
، املدين احلنفي احملدث حامل لواء السنة، انتقل إىل تسرت قاعدة بالد السند وقرأ على ) حممد حياة بن إبراهيم السندي٤( 

سن السندي وجلس جملسه بعد وفاته أربًعا وعشرين سنة، وأجاز حممد معني، مث سكن املدينة النبوية، والزم الشيخ أبا احل
له الشيخ عبد اهللا البصري، وأبو األسرار العجيمي وغريمها، كان ورًعا متجرًدا منعزًال عن اخللق إال يف وقت قراءة الدروس، 

الرتغيب والرتهيب للمنذري يف مثابرًا على أداء اجلماعات يف الصف األول من املسجد النبوي، وله تصانيف كثرية منها شرح 
)، ١٣٤حممد الفاخري (- هـ).انظر: تاريخ الفاخري ١١٦٥جملدين، وشرح على األربعني النووية وخمتصر الزواجر، تويف سنة (

  ).١/١٦عثمان بن بشر( - وعنوان اد يف تاريخ جند
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البصرة، فلما وصلها  يف بغداد، وانتقل منها إىل )١(إىل العراق وأخذ عن صبغة اهللا احليدري
جلس يقرأ فيها على عامل جليل من أهل اموعة وهي قرية من قرى البصرة فيها مدرسة كان 

مدًة يقرأ عليه فيها، وينكر أشياء من الشركيات والبدع، مث إن ، فأقام )٢(عاملها حممد اموعي
اإلمام جتمع عليه أناس يف البصرة من رؤسائها وغريهم فآذوه أشد األذى، وأخرجوه منها 
وقت اهلجرية وحلق شيخه منهم بعض األذى، مث إن اإلمام أراد أن يصل إىل الشام فضاعت 

إليها، فخرج من تلك الديار وقصد األحساء ونزل نفقته اليت معه، فانثىن عزمه عن املسري 
، مث خرج من األحساء وقصد بلدة )٣(على الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي

حرميالء، وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها من العيينة يف سنة تسع وثالثني ومائة 
وال إمام، وإمنا حفظ القرآن، مث ، وهذا خالف ما يزعمه اخلصوم أنه ليس له شيخ )٤(وألف

  .)٥(أخذ خيبط خبط عشواء
  :)٦(مؤلفات اإلمام -٥

كنزًا ضخًما بصفائه ونقائه بني مؤلف وخمتصر، وقد حرص فيه   -رمحه اهللا - ترك اإلمام
فأفاد منها العلماء والعامة  على النقاء من املصطلحات غري الشرعية والبعد عن التكلف،

  يًما، ومن أبرز مؤلفاته:ونفع اهللا ا نفًعا عظ
  كتاب التوحيد فيما جيب من حق اهللا على العبيد.  -١
  كتاب كشف الشبهات.  - ٢
  كتاب أصول اإلميان.  - ٣

                                                           

قدم إىل بغداد، وأنه بناء على هذه الرابطة  أخذ عنه عندما -رمحه اهللا -) صبغة اهللا بن أسعد احليدري، ذُكر أن اإلمام١( 
 عنوان والده أسعد احليدري عنما عاد من احلج ومكث عنده مقدار ثالثة أشهر. انظر: -رمحه اهللا -العلمية أكرم اإلمام

  .)٢٤٤إبراهيم فصيح احليدري( -وجند والبصرة بغداد أحوال بيان يف اد
من قرى البصرة، وقد درس اإلمام يف مدرسة فيها على هذا العامل، وذُكر عن  ) حممد اموعي: من أهل جمموعة، قرية٢( 

- أبنائه أم أحسن الناس حاًال وصالًحا ومعرفة بالتوحيد. وقد شحت املصادر برتمجته. انظر: عنوان اد يف تاريخ جند
  ).٨٤- ١/٨٣عثمان بن بشر(

  )مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد.٣( 
  ) .٨٥-١/٨٢عثمان بن بشر( –عنوان اد يف تاريخ جند) انظر: ٤( 
  أ) .٥١أ،٣٥صحيفة( -عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٥( 
  ).٣٣٨-١٦/٣٣٧مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٦( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٦ 

  كتاب فضائل اإلسالم.  - ٤
  كتاب فضائل القرآن.  - ٥
  كتاب السرية املختصرة.  -٦
  كتاب السرية املطولة.  - ٧
  كتاب جمموع احلديث على أبواب الفقه.  - ٨
  خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري.كتاب   - ٩

  كتاب خمتصر الصواعق.  -١٠
  كتاب خمتصر فتح الباري.  -١١
  كتاب خمتصر اهلدي.  -١٢
  كتاب خمتصر العقل والنقل.  -١٣
  كتاب خمتصر املنهاج.  -١٤
  كتاب خمتصر اإلميان.  -١٥
  كتاب آداب املشي إىل الصالة.  -١٦

  وفاته: -٦
رمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه  - عبد الوهاب هـ) تويف اإلمام حممد بن١٢٠٦يف عام (

  .)١(-فسيح جناته
  
  
  
  
  

  
  

                                                           

  ).١/١٩٨بشر(عثمان بن -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢/٩٠٠)انظر:تاريخ ابن غنام(١( 
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  ثانًيا: مفهوم األمن الفكري، وأهميته
  مفهوم األمن الفكري المطلب األول:

الفكر: "هو نشاط من أنشطة العقل؛ بل ميثل أهم العمليات املعرفية ويأيت يف مرتبة 
سبب ارتقاء األمم وتقدمها؛ فبه تصقل العقول، ، فالفكر السوي هو )١(األنشطة العقلية العليا"

وتنمى القدرات، وتثمر املدارك، وتكتشف املواهب واملهارات؛ لذلك جند أن كل أمة حريصة 
  .)٢(على محاية فكرها من أي احنراف قد يشوبه أو يعكر صفوه

يش، واألمن من أعظم املنن، وأجل النعم، وخلطره وعظم شأنه امنت اهللا به على كفار قر 
�w�¡�������~�}�|�{�z��y�x�wولفت نظرهم إىل أمهيته وحاجتهم إليه: 

�©�¨��§�¦��¥�¤��£�¢v)٣( .  

"ولألمن مفهوم واسع ومعىن شامل ينتظم عدًدا من اجلوانب، وال خيتص باجلانب الذي 
قصره كثري من الناس عليه؛ بل يتجاوزه ليشمل األمن العقدي، واألمن النفسي، واألمن 

  .)٤(واألمن االقتصادي، واألمن االجتماعي، وحنوها مما يعترب األمن مطلًبا ضروريا فيه"الفكري، 
واألمن الفكري من املفاهيم واملصطلحات اليت مل يكن هلا شيوع وحضور يف مؤلفات 
السابقني، إال أنه أخذ حظا من االنتشار يف هذا الوقت نتيجة التالقح بني الثقافات 

  واحلضارات.
لقول إن عدم االستقرار من أبرز مسات األمن الفكري، فهو متغري من زمن إىل وميكن ا

آخر، ومن بلد إىل آخر، مع األخذ يف االعتبار أن التمسك باملبادئ والقيم اليت تتماشى مع 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة ُتؤدي إىل ترسيخ األمن الفكري بصورة ثابتة ال تتغري وال 

صطلحات ينبغي أن يكون التعامل معها وفق ضوابط شرعية من غري وذلك ألن امل ؛)٥(تتبدل
إفراط وال تفريط، وما يتعلق باألمساء واألحكام الشرعية، هو مما جاء به وحي اهللا، ومن دينه 

يف هـذا املقام: "ومن  -رمحه اهللا-، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  �الذي بلغه رسول اهللا 
                                                           

  ).٢٢حيدر احليدر(-األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية) ١( 
  ).٩أمل نور(-مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم وتطبيقاته الرتبوية ) ٢( 
  ].٥٧) سورة القصص آية رقم [٣(
  ).٣عبد اهللا الشيخ ولد بيه( -) خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح والوئام ٤( 
  ).٣٤١حيدر احليدر(-من الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية) األ٥( 
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لفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن األصول الكلية أن يعلم أن األ
أن يقر مبوجب ذلك، فيثبت ما أثبته اهللا ورسوله، وينفي ما نفاه اهللا ورسوله، فاللفظ الذي أثبته 

  اهللا أو نفاه حق، فإن اهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.
راد رسوله ا ليثبت ما أثبته، واأللفاظ الشرعية هلا حرمة، ومن متام العلم أن يبحث عن م    

وينفي ما نفاه من املعاين، فإنه جيب علينا أن نصدقه يف كل ما أخرب، ونطيعه يف كل ما أوجب 
w��Û�Úتعاىل: وأمر، مث إذا عـرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم واإلميـان، وقد قال 

��è��ãâ��á�à�ß�Þ��Ý�Üv)١(.  
كتاب والسنة، وال اتفق السَلف على نفيها أو إثباا، وأما األلفاظ اليت ليست يف ال

فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها، حىت يستفسر عن مراده، فإن أراد ا معىن 
  يوافق خرب الرسول أقر به، وإن أراد ا معىن خيالف خرب الرسول أنكره.

باه أو إمجال عّرب بغريها، أو بّني مراده ا، مث التعبري عن تلك املعاين إن كان يف ألفاظه اشت   
حبيث حيصل تعريف احلق بالوجه الشرعي، فإن كثريًا من نزاع الناس سببه ألفاظ جمملة 
مبتدعة، ومعان مشتبهة، حىت جتد الرجلني يتخاصمان ويتعاديان على إطالق ألفاظ ونفيها، 

أن يعرف دليله، ولو عرف دليله  ولو سئل كل منهما عن معىن ما قاله مل يتصوره، فضًال عن
مل يلزم أن من خالفه يكون خمطًئا؛ بل يكون يف قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا 

  .)٢(مصيًبا من وجه، وهذا مصيًبا من وجه، وقد يكون الصواب يف قول ثالث" 
- ومن األلفاظ اليت حصل فيها نزاع األمن الفكري "فبالرغم من من أن هذه اجلملة 

مل ترد يف النصوص، بل وليس هلا وجود يف تراث علماء املسلمني إال أن  -الفكرياألمن 
مقاصد الشريعة املأخوذة من استقراء النصوص: الكتاب والسنة بضميمة كالم علماء األمة، 

  . )٣(تضمنت ما يدل على املضامني الرئيسة هلذا املفهوم"
  
  

                                                           

  ].١١) سورة اادلة آية رقم [١(
  ).١١٥- ١٢/١١٣) الفتاوى(٢(
حبث ) ١٨عبد الرمحن اللوحيق  ( -مفهوم األمن الفكري أمنوذًجا - ) بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي ٣(

  .هـ)١٤٣٠(مقدم للمؤمتر األول لألمن الفكري 



١٩ 

  فما األمن الفكري؟
  كلمتني مها:األمن الفكري مركب إضايف من  

  أوًال: األمن.
  ثانًيا: الفكري: نسبة إىل الفكر.

  أوًال: األمن يف اللغة:
: "اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان: أحدمها األمانة اليت هي ضد )١(قال ابن فارس

  اخليانة، ومعناها سكون القلب.
  نة ضد اخليانة.قال اخلليل: اَألَمَنُة من األمن. واألمان: إعطاء اَألَمَنة، واألما

  يقال: أِمْنُت الرُجل أَْمًنا َوأَمنًة َوأَمانًا، وآمنين يـُْؤمنين إميانًا.
  . )٢(" األْمُن : ضد اخلوف والفعل منه : أِمَن يْأَمُن أْمًنا"

  .)٣("وأصل آمن:أَْأَمَن مزتني، لُيـَنت الثانية، واألمن: ضد اخلوف"
ن: كصاحب، ِضّد اخلوف، أَِمَن كفرح أمًنا وأمانًا بفتحهما : "األْمُن واآلمِ )٤(وقال الفريوزآبادي

وأمًنا وأََمَنًة حمركتني، وِإمًنا بالكسر، فهو أَِمٌن وأمٌني كفرح وأمري، ورجٌل أَُمَنٌة كهمزة وُحيَرك يأمنه  
  ُكّل أحد يف ُكل شيء".

ه الناس وال خيافون وقال الزخمشري: "فالن أََمَنٌة أي يأَمُن ُكل أحد ويثق به، ويأمن
  .)٥(غائلته"

وِمما ذكره ابن منظور: "األمان واألمانة مبعىن، وقد أَِمْنُت فأنا أِمن، وآمنت غريي من 
  األمن واألمان. واألمن ضد اخلوف، واألمانة ضد اخليانة.

  .)٦(واملأمن: موضع األمن، واَآلِمُن: املستجري ليأمن على نفسه"
  ة لألمن يتضح أنه يدور على املرتكزات التالية: ومن خالل التعريفات اللغوي

                                                           

  ).١/١٣٣مقاييس اللغة ()١( 
  ).٨/٣٨٨للفراهيدي( -العني) ٢( 
  ).٥/٢٠٧١إمساعيل اجلوهري ( -الصحاح) ٣( 
  ).٤/١٩٧القاموس احمليط() ٤( 
  ).١٠أساس البالغة() ٥( 
  ).١/١٠٧لسان العرب() ٦( 
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  الطمأنينة وعدم اخلوف. - ١
  عدم اخليانة. - ٢
 الثقة. - ٣

 األمن اصطالًحا: 
  .)١(قال اجلرجاين: "وهو عدم توقع مكروه يف الزمن القادم"

وُعرف بأنه: "الشعور بالسالمة واالطمئنان، واختفاء أسباب اخلوف على حياة 
  .)٢(احلياة من مصاحل يسعى إىل حتقيقها، ويستهدفها بطموحاته" اإلنسان، وما تقوم به هذه

وقيل: "االستعداد واألمان حبفظ الضرورات اخلمس من أي عدوان عليها، فكل ما دل 
  .)٣(على معىن الراحة والسكينة وتوفري السعادة والرقي يف شأن من شؤون احلياة فهو أمن"

أنينة واهلدوء واالستقرار والبعد عن القلق وقيل: "احلالة اليت يسود فيها الشعور بالطم
  .)٤(واالضطراب"

  .)٥(وختتلف تعاريف األمن الختالف املشارب والتوجهات واإلطالقات
وميكن تعريفه بأنه: حالة يكون عليها اإلنسان واثًقا مستقرا ال خيشى خيانة وال ينتابه 

  خوف وال قلق يف مجيع مناحي احلياة. 
  ي:ثانًيا: الفكر 

"(فكر) الفاء والكاف والراء تردُد الَقْلب يف الشيء، يقال: تفّكَر إذا ردَد ر لغًة:الفك
  . )٦(قلبه معتِربًا، ورجٌل ِفكري: كثري الِفكر"

" الَفْكُر والِفْكُر ِإعمال اخلاطر يف الشيء. قال سيبويه: وال جيمع الِفْكُر وال الِعْلُم وال 
يف مجعه أَفكارًا، والِفْكرة كالِفْكر وقد َفَكر يف الشيء، وأَْفَكَر النظُر. قال: وقد حكى ابن دريد 

فيه وتـََفكَر مبعًىن، ورجل ِفكري مثال ِفسيق وفـَْيَكر كثري الِفْكر ...التـَفكر اسم التـْفِكري، ومن 
                                                           

  ).٣٨علي اجلرجاين(-التعريفات )١( 
  ).١٤عبد اهللا الرتكي (-ية السعودية بهانظر: األمن الفكري وعناية اململكة العرب)٢( 
  ) .٩ص٢٩الة العربية للدراسات األمنية والتدريب (ع –إبراهيم اهلوميل  –مقومات األمن يف القرآن الكرمي  )٣( 
الندوة العلمية الرابعة حنو إسرتاتيجية عربية –)٥٣األمن الفكري والعقائدي: مفاهيمه وخصائصه وكيفية حتقيقه ( )٤( 

  هـ).١٤٠٨يب يف امليادين األمنية(للتدر 
  ) .٣٢-٢٦عبد اهللا الشهراين(-انظر:مجلة تعريفات لألمن الختالف املفهوم: األمن الوطين دراسة موضوعية)٥( 
  ).٧١٨ابن فارس(-مقاييس اللغة )٦( 



٢١ 

 َفكر التَأمل واالسم العرب من يقول الِفْكُر الِفْكَرة والِفْكرى على ِفْعلى اسم وهي قليلة...، التـ
الِفْكُر والِفْكَرة واملصدر الَفْكر بالفتح قال: يعقوب يقال: ليس يل يف هذا اَألمِر فْكٌر َأي: ليس 

  . )١("يل فيه حاجة قال: والفتح فيه أَفصح من الكسر
"الِفْكُر بالكسر ويُفتح: إعماُل النظر يف الشيِء كالِفْكَرِة والِفكَرى بكسرمها... َفَكر فيه 

َقٍل: كثُري الِفْكر"   .)٢(وأْفَكَر وَفكَر وتـََفكَر. وهو ِفكٌري كِسكيٍت وفـَْيَكر َكَصيـْ

  ُعرف الِفْكُر يف االصطالح بعدة تعريفات، منها:الفكر اصطالًحا: 

  .)٣(جمهول"قال اجلرجاين:" ترتيب أمور معلومة تؤدي إىل  •
الثقافات والقيم واملبادئ األخالقية، اليت "مجلة ما يتعلق مبخزون الذاكرة اإلنسانية من  •

 .)٤(يتغذى ا اإلنسان من اتمع الذي ينشأ فيه ويعيش بني أفراده"
 .)٥("إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول" •
  . )٦("حركة النفس حنو املبادئ، والرجوع عنها إىل املطالب" •
ؤها والشيء الذي تقوم به وتتكون، "الفكر هو مادة الثقافة وماهيتها، أو هو أدا •

والثقافة من ناحية أخرى هي: مثرة للفكر يف اال النظري، وقد يطلق كل منهما على 
 . )٧(اآلخر"
هو جمموع  :أو مبعىن آخر ."الفكر بعامة هو كل تعميم نظري لتجارب البشر اجلزئية •

 . )٨(األسس النظرية واملفاهيم واملعاين اليت تكمن خلف مظاهر السلوك اإلنساين"

 
                                                           

  ).٥/٦٥ابن منظور(-لسان العرب )١( 
  ).٥٨٨الفريوزابادي( -القاموس احمليط )٢( 
  ).١٧٦(اجلرجاينعلي -) التعريفات٣( 
  ).٥٧عبد اهللا الرتكي(-األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به) ٤( 
  ).٢/٧٢٤إبراهيم مصطفى وآخرون(-املعجم الوسيط) ٥( 

عفاف -دور األسرة الرتبوي يف استتباب أمن الفرد واتمع من خالل التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي )٦( 
  ).٦٦٧احلسيين(

  ).٢١مفرح القوسي (-يف الثقافة اإلسالمية مقدمات)٧( 
  ).٢١مصطفى عبدالقادر(-الفكر الرتبوي مدارسه واجتاهات تطوره)٨( 
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الفكر هو: "ظاهرة عقلية تنتج عن عمليات التفكري القائم على اإلدراك والتحليل  •
والتعميم، ويتميز الفكر عن العاطفة اليت تصدر عن ميل انفعايل ال تستند على التجربة وتدور 

و موضوع، كما يتميز الفكر عن اإلرادة اليت ترمي إىل ترجيح كفة امليول القائمة حول فكرة أ
  . )١(على أحكام تقوميية"

الفكر مرادف للتفكري لعالقته الوثيقة بأنشطة الذهن وإعماله العقل يف جمال املعرفة،  " •
 جيابًا على حد كما أن الفكر ينبع من عقيدة ومبادئ اتمع ويتأثر ما ويؤثر فيهما سلًبا أو إ

 .)٢(سواء"
"مجلة النشاط الذهين وأمسى صور العمل الذهين مبا فيه من حتليل وتركيب  الفكر: •

 . )٣(وتنسيق"

مرتبة األنشطة  هو نشاط من أنشطة العقل بل ميثل أهم العمليات املعرفية ويأيت يف"الفكر:  •
 .)٤(العقلية العليا"

  األمن الفكري اصطالًحا:
مصطلًحا بعدة تعريفات ال خترج عن كوا إما وصًفا حلالة الفكر ُعرف باعتباره 

املنحرف، أو للحالة اليت ينبغي أن يكون عليها الفكر السليم، أو يظهر منها الوصاية واحلراسة 
 على العقل أو تقييده بقيود ثقال، ومن ذلك :

وطين "االطمئنان إىل سالمة الفكر من االحنراف الذي ُيشكل ديًدا لألمن ال •
  . )٥(أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية واألخالقية واألمنية"

سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف، واخلروج عن الوسطية " •
واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية، والسياسية، وتصوره للكون مبا يؤول به إما إىل الغلو 

  .)٦(الشاملة"والتنطع، أو إىل اإلحلاد والعلمنة 
                                                           

  ).٤٢٥أمحد بدوي(-معجم مصطلحات العلوم االجتماعية) ١( 
  ).١٨سعد العتييب(-األمن الفكري يف مقررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية) ٢( 

  ).١٣رشيد البكر( - التفكري من خالل املنهج املدرسيتنمية ) ٣( 
  ).٢٢حيدر احليدر (-األمـن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية )٤( 
  هـ).١٤٣٠)حبث مقدم للمؤمتر األول لألمن الفكري (٩عبد احلفيظ املالكي (–حنو جمتمع آمن فكريا  )٥(
  ).١٧٨عدد:() ٥٠سعيد الوادعي(–جملة األمن واحلياة ) ٦( 



٢٣ 

سالمة فكر اإلنسان من االحنراف أو اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه " •
لألمور الدينية والسياسية واالجتماعية، مما يؤدي إىل حفظ النظام العام وحتقيق األمن 
والطمأنينة واالستقرار يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من مقومات األمن 

  .)١(ين"الوط
"أن يعيش الّناس يف بلدام وأوطام وبني جمتمعام، آمنني مطمئنني على  •

 .)٢(مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم الفكرية"
" النشاط والتدابري املشرتكة بني الدولة واتمع لتجنيب األفراد واجلماعات  •

اف السلوك واألفكار واألخالق عن جادة شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سبًبا يف احنر 
 .)٣(الصواب أو سبًبا لإليقاع يف املهالك"

تأمني خلو أفكار وعقول أفراد اتمع من كل شائب ومعتقد خاطئ، مما قد  •
ُيشكل خطرًا على نظام الدولة وأمنها، ومبا يهدف إىل حتقيق األمن واالستقرار يف احلياة 

وخطط الدولة اليت تقوم على االرتقاء بالوعي العام ألبناء  االجتماعية، وذلك من خالل برامج
اتمع من مجيع النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية وغريها، واليت تعمل 
على حتقيقها أجهزة الدولة عرب مؤسساا وأجهزا ذات االهتمام واليت ترتابط يف خدماا 

 .)٤(وتتواصل
اإلنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ووجهات نظره وحرية "محاية عقل  •

 .)٥(رأيه من أي مؤثر سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل الغري"
"سالمة معتقد فكر اإلنسان من االحنراف يف فهمه لألمور الدينية والسياسية،  •

الطمأنينة مما يؤدي إىل حتقيق رجاحة فكره الذي ينعكس عليه وعلى جمتمعه باألمن و 
  .)٦(واالستقرار يف مجيع جماالت احلياة"

                                                           

  ).١٤(عبد احلفيظ املالكي -حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب )١( 
  .)٥٧عبد اهللا الرتكي( -) األمن الفكر وعناية املمكة العربية السعودية به٢( 
  ).١٣(حممدنصري-األمن والتنمية) ٣( 
  .)٣١٦حيدر احليدر(-) األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية٤( 
  ).١٠٤(فهد الدعيج-األمن واإلعالم يف الدولة اإلسالمية )٥( 
إسهام اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري  )٦(

  ) .١٤- ١٣زيد احلارثي(-ووكالء املدارس واملشرفني الرتبويني
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"محاية عقول أفراد اتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع  •
العقيدة واملبادئ اليت يدين ا اتمع، وبذل اجلهود من كل مؤسسات اتمع من أجل حتقيق 

 .)١("هذه احلماية
الل تنمية املفاهيم والقيم الصحيحة "تعزيز املناعة العقلية ألفراد اتمع من خ •

واملهارات املفيدة، وحتصينهم من التصورات والسلوكيات املنحرفة عن وسطية اإلسالم ومساحته، 
 .)٢(مبا يعينهم على متييز النافع من الضار يف األقوال واألعمال"

الذي  ومما سبق من تعريفات يتضح أا ختتلف عن بعضها وفًقا ملسار الدراسة، واهلدف
  يُراد حتقيقه.

فبعض هذه التعريفات يتجه إىل البناء على الشطر األول من اجلملة وهو"األمن"، 
وبعضها يتجه إىل املقومات اليت يُبىن عليها حتقيق األمن الفكري، وبعضها اجته إىل وسائل 

  حفظ األمن الفكري، والبعض استهدف الناشئة.
كان حاضرًا يف أذهان السابقني ومؤلفام، وإن وبالرغم من كون املصطلح حادثًا إال أنه  

  مل حيرروه بلفظه.
، وإن كانت دعوته حتافظ على الضرورات اخلمس اليت جاءت -رمحه اهللا -فاإلمام

  الشرائع حبفظها إال أنه ركز يف دعوته على جانبني:
  اجلانب األول: العقيدة املـُتمثلة يف الدين الصحيح.

  هو مناط التكليف.  اجلانب الثاين: العقل والذي
فبذل جهده يف تصحيح  - رمحه اهللا -وهذان اجلانبان قد أصاما االحنراف يف زمن اإلمام

 مسارمها.
وذا ميكن القول بأن تعريف األمن الفكري إجرائيا مبا يتوافق مع ُمقتضى البحث 

  ومساره بأنه:
  

                                                           

  ).٤٨أمل نور(-من الفكري يف اإلسالم وتطبيقاته الرتبويةمفهوم األ) ١( 
  املصطلحات واملفاهيم (النسخة األولية)كرسي األمري نايف لألمن الفكري.-اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن الفكري )٢(
  



٢٥ 

إبانة الطريق القومي، واحلرص على سالمة الفكر واملعتقد من اخلروج عن الوسطية،  
  والوقوع يف االحنراف، وتقومي ما قد يطرأ عليهما من خلل بالوسائل املشروعة.

  وقد اشتمل هذا التعريف على اهلدف والوسيلة:
ر، وتقومي احنرافهما احملافظة على العقيدة والفك -رمحه اهللا - أما اهلدف: فهو إرادة اإلمام
  عن الوسطية إما بإفراط أو تفريط.

وأما الوسيلة: فتتمثل يف التعليم واملناظرة واحلوار والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن 
 املنكر بدرجاته وضوابطه.
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  أهمية األمن الفكري المطلب الثاني:
أوىل اإلسالم األمن الفكري أمهية عظيمة ببيانه الواضح وحتديد معامل الطريق املستقيم  

�الدينوذلك بتكميل  w�t�s�r�q�p� �o�n�m�l�k� j

� �cvuv)وترك النيب عليه الصالة والسالم أمته على احملجة البيضاء كما يف حديث  ،)١
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت  �قال : وعظنا رسول اهللا العرباض بن سارية املشهور "

منها القلوب فقلنا: يا رسول اهللا إن هذا ملوعظة مودع فما تعهد إلينا، قال: قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، و من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا، 

ين من بعدي، وعليكم بالطاعة وإن  فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشد
  .)٢(كان عبًدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ"

املعـامل وحذر من السبل، كما يف حـديث جابر بن  -عليه الصالة والسالم -وقـد حدد
عز -فخط خطا هكذا أمامه فقال: "هذا سبيل اهللا �عبد اهللا قال: كنا جلوًسا عند النيب 

ميينه، وخط خطا عن مشاله، وقـال: هذه سبل الشيطان، مث وضع يـده  ، وخط خطا عن-وجل
��w�m�l�k�j��r�q�pيف اخلط األوسط" مث تال هـذه اآلية  on

{�z�y�x�wv�u�t�s���}�|v)٤(")٣(.  
أمته خلطورة االنفالت الفكري بغري بيان أو هدى، وعرب  - عليه الصالة والسالم - ونبه

عندما خرج على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر، فكأمنا فقئ يف  عن إنكاره له مبخربه ومظهره
فقال: "ذا أمرمت أو هلذا ُخلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، ذا  وجهه حب الرمان،

قد ى عن االسرتسال مع  - عليه الصالة والسالم -، بل إن الرسول)٥(هلكت األمم قبلكم"
                                                           

  ].٣) سورة املائدة آية رقم [١(
)، واحلديث ٤٢)(ح٢٤٧٩باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني ( -كتاب السنة  –رواه ابن ماجه يف سننه ) ٢( 

  ).٤٠) (ح١٣صححه األلباين كما يف صحيح سنن ابن ماجه (
  ].١٥٣) سورة األنعام آية رقم [٣(
  )، واحلديث صححه األلباين١١) (ح٢٤٧٧(�باب اتباع سنة رسول اهللا -كتاب السنة–رواه ابن ماجه يف سننه  )٤( 

  .)١١) (ح٧كما يف صحيح سنن ابن ماجه (
ابن )، و ٢١٣٣)(ح١٨٦٥باب ما جاء من التشديد يف اخلوض يف القدر ( -كتاب القدر-رواه الرتمذي يف جامعه) ٥( 

شهاب الدين -)، قال يف مصباح الزجاجة٨٥)(ح٢٤٨٢باب يف القدر(-كتاب السنة–ماجه يف سننه 
  .)٦٩) (ح٢١حه األلباين كما يف صحيح سنن ابن ماجه () إسناده صحيح، واحلديث صح١/١١البوصريي(



٢٧ 

:"يأيت  �قال  - رضي اهللا عنه- يف حديث أيب هريرةاألفكار اليت تؤدي إىل أمور فاسدة كما 
الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق ربك فإذا بلغه 

  .)١(فليستعذ باهللا ولينته"
رضي اهللا - وقصة عمر بن اخلطاب -رضي اهللا عنهم -وعلى هذا املنهج سار أصحابه    
  شاهدة على ذلك. )٢(مع صبيغ -عنه

ومما سبق تتبني أمهية الفكر وضرورة حتصينه وحراسته؛ ألن األمن الفكري ينطلق من ثوابت      
الشرع، وأصول الدين وقواعده؛ حلماية الفكر من شوائب االحنراف وغائلة الرتدي يف محأة 

هو القاعدة اليت  اخلرافة والوهم، واإلفراط والتفريط يف حق احلق واخللق؛ ألن األمن الفكري:
رتكز عليها جوانب األمن االجتماعي األخرى، فإذا اختلت هذه القاعدة، أصاب الفكر ت

اضطراب وخلل، عندها ُيصاب اتمع باالحندار، الذي يصعب معه العلو، كحال أغلب 
  جمتمعات املسلمني اليوم.

اليت وإن مما تتميز به اتمعات املسلمة أن أمنها الفكري مرتبط بإسالمها؛ ألنه الركيزة  
تقوم عليها، فإذا صار موقفها من اإلسالم سلبيا، فهذا بداية سلم التيه والشقاء، الذي يسبب 

  متزق املسلم بني عقيدته السماوية اإلهلية، وبني ما استورده من بدائل ال تتوافق مع فطرته. 

أما إذا استمسك اتمع بإسالمه، وسار عليه كمنهج حياة، ورسالة سامية حيملها، 
ُتشكل سياًجا حيميه من لوثات األفكار،  -بعد توفيق اهللا- يستكن ا يف املعرتك احليايت، فإاو 

 .)٣(ويؤمنه يف فكره وحياته كلها

ومما ينبغي وعيه أن األمن الفكري "هو قاعدة الوجود الصحيح للفرد واتمع املسلم 
 .)٤(االجتماعية"سالمة يف العقيدة، وزكاء ومسوا للسلوك، وإنسانيًة للعالقة 

                                                           

) ، ومسلم باب بيان الوسوسة يف ٣٢٧٦)(ح ٢٦٥باب صفة إبليس وجنوده ( -كتاب بدء اخللق-رواه البخاري) ١( 
  ).١٣٤) (ح٧٠٠اإلميان (

عث إليه وقد أعد صبيغ بن عسل قدم املدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأله عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فب )٢( 
وأنا عبد اهللا عمر وأومأ  له عراجني النخيل، فلما دخل عليه جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد اهللا صبيغ ، قال عمر :

عليه فجعل يضربه بتلك العراجني فما زال يضربه حىت شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمري املؤمنني، 
  ).١١٣٨)(ح٤/٦٣٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (-أسي. رواه الاللكائيفقد واهللا ذهب الذي أجد يف ر 

  ).٣٥٩عبد الرمحن الزنيدي( -تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياة) انظر:٣( 
  ).٣٦٠) املرجع السابق(٤( 
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 وبناء على ما سبق ميكن إمجال أمهية األمن الفكري يف النقاط التالية:
أن أي حدث وأي عمل يسبقه متهيد فكري، فأي إخالل باألمن املادي يسبقه  - ١

إخالل باألمن الفكري، حيث يكون هو املمهد له والدافع إليه، وذا تتجلى "مسلمة عند 
تماع والقانون، وفقهاء الشريعة وعلماء الرتبية، وهي أن اجلرمية الكثري من علماء النفس، واالج

ترتبط بفكر اإلنسان ارتباطًا مطرًدا من حيث املبدأ، وال يقدم عليها أو ميتنع عنها إال على 
  .   )١(أساس من هذا االتباط"

 أن األمن الفكري هو الركيزة اليت تُبىن عليها املبادئ القيمية واألخالقية والسلوكية - ٢
 للمجتمع واليت تعمل بدورها على حفظ الشخصية اإلسالمية وحريتها وعدم ذوباا يف غريها.

أن االحنراف يف األفكار من املنكرات العظيمة اليت ينبغي زجر من زل فيها وتقوميه  - ٣
تغري وجهه يف إنكاره على الصحابة وزجرهم عن  �باألسلوب املناسب، لذا فإن الرسول 

  زجر صبيًغا بالعراجني. -وعمر رضي اهللا عنه اخلصام يف القدر،
أن األعمال اليت تؤدي بأصحاا إىل إهالك احلرث والنسل يف مبدئها كانت  - ٤

 أفكارًا.
 .)٢(أن "أصل اخلري والشر من ِقبل التفكري، فإن الفكر مبدأ اإلرادة" - ٥
أن الفكر مكمن خطري حيتاج إىل مزيد عناية وشدة حراسة "فاخلري والسعادة يف  - ٦

زانٍة مفتاُحها التفكر، فإنه ال بد من تفكر، وعلم يكون نتيجته الفكر وحال حيدث للقلب خ
من ذلك العلم، فإن كل من عمل شيًئا من احملبوب أو املكروه ال بد أن يبقى لقلبه حالة 
وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك احلال توجب له إرادة، وتلك اإلرادة توجب وقوع العمل، فها 

ة أمور: الفكر، ومثرته العلم، ومثرما احلالة اليت حتدث للقلب، ومثرة ذلك اإلرادة، هنا مخس
ومثرا العلم، فالفكر إًذا هو املبدأ واملفتاح للخريات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر 
وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حىت قيل: تفكر ساعة خري من عبادة سنة، 

هو الذي ينقل من موت الفطنة إىل حياة اليقظة، ...، ومن مصيبة العمى والصمم  فالفكر
والبكم إىل نعمة البصر والسمع والفهم عن اهللا والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إىل برد 
اليقني وثلج الصدور، وباجلملة فأصل كل طاعة إمنا هو الفكر، وكذلك أصل كل معصية إمنا 

                                                           

  ).٦٢د اهللا الرتكي (عب -األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به)١( 
  ).١٩٨ابن القيم(-الفوائد  )٢( 



٢٩ 

فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب  حيدث من جانب الفكرة،
األفكار الردية فيتولد منه اإلرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة 
ببذر األفكار النافعة فيما خلق له وفيما أُمر به وفيما هيئ له وأُعد له من النعيم املقيم أو 

 .)١(ره موضًعا"العذاب األليم مل جيد لبذ
أن األساس يف استقامة السلوك هو الفكر، فإذا سلم الفكر حتقق أمن أفراد  - ٧

اتمع، ونعموا باالستقرار؛ لذا فإن من موجبات حتقيق األمن احلسي حتصني اتمع من 
 .)٢( املبادئ والنزعات اليت ُخترج عن املبادئ والقيم اإلسالمية

قد يكون بأيدي أعدائها، وقد يكون بأيدي أن االخالل باألمن الفكري لألمة  - ٨
 .)٣(بعض أبنائها، وخطر الثاين أعم؛ خلفائه وعدم وضوحه

"لقد اتسم هذا العصر بالتطورات واملستجدات املتعاقبة يف شىت ااالت، اليت  - ٩
 تمعات والشعوب، وأدت إىل انفتاح الثقافات على بعضها، متبادلة مهدت للتقارب بني ا

والتأثر فيما بينها، مما يسهل من دخول التيارات الفكرية الوافدة مبا حتمله من إجيابيات التأثري 
 لذا ال بد من حتصني العقول من التأثر بلوثات األفكار الوافدة. )٤(وسلبيات"

أن حتقيق األمن الفكري لدى الفرد يؤثر يف اجلوانب األخرى لألمن؛ ذلك ألن  -١٠
ة جبميع أنواع األمن، فإذا سلم العقل وصلح تكاملت منظومته، العقل هو اجلهة القيادية املوكل

)٥(وإذا فسدت فسد
. 

"أن يف حتقيق األمن الفكري صيانة للشريعة اإلسالمية وذبا عن حياضها؛ ألن  -١١
 . )٦(الغاية اليت يتفق عليها مجيع أعداء اإلسالم هي الطعن والتشكيك فيه"

 

                                                           

  ).١٨٣/ ١ابن القيم( –مفتاح دار السعادة ) ١( 
  ).٣٣٥حيدر احليدر( -األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية) انظر: ٢( 
  ).٦١عبد الرمحن اللوحيق( -انظر: األمن الفكري :ماهيته وضوابطه) ٣( 
  ).٥بندر الشهراين(-حتقيق األمن الفكري دور املدرسة الثانوية يف)٤( 
  ).٢٠رضوان الطالع (-انظر: حنو أمن فكري إسالمي ) ٥( 
  .) ٦٩،  ٢٥عبد اهللا الرتكي ( -األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به) ٦( 
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 الباب األول:
 األمن الفكري معوقات 

 محمد بن عبد الوهاب في مواجهتها اإلمام وجهود
 وفيه ثالثة فصول:

 معوقات عقدية: األولالفصل 
 وفيه مبحثان:

 . شبهات ُتخرج من المّلةالمبحث األول: 

 .شبهات ال ُتخرج من المّلةالمبحث الثاني: 

 معوقات فكرية: نيالفصل الثا
 ثالثة مباحث:وفيه 

 .والتقليد بالتعص  المبحث األول:

 .اتباع الهوى والحسدالمبحث الثاني: 

 الخصوم من أصحاب الزعامات والمنتسبين للعلم.المبحث الثالث: 

 عوائق االجتماع واالئتالف.: ثالثالفصل ال
 وفيه ثالثة مباحث:

 تفرق كلمة أهل الَحل والعقد.المبحث األول: 

 .موالالثاني: استحالل الدماء واألالمبحث 

 بالعموم. التكفيراتهام اإلمام ب المبحث الثالث:
 



٣١ 

  الباب األول:
محمد بن عبد الوهاب في  اإلمام وجهوداألمن الفكري معوقات 

  مواجهتها
إن زعزعة األمن الفكري أخطر وأضّر على األمة من زعزعة األمن احلسي؛ إذ إن األمن 

الغور عميق األثر والتأثري؛ فال حيده زمان وال مكان، ويصعب السيطرة عليه؛ الفكري أثره بعيد 
ألن تلمسه حيتاج إىل بعد نظر، ونضوج فكر وفهم؛ خالًفا لتحجيم وتشخيص وجماة سبب 

  زعزعة األمن احلسي.

لذا ُتشّكل حراسة األمن الفكري هاجًسا لكل ناصح وُمصلح، وجرت سنة اهللا أن كل 
 هدى اهللا ال بد أن يقف على مدرجته شياطني اإلنس واجلن الذين مل يسلم سبيل موصل إىل

�w�O�N���M����L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Aمن دسائسهم رسل اهللا: 

�U���T�S�R�QPv )١(.  

�w��]�\�[�Z�Y هلم يف السبيل الشيطان وأعوانهفكذلك أتباعهم يقف 

hg�f��e�d�c�b�a� �̀_�^�v)٢(،��w�}�|�{

�e�d�c�b�a`�_����~v)٣(.  

وتلُمح ذلك واضًحا جليا يف عقول فئام من الناس يف ُخمتلف األعصار واألمصار يُزخرف 
هلم الشيطان، ويُوقعهم يف الضالل واالحنراف الفكري، فيصوغون مصطلحات وخيرجون بأفكار 
يُلّبسون ا على الناس؛ بالرغم من أم يقرءون كتاب اهللا، ولكن ال يعلمونه إال أماين؛ ولذا  

هلم نصيب من الضالل؛ إذ ليس هلم مقصد سوى وضع العقبات لكبح جناح الدعوات  كان
اليت ُحترر فكر اإلنسان من اإلخالد للخرافة، وتقطع عليهم أطماًعا دنيوية مبنية على أوهى من 
بيت العنكبوت من الدجل واألساطري اليت تعيق من يسعى لربط املسلم باملنهج الواضح القائم 

                                                           

  ].٥٣-٥٢سورة الذاريات آية رقم [ )١(
  ].١١٢سورة األنعام آية رقم [ )٢(
  ].١٢١ية رقم [سورة األنعام آ )٣(
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بة األسطورة يف جمال العقيدة؛ وذلك ألن الفكر أداة للهدايَة، ومن أبرز غاياته حترير على "حمار 
اإلنسان من اخلرافة واألسطورة، بطريقة جادة لكي يشعر عندئٍذ بإنسانيته اليت أكرمه اهللا 

  .)١(ا"

واجه معوقات عدة؛ بسبب الكثرة  -رمحه اهللا-وال شك أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب
ثرة من املخالفني على تعدد مشارم وأهدافهم، فقد "تعددت أوجه هذه املعارضة، الكا

وتنوعت سبل املناهضة والعداء، واستنفد اخلصوم الكثري من الوسائل والطرق؛ من أجل حماربة 
هذه الدعوة والقضاء عليها، وما كتابة املؤلفات والرسائل ضد هذه الدعوة السَلفية وجمدِدها إال 

  . )٢(ب من أساليب إعاقة هذه الدعوة والطعن فيها"أسلو 

ِإبان قيامه بدعوته اعرتضته كثري من العقبات  -رمحه اهللا- واإلمام حممد بن عبد الوهاب
العقدية والفكرية واالجتماعية، واليت مل ختُل من الشبهات اليت يُلبس ا على األتباع، والتعصب 

احلق، والتقليد الذي يغيب به الفكر عن التماس اهلدى،  صاراستباملقيت الذي يُعمي عن 
واتباع اهلوى الذي يُعمي صاحبه ويتجارى به، واحلسد الذي ُحيرق قلوب وأعمال أصحابه، 
وكل ذلك نتج عنه التفرق والشتات وذهاب الريح، وسفك الدماء بغري وجه حق، واستحالل 

  األموال.

وه من علماء السوء، والدول اليت حاربت الدعوة ومن وال شك أن هذا له أنصاره ومؤيد 
ناصرها؛ ألا رأت أن هذه الدعوة وهذه الدولة اليت تبنتها ُتشّكل خطرًا عليها؛ ولذا قامت 
هذه الدول بعرقلة تقدم الدعوة وانتشارها وتعويقها بالدعايَة الكاذبة، واإلساءة لسمعة الدعوة 

  .)٣(عرب الوسائل الـمـُتاحة هلا

د طَِفَق خصوم الدعوة يسلكون شىت السبل والوسائل لتشويه مسعة اإلمام يف أنظار وق
وتبديعه وعدم معرفته بأسرار العلوم؛ بل وكفروه،  - رمحه اهللا-املدعوين، فكتبوا يف تضليل اإلمام

                                                           

  ). ٦٥فاروق النبهان ( - منهج التجديد يف الفكر اإلسالمي )١(
  ).٣١( اللطيف عبد العزيز العبد -عرض ونقض- دعاوى املناوئني لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب )٢(
  ).٥٠( النعماين منظور حممد - الوهاب عبد بن حممد اإلمام ضد مكثفة دعاياتانظر: ) ٣(



٣٣ 

وتنادى على ذلك أهل الباطل والضالل، وأصغى إليهم من َضُعَف فهمه واضمحلت ديانته 
wy�x�w�v�u�t�s����~�}�|�{�zv)١(.  

 من )٣(حممد وأبوه ،)٢(سحيم بنا سليمان ومن أبرز من سلك هذا املسلك اخلطري:
 وحممد ،)٦(اللطيف عبد بن حممد بن اهللا وعبد ،)٥( يخنِ مُ  أهل من )٤(واملويس ،الرياض مطاوعة

فحذروا من اإلمام أشد التحذير، وكتبوا إىل اخلاص والعام  ،)٧(عفالق بن الرمحن عبد بن
ماٍض يف دعوته صابرًا ُحمتسبًا، ناصًحا هللا، ولكتابه،  -اهللا رمحه-واستْعَدوا عليه احلكام، واإلمام

 لب ،زاميةاال أو السلبية يعين ال - اهللا رمحه - ، وصرب اإلمام)٨(ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم
 علماءبعض  إىل فأرسل ،ويقني ثبات بكل به اهللا ويدين يعتقده الذي احلق عن يناضل كان

                                                           

  ].١١٣األنعام آية رقم [سورة  )١(
هـ) قرأ على والده وغريه، استوطن ِمعكال فصار إمامهم ١١٣٠ولد عام ( سحيم،بن  أمحد بن حممد بن سليمانهو:  )٢(

 سنة الزبري يف تويفمن أشد خصوم الدعوة، سلك سبًال شىت للتشنيع عليها والصد عنها.  ومفيتيهم ومعلمهم،
)، ٣٨٢-٢/٣٨١عبد اهللا البسام ( -انظر: علماء جند خالل مثانية قرونـ) هلربه من سلطان الدعوة. ه١١٨١(

  ).١١٣-٩١عبد اهللا العثيمني ( -وحبوث وتعليقات يف تاريخ اململكة العربية السعودية
) حممد بن أمحد بن سحيم العنزي، والد سليمان السابقة ترمجته، من خصوم الدعوة، يُقال: له رد على اإلمام حممد ابن ٣(

  ).٢/٢٨٢(عبد اهللا البسام  -انظر: علماء جند خالل مثانية قرونعبد الوهاب. 
ايخ جند، مث ارحتل إىل دمشق، وأخذ ) عبد اهللا بن عيسى الشهري باملويس، ولد يف بلدة حرمة، ونشأ فيها وقرأ على مش٤( 

عنهم، كان قاضًيا ببلدة حرمة، ومن خصوم الدعوة، ومن أكرب املعادين هلا ومن الصادين عن اتباعها، تويف سنة 
عبد اهللا  -)، وعلماء جند خالل مثانية قرون١٤٢، ١٣٨حممد الفاخري ( -هـ). انظر: تاريخ الفاخري١١٧٥(

  ).٣٦٩-٤/٣٦٤البسام (
 تعرف وال ،اقدميً  اعليه يطلق االسم هذا كان ،واديها من حوهلا وما )امعة( .فخاء ،الياء وإسكان ،النون وكسر ،امليم بضم: خمني) ٥( 

 أصبحت قد ،اسابقً  منيخ هي اليت امعة فإن اآلن أما. ومنيخ سدير يقولون قبل وكانوا ،اأثري  االسم هذا أصبح فقد اآلن أما. به إال
  ).٢/٤٠٢عبد اهللا بن مخيس ( – اليمامة معجم. انظر: كله سديرـل قاعدة

دارت بينه  وقد حساء،األ يفحممد بن عبد الوهاب  اإلمام شيوخ أحد حساين،األ الشافعي اللطيف عبد بن حممد بن اهللا عبد) ٦(
يف  السنية الدررهـ). انظر: ١١٨١، تويف سنة (اإلمام ضد رسالة وألف وبني اإلمام مراسالت، ولكنه أعرض عن قبول احلق،

  ).١٤٢حممد الفاخري ( -)، وتاريخ الفاخري٩/٢١٦مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -األجوبة النجدية
) حممد بن عبد الرمحن بن حسني بن حممد بن عفالق العفالقي نسًبا األحسائي بلًدا، ولد يف بلدة األحساء، وا نشأ، ٧(

ها، واشتهر بتحقيق علم الفلك، وهو تلميذ ابن فريوز خصم اإلمام، اشتهر عنه أنه مالكي املذهب، وأخذ عن علمائ
)، وعلماء جند ٩٢٨-٩٢٧حممد بن محيد ( -هـ). انظر: السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة١١٦٤تويف سنة (

  ).٦/٤٠عبد اهللا البسام ( -خالل مثانية قرون
  ) ٢١٩-١/٢١٧ تاريخ ابن غنام ( ) انظر:٨(
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 على العلم وأدعياء اجلهال بعض لبسهما اليت واحلقيقة احلق عن فيها رفسِ يُ  ،سائلبر  املسلمني
 حممد من:"فيها قال اليت رسالته ذلك يف احمتسبً  كتبه ومما إنكاره ملظاهر الشرك بسبب ؛العوام

 األئمة وتابعي ناماأل سيد م اهللا نصر احلرام اهللا بلد يف األعالم العلماء إىل الوهاب عبد بن
 غريكم وبلغ ،بلغكم ما الفتنة من علينا ىجر : وبعد وبركاته اهللا ورمحة عليكم المـس: األعالم
 تنقيص أنه لظنهم امةـالع على ذاـه كرب فلما ،الصاحلني ورـقب على أرضنا يف بنيان دمـه وسببه

 هذه أظهرنا فلما ،هللا الدعاء بإخالص رناهمـوأم ،واهمـدع عن يناهم هذا عـوم ،للصاحلني
 من بعض وعاضدهم ،اد ـج العامة على رـكب القبور على البنيان دمـه من ذكرنا ما مع املسألة

 أسباب من وامـالع وىـه اتباع هاـأعظم مثلكم على ختفى ال اليت ،رـخأُ  ألسباب العلم يـيدع
 املشرق إىل األمر ورفعوا ،العلماء جادة غري على اـ وأن ،الصاحلني نسب  اأن  عنا واـفأشاع رـخأُ 

  .)١(العاقل من ذكرها" أشياء يستحي عنا وذكروا ،واملغرب

ومع ضعف العقيدة الذي لو اجتمعت عليها األمة هلان معه كل خالف، فقد كادت 
أن تئـد الدعوة يف مهـدها، ولوال رمحة اهللا مث صمـود اإلمامني حممـد هذه الدعايَة لقوا ورواجها 

وصربمها ومكابدما وبذهلما اجلهد يف سبيل  -رمحهما اهللا-وحممد بن عبد الوهاب )٢(بن سعود
أُمته عليه، لتمكنت هذه  �تصحيح العقيدة، والعودة بالناس إىل اهلدي الذي ترك النيب 

  قيق أهدافها، ويتضح ذلك جليا من خالل الفصول التالية. الدعايَة الـمـُغرضة من حت

� �� �� �� �� �� �� �� �

                                                           

  ).٣/٢٤الرسائل الشخصية (-جمموع مؤلفات الشيخ )١( 
من آل  ةـمامأول من لقب باإل حنيفة، من بن بكر بن وائل،ن بين ـبن سعود بن حممد بن مقرن بن مرخان، م حممد هو) ٢(

بعد وفادته على  بن عبد الوهاب مداإلمام حمعاهد  ،مارة بعد وفاة أبيهإلوويل ا، كان مقامه بالدرعية  ،سعود يف جند
انظر: عنوان  هـ).١١٧٩ا. تويف بالدرعية سنة (شجاًعا حازمً قياديا  كان  على القيام بالدعوة، ونصرة دين اهللا، الدرعية

فائز البدراين،  -)، ونسب آل سعود٦/١٣٨)، واألعالم للزركلي (١/١٣٤عثمان بن بشر ( -اد يف تاريخ جند
  ).٤٦ر (وراشد بن عساك



٣٥ 

   

 الفصل األول: معوقات عقدية
 وفيه مبحثان:

 المبحث األول: شبهات ُتخرج من المّلة.�

 المبحث الثاني: شبهات ال ُتخرج من المّلة.�
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  معوقات عقدية: األولالفصل 
 ،واالْعِتياق التـْعويقُ  :ومنه ،وحبسه صرفه ،َعْوقًا يـَُعوقه الشيء عن عاَقهُ يقال:  املعوق لغة:

ويف املعجم  ،)١(اخلري عن الناس تـَْربيثُ  :والتـْعويقُ  ...،صارفٌ  عنه فصرفه أَمرًا أَراد ِإذا وذلك
   .)٢("عائق فهو عنه وشغله منه منعه :عوقا الشيء عن عاقه" الوسيط:

وميكن تعريف املعوقات إجرائيا بأا: جمموعة عوامل وأسباب أثرت يف املدعوين وصرفهتم 
  عن قبول احلق، واإلذعان له.

إن كل دعوة إىل ُهدى اهللا كما سلف تُعاَرض بشىت الوسائل، وُخيطط إلمخادها بكل 
، ودعاة اخلري دسيسة ممن استّزهلم الشيطان، وقد يُومهون الدمهاء أم أصحاب الصراط السويّ 

فإنه ملا غلب على حال كثري من املسلمني ظهور الشركيات وانتشار البدعيات، والفضيلة؛ لذا "
وإقامة املزارات  ،يف األموات واالستغاثة م، وظهور تشييد املشاهد واستفحال اخلرافات، والغلوّ 

لب ذلك على حال عامة فلما غ ،وصرف األموال الطائلة عليها ،على القبور، وزخرفتها وتزيينها
 دعوة احلق أنوار بدتو  ،جّد يف تغيري هذا الواقع - رمحه اهللا -يف زمن اإلمام )٣("املسلمني
وتستثري كوامن األنفس املفطورة على اإلسالم،  الشرك، أدران وتزيل الم،الظّ  غياهب تكشف
  هللا رب العاملني. ونقائه بصفائه التوحيدبتجريد 

اليت تدعو إىل توحيد اهللا، بنقائه الذي  السَلفية الدعوة هذه ظهور أن اخلصوم دركفلما أ
 هذهعلى  التشنيع يف وانربوا قواهم ، حشدواالباطلة عقائدهم بزوال نذير فرضه اهللا على عباده

  ألن سالمة العقيدة كفيلة دم بناء كل ُمبطل ُمضل.؛ )٤(وأنصارها الدعوة

                                                           

فصل العني  -باب القاف -)، والقاموس احمليط للفريوز آبادي٩/٤٧٧( - باب العني-انظر: لسان العرب البن منظور) ١(
)١١٧٩.(  

  ).٢/٦٣٧باب العني( - جممع اللغة العربية) ٢(
  ).٧٥عبد العزيز العبد اللطيف ( -دعاوى املناوئني لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٣(
)، وحياة اإلمام حممد بن عبد ٧٥(عبد العزيز العبد اللطيف  -دعاوى املناوئني لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب)انظر: ٤(

  ).١٢٩- ١٢٨سليمان احلقيل ( - الوهاب وحقيقة دعوته



٣٧ 

بناء األمن الفكري وتطهري اتمع من املعوقات فغرس العقيدة الصحيحة يؤدي إىل 
الفكرية واللوثات املنحرفة اليت يستميت يف سبيل تعزيزها بني الناس، من خالف هدى اهللا، 

  .)١(وتنكب صراطه املستقيم

وأعظم األخطار اليت ّدد األمن الفكري االحنراف العقدي الذي يرفع عن الفكر احلصانة 
  .)٢(�w�Ø�×�Ö�Ü�Û�Ú�Ùvاإلهلية 

وإذا انُتهكت ِمحى العقيدة تنازعت الناس أهواء وضالالت، وتشعبت م السبل، وال 
 وأما"بقوله:  )٤(اإلسالمي العامل حاضريف كتابه  )٣(ستودارد روبثلو أدل على ذلك مـن تصوير 

 الناس الرسالة صاحب مهاعلّ  اليت الوحدانية لبستفأُ  ،سوداء غاشية غشيته فقد الدين
 عدد وكثر، الصلوات أرباب من ، وخلت املساجدالصوفية وقشور اخلرافات من )٥(سجًفا

 أعناقهم يف حيملون ،مكان إىل مكان من خيرجون واملساكني الفقراء وطوائف ،اجلهالء األدعياء
 قبور إىل احلج يف ويرغبوم ،والشبهات بالباطل الناس مهونو وي ،والسبحات والتعاويذ مئالتما

، القرآن فضائل الناس عن وغابت ،القبور دفناء من الشفاعة ماسالت للناس ويزينون ،األولياء
 غري على احلرمات سرت وهتكت ،الرذائل وانتشرت ،مكان كل يف واألفيون اخلمر شرب فصار
، اإلسالم مدن سائر من غريمها نال ما املنورة واملدينة املكرمة مكة ونال ،استحياء وال خشية
 وعلى على من استطاعه ضربًا من املستهزءات، )٦( �احلج املقدس الذي فرضه النيبفصار 

                                                           

من لأل لاألو  )، حبث مقدم للمؤمتر الوطين٦هاشم األهدل ( -انظر: تعزيز األمن الفكري يف مؤسسات اتمع املدين )١( 
  هـ). ١٤٣٠(الفكري 

  ].٣٣سورة الرعد آية رقم [ )٢(
يف  القانون ودرس ،م)١٨٨٣(يف عام ، بوالية ماساتشوستس يف بروكلني ولدهو ثيودور لوثروب ستودارد األمريكي،  )٣(

 له. م)١٩١٤(يف عام هارفارد يف التاريخ من جامعة الدكتوراه م) حصل على١٩٠٨(عام  حىت جامعة بوسطن
وحاضر العامل  م).١٩٢٠(يف عام  السيادة العامل حتت ضد األبيض اللون من املد املتصاعد: أشهرها مؤلفات كثرية

 - ) سنة. انظر: لون العرق يف أمريكا ٦٦م) وكان عمره (١٩٥٠اإلسالمي، وغري ذلك، تويف يف أمريكا سنة (
  ).١٩٤٠-١٩٠٠( برات غوتريل

 )٢٦٠-١/٢٥٩() ٤.(  
  ).٤٣٤باب السني ( -جممع اللغة  -املعجم الوسيط  -الظلمة والسرت السجف: هو: )٥( 

}��|��{��~������¡�����wهذا بزعم  لوثروب ستودارد، واألصل فيه أن احلج فرضه اهللا يف حمكم التنزيل بقوله:  )٦( 

��̄ �������®��¬��«��ª��©���������̈ ��§��¦¥��¤��£v  ٩٧[سورة آل عمران آية رقم[.  
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٣٨ 

 إىل الرسالة صاحب عاد فلو ،القرار بعيد امهبطً  وهبطوا ،املسلمني غري املسلمون بدل اجلملة
وأطلق اللعنة على من استحقها  لغضب اإلسالم ىهيد كان ما ورأى ،العصر ذلك يف األرض

   .من املسلمني، كما يلعن املرتدين وعبدة األوثان"
ومــع هــذا الوضــع املؤمل الــذي يصوره العــقــالء من غري املسلمـــني، فقد قعد خصــوم اإلمــام   

الذي  الذين يدعون الغرية على شريعة رّب العاملني يُلبسون على الناس دينهم -رمحه اهللا-
يف عصر تشعبت  - رمحه اهللا -ارتضاه اهللا هلم، ويصّدون عن احلق املبني الذي صـدح به اإلمام

ملا أظهر شيًئا من  - سبحانه -: "إن اهللا-رمحه اهللا -بالكثري من الناس فيه الضاللة، كما قال
لى الناس اإلسالم، وافق أنه قد ترأس ع نور النبوة يف هذا الزمان، وعرف العامة شيًئا من دين

، وقد صاروا يف الرئاسة �ما جاء به حممد  رجال من أجهل العاملني، وأبعدهم من معرفة
يعرفون شيًئا من الّدين إال الناس، ويدعون أم يعملون بالشرع، وال  بالباطل، ويف أكل أموال

 الصالة، والبعض الفقهاء، يف البيع واإلجارة والوقف واملواريث، وكذلك يف املياه و  شيئًا من كالم
فلم يعرفوا  �مييزون حقه من باطله، وال يعرفون مستند قائله، وأما العلم الذي بعث اهللا به حممًدا 

¨�©�w�®�¬«�ªتزامحت م الظنون  منه خربًا، ومل يقفوا منه على عني وال أثر، فقد
�²��±�°�¯v)اهم عن عبادة املخلوقني  ومصداق )١هذا كله أن الداعي ملا أمرهم و

من  �أنكروا ذلك وأعظموه، وزعموا أنه جهالة وضاللة، مع كون هذه املسألة أبَنيَ يف دين حممد 
دعا الناس  �يعلمون أن حممًدا  كون العصر أربًعا، واملغرب ثالثًا، بل اليهود والنصارى واملشركون

  تل عليه.إىل ذلك، وجادل عليه وقا
دين  فهؤالء الذين يزعمون أم علماء اشتد إنكارهم علينا ملا تكلمنا بذلك، وزعموا أنه

  .ومذهب خامس، وأم مل يسمعوه من مشائخهم ومن قبلهم

  :خالف أهواءهم من جهات متعددة وباجلملة فهذا احلق قد

  .العلماء : أم ال يعرفونه مع كوم يُظَنون مناألولى

  .شديدة أنه خالف عادة نشئوا عليها، وخمالفة العادات: الثانية

                                                           

  ].٥٣ة املؤمنون آية رقم [سور  )١(



٣٩ 

إسرائيل  : أنه خمالف لعلمهم الذي بأيديهم، وقد ُأشربوا حبه، كما ُأشربت بنوالثالثة
  .حب الِعجل

الباطلة احملّرمة امللعونة، إىل غري  : أن هذا الّدين يريد أن حيول بينهم وبني مآكلهمالرابعة
  .العباد لي اهللا اذلك من األمور اليت يبت

ذلك بأيديهم  فلما ظهر هذا األمر اجتهدوا يف عداوته وإطفائه مبا أمكنهم، وجاهدوا يف
  .)١(وألسنتهم"

ومع إعالن اإلمام ملا يدعـو إليه، ووضوحه وجالئه، أخذ اخلصوم يدّسون الدسائس، 
 ومن": -رمحهما اهللا-بن حممد بن عبد الوهاب وينشرون الدعايَة املغرضة، يقول الشيخ عبد اهللا

 أعداء علينا وافرتاه وضعه ذلك مجيع أن اقطعً  علم معنا وحتقق ،جمالسنا وحضر حالنا شاهد
 ،بالعبادة -تعاىل-  هللا التوحيد بإخالص اإلذعان نع للناس اتنفريً  الشياطني؛ وإخوان ،الدين
   .)٢("الشرك أنواع وترك

ومل يثن  ،)٣(ذا علم مرتبط بالبصرية والتفكر والتدبر واحلكمة -اهللا رمحه- ولقد كان اإلمام
عزمه ما أجلب به الباطل وأهله على كثرم، وقوة ناصرهم، وكثرة تلبيسهم على أفكار الناس 

  مبا يُثريونه من شبه، رغم قوا وقوة دعايتها وتأييدها من قبل الـمـُتنفذين. 

{�~��w:-تعاىل -قال كما جٌ وحج وكتبٌ  كثريةٌ  لومٌ ع التوحيد ألعداء يكون وقد"

�¦�¥��¤�£�¢�¡��v)اهللا إىل الطريق أن وعرفت ذلك عرفت فإذا )٤ 

�w�l: - تعاىل - قال كما ،وحججٍ  وعلمٍ  فصاحةٍ  أهل ،عليه قاعدين ،أعداء من له بد ال

�x�w�v�u�t�s�r� �q�p�o�n�m

                                                           

  ).١٢-٢/١١فتاوى ومسائل ( - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).١/٢٣٠مجع: عبد الرمحن بن قاسم (-الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
  .)٣٤حممد جة األثري ( -انظر: حممد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد يف العصر احلديث )٣(
  ].٨٣ية رقم [سورة غافرآ )٤(
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٤٠ 

yv)هؤالء به تقاتل ،اسالحً  لك ذلك يصري ما اهللا دين من تعلم أن عليك فالواجب، )١ 
  .)٢("الشياطني

دعا إىل التمييز بني احلق والباطل، بإعمال الفكر،  -رمحه اهللا -وبذلك يتبني أن اإلمام
  .)٣(وفهم دالالت النصوص

فلما كان خلصومه موارد موسنة ووجهات مهلكة: من ناقع يف أوحال الشرك والضالل، 
فة، صار الكل يُلبس على الناس بشبهات، يُروج ا على ومن تائٍه يف دروب البدعة واخلرا

الدمهاء، مومها إياهم بسالمة قصده، وحسن منهجه، وليس هلم إال الشبه الباطلة، وهلم نصيب 
  من قول القائل:

�شبــه افت كالزجاج ختـاهلا �)٤(حقـا، وكـل كاسـٌر مكسـورُ � �

الشرك والضالل يف هذه األمة، واستدلوا وقوع  -رمحه اهللا -وقد استبعد خصوم اإلمام
على ذلك بعمومات نصوص العصمة من الضاللة يف االجتماع، وخريية هذه األمة، وأن من 
يشهد أن ال إله إال اهللا ال يكفر، وأن الشيطان يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب، 

، وُميكن تقسيم هذه )٦(شريًكا"، ويُفسر الشرك بأنه من"ادعى أّن هللا )٥(وغريها من النصوص
  املعوقات العقدية إىل قسمني:

                                                           

  ].٨٦سورة األعراف آية رقم [ )١(
  ).٣/٨٧الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  .)٣/٦٧انظر: املرجع السابق ( )٣(
) وعزاه للخطاب كما يف الفتاوى ٧/٣١٤) البيت ذكره ابن تيمية يف مواضع من كتبه، كـ: درء تعارض العقل والنقل (٤(

)، ومل ١٢٧٧/ ٤)، والصواعق املرسلة (٣١٥القيم يف مواضع من مؤلفاته، كـ: طريق اهلجرتني()، وذكره ابن ٤/٢٨(
  أجده يف شيء من كتب األدب.

- ب)، ورد ابن عفالق على ابن معمر٢٩- أ٢٩ب، ٢صحيفة ( - ابن السويدي- انظر: املشكاة املضيئة يف الرد على الوهابية )٥(
- ب٧٢ب)، وصحيفة (٥٧- أ٥٧صحيفة ( - على رسالة ابن معمرأ)، وجواب ابن عفالق ٥١ب،٤٨- أ٤٨صحيفة (

  .ب)٧٣
  أ). ٢صحيفة ( -ابن السويدي -املشكاة املضيئة )٦(



٤١ 

  أوًال: شبهات ُخترج من املّلة.

  ثانًيا: شبهات ال ُخترج من املّلة.

وقد أثرت هذه الشبهات يف فئام من الّناس وأعاقت دعوة اإلمام ألثرها الواضح واجللي 
  على أفكار الناس.

وكثرا، سيقتصر الباحث على أبرز هذه الشبه اليت وبَعد رصد ُشبه املـُخالفني واملعوقات 
راجت عند الكثري، وصارت مدخال ألعداء الدعوة يزعزعون ا أفكار الناس، كما يتبني ذلك 

  يف املبحثني التاليني.
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٤٢ 

  شبهات ُتخرج من المّلةالمبحث األول: 
الذي يوجب الشقاء واهلالك يف الدنيا  )١(إن من أعظم الشبهات املخرجة من املّلة الشرك

 يف كتابه العزيز، أن الشرك سبب القلق واالضطراب يف الدنيا،  -سبحانه -واآلخرة، وقد بني
��w�`�_��^�]��\�[���Z�Y�X�W��Vوخسران اآلخرة، قال تعاىل:

�j�i���h�gf�e�dc��b�av)٢(.  

الم، وهذا مضر باالتفاق، فالشرك ظلمة يف القلوب، وفساد يف األخالق، وسفه يف األح
ومثري للفوضى، ألن له انعاكاساته املباشرة على األمن الفكري، ومدعاة إىل قلقه وعدم 

صلوات ريب وسالمه - استقراره، ولعظم خطر الشرك فقـد حـّذر اهللا نبيه واألنبياء من قبله
��¡�¢��£�¤�¥�¦�§���¨�©��w�«�ªمن الوقوع فيه  - عليهم

®�¬v)٣(.  

يتشتت القلب وتُنـزع منه السكينة والطمأنينة واالستقرار، ويعيش صاحبه يف فبالشرك 
  مهالك؛ فتتجاذبه نزعات متعارضة، مما يبعده عن األمن والسكينة، واالستقرار وسالمة الفكر.

فقد لبسوا بشبهام على كثري من اخللق الذين  -رمحه اهللا-ومن عظم كيد خصوم اإلمام
، كدعاء غري اهللا والنذر له، والغلو يف الصاحلني، وافرتوا لتربير ذلك أن وقعوا يف ألوان من الشرك

  يدعي النبوة، وكان من مجلة تربيرام: - رمحه اهللا-اإلمام   

زعموا أن اإلمام جلهله جعل الشرك يف العبادة شرًكا أكرب، وهذا بتصورهم قول  - ١
  .)٥(؛ وذلك لعدهم هذا من الشرك األصغر)٤(فاسد، وجهل وزندقة

عقيدته غري صحيحة، وأنه ال حيب الصاحلني ويتنّقصهم فال  - رمحه اهللا -أن اإلمام - ٢
؛ لذا ى عن الصالة عليه، وأن الشرك ال تدخل فيه �ينبغي أن يـُّتبع، وأنه ال حيّب النيب 

                                                           

جمموعة رسائل يف  - . جمموع مؤلفات الشيخوهو: "أن يدعو مع اهللا غريه، أو يقصده بغري ذلك من أنواع العبادة" )١(
  ).٦/٢٥٥التوحيد واإلميان (

  ].١٥١رقم [ سورة آل عمران آية )٢(
  ].٦٥سورة الزمر آية رقم [ )٣(
  أ).٦٦صحيفة ( -جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر انظر: )٤(
  أ).٦٨صحيفة(-املرجع السابق انظر: )٥(



٤٣ 

ى عبادة األوثان، وأنه ال ينبغي هلم أن يتعلموا تفسري القرآن وال معانيه، وأن ال إله إال اهللا ُيكتف
بنطقها دون علم معانيها، إىل غري ذلك من الشبه اليت لّبس ا اخلصوم، وجنوا ا على من 

)١(انقاد هلم، وأوقعوهم فيما يُناقض كلمة التوحيد دون إدراك منهم بعظم اجلرم الذي ارتكبوه
.  

 -رمحه اهللا-الزعم بأن من العلماء من عد هذه األمور اليت ينهى عنها اإلمام - ٣
شرًكا ُخمرًجا من امللة من الشرك األصغر، ومنهم من عّدها من املـُحرمات، ومنهم من  باعتبارها

، وأن اهللا توعد أهل املعاصي أعظم مما توعد به أهل الشرك األصغر، )٢(عدها من املكروهات
)٣(ومل يتوعد من أشرك بعبادته مبثل ما توعد به العصاة

. 

) مألت بالد املسلمني وشاعت احتجاجهم بأن هذه األفاعيل (مظاهر الشرك - ٤
واستفاضت من مثانية قرون، بل وال ختلو منها حىت بالد احلرمني، فمقتضى هذا أن مجيع الناس  

بفضل بعض البالد كمكة واملدينة  �كفار، وهذا يتعارض مع النصوص اليت أخرب فيها النيب 
إضافة إىل أن  )٤(ل والفنتواليمن وبالد الشام، وحديث الطائفة املنصورة، وأن جند مصدر القالق

)٥(احلكام والعلماء جيرون على الناس الذين تلبسوا ذه األمور أحكام اإلسالم
. 

إدعاؤهم أن األئمة مل يكفروا من نذر لغري اهللا، أو ذبح له، أو دعاه من دون اهللا،  - ٥
 -رمحه اهللا - وال من متسح بالقبور أو أخذ من تراا، أو غال فيها أو يف أصحاا، وأن اإلمام

ليس له سلف يف هذا املذهب الذي ذهب إليه، وأن هذه األمور مألت بالد املسلمني يف 
صدر اإلسالم ويف عهد أئمة أعالم، وكثرت املبالغة فيها والعمل عندها، وغايَة ما قالوه أن مثل 

.)٦(هذه األفعال مكروهة، وبعضها ُحمرم
 

                                                           

، واإلمام حممد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته )٣/٨٦الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ انظر: )١(
  .)٦٢أمحد آل أبو طامي (-ناء العلماء عليهاإلصالحية وث

-ب)، ورد ابن عفالق على ابن معمر٣٢أ،٣صحيفة ( -ابن السويدي -املشكاة املضيئة ردا على الوهابية انظر: )٢(
  أ).١٠٠صحيفة ( -عبد اهللا بن داود -، والصواعق والرعودأ)٥٢صحيفة(

  .ب)٤٠صحيفة (-رد ابن عفالق على ابن معمر انظر: )٣(
-ب)، وانظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر٥٢صحيفة (-رد ابن عفالق على ابن معمر) انظر: ٤(

  أ).٦٣صحيفة(
ب، ٣٧ب، ٢٦ب،  ٢٥أ،٢٥ب وما بعده،٢٤أ،٢٤ب،٢٣أ،٢٣أ،٢٢ب،٢١أ،٣صحيفة (-املرجع السابق انظر: )٥(

  .ب)٢٨٣-ب٢٢٣صحيفة( -عبد اهللا بن داود -ب)، والصواعق والرعود٤٨-أ٤٨ب،٢٨
  .ب)٦٥صحيفة( -عبد اهللا بن داود -أ)، والصواعق والرعود١٩ب،١٨أ، ١٨أ،٣صحيفة (-املرجع السابقانظر:  )٦( 
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٤٤ 

تفسريهم للتوحيد على مقتضى فهم أهل الكالم، والذي ُخيرج مفهوم توحيد  - ٦
 -رمحه اهللا-العبادة، الذي هو الغايَة من بعثة الرسل، ففي معرض حماجة ابن عفالق لإلمام

أن التوحيد هو  - رمحك اهللا- :" اعلم- رمحه اهللا-ونقض أقواله بزعمه يُعقب على قول اإلمام
جبميع  - تعاىل-، وهو إفراد اهللا�إىل خامتهم حممد  - عليه السالم -دين الرسل من أوهلم نوح

أنواع العبادة، أقول: هذه العبارة عبارة من ال عرف التوحيد، وال حام حوله، بل توحيد العبادة 
قسم من أقسام التوحيد، فالعبارة الصحيحة أن يُقال: التوحيد إفراد القدمي من املـُحَدث، 

 ة، ومباينتهوإفراده بالربوبي١( جلميع خملوقاته..." -تعاىل-ة والوحداني(.  

وقد اجتهد اخلصوم يف صّد الناس عن اتباع هذه الدعوة املباركة، والتلبيس على أفكار 
  وأفهام املدعوين، وإعاقتهم عن هذا اخلري الذي هو سبيل الرشاد والسالمة من اهللكة.

ه من  حقيقة ما هم عليه، وشنعوا عليه ملا أنكر وقد َعظم على خصوم اإلمام ما جال
زيغهم وضالهلم، وما هم عليه من الشرك العظيم الذي وقعوا فيه، والذي شرك األولني يتصاغر 
أمامه؛ إذ يف األولني رجاحة عقل ومتييز، يتضح من حاهلم يف تفريقهم بني الرخاء والشدة، 

  .)٢(من يدعون من دون اهللاوسالمتهم من اجلهل املطبق الذي حلق باآلخرين يف حال 

وقد أقر اخلصوم بوجود مظاهر الشرك؛ لكنها بالنسبة هلم ال تُعد شرًكا، ويف جواب ابن 
يقول": فهب  -رمحه اهللا- عفالق على رسالة ابن معمر وهو حياول أن يثنيه عن متابعة اإلمام
  .)٣(اث بغري اهللا"أنكم وافقتموه يف تكفري من ذبح لغري اهللا، أو نذر لغري اهللا، أو استغ

ويف سؤال ابن معمر البن عفالق ما يدل على أن أمر الشرك قد استفحل ومأل األرض 
، حيث يقول ابن عفالق على لسان ابن معمر:" وأما ما ذكرت من - رمحه اهللا-يف زمن اإلمام

قولك: إن كان العلماء ذكروا أن هذا الذي مأل األرض من التعلق على الصاحلني وغريهم، 
دعائهم، والذبح هلم دين اهللا ودين رسوله فاذكروا لنا، ومسًعا وطاعة، وإن كان مذكورًا أنه شرك و 

باهللا إال يف حق النيب، وأن النيب يُدعى مع اهللا، وال يُدعى إال االثنني جبار السموات واألرض، 

                                                           

  .أ)٦٥-ب٦٤صحيفة ( -ابن عفالق على رسالة ابن معمر جواب )١( 
صحيفة  -عبد اهللا بن داود - )، والصواعق والرعود٢٠-١٩( حممد بن عبد الوهاب -كشف الشبهاتانظر:) ٢(

  .أ)٨٦-ب٨٥(
  ب).٥٧صحيفة () ٣(



٤٥ 

نيب وال  وعبده ورسوله حممد فكذلك، وإن كان دعوة غري اهللا شرك وال يُدعى مع اهللا أحد ال
غريه، ولو كان ُمراد الداعي االستشفاع، لكنه شرك أصغر ال ُخيرج عن امللة، وهذا الذي 

  .)١(تقولون، فاذكروا لنا كالم العلماء"

مث جييب ابن عفالق عن هذه األسئلة مبا ال يتوافق مع نصوص الشرع، وال أقوال أهل 
عده شرًكا أصغر، ومنهم من عده يف  العلم، ويذكر أن النذر والذبح لغري اهللا من العلماء من

قد وردت به النصوص يف الكتاب والسنة، وفعله  �املـُحرمات، وأن االستشفاع بالنيب 
يف حياته، وبآثاره بعد موته، وما ُيكِفر  �الصحابة، واستشهد على ذلك بالتربك املشروع به 

تل النفس، وأكل الربا، ومع به ابن عبد الوهاب أهون مما ورد فيه الوعيد من بعض املعاصي كق
شدة الوعيد ملقرتف ذلك مل يقل أحد من أهل العلم بكفر من تلبس به، وأنه يلزم من تكفري 
من تلبس مبا تظنونه من الشرك أن ُيكفر أمم األنبياء السابقني؛ ألن قوم موسى عندما قالوا يا 

سليمان طلب من جلسائه  موسى ادُع لنا ربك أم دعوا موسى من دون اهللا، وأن نيب اهللا
  .)٢(اإلتيان بعرش بلقيس، فيلزم منه أنه طلب من خملوق ما ال يقدر عليه إال اهللا

أن ما يُفعل عند املشاهد من الشرك، إمنا هو من قبيل الشرك األصغر  )٣(ويعترب ابن داود
الذي ال يسلم منه أحد، وهو من الشرك اخلفي، الذي هو يف هذه األمة أخفى من دبيب 
النمل، وهذا النوع من الشرك مل يُنكره ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغايَة ما فعاله أما 

 .)٤(أنكرا على بعض الناس باللسان فقط

                                                           

  ب).٥٩صحيفة (-املرجع السابق) ١(
  أ).٦٢صحيفة (-انظر: املرجع السابق )٢(
) عبد اهللا بن داود الزبريي، ولد يف حرمة، وقرأ على الّتوجيري، مث حتول إىل البصرة، ورحل إىل الشام وقرأ على مجلة من ٣(

املـُعارضني هلا، أّلف: الصواعق والرعود، وهو من املراجع  علمائها، مث استقر يف الزبري، شرق بدعوة اإلمام، ومن أشد
همة للمعارضني للدعوة، تويف يف الزبري سنة (

ُ
عبد اهللا البسام  -هـ). انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١٢٢٥امل
  ).٦٢٠-٢/٦١٩حممد بن محيد ( -)، والسحب الوابلة على ضرائح احلنابلة١١٥-٤/١١٤(

  ب).٦٢صحيفة (-عبد اهللا بن داود -رعودالصواعق وال انظر: )٤(
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، )١("�أعظم فريضة جاء ا النيب التوحيد هو "فالتحذير من الشرك وإخالص الدين و
اهللا من أتباعه، واختارهم لكسب وسلك سبيله يف الدعوة إىل هذه الفريضة من اصطفى 

  نصيٍب من إرثه، والسري على سنته.

ومن مظاهر الشرك املـُخرج من املّلة، واليت أضحت معوًقا من املعوقات اليت لبس ا 
اخلصوم على أفكار الناس، ودخل منها الشيطان على أفهامهم، واليت يزول ا األمن عن 

  لضالل، واليت تتضح من خالل املطالب التالية:الفكر، وتكون مدعاة لتخبطه يف الغي وا

   

                                                           

  ).٢٢حممد بن عبد الوهاب( –كشف الشبهات ) ١(



٤٧ 

 المطلب األول: شبهة أن دعاء الصالحين ليس شرًكا
والتوجه به لغري اهللا يشتت  اء سالح عظيم له أثر كبري يف حلول األمن الفكريـالدع

؛ ألن الدعاء من أجل الطاعات وأعظم العبادات، بل هو أكرمها على )١(الذهن ويوهن القلب
  . )٣("ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء "قال: �عن النيب  � أيب هريرةفعن  )٢(هللا

w�Oمث قرأ  ،و العبادةـاء هـإن الدع"قال: �عن النيب �ن النعمان بن بشريوعـ
Q�P v )٥()٤(.   

  .)٦(، فإن ذلك شرك"- تعاىل -بالدعاء هنا "دعاء املسألة فيما ال يقدر عليه إال اهللاواملراد 

  .)٧(ودعاء العبادة مستلزم لدعاء املسألة، ودعاء املسألة متضمن لدعاء العبادة

ودعاء غري اهللا، دعاء عبادة، أو دعاء مسألة، من أبشع أنواع االعتداء على حمض حق 
؛ "ألن الدعاء هو إظهار غايَة )٨(يح ناقل عن املّلة ُموجب للردة ، وهو كفر صر -تعاىل- اهللا   

التذلل واالفتقار إىل اهللا واالستكانة له، وما ُشرعت العبادات إال للخضوع للباري وإظهار 
  .)٩(االفتقار إليه"

                                                           

)  ٢٤/٢(حىت ) ٢١/٢( فهد األمنية بالرياض من املنعقدة بكلية امللك -ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع واألمن ) انظر:١(
   ).١٦عادل الشدي ( - هـ١٤٢٥من عام 

  ).٢١٩سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب(-تيسري العزيز احلميد ) انظر: ٢(
مذي يف جامعه) ٣( وقال: هذا حديث حسن غريب، ٣٣٧٠)(١٩٩٨باب فضل الدعاء(-كتاب الدعوات-رواه الرت ،(

). واحلديث حسنه األلباين كما يف ٣٨٢٩) (ح٢٧٠٥باب فضل الدعاء (-كتاب الدعاء- وابن ماجه يف سننه
  ).٣٠٨٧)(ح٢/٣٢٤صحيح سنن ابن ماجه (

  ].٦٠سورة غافر آية رقم [ )٤(
مذي يف سننه )٥( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ٢٩٦٩) (ح١٩٥٠سورة البقرة ( - تفسري القرآن-رواه الرت (

)، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ٣٨٢٨) (ح٢٧٠٥باب فضل الدعاء (-ماجه يف سننه
  ).٣٠٨٦) (ح٢/٣٢٤(

. وانظر: القول املفيد على كتاب التوحيد )٢١٥سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ( -احلميد تيسري العزيز) ٦(
  ).٣٧- ٣٦حممد العثيمني ( -). وشرح كشف الشبهات١٢١-١/١٢حممد العثيمني (-

  .)٢١٥سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب (-انظر: تيسري العزيز احلميد )٧(
  ).٦٢بكر أبو زيد (-الدعاء تصحيح)انظر: ٨(
  ).١١/٩٥للحافظ ابن حجر ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٩(
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وقد انربى خصوم اإلمام للتجين عليه والتلبيس على أفكار الناس وإفهامهم بأن دعاء غري 
  ليس شرًكا. اهللا 

 املريض، ليربئوا هلم والنذر ،الشدائد يف وأمثاله )١(مشسان دعاء إن"يقول ابن سحيم:
 هذا وجيعل هللا، الشدائد يف خيلصون بل ؛األوثان عبدة إليه يصل مل الذي املكروب عن ويفرجوا

 يف عبديُ  أن يئس الشيطان أن فيه الذي باحلديث الباطل كفره على ويستدل الشرك، من ليس
  .)٣(")٢(العرب جزيرة

يتساءل ابن عفالق يف معرض  - رمحه اهللا-ويف تربير هذه الشبهة، واإلنكار على اإلمام
وكفرًا بعد موته  �إذ كيف يكون األمر مشروًعا يف زمن النيب  - رمحه اهللا - إنكاره وملزه لإلمام

مل مينعه، وال منعه أحد بعده، بل أقره يف حياته، فكيف  �بقوله:      "التوسل به جائز ألنه 
  .)٤(يُقره يف حياته، ويكون كفرًا بعد وفاته؟ فال يقول ذا القول إال من خذله اهللا"

يدلل به  -رمحه اهللا -ويورد مجلة من األدلة يُلبس ا على اخللق، ونقًال عن شيخ اإلسالم
  .)٥(يف الشفاعة، وهي إمنا ذُكرت �على جواز دعاء النيب 

ويزعم أن هذا من عقيدة ابن عبد الوهاب الفاسدة وفهمه السقيم؛ ألنه أساء الظن 
  .)٦(باملسلمني، وجعل من استغاث بنيب مرسل أو توسل به أن هذا شركٌ 

ويوهم يف األحكم وأن من حلف بالالت كما ورد يف النصوص يكفيه أن يقول كلمة 
ل يا رسول اهللا كافر، وهذا قول من مل يشم رائحة التوحيد، وأنتم تقولون على من قا

  .)٧(اإلسالم
                                                           

، ٢٧٥، ١/١٧٥مشسان من أهل جند، قريًبا من العارض، يعتقدون فيه، يصرفون له الدعاء. انظر: تاريخ بن غنام () ١(
  ).١/١٣٤)، وفتاوى حممد بن إبراهيم(٤٥٠، ٤١٦، ٣٧٥

 لفتنة سراياه وبعثه الشيطان حتريش باب -كتاب صفات املنافقني-لذي رواه مسلم يف صحيحهإشارة إىل احلديث ا )٢(
  ). ٢٨١٢)(ح١١٦٨( اقرينً  إنسان كل مع وأن ،الناس

  ).٥٢-٣/٥١الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )٣(
  أ).٤٠صحيفة(-رد ابن عفالق على ابن معمر )٤(
  ب).٤٥-أ٤٥صحيفة(-السابقاملرجع  ) انظر:٥(
  أ).٥٤صحيفة(-املرجع السابق ) انظر:٦(
  ب).٤٨صحيفة (-املرجع السابق ) انظر:٧(



٤٩ 

 أنواع من أشياء أن - اهللا رمحك -علميف قوله:"ا -رمحه اهللا - ويورد ابن عفالق قول اإلمام
  :)١(الربدة يف قوله ذلك من هلا؛ يفطن مل -جهالة على-املصنفني بعض فيها وقع األكرب الشرك

  العممِ  احلادث حلول عند سواك  به ألوذ نمَ  مايل اخللق أكرم يا
 ال اليت العبادة هو الذي الدعاء من وهذا كثرية، أشياء وغريه هذا جنس من اهلمزية ويف

  .)٢(..."هللا إال تصلح

، والذي خيلو من عبارات أهل العلم - رمحه اهللا -فيتصدى ابن عفالق بالرد على اإلمام
من أجل صد الناس عن اهلدى والنور املبني،  املشتملة على الدليل الشرعي واحلجة العلمية

  فيقول: "هذا كله كالم فاسد، كذب صريح من مجيع الوجوه:

األول: أنه كالم ركيك املباين، معوج املعاين، يدل على أن قائله ليس له يف العلم قدم،  
  وال نافس العلماء، يظهر ذلك لكل متأمل منصف.

  ذا نوع من الشرك األكرب، وهو كذب صراح....ه )٣(الوجه الثاين: عده قول البوصريي

الوجه الثالث: هذا الرجل مل يُفرق بني الشرك يف توحيد اهللا، والشرك يف عبادته، فالشرك 
  .)٤(هو الشرك األكرب، والشرك يف عبادته، هو أنواع الشرك األصغر..." -تعاىل -باهللا

عاء غري اهللا كذلك برد ليس له يف مسألة د -رمحه اهللا –على اإلمام )٥(ويرد ابن السويدي
مستند علمي، أو دليل شرعي فيقول ُمفسرًا كالم صاحب اإلقناع، يف قوله: "من جعل بينه 
وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم ويتوكل عليهم كفر إمجاًعا، قلت: هذا حق، ولكن البالء من 

أنكم أولتم العبارة على غري عدم فهم كالم أهل العلم، لو تأملت العبارة تأمًال تاما عرفت 

                                                           

  ).١٥٤) البيت(١٤البوصريي ( )١(
  ).٢٢حممد بن عبد الوهاب ( -اجلواهر املضية )٢(
 مبصر سويف، بين أعمال من، بوصري إىل نسبته املصري، البوصريي الصنهاجي اهللا عبد بن محاد بن سعيد بن حممد )٣( 

هـ). انظر: ٦٩٦، تويف باإلسكندرية سنة (الربدة شعره وأشهر ،شعر ديوان لههـ)، ٦٠٨ولد سنة ( ،املغرب من وأصله
  ). ٣٦٨-٣٦٢/ ٣الوايف بالوفيات للصفدي (

  أ).٥٢-ب٥١صحيفة (–رد ابن عفالق على جواب بن معمر  )٤(
هـ) يُنسب إىل علم الكالم، صاحب املشكاة املضيئة يف الرد على ١١٧٠ملتوىف (، االسويدي البغدادي اهللا عبد بن علي) ٥(

  .)٢/٤٦٤عمر رضا كحالة ( -الوهابية. انظر: ُمعجم املؤلفني
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تأويلها، ولكن هذا من العجب ترتكون كالم الواضح، وتذهبون إىل عبارة ُجمملة تستنبطون منها 
  .)١(ضد كالم أهل العلم، وتزعمون أن كالمكم ومفهومكم إمجاًعا"

له ويذكر يف مواضع من كتابه أن دعاء غري اهللا ليس شرًكا، وال يُعد من دعا غري اهللا أو سأ
  .)٢(من ميت أو غائب ُمشرًكا، وأن هذا الشرك مل يُعرف ممن سبق من العلماء

، -رمحه اهللا -ويف كتاب الصواعق والرعود يُورد أدلة الشفاعة اليت ال يُنكرها اإلمام
وقصده بعد موته لكشف الكربات، وأن دعاءه  �ويستدل ا على جواز دعاء رسول اهللا 

واقع يف كل حال قبل خلقه وبعده ويف حياته وبعد مماته، وأنه عام يف والتوسل به واالستغاثة به 
األنبياء واألولياء، ومل يكتف ذا، بل يُلّبس من خالل عرضه هلذه األدلة أن اإلمام جاهل 

  .)٣(متناقض يلزم من قوله إنكار املعجزات والكرامات وتكفري الصحابة

وهتف م ليس ُمشرًكا؛ ألنه يؤمن باهللا  ويزعم أن من دعا األولياء وحنوهم عند الشدائد
  .)٤(ورسوله واليوم اآلخر، ويقول ال إله إال اهللا

وال شك أن مثل هذا الكالم الـُمبطن والذي يُوَرُد فيه النص الشرعي على غري جادة له 
  أثره البالغ على العوام وأشباههم.

ت يف زمنه جبميع يف كشف هذه الشبهة اليت انتشر  -رمحه اهللا -وقد اجتهد اإلمام
واليت ُجيلي له فيها حال املـُخالفني  )٥(الوسائل املمكنة، ومن ذلك رسالته ألمحد بن إبراهيم

هم، منها قوله            قبور  يف األولياء دعاء على دالئل ويذكرونويكشف شبهتهم بقوله: "... 
��: -تعاىل - w� �f� ba�`�_�^�]v)قوله عن وجييبون ...)٦ :� w���¸�¶

�¹� �

                                                           

   أ).٤صحيفة( -املشكاة املضية )١(
  .أ)٢٠-أ١٩صحيفة( -املرجع السابق انظر: )٢(
  ب).١١٥-أ١١٢صحيفة ( -انظر:عبد اهللا بن داوود )٣(
  أ).١٧٥صحيفة ( -انظر: املرجع السابق )٤(
  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد. )٥(
  ].٣٤سورة الزمر آية رقم [ )٦(



٥١ 

� �Ê�½�¼�»�ºv)١(
 باألصالة، املانعون املعطون أم على وندعَ يُ  أم 

  .)٢("واحلرم احلل يف قتل أنكره ومن الصحيح، الدين فهو شفعاء أم على دعوم وأما

ملن كتب عنه وعن دعوته، وأنه بّني أن العبادة هي  - رمحه اهللا - ويظهر جهد اإلمام
بتقديس األنبياء واألولياء، ويعطيهم صفات هي هللا وحده، وأن كل من يصرف شيًئا منها 

  . )٣(للخالق يكون واقًعا يف احملذور

بدعوته أنه ينهى عن زيارة املدينة املنورة عندما  –رمحه اهللا  -وقد ألصق خصوم اإلمام 
، وقد شنع على )٤(- صلوات ريب وسالمه عليه - ى عن دعاء األموات، ولو كان رسول اهللا

يف هذا املقام عبد اهللا بن داود الزبريي وساق األحاديث الدالة على  - رمحه اهللا - اإلمام    
وحشد األدلة واآلثار  - عليه الصالة والسالم -جواز شد الرحال إىل ثالثة مساجد، وزيارة قربه

يف غري مساقها دون متحيصها صحة وضعًفا ليدلل على أن اإلمام على غري هدى؛ ألنه على 
  . )٥(األمة املعصومة خالف ما عليه

من دون اهللا، وأنه ال يقع من أحد عند قربه       �ويناقض بعد ذلك ويستنكر دعاء النيب 
لوفرة العلماء، وأم لو رأوا مثل ذلك ألنكروه، وإن كان يقع من  - عليه الصالة والسالم-

  .)٦(بعض اجلهال عند بعض املشاهد شيء من ذلك، فهو من قبيل الشرك األصغر

تلبيس املـُدلسني على اخللق بقوله: "لكّين بيّنت للناس  - رمحه اهللا -د كشف اإلماموق
وغريهم، وعن إشراكهم  األحياء واألموات من الصـاحلني إخـالص الدين هللا، ويتم عـن دعـوة

هو حـق اهللا الـذي ال يشركه فيه ملك مقـّرب وال نّيب مـرسل، فيما يُعبـد اهللا به...، مما 
من أوهلم إىل آخـرهم، وهـو الذي عليه أهل السنة  ي دعت إليه الـرسلوهو الذ

                                                           

  ].٥٧سورة اإلسراء آية رقم [ )١(
  ).٣/١١٣الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
   ). ١٧( لويس دوكورانسي -) انظر: الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ٣(
   ). ١٠٩هارفد جونز ( -موجز لتاريخ الوهايب) انظر: ٤(
  ب).١٦٦-أ١٤٩صحيفة ( -) انظر: الصواعق والرعود٥(
    ب).٢٠٨ب)، وصحيفة(١٧٠-أ١٧٠صحيفة(-) انظر: املرجع السابق٦(
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٥٢ 

امللعونة  )١(واجلمـاعة، وبينت هلـم أن أول من أدخـل الشرك يف هذه األمـة هم الرافضة
قضاء احلاجات وتفريج الكربات، وأنا  الذين يدعـون عليا وغريه، ويطلبون منهم

الرؤساء ألنه خالف عادة نشئوا  ر هذا بعضمسموع الكلمة، فأنكصاحب منصب يف قرييت 
الزكاة وغري ذلك من فرائض اهللا،  عليها، وأيًضا: ألزمت من حتت يدي بإقام الصالة وإيتاء

فلم ميُكن الرؤساء القدح يف هذه وعيبه؛  ويتهم عن الربا وشرب املسكر، وأنواع من املنكرات،
م فيما آمر به من التوحيد، وأي عنه من وعداو لكونه مستحسًنا عند العوام فجعلوا قدحهم

ا،  العوام أن هذا الشرك، ولّبسوا على خالف ما عليه أكثر الناس وكربت الفتنة جد
منها: إشاعة البهتان مبا يستحي العاقل أن حيكيه  وأجلبوا علينا خبيل الشيطان ورجله،

  .)٢(فضال عن أن يفرتيه"

  ومن كان يف األجداث من ساكن اللحد    )٥(وخالـدا )٤(واحلسني)٣(يُنـادون زيـدا
  نديـــــــــــًدا تعاىل اهللا عـــــــــــن ذلك النــــــــــــــــــــــــــــد    - جــل جـاللُه- وقـــــــــــــــــــــــــــــد جعلـوا هللا

 ومن كـان يف األجـداث من ساكن اللحد   ـــةينـادون زيــــــــــــًدا طـالبيــن بــــــرغـبــــــــــــــــــــ

                                                           

ومن ) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة الكربى، بايعوا زيد بن علي، مث قالول له: تربأ من الشيخني، فأىب فرفضوه، ١( 
أصوهلم: اإلمامة، اليت هي عندهم ركن من أركان الدين، وأن األئمة معصومون، ويطعنون يف عامة الصحابة، ويقولون 

)، ودراسة ١٥٦-١/١٥٣حممد الشهرستاين( -)، وامللل والنحل٤٨-٤٥حممد امللطي( -بالتقية. انظر: التنبيه والرد
  ).٢٤٥أمحد جلي(-عن الفرق يف تاريخ املسلمني

  ).١/٤١٣)، وانظر: تاريخ ابن غنام (٢٢-٣/٢١(-الرسائل الشخصية  -جمموع مؤلفات الشيخ )٢( 
 يوم معه املسلمني راية كانت،  واملشاهد ابدرً  شهد، عمر املؤمنني أمري أخو العدوي، القرشي نفيل ابن) زيد بن اخلطاب ٣(

 واستشهد قبلي، أسلم: يقول وكان عمر، عليه حزنو ، قتل حىت قاتل مث العدو، حنر يف ا يقدم يزل فلم اليمامة،
هـ). انظر: سري أعالم النبالء للذهيب ١٢( سنة استشهد، زيد ريح أجد وأنا إال الصبا هبت ما: يقول وكان، قبلي

  ).٣/٢٧أمحد بن حجر( -)، واإلصابة يف متييز الصحابة٢٩٨-١/٢٩٧(
ورحيانته، وابن بنته فاطمة، قاتل مع أبيه يف اجلمل  �) احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي القرشي، سبط رسول اهللا ٤(

هـ)؛ ألخذ البيعة من أهلها عندما استدعوه؛ لكنهم خذلوه فقتل ا ٦١وصفني، خرج من املدينة إىل الكوفة سنة (
ابن كثري  -)، والبداية والنهاية٣٢١-٣/٢٨٠النبالء للذهيب ( . انظر: سري أعالم-رضي اهللا عنه وأرضاه -شهيًدا

  ).١٧-١/١٤أمحد بن حجر( -)، واإلصابة يف متييز الصحابة٢٠٩-٨/١٤٩(
، أسلم وهاجر، وكان أحد قادة اهللا سيف املخزومي القرشي حمزوم بن عمرو بن اهللا عبد بن املغرية بن الوليد بن خالد) ٥(

)، ٣٨٤-١/٣٦٦انظر: سري أعالم النبالء للذهيب ( هـ).٢١ًدا شىت، تويف حبمص سنة (مؤتة، فتح اهللا على يده بال
  ).١٧-١/١٤أمحد بن حجر( - )، واإلصابة يف متييز الصحابة١١٨-٧/١١٣ابن كثري ( -والبداية والنهاية



٥٣ 

  واليته اجلـــــــــــــــــهال مــــــــــن غيــــــــــر ما عــــــــــــــــــد    ومشســــــــــانًا ومــــــــــــــن كان يــــــــــــدعي )١(وتاًجا
  لعمــري وأحجــــــــــارًا تــــــــــراد لـــــــــذي القصــــد  ويدعــــــــــــون أشجــــــــارًا كثريًا عـديـــــــدة
ـــــــــــر على اجلهـــــــــــــــــــــــــــــــد وغـــــــــــارًا وقــــــــــــــــد أوت إليه بـزعــــــــهـم   هنـالك بنت لألمــيـ
ـــــار منفلــــــــــــق الســــــــــــــــــــــد وقـــــــــــد رام منها فاسـق أن يـريـــــــدها  بســـــــــــوء فعــاد الـغـــ

ــــــــه من أجـل ذاك ذوو اللــــــــــــــــــــــد  فكــــــــــــان هلا املــــــــوىل ُجمريًا وعاصــــًما  فيدعـونــــــــــــ

 إليه بإهــــــــــــــــــــداء القرابيــــــــــــن عــن عمـــــــــــــــــــــــــد  نســـــــــاؤهــــموفحــّــــــــال خنــــل خيتلفن 

 )٢(بنيًنا وزوًجــــــا عـــــــــــــــــاجًال غيــــــر ذي صـــــــد  إذا مل تلـــــــــــــد أو مل تـــــــــزوج ليعطيهــا

"وصورة �أنه يُوضح منهجه الذي بىن عليه احلكم كما قال: - اهللا رمحه - ومن جهود اإلمام
����������w�j:يف كتابه -تعاىل-األمر الصحيح أين أقول: ما يدعى إال اهللا وحـده الشريك له كما قال

�n�m�l�kv )٣( النيب وقال يف حق� :�w�k���j�i���h�g�f��e�dv)فهذا كالم ، )٤
  �.)٥(ووصانا به، وى الناس أن ال يدعوه"اهللا والذي ذكره لنا رسول اهللا 

رمحه -ويزجر عن هذا األمر العظيم ببيان أنه من أعظم أنواع الشرك، كما قال اإلمام
أم يتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعاء اهللا وعبادته يريدون شفاعتهم عند اهللا لظنهم : "- اهللا

��w�w�v��u�t�s�r: - تعاىل-أن اهللا حيب ذلك وأن الصاحلني حيبونه، كما قال
�¡��~��}�|�{�z�y�xv)تعاىل-وقال )٦-:� � � � � ��w�{

f�e�� �d��c�b�a�`��_�~�}�|v)وهذه أعظم مسألة خالفهم ) ٧
فأتى باإلخالص، وأخرب أنه دين اهللا الذي أرسل به مجيع الرسل، وأنه ال  �فيها رسول اهللا 

يقبل من األعمال إال اخلالص، وأخرب أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه 
                                                           

الكربات، له هيبة ووقع تاج رجل من أهل اخلرج ُتصرف إله النذور والدعاء واالعتقادات الباطلة، كالنفع والضر وتفريج ) ١(
يف النفوس نسجوا حوله األساطري، منها أنه أعمى ويأيت من اخلرج إىل الدرعية بال قائد. انظر: تاريخ ابن غنام 

  ).١/١٣٤)، وفتاوى حممد بن إبراهيم (١٧٦-١/١٧٥(
  ).٧٣-٧١سليمان بن سحمان (-تربئة اإلمامني من تزوير أهل الكذب والبني )٢(
  ].١٨آية رقم [سورة اجلن  )٣(
   ].٢١) سورة اجلن آية رقم [٤(
  ).١/٤١١)، وانظر: تاريخ ابن غنام (٢٠-٣/١٩(-الرسائل الشخصية  - جمموع مؤلفات الشيخ )٥(
  ].١٨سورة يونس آية رقم [ )٦(
  ].٣سورة الزمر آية رقم [ )٧(
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٥٤ 

رق الناس ألجلها بني مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، فَ وهذه هي املسألة اليت تَـ ، النار
�§�¨�©����w�«�ª:-تعاىل-اجلهاد كما قالرع وألجلها شُ  �¦�¥

®�¬v )٢( ")١(.  
ودعوته على سكان اجلزيرة فحسب بل جتاوزها،  -رمحه اهللا -ومل يقتصر جهد اإلمام

: -رمحه اهللا -وكشف هذه الشبهة وجّالها ملـن هم خارجها، ففي رسالته للحاج املغريب يقول
ر، اليت من أعظمها اإلشراك باهللا، والتوجه "فمعلوم ما قد عّمت به البلوى من حوادث األمو 

 إىل املوتى، وسؤاهلم النصر، وقضاء احلاجات، وتفريج الكربات اليت ال يقدر عليها إال رب
  .)٣(األرض والسموات"

  :- رمحه اهللا –وُمنكرًا على اإلمام -ويقول احلداد أيًضا موجًها قول البوصريي

�"يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به �� �سواك عند حلول احلادث العمم� �

حىت قال: (أي اإلمام) إن هذا شرك أكرب؛ ألنه دعاء لغري اهللا، وأدخل يف أذهان العوام 
  .)٤(والغوغة ذلك، فأما قوله: إنه دعاء فكذب وتان، وإمنا هو نداء، والنداء غري الدعاء"

احلداد وتكهناته، ألحد السائلني، رد على دعوى  -رمحه اهللا -ويف معرض جواب اإلمام
 القريب به ىيناد ألنه -النداء بياء الطلب وهو الدعاء العبادة أنواعإذ يُبني اإلمام أن من"

 اسم العبادة فإن النداء، حروف من أخواا بأحد أو -االستغاثة يف يستعمل وقد والبعيد،
��wM��N:تعاىل فقال ،غريه معه يدعوا وال يدعوه أن عباده -تعاىل-فأمر جنس،

�Z��Y�X�W�V�U�T��S��RQ�P�Ov )يف وقال، )٥ 
)٦(�w�o�n�m�l�k�j�i�h��gv: النهي

  دعي ما كل على تصدق كلمة :وأحًدا 

                                                           

  ].٣٩سورة األنفال آية رقم [ )١(
  ).٦/٢٢٨مسائل اجلاهلية( - جمموع مؤلفات الشيخ) ٢(
اجم واألخبار٣( ٣٦٩-٣/٣٦٨عبد الرمحن اجلربيت ( -) عجائب اآلثار يف الرت.(  
  ).١٩علوي احلداد( -مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام) ٤(
  ].٦٠سورة غافر آية رقم [ )٥(
  ].١٨سورة اجلن آية رقم [ )٦(



٥٥ 

 وعن )١("العبادة مخ الدعاء :"قال � النيب أن أنس عن مذيالرت  روى وقد ،-تعاىل -اهللا مع
�: قرأ مث "العبادة هو الدعاء: "� اهللا رسول قال :قال بشري بن النعمان w�N�M

RQ�P�Ov داود وأبو أمحد رواه  ٢(مذيوالرت(.  

 مخ النهايَة يف قال: شيخنا قال العبادة مخ الدعاء حديث الصغري اجلامع شرح يف قال
  :ألمرين خمها كان وإمنا خالصه الشيء

��w: قال حيث - تعاىل - اهللا ألمر امتثال نهأ: أحدمها RQ�P�Ov مخ فهو 
  �.خالصها وهو العبادة

 وألن وحده، حلاجته ودعاه سواه عما أمله قطع اهللا من األمور جناح رأى إذا أنه: الثاين
 :قال العبادة هو الدعاء: وقوله بالدعاء املطلوب وهو عليها الثواب هو العبادة من الغرض
 الدعاء غري ليست العبادة وأن احلصر على ليدل بالالم املعرف باخلرب أتى الطييب :قال شيخنا
  .العلقمي كالم انتهى

 ال األموات من أحًدا دعوت أن ألمته يشرع مل� هأن بالضرورة نعلم هذا فنحن تقرر إذا
 الشرك من ذلك وأن ،كلها األمور هذه عن ى أنه نعلم بل ،غريهم وال الصاحلني وال األنبياء
��:-تعاىل -قال ،ورسوله اهللا مهحرّ  الذي األكرب w��Å� � Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½

��Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê��É�È�Ç� �Æ�H�G�F�E� � � � �D� � �C� �B�A

Iv)تعاىل -الـوق، )٣-:�� � � � � � � � � � � ��w�m�l� �k�j�� �i�h�g�f�ev)وقال، )٤: �����������������������������������

�w×�Ö��Õ�Ô�Ó��Ò�Ñ�Ð�Ï�Îv )ال( فإن اهللا إال إله ال ىنعم من وهذا اآليات، )٥ (
 اهللا على العبادة مجيع حصر يفيد استثناء حرف) إال(و ،اآلهلة مجيع فنفى للجنس النافية هذه

-  عز  وهو حبق املعبود على غلب مث باطل أو حبق معبود لكل صفة اسم) واإلله(  ،-وجل 
                                                           

مذي يف جامعه )١( وقال: هذا حديث ٣٣٧١)(ح١٩٩٨باب: منه الدعاء مخ العبادة ( -تاب الدعواتك  -رواه الرت ،(
مذي ( ٣٣٧١) (ح٣٩٥غريب، واحلديث ضّعفه األلباين كما يف ضعيف سنن الرت . (  

  سبق خترجيه. )٢(
  ].٦-٥سورة األحقاف آية رقم [ )٣(
  ].٢١٣سورة الشعراء آية رقم [ )٤(
  ].١٠٦سورة يونس آية رقم [ )٥(
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٥٦ 

���������������������������������������������������������: -تعاىل- اهللا قال التعبد "هوالتألّ " األمور ويدبر ويرزق لقخي الذي وهو ،-تعاىل - اهللا

�w� �Ø�×��Ö� � � �Õ� � � �Ô� � �Ó� ÒÑ� � � � � �Ð�Ïv)فقال الدليل ذكر مث، )١ :�w�C�B�A

�E�Dv )٢( هـقول إىل :w�t�s�r�q�p�o�n��mv)٤(")٣(.  
ا  ُجيلي هذه القضية الكربى اليت اعتىن -رمحه اهللا -ولعل ما سبق من النقول عن اإلمام
  القرآن الكرمي وبينها بيانًا شافًيا يتمثل يف:

فيها  �: هي أعظم مسألة خالف رسول اهللا - دعاء غري اهللا -ن هذه املسألةأ - ١
وعبادته يريدون بذلك  -تعاىل - املشركني، فإم كانوا يتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعاء اهللا

� :-تعاىل -شفاعتهم ووساطتهم، كما قال wx�w�v� �u�t�s�r��y

��~� �}�|�{�zv)دم هذه العقيدة  �رسول اهللا  ، فأتى)٥
   واألمر بإخالص الدعاء هللا وحده.

 الوجهالشرك يف دعاء املسألة أكثر من الشرك يف غريه من أنواع العبادات، ويوضح هذا ف
  التايل:

كان يف الدعاء، فالشرك يف  �شرك األوائل الذين أرسل إليهم الرسول  أغلبن أ - ٢
كالنذر والذبح والطواف   :هو األكثر انتشارًا ووقوًعا بينهم من أنواع الشرك األخرىالدعاء 

 كما  وذلك ألن هذه األمور ال ميكن وقوعها كل وقت وزمان وال يف كل مكان، ...؛والسجود 
 خالف مسألة أعظم املسألة هذه كانت هنا ومن...الدعاء إىل احلاجة من أقل إليها احلاجة أن

  .أكثر عليها الرتكيز وكان األساسية، اخلالف نقطة هي فكانت املشركني � الرسول فيها
 الشرك أنواع من شرك أي عن العزيز كتابه يف حيذر مل -وتعاىل سبحانه-  اهللا نأ - ٣

  .الدعاء يف الشرك عن رحذ  مثلما

                                                           

  ].١٦٣سورة البقرة آية رقم [ )١(
  ].١٦٤سورة البقرة آية رقم [ )٢(
  ].١٦٥سورة البقرة آية رقم [ )٣(
  ).٦٠-٣/٥٩الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )٤(
  ].١٨سورة يونس آية رقم [ )٥(



٥٧ 

     لوجد املتنوعة باألساليب -تعاىل - اهللا غري دعاء من التحذير يف ورد ما حصيأُ  فلو
 كله ذلك من بكثري أكثر -تعاىل -اهللا غري دعاء من التحذير يف ورد ما أن - شك بدون -

وهذا من تلبيسات الشيطان وحزبه الذين حسنوا للناس هذا املسلك وأومهوهم أم باحلق ، )١(
الستغاثة افجدوا يف أعرف "فعدلوا إىل عبادة األولياء والصاحلني، وخلعوا ربقة التوحيد والدين، 

م يف النوازل واحلوادث واخلطوب املعضلة والكوارث، وأقبلوا عليهم يف طلب احلاجات، 
وتفريج الشدائد والكربات، من األحياء منهم واألموات، وكثري يعتقد النفع والضر يف 

  .)٢(اجلمادات، كاألشجار واألحجار"

ة من الرسل، فهدى به إىل أرسل رسوله باهلدى ودين احلق على فرت  -تبارك وتعاىل - واهللا
احلق املبني، والصراط املستقيم والدين القومي، وزبدة ذلك كله ومثرته هو اإلخالص هللا يف العبادة 
فال يشركه فيها ملك ُمقرب وال نيب ُمرسل فال ُيسجد إال هللا وال يُركع إال له، وال يُدعى يف 

، وال يُنذر إال له، وال ُحيلف إال به، وال الشدائد والُكرب إال هو، وال جللب النفع واخلري إال هو
يُذبح إال له، ومجيع العبادات ال تصح إال هللا وحده ال شريك له، وهذا معىن قول: ال إله إال 
اهللا، فإن املألوه هو املقصود املعتمد عليه، وهذا األمر هّني عند من ال يعرفه وكبري عظيم عند 

كثر اخللق قد تالعب م الشيطان، وزين هلم من عرفه، فمن عرف هذه املسألة عرف أن أ
الشرك باهللا، والذي أخرجه هلم يف صورة حسنتها عقوهلم اليت انسلخت من الشرع ونصوصه 

  .)٣(املـُحكمة، وزعمهم أن هذا هو ُمقتضى حب الصاحلني وتعظيمهم

أو "باب من الشرك أن يستغيث بغري اهللا -رمحه اهللا -ويف كتاب التوحيد يبوب اإلمام
  ، وحيشد مجلة من النصوص من الكتاب والسنة ُجتلي حكم هذا األمر وتوضحه.)٤(يدعو غريه"

  

                                                           

دعاوى املناوئني لدعوة . وانظر: )٢١٠/ ١( العروسي خضر بن جيالن -الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالميةانظر:  )١(
)وما بعدها، والتوضيحات الكاشفات على كشف ٣٤٧عبد العزيز العبد اللطيف ( -اإلمام حممد بن عبد الوهاب

  )وما بعدها.٨٠حممد اهلبدان ( -الشبهات
  ).١/١٧١تاريخ ابن غنام () ٢( 
  ).٣/٦٩الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) انظر: ٣( 
  ).٦/٢٩كتاب التوحيد (   –ات الشيخجمموع مؤلف )٤(
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أن النهي عن دعاء األنبياء والصاحلني، والقول بأم ال يقصدون وال وقد ظن اخلصوم "
وإبطال لفضلهم وكرامتهم، وذلك لظنهم  ،هلم صنق تَ ، وال لغريها من املطالب ،يدعون للشفاعة

عند  ًجاا وملودعائهم والتعلق عليهم، وكوم مفزعً  ،ال يف قصدهمإضل والكرامة ليس أن الف
الشدائد واملهمات، ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة يف عبودية اهللا واخلضوع 

رئها ، وحتقيق التوحيد وإسالم الوجوه لباةمانوإبالغ الرسالة وأداء األ ،ىل سبيلهإله، والدعوة 
  . )١("وفاطرها وإهلها احلق

   

                                                           

  ).٢٧٥شيخ (ال آل حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد - الظالم مصباح )١(



٥٩ 

 المطلب الثاني: شبهة أن الذبح والنذر لغير اهللا ليس شرًكا
إن العدو املعاند ال يقتصر على وسيلة واحدة جتاه ُمعارضه؛ بل يأيت من كل وجهة تبًعا 

��ملا حكاه اهللا عن الشيطان � �w�b�a� `_�~�}�|� �{�z�y�x�w� �v�u

�e�d��cv )وحيد ، إذ هو من جنده )١وأتباعه، وهذه هي حال املعارضني لدعوة الت
وجدد ما اندرس من معاملها، ولذلك سلكوا التلبيس يف  - رمحه اهللا -اليت دعا إليها اإلمام

األحكام الشرعية على عامة الناس الذين جيهلون هذه األحكام، ومل ترسخ العقيدة مبفهومها 
  ، والنذر.الصحيح يف قلوم، ومنها ما يتعلق بالذبح

�:-تعاىل -وال شك أن التوجه بالذبح والنذر لغري اهللا شرك، كما قال w�¥�¤�£

�¦� �̧ � �¶�µ� �́³�²� ±°�¯�®�¬�«�ª� �©� �̈§v)٢(، 
  .)٣( �w��}���|�{�zv:-تعاىل -وقال

��w��N�M�LK��J�I�H�G�F��E�D�C�B�A:- تعاىل -وقال

�Q�P�Ov)٤(
   .)٥(�w�P�O�N����M�L��K����J�Iv :- تعاىل -وقال ،

والذبح والنذر لغري اهللا شرك؛ ألما من العبادات اليت ال جيوز صرُفها لغريه، قال ابن 
 دين من ليس أنه يقينا علمنا قد غريه، وباسم اهللا، لغري الذبح وألن: " -رمحه اهللا-تيمية   
  .)٦("الشرك من فهو ،-السالم عليهم - األنبياء

 -رمحه اهللا - بل الذبح لغري اهللا من أعظم أنواع الشرك كما عده شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 من أعظم له، والنسك له بالصالة - سبحانه -اهللا عبادة فإن:" البابحيث يقول يف هذا 

                                                           

  ].١٧سورة األعراف آية رقم [ )١(
  ].١٧سورة األنعام آية رقم [ )٢(
  ].٢سورة الكوثر آية رقم [ )٣(
  ].٢٧٠سورة البقرة آية رقم [ )٤(
  ].٧سورة اإلنسان آية رقم [) ٥(
  ).٢/٦٠ابن تيمية (-اقتضاء الصراط املستقيم )٦(
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 من أعظم لغريه والنسك لغريه، بالصالة الشرك فكذلك األمور، فواتح يف بامسه االستعانة
  .)١("األمور فواتح يف بامسه االستعانة

اإلمجاع على أن النذر لغري اهللا شرك،  -رمحه اهللا تعاىل -وحكى شيخ اإلسالم ابن تيمية
فقال:" وقد اتفق العلماء على أنه ال جيوز ألحد أن ينذر لغري اهللا، ال لنيب وال لغري نيب، وأن 

  .)٢(هذا النذر شرك"

(أي: ما ُذبح على  الصنيع هذا عن املؤمنني اهللا فنهى:" -رمحه اهللا - قال ابن كثري
 عليها يذكر كان ولو حىت النصب عند فعلت اليت الذبائح هذه أكل عليهم موحر الُنصب)، 

  .)٣("ورسوله اهللا حرمه الذي الشرك من النصب عند الذبح يف اهللا اسم

وكذلك يف الذبح له والذبح والنذر لغري اهللا ناشئ عن اعتقاد يف املذبوح له أو املنذور له، 
وعنده ناشىء عن اعتقاد دفع الضر أو جلب النفع، وقد رد العلماء على شبهات هؤالء الذين 

 النحرينفون دخول الشرك يف هذه األعمال، وبينوا أن هذه األعمال من الشرك، وأا عبادة فـ"
 النحر أن كما هلم، ةعباد والتعظيم هلم، عبادة املال من جبزء هلم والنذر هلم، عبادة لألموات
 ومن خالف، بال -وجل  عز  -هللا عبادة واالستكانة واخلضوع املال، صدقة وإخراج للنسك

 هلم والنحر األموات بدعاء يقصد مل إنه :قال ومن إلينا، فليهده األمرين بني فرقًا مث أن زعم
 نزول عند للميت دعاءك فإن الصنع؟ هذا صنعت مقتضى فألي: له فقل عبادم، هلم والنذر

 عند األموات بذكر ذي كنت فإن لسانك، عنه عرب  قلبك يف لشيء إال يكون ال ربك أمر
 هللا، تنحر كنت إن وهكذا بعقلك، مصاب فأنت هلم منك اعتقاد دون من احلاجات عرض
 يف البسيطة ظهر على الفقراء فإن قربه، إىل ومحلته للميت ذلك جعلت معىن فألي هللا، وتنذر
 قد أمر أو قصدته، قد ملقصد إال يكون ال عاقل وأنت وفعلك ،األرض بقاع من بقعة كل

  .)٤("أردته

                                                           

  ).٦٥-٢/٦٤املرجع السابق ( )١(
  ).١/٢٨٦جمموع الفتاوى ( )٢(
  ).٢/١٣تفسري القرآن العظيم ( )٣(
  ).٧٥حممد علي الشوكاين ( -الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد )٤(



٦١ 

 من خيرج العملي الكفر: -رمحه اهللا -)١(العالمة عبد العزيز بن باز ويف هذا الباب يقول
 يذبح الذي، امللة من خيرج عملي كفر هذا، اهللا لغري والذبح، اهللا لغري السجود مثل: امللة

 هلم سجد أو هلم ىصل  لو وهكذا، أكرب عملي كفر اجلن إىل أو، الكواكب إىل أو لألصنام
 بالرسول أو باهللا استهزأ أو، الرسول سب  أو الدين سب  لو وهكذا، أكرب اعملي  اكفرً  يكفر
  .)٢("واجلماعة السنة أهل مجيع عند، أكرب عملي كفر هذا

يف هذا األمر ولّبس على الناس سليمان بن  -اهللارمحه  -وممن أثار الشبهات على اإلمام
يقطع  -رمحه اهللا -سحيم ليصـد عن احلق املبني، والصراط املستقيم، ومن ذلك زعمـه أن اإلمام

، ويُدخل مع ذلك دفع شر -تعاىل - بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها وجيعلها هللا
  م.اجلن، ويقول على لسان اإلمام: ذلك كفر، واللحم حرا

  والعلماء على زعم ابن ُسحيم يقولون يف ذلك: أنه ينهى عنه فقط.

يف الذبح للجن، أو غريهم ذكر أنه كفر، يكفر به املسلم إذا ذحبه  -رمحه اهللا -واإلمام
 - تعظيًما له، أو تقربًا إليه، وإرادة أن يدفع عنه السوء واملكروه الذي حّل به، وقد نص العلماء

  .)٣(ال كما زعم ابن سحيم ذلك كفر وردةعلى أن  - رمحهم اهللا

ويستنكر سليمان بن عبد الوهاب يف بادئ أمره، حينما كان ُمعارًضا لدعوة اإلمام تكفري 
من ذبح أو نذر لغري اهللا، ويستغرب من تكفري من دعا غري اهللا فيقول: "من أين لكم أن 

                                                           

، مفيت اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فقيه  آل بازالعزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا عبد) ١(
تلقي العلوم الشرعية والعربية على  ،حفظ القرآن الكرمي قبل البلوغ ،هـ) ١٣٣٠سنة ( ولد مبدينة الرياض ُحمدث،

علوم  وعليه خترج يف آل الشيخ، حممد بن إبراهيم الشيخ وكان أكثر ما تلقاه عن ،أيدي كثري من علماء الرياض
وصاحل بن عبد  الشيخ،عن عدة مشايخ منهم حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل  أخذ، واللغة العربية ،الشريعة

يوم اخلميس  -رمحه اهللا –تويف ،له مؤلفات عديدة ،سعد بن محد بن عتيق والشيخ الشيخ،العزيز بن عبد الرمحن آل 
-١/٤٩نعيم مصطفى جنم ( -احلسان يف ذكر حماسن الدعاة واألعالمهـ). انظر: اآليل ١٤٢٠رم سنة (من احمل ٢٧
  .)٧٢-٢٦عبد الرمحن الرمحة ( -، واإلجناز يف ترمجة اإلمام عبد العزيز بن باز)٧٣

  ).٢٨/١٤٦(باز بن العزيز عبد فتاوى جمموع) ٢(
  ).١/٣٨٦انظر: تاريخ ابن غنام ( )٣(
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ورسوله إذا دعا غائًبا، أو ميًتا أو نذر املسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممًدا عبده 
  . )١(له، أو ذبح لغري اهللا، أن هذا هو الشرك األكرب الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه"

ويقول سليمان: "مل يقل أهل العلم من طلب من غري اهللا فهو مرتد ومل يقولوا من ذبح 
  . )٢( لغري اهللا فهو مرتد"

لعلم مل يقولوا إن من ذبح أو نذر لغري اهللا فهو مرتد، ويذكر ابن السويدي أن أهل ا
 -ويُلبس على اجلهلة والعـوام يف ذلك زاعًما أن شيخ اإلسـالم ابن تيمية، وتلميـذه ابن القيم

مل ُيكفرا من فعل هذا الفعل، ويسوق مجلة من التلبيسات، كحكم الوفاء بنذر  -رمحهما اهللا
  . )٣(به، ويستدل بذلك على أن النذر لغري اهللا ليس شرًكا املعصية، وأنه ال جيوز الوفاء 

ومن مجلة التلبيسات، أن الذبح لغري اهللا مذكور يف مجلة املـُحرمات، وأن العلماء عندما 
  .)٤(عدوه مما أهل به لغري اهللا وا عن أكله، ومل يكفروا فاعله

صره، وأن األمة اإلسالمية من شركيات ع -رمحه اهللا - ويستنكر ابن عفالق موقف اإلمام
فيها من الشركيات يف زمن الدولتني األُموية والعباسية أعظم من شرك أهل القباب والسادات، 

، ويزعم أن )٥(ومل يتخذ العلماء موقًفا كموقف اإلمام، الذي ُيكفر بسبب ذبح أو نذر لغري اهللا
  .)٦(ن فعله قد ارتكب معصيةاألئمة أمجعوا على أن الذبح والنذر لغري اهللا حرام، وم

ومل يكن عبد اهللا بن داود بأحسن حاًال من سابقيه، فقد ذهب إىل أن النذر كاحللف 
بغري اهللا، واختلف العلماء يف فعله بـَْني من حرمه، ومن جعله معصية، أو مكروًها، ومن شدد 

  .)٧(فيه جعله شرًكا أصغر

                                                           

  .)٦( الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية )١(
  ).٧املرجع السابق () ٢(
  ب).٣-أ٣صحيفة ( -انظر: املشكاة املضيئة )٣(
  أ).٤انظر: املرجع السابق( )٤(
  ب).٥٩صحيفة (-انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر )٥(
  أ).٦٠صحيفة (-انظر: املرجع السابق )٦(
    ب).١٧٠صحيفة (-) انظر: الصواعق والرعود٧(



٦٣ 

فر أهل زمانه، وقد اختلف العلماء فيه ويتهكم باإلمام حيث جعل الذبح لغري اهللا من ك
  .)١(بني الكراهة والتحرمي ولعن فاعله

يف تشنيعهم على دعوته وأتباعها، فيحتج  -رمحه اهللا -ويتتابع من ورث خصوم اإلمام
على جواز الذبح لغري اهللا بأن: "أهل اإلسالم من قدمي األيام يذحبون لألنبياء  )٢(جعفر النجفي

  .)٣(واألولياء"

أن منع النذر  سابقيه يف تضليلهم فيذكر يف كتابه: مصباح األنام، )٤(تبع علوي احلدادوي
لألولياء من مفرتيات اإلمام، فيقول: "وأما نص النجدي مبنع النذر مطلًقا لألكابر، فمن افرتائه 

  . )٥(على كتب الشريعة وجهله املرّكب"

والتلبيس على العوام يف حقيقة دعوة وتسلسل بعد علوي احلداد يف االفرتاءات والتدليس 
والذي يزعم أن دعاء األموات والغائبني والذبح والنذر  )٦(داود بن جرجيس -رمحه اهللا -اإلمام

  .)٧(لغري اهللا ليس شرًكا

ال ُمييزون بني ما هو حق هللا ال يشركه فيه ملك  -رمحه اهللا - وذا يتبني أن خصوم اإلمام
  .بني التوحيد والشركُمقرب وال نيب ُمرسل، وال 

                                                           

  ب).١٨٠-أ١٨٠صحيفة (-انظر: املرجع السابق )١(
، ولد سنة زمانه يف واحللة النجف مشايخ شيخ كان،  إمامي ، شيعياجلناجي احللي شالل بن خضر بن جعفر )٢(

 الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف: تصانيفه أشهر، الغطاء كاشف آل من) اجلعفرية( األسرة أبو وهو هـ)١١٥٦(
). انظر: منهج الرشاد ١٢٢٨، ومنهج الرشاد ملن أراد السداد، تويف سنة (خبارينياإل على الرد يف املبني واحلق، الغراء

  ).٢/١٢٤مقدمة الكتاب، وانظر: األعالم للزركلي ( –ملن أراد السداد
  .)٣٠( منهج الرشاد ملن أراد السداد )٣(
حضرموت، من خصوم اإلمام حممد بن عبد الوهاب، ، صويف من علوي بن احلسن بن عبد اهللا بن علوي احلداد احلسيين) ٤(

وهو الذي كتب مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي، وكذب على اإلمام ما استطاع، وألف كتبًا غريه 
  ).٢٥٠- ٤/٢٤٩هـ). انظر: األعالم للزركلي (١٢٣٢يف التصوف، والبدعيات، تويف سنة (

)٤٤( )٥(.  
 قامهـ) ببغداد، ١٢٣١، ولد سنة (بغداد أهل من ،صويف ،جرجيس ابن النقشبندي البغدادي نسليما بن داود  )٦(

 دعوى إبطال يف اجلهاد أشد :منها صغرية، اكتبً  فوصن  ،اتعشر سنو  حنو مبكة وأقام والشام احلجاز إىل برحالت
  هـ) ببغداد.١٢٩٩سنة (، تويف جرجيس ابن داود شبهات كشف يف والتقديس التأسيس منهاج، و االجتهاد

  ).١/٣٦٣إمساعيل البغدادي ( -)، وهدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني٢/٣٣٢انظر: األعالم للزركلي ( 
)٧(  قديسو  أسيسانظر: منهاج التعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ -الت )٩(.  
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يقول  - رمحه اهللا - قبل دعوة اإلمام والنذر لغري اهللا ُمتفشًيا يف البالد النجديةوقد كان الذبح 
ابن غنام: "ومن العجب أن ذلك يُفعل يف بلدان العارض وغريها، ال يُنكره أحٌد من ُعلمائهم 

ا على هذا الصيب، أو هذا على من فعله، بل منهم من يُفيت اُجلهال بذلك، ويقول: اذحبو 
  املريض، ذبيحة سوداء للجن، وال تسموا عليها.

وقصده بذلك أن اجلن يُزيلون ذلك املرض إذا ُذحبت هلم تلك الذبيحة، فلما أظهر اهللا 
هذا اإلمام، وى عن ذلك، وبّلغ الّناس كالم اهللا، وكالم رسوله، وكالم أهل العلم، أن ذلك  

عليه من يزعم أنه من العلماء، فهل يشك أحد من العلماء أن ذلك  كفٌر ورّده، يُنكر ذلك 
  .)١( كفر وشرك وعبادة للجن؟ نعوذ باهللا من الطبع على القلب!"

جهده لبيان احلق ودفـع ضالل املبطلني للخـاص والعام  - رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام
ته للحاج املغريب: " ... والقريب والبعيد بكل ما أُتيح له من سبل يف عصره، فيقول يف رسال

وكذلك التقرب إليهم: (أي األموات)، بالنذور وذبح القربان واالستغاثة م يف كشف 
الشدائد، وجلب الفوائد إىل غري ذلك من أنواع العبادة اليت ال تصلح إال هللا، وصرف شيء من 

ياء عن الشرك، وال أغىن األغن -سبحانه وتعاىل -أنواع العبادة لغري اهللا كصرف مجيعها؛ ألنه
  .)٢(يقبل من العمل إال ما كان خالًصا"

  .)٣(وهذا صريح يف أن من قصد بذحبه تعظيم املذبوح له، والتقرب إليه بالذبح كفر وردة

أنه ضمن يف تأليفاته التحذير من  -رمحه اهللا - ومن جهود اإلمام حممد بن عبد الوهاب
علم أن من امعرض بيانه لنواقض اإلسالم يقول: " هذا املنكر العظيم َمقرونًا بالدليل، ففي

  أعظم نواقض اإلسالم عشرة: 

  

                                                           

  ).١/٣٨٨تاريخ ابن غنام ( )١(
)٢(   اجم واألخبارعجائب اآلثار يف الرت- ) ٣/٣٦٩للجربيت.(  
مجع: عبد الرمحن بن قاسم  -)، والـدرر السنية يف األجـوبة النجـدية١٣/١٤١انظر: صحيح مسلم بشـرح النووي ( )٣(

)١٠/١٥٣.(  



٦٥ 

��w��u�t�s�r:- تعاىل -شريك له، والدليل قوله األول: الشرك يف عبادة اهللا وحده ال

~�}�|� �{� z�y� � x�w�vv )ومنه الذبح لغري اهللا كمن يذبح للجن أو )١ ،
   .)٢(القباب"

ه نصيب يف دروس اإلمام للعامة واخلاصة، وهذا مما وال شك أن بيان مثل هذا األمر ل
  ُعرف عن اإلمام ونُقل عنه. 

يف رسالته ألهل القصيم بعض االفرتاءات،  -رمحه اهللا -دّس ابن سحيم على اإلمام وملا
يف رسائله  -رمحه اهللا -وذيلها بأمور ختل بالعقيدة، وخترج من دائرة اإلسالم كشفها اإلمام

يف رسالته ألهل القصيم:  -رمحه اهللا - وُمكاتباته، وبني ما فيها من زيف وافرتاء، حيث يقول
اهللا،  ئل األخرى وهي أين أقول: ال يتم إسالم اإلنسان حىت يعرف معىن ال إله إال"وأما املسا

اهللا وأخذ النذر  وأين أُعّرف من يأتيين مبعناها، وأين أُكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغري
  وأن الذبح لغري اهللا كفر والذبيحة حرام.، ألجل ذلك

يها دالئل من كالم اهللا، وكالم رسوله، ومن أقوال فهذه املسائل حق وأنا قائل ا، ويل عل
بسطت اجلواب عليها يف رسالة  -تعاىل -العلماء املتبعني، كاألئمة األربعة، وإذا سّهل اهللا

 .)٣(" -إن شاء اهللا تعاىل-مستقلة  

   

                                                           

  ].٤٨سورة النساء آية رقم [ )١(
  ).١١٨-٣/١١٧( -الرسائل الشخصية - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ).٣/٨الرسائل الشخصية( - الشيخجمموع مؤلفات ) ٣(
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  المطلب الثالث: شبهة أن الغلو في األولياء والصالحين ليس شرًكا
وشرًفا يف الدنيا واآلخرة، وهم املوصوفون مبا وصفهم اهللا به  إن لألولياء والصاحلني منزلة

�w�N�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A يف كتابه:

�̀ �_� �̂�]\�[�Z�Y�XW�V�U�T�S���R�Q�P�O

�b�av )١(.  

واملسلمـون قدميًا وحديثًا حيرتمون األولياء، ويُنزلوم هذه املنزلة اليت بوأهـم اهللا إياها من 
جل -فيما يرويه عن ربه �غري جفاء وال غلو، فمعادام حـرٌب هللا، كما يف قول رسول اهللا 

 يل عادى من: "-وعز  تعاىل- قوله ، والغلّو فيهم حمادة هللا كما يف)٢("ربـباحل آذنته فقد اولي - :
w�l�k��j�i�h�g�f�e���d��c�b�a�`��_�~�}�|�{

�w��v�u�t��s�r���q�po�n�m��xv)٣(.� �

عليه الصالة  -وال شك أن من جعل بينه وبني اهللا وسائط فقد وقع فيما وقع فيه قوم نوح
م ، قال شيخ اإلسال)٤(، وهو من الشرك األكرب الذي من فعله ومل يتب منه فإنه يُقتل-والسالم

 بني تكون اليت كالوسائط خلقه وبني اهللا بني وسائط أثبت من أن:" - رمحه اهللا -ابن تيمية
 األنبياء متاثيل إا: يقولون كانوا األوثان عباد املشركني دين هذا بل مشرك؛ فهو والرعية امللوك

  .)٥("النصارى على اهللا أنكره الذي الشرك من وهو ،اهللا إىل ا يتقربون وسائل وإا ،والصاحلني

يف الدولة العثمانية وما وصل إليه سلطاا،  - رمحه اهللا -وقد تفشى الغلو يف زمن اإلمام
  .)٦(ويتخذون األنبياء والصاحلني وسائط بينهم وبني اهللا

من الدعاء هلم عند زيارة القبور الزيارة  �والغلو يف الصاحلني عكس ما أمر به النيب 
 واستقضاء العبادة زيارة وزاروهم ،هذا املشركون فعكسَ الشرعية إىل دعائهم من دون اهللا" 

                                                           

  ].٦٤ - ٦٢سورة يونس آية رقم [  )١(
  ).٦٥٠٢) (ح٥٤٥باب التواضع ( -كتاب الرقاق-رواه البخاري يف صحيحه  )٢(
  ].٣سورة الزمر آية رقم[ )٣(
  ).١/١٢٦ابن تيمية ( -) انظر:جمموع الفتاوى٤(
  ).١٣٥-١/١٣٤) املرجع السابق(٥(
  ).١٢٤إعداد: هاشم ناجي( -بتقارير القنصلية الفرنسية يف بغداد) انظر:الوهابية ٦(
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 الوقفة عندها واختذوا ،احج  قصدها ومسوا ،تعبد اأوثانً  قبورهم وجعلوا ،م واالستغاثة ،احلوائج
 أهله ونسبة التوحيد أهل ومعاداة ،دينه وتغيري احلق باملعبود الشرك بني فجمعوا ،الرأس وحلق

 به يشركوا مل الذين له املوحدين وأولياءه ،بالشرك اخلالق تنقصوا قد وهم ،لألموات التنقص إىل
 منهم راضون أم ظنوا إذ ؛التنقص غايَة به أشركوا من صواوتنق  ،ومعادام وعيبهم بذمهم اشيئً 
 زمان كل يف والتوحيد الرسل أعداء هم وهؤالء ،عليه يوالوم وأم ،به أمروهم وأم ،ذا

  .)١("ومكان

يف القبور فيما أمر به، وى عنه، وبني واقع  �بني النصوص الواردة عن النيب  مجع ومن
 ليهاإ الصالة عن ى نهإف: وجد تناقًضا -رمحه اهللا - الناس وما عليه أكثرهم يف زمن اإلمام

يُلّبسون بتسميتها و  املساجد عليها يبنون وهم مساجد، اختاذها عن وى عندها، يصلون موه
 يقادإ على الوقوف يوقفون موه ،عليها السرج يقادإ نع وى اهللا، لبيوت مضاهاة مشاهد
 هلا جيتمعون ومناسك أعياًدا، يتخذوا موه عيًدا، تتخذ أن وى عليها،والسرج  القناديل

 عن وى القباب، عليها ويبنون يرفعوام وه ،بتسويتها وأمر أكثر، أو للعيد كاجتماعهم
 يزيدون وهؤالء ،تراا غري عليها يزاد أن وى وغريه، القرآن عليها يكتبون موه عليها، ةالكتاب
  .�فأهل الشرك متناقضون وُحمادون هللا ولرسوله  ،اجلص واألحجار ابالرت  سوى

من  �فلما قام أهل الدعوة بواجبهم الذي أمرهم اهللا به، ووا عما ى عنه رسـوله 
تعظيم القبور، والصالة عندها، وإسراجها، والبناء عليها، ودعاء أصحاا، وسؤاهلم قضاء 
احلاجات، وتفريج الكربات، وبناء املساجد عليها غضب املشركون وامشأزت نفوسهم وقالوا: 

ل الرتب العالية، وحط من قدرهم وانتهاك حلرمتهم، وسرى هذا الزعم يف نفوس هذا تنقٌص أله
اجلهال من أتباعهم حىت عادوا أهل التوحيد ونفروا الناس منهم ومن دين اإلسالم، ورموهم 

  . )٢(بعظائم األمور، ونتج عن ذلك مواالة أهل الشرك وتعظيمهم

                                                           

  ).١/٣٤٦ابن القيم ( -) مدارج السالكني١(
  ) ٣٤٢(محد بن معمر- جمموعة الرسائل واملسائل والفتاوى ) انظر:٢(
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 -رمحهم اهللا -  )١(حممد بن عبد الوهاب ويقول اإلمام ااهد سليمان بن عبد اهللا بن
واصًفا احلال اليت كان عليها أهل الغلو: "فإن عباد القبور ال يقتصرون على بعض من يعتقدون 
فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا يف مدحه، وأنزلوه منزلة الربوبية، وصرفوا له 

ادعى أنه رأى رؤيا مضموا أنه دفن يف احملل خالص العبودية، حىت أم إذا جاءهم رجل، و 
الفالين رجل صاحل، بادروا إيل احملل وبنوا عليه قبة، وزخرفوها بأنواع الزخارف، وعبدوها بأنواع 
من العبادة، وأما القبور املعروفة أو املتومهة بأفعاهلم معها، فنزلوا عن األكوار، فإذا أتوها طافوا 

  . )٢( سحوا ا، وصلوا عندها ركعتني"ا، واستلموا أركاا، ومت

ولكون أهل الضالل واإلضالل يَلَبسون لباس العلم ليُلّبسوا على الناس دينهم، وهم مل 
ُمييزوا وجهته، فضًال أن يطئوا سبيله؛ بل ُجيادلون بالباطل ليدحضوا به احلق، ولذا ُفنت م فئام 

  من الناس.

لناس عند دين اهللا زاعًما أن اإلمام غري الدين، فقد كتب ابن سحيم يف هذا الباب لصد ا
وأتى مبذهب خامس، وام اإلمام بالكفر إلنكاره الغلو، وأضل العوام بقوله: "إن أهل العلم 

  .)٣(قالوا: ال جيوز تكفري املسلم بالذنب"

ويذكر ابن السويدي أن قصد قبور الصاحلني والطواف ا والتربك والتمسح ا عده 
هو من قبيل  -رمحه اهللا -علماء من املكروهات، وبعضهم عده من احملرمات، وأن رأي اإلمامال

، واألعظم من ذلك استدالله بأن هذه القبور مألت بالد املسلمني، وأن طلب )٤(اتباع املتشابه

                                                           

يف أيام سعدها، يف الدرعية، وكانت الدرعية  هـ)١٢٠٠( ولد سنة، حممد بن عبد الوهاب بنعبد اهللا  بن سليمان )١(
أخذ العلم عن أبيه، ومحد بن معمر، وغريمها، كان ، حفظ القرآنزاخرة بالعلماء الكبار، فنشأ يف هذا الوسط العلمي 

أخذ عنه خلق كثري ، والده وأعمامهعالـًما بكل فنون العلم، درس بالدرعية مع وجود نادرة يف العلم واحلفظ والذكاء، 
 وله مؤلفات كثرية أشهرها: تيسري العزيز احلميد، وحاشية على املقنع يف الفقه، قُتل شهيًدا وغريهم، ،من أهل جند

عثمان بن بشر  -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند .إىل إبراهيم باشاشَي به وذلك عندما وُ هـ) ١٢٣٣(سنة
عبد الرمحن  -ماء الدعوة)، وعل٣٤٩-٢/٣٤١عبد اهللا البسام ( -)، وعلماء جند خالل مثانية قرون٣٨٥-٢/٣٨٤(

  ).٧٨-٧٥آل الشيخ (
  ).٢٢١سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب( -) تيسري العزيز احلميد٢(
  ).١٢٩-٣/١٢٧الرسائل الشخصية ( -) جمموع مؤلفات الشيخ ٣(
  ب).٤صحيفة( -انظر: املشكاة املضيئة )٤(



٦٩ 

، وما ذلك إال ليهون على عوام الناس )١(أصحاا كثر وشاع، ومل يكفرهم أحًدا من أهل العلم
عد االلتجاء إىل الصاحلني  -رمحه اهللا -لتهم ما هم فيه من ضالل، ويُنكر على اإلماموجه

ودعاءهم من الشرك، حبجة أنه ال دليل على ذلك، وأنه ليس مما أمجعت األمة على كونه 
  .)٢(شرًكا

ويذكر خصوم الدعوة أن سؤال املوتى وطلب قضاء احلوائج والسجود بني يدي الصنم مع 
حمرم وليس شرًكا، وكذلك طلب دفع الضر وجلب النفع فإن  - تعاىل - ب إىل اهللاقصد التقر 

  . )٣(ذلك يقع على سبيل ااز، ويُطلب منهم على سبيل ااز

وأن زيارة قبور األنبياء والعلماء والصاحلني سبب يف مغفرة الذنوب إذا صاحبها نية 
  . )٤(صادقة

 ،والذبح هلم ،هم والتوكل عليهمءودعا ،احلنيأن عبادة الصّ وال يرى أهل الضالل 
والتعظيم شرك وضالل يبيح األموال والدماء بعد  ،واخلوف والرجاء ،وتسويتهم باهللا يف احلب

   .)٥(، وشبهتهم يف ذلك أم يقولون: ال إله إال اهللاقيام احلجة

ة الشرك ويقول علوي احلداد:"وغايَة شبهته (أي: اإلمام حممد بن عبد الوهاب) يف نسب
إىل غري أتباعه، وهي اليت بىن عليها أساس بدعته وزندقته، ومجيع قبائحه أنه ادعى أم 

ومشاهد األولياء نفعنا اهللا م تعظيًما  -عليهم الصالة والسالم -يُعّظمون مشاهد األنبياء
ه ، وذلك بزعم-تبارك وتعاىل - بليًغا، حىت صاروا يطلبون منهم ما ال يقدر عليه إال اهللا

  .)٦(الفاسد، وإال فإن الفاعل هو اهللا حقيقة كرًما منه ألنبيائه وأوليائه إذا توسلوا م إليه"

                                                           

  ب).٢١صحيفة( -انظر: املرجع السابق )١(
  ب).٢صحيفة(-رجع السابقانظر: امل )٢(
  أ).١٠١- ب١٠٠صحيفة(-عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٣(
   ب). ١٧٢صحيفة(-) انظر: املرجع السابق٤(
  ).٣٧- ٣٦الشيخ ( آل حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد - مصباح الظالم ) انظر:٥(
  ).٥مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام ( )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧٠ 

مبا ال يليق بأهل العلم والفضل  - رمحه اهللا - ويقوده تعصبه لغري احلق أن يصف اإلمام
رك فيقول:"ومن مجلة هذيانه وخرافاته قوله: إن قصد الصاحلني واالعتقاد فيهم والتربك م ش

  .)١(أكرب"

والنهي عن عبادة األولياء والصاحلني من األمور اليت كثر فيها اجلدل بني اإلمام 
ينهى عن الغلّو يف الصاحلني الذي يوقع يف الشرك، واعترب أن  -رمحه اهللا -، فقد كان)٢(وخمالفيه

  .)٣( من املصائب دعاء األولياء والغلو فيهم

:  - رمحه اهللا - ال حيب الصاحلني كما قالوقد لبس خصوم اإلمام على الّناس أنه 
غري جـادة العلماء، ورفعـوا األمـر إىل املشرق  "فأشاعـوا عنا أنا نسب الصاحلـني، وأنّا على

، وموهوا على أتباعهم: أن الكفار )٤(" العاقل من ذكرها واملغـرب، وذكروا عنا أشياء يستحي
  .)٦(جال صاحلني، وهم يعتقدون يف ر )٥(يعتقدون يف األصنام

جهده يف كشف هذه الضاللة، وبيان احلق، فذكر هلم أن  -رمحه اهللا - وقد بذل اإلمام
التعلق بالصاحلني وصرف شيء من حق اهللا هلم هو الشرك الذي حـّذر اهللا منه؛ لـذا كرب على 

ق وبالدليل للح -رمحه اهللا -ومع بيان اإلمـام، )٧(اخلصوم كالمه فأنكروه وقالوا: هذا ليس شرًكا
 قال الذي الشرك هو مـغريه ويف الصاحلني يف االعتقادات من الناس غالب عليه الذي أنو"
�: فيه اهللا w� n�m�l�k� � j�x�w�v� ut�s�r� �q�p�o

zyv)٨(
 ")٩(.�  

                                                           

  ).١٨املرجع السابق () ١(
  ).٧٨جورج فالني(-انظر: رحالت فالني إىل جزيرة العرب )٢(
  ).١٩(جوهان بوركهارت -) انظر: مواد لتاريخ الوهابيني٣(
  ).٣/٢٤الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ) ٤(
  ).٣/٨١انظر:املرجع السابق ( )٥(
  ).٣/١٥١انظر:املرجع السابق ( )٦(
  ).٣/٢٠انظر:املرجع السابق ( )٧(
  ].٧٢سورة املائدة آية رقم[ )٨(
  ).١/٤٠٩)، وتاريخ ابن غنام (٣/١٠٩(الرسائل الشخصية - جمموع مؤلفات الشيخ )٩(



٧١ 

؛ ألن قضية حمبة لبيان هذه الشبهةيف مراسالته جهًدا واضًحا  -رمحه اهللا - وبذل اإلمام
الضالل قد صارت مزلة قدم، وفتنة لكل مفتون؛ لذا مل يدخر وسًعا الصاحلني مبفهوم أهل 

احلديث عنها كثريًا يف غري  -رمحه اهللا -وبذل ُجهًدا ُمضاعًفا لبياا، وحل إشكاهلا حيث كّرر
  .)١(ما موضع من رسائله

 من عنا ذكر ما ن:"إ)٢(رسالته لعبد الرمحن السويدي - رمحه اهللا -ومن مجلة جهود اإلمام
 خفي لو وهذا البهتان، من فكله الشرك عن والنهي ،التوحيد إىل الناس دعوة غري باباألس
 إىل اخللق أحب كان ولو بلدكم أهل من رجًال  أن ولو حضرتكم، على خيفى فال ،غريكم على

 رياسة منه أشد وحساد أعداء وله ،القبور أهل من ومينعهم ،باإلخالص الناس يلزم قام ،الناس
 مـدعو وأن ،بالصاحلني تنقص هذا أن الناس ويومهون ،تسمع مبا يرمونه وقاموا ،أتباًعا وأكثر

  .)٣("عليه جيري كيف تعلمون واحرتامهم مـإجالهل من

جهًدا يف كشف الشبهة وبياا بكل وضوح وجالء، فقد أورد  -رمحه اهللا -ومل يأُل اإلمام
الشبهة حىت ال يتوهم متوهم إشكاًال يف هذه الدليل واستنبط منه املسائل املتعلقة بذات 

w��¢�¡���~�}��|�{�z�y�x�w: - تعاىل - :" قولهالشبهة، فقال

®�¬�«�ª�©�¨� � �§�¦�¥�¤�£v)تعاىل -إىل قوله) ٤ - :�������������������������

�w�É�È�Ç�Æv )٥(.  
  

                                                           

الرسائل  -: على سبيل املثال: جمموع مؤلفات الشيخوقد تكررت هذه القضية يف أكثر من ثالثني موضًعا. انظر )١(
، ١٠٩، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٠، ٦٩، ٦٠، ٥٨، ٣٧، ٣٦، ٢١،٢٤،٣٠،٣١،٣٢، ٣/٨،٢٠الشخصية (

١٢٥.(  
هـ)، أخذ عن والده، وعن فصيح ١١٣٤، ولد يف بغداد سنة (البغدادي السويدي احلسني بن اهللا عبد بن الرمحن عبد )٢(

، الشافعية فروع يف احلضرمية شرح على وحاشية ،الزوراء حديقة: منها كتب، له وله شعر ونثر، مؤرخ الدين اهلندي،
)، ٢/٣٣٠حممد املرادي ( -هـ) يف بغداد. انظر: سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر١٢٠٠وغريمها، وتويف سنة (

  ).٣١٥- ٣/٣١٤واألعالم للزركلي(
  ).١/٤١٣اريخ ابن غنام ()، وت٣/٢٢شخصية(الرسائل ال - ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  ].٦٥-٦٤سورة الزمر آية رقم [ )٤(
  ].٦٧سورة الزمر آية رقم [ )٥(
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 فيه مسائل: 

  فال. األوىل: اجلواب عن قول املشركني: هذا يف األصنام وأما الصاحلون

  .)١( قوله: قل أفغري اهللا عام فيما سوى اهللا" 

وخصومه يكشف يف حماورته ومناظرته هلم،  - رمحه اهللا -ويف مقام ما جرى بني اإلمام
 واحلرمني الشام يف اليت املقامات هذه أن هلم ذكرت فلماويُبني مستنده يف الرد عليهم فيقول:" 

 الذي باهللا الشرك هو م والتعلق الصاحلني دعوة وأن ورسوله، اهللا أمر خالف على أا اوغريمه
 هذا أظهرت فلما )٢(wt�s�r��q�p�o�n�m�l�k��jv: فيه اهللا قال

 كالمي وهذا ،كالمهم هذا إشراًكا ليس وهذا ،مشركني أجعلتنا: وقالوا عليهم، وكرب أنكروه
 كذب فهو هذا غري شيء عين ذكر فإن ،وبينكم بيين الذي هو وهذا ورسوله، اهللا عن أسنده
  .)٣(" وتان

وهذا اجلدل الذي يسلكه املـُبطلون هو من باب تشكيك الناس يف ثوابت الدين وأصوله، 
  وليلبسوا عليهم دينهم.

 ما بعد من اهللا يف حياجون اإلنس مردة من الشياطني فهؤالء":- رمحه اهللا -قال اإلمام
 وما ،اهللا إال إله ال أن شهادة من � حممد به أمرهم ما الناس يعلم من رأوا إذا ،له استجيب

 الناس على ويلبسون جيادلون قاموا ،وغريهم الصاحلني املخلوقني يف االعتقاد مثل عنه اهم
 فالن آل !ضيف أهل فالن آل ؟األموات ونتسب  كيف ؟املسلمني رونتكف  كيف :ويقولون

 الصاحلني يف االعتقاد أن ويتبني اهللا، إال إله ال معىن يتبني لئال ذا ومرادهم !،وكذا كذا أهل
  .)٤("امللة عن ينقل كفر ودعاءهم والضر النفع

املوقف الشرعي املنضبط جتاه الصاحلني فُيصرح مبحبته هلم حمبة  - رمحه اهللا -وُجيلي اإلمام
 -مضبوطة بضابط الشرع ال غلو فيها وال جفاء كقوله:"وأما الصاحلون فهم على صالحهم

                                                           

  ).٢/٢٥٦كتاب فضائل القرآن( - جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ].٧٢سورة املائدة آية رقم [ )٢(
  ).١/٤١١)، وانظر:تاريخ ابن غنام(٢٠- ٣/١٩الرسائل الشخصية (- ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  ).٣/١٠٣الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
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احلق  - رمحه اهللا -، ويقـرر اإلمام)١(ولكن نقول: ليس هلم شيء من الدعوة" -عنهمرضي اهللا 
 إال املكاشفات من هلم وما األولياء بكرامات وأقرالذي تضمحل معه لوازم املـُبطلني، فيقول:"

 ،)٢("اهللا إال عليه يقدر ال ما منهم طلبيُ  وال ،شيًئا -تعاىل - اهللا حق من يستحقون ال أم
يُنكر كرامات األولياء واليت يلزم منها - رمحه اهللا -ف ما يشيعه اخلصوم من أن اإلماموهذا خال

   .)٣(إنكار معجزات األنبياء

: -تعاىل-ويف معرض رده على شبهة من يتعلق باألولياء مستدًال مبا اشتبه عليه مبثل قوله
w� �J�I�H�G�F�E�D�C�B�Av)ال ولكن احلق؛ هو هذا: فقل" )٤ 

 ،واتباعهم حبهم عليك فالواجب وإال ،معه وشركهم اهللا مع عبادم إال نذكر مل وحنن، يـُْعَبدون
  .)٥("والضالل البدع أهل إال األولياء كرامات جيحد وال، بكرامتهم واإلقرار

 وهف حمبتهم عن ينهى أو الصاحلني، يف أنه يتكلم -رمحه اهللا -وكل ما يُذكر عن اإلمام
  .)٦(بالباطل الناس أموال يأكلوا أن يريدون الذين الشياطني افرتاه وتان كذب

زُبدة اهلدف من بعثة الرسل واملقصد األعظم من دعوم  - رمحه اهللا -ويشرح اإلمام
 -تبارك وتعاىل -ليستبني احلق ملن أراده، وتقوم احلجة على من تنكب سبيله، فيقول: "فإن اهللا

ى اهللا به إىل الدين الكامل، والشرع التام، إلينا على حني فرتة من الرسل، فهد �أرسل حممًدا 
وأعظم ذلك وأكربه وزبدته هو إخالص الدين هللا بعبادته وحده ال شريك له، والنهي عن 
الشرك، وهو أن ال يُدعى أحد من دونه من املالئكة والنبيني فضال عن غريهم، فمن ذلك أنه 

ضر إال هو، وال جللب اخلري إال هو، وال ال يسجد إال هللا، وال يركع إال له، وال يُدعى لكشف ال
ينذر إال له، وال حيُلف إال به، وال يذبح إال له، ومجيع العبادات ال تصلح إال له وحده ال 

                                                           

  ).٣/٥٨) املرجع السابق(١(
  ).٣/٧املرجع السابق( )٢(
  أ).١١٢صحيفة( - عبد اهللا بن داود-الصواعق والرعود) انظر: ٣(
  ].٦٢سورة يونس آية رقم [ )٤(
 - رمحه اهللا -اخلصوم عن اإلمام )، وهذا خالف ما يشيعه١٢٤-٦/١٢٣كشف الشبهات(-جمموع مؤلفات الشيخ) ٥(

 - عبد اهللا بن داود -من إنكار كرامات األولياء، وُيكفرونه هلذا السبب. انظر: ما نقله صاحب الصواعق والرعود
  أ) عن حممد بن الطيب املغريب املدين.٨٣صحيفة (

  ).٣/٣٠الرسائل الشخصية (- انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٦(
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شريك له، وهذا معىن قول ال إله إال اهللا فإن املألوه: هو املقصود املعتمد عليه، وهذا أمر هني 
عرف هذه املسألة عرف أن أكثر اخللق قد  عند من ال يعرفه كبري عظيم عند من عرفه، فمن

  .)١("لعب م الشيطان وزين هلم الشرك باهللا، وأخرجه يف قالب حب الصاحلني وتعظيمهم

يف هذا الباب أنه قد نوع يف التحذير من االنزالق يف هذه  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
أثرها النصوص الصرحية الواضحة من الشبهة يف تبويباته على كتاب التوحيد، واليت حيشد على 

  الكتاب والسنة، ومن ذلك:

  .)٢(دينهم هو الغلو يف الصاحلنيباب: ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم  - ١
 .)٣(باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل، فكيف إذا عبده - ٢

  .)٤(د من دون اهللاباب: ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانًا تعب - ٣
  

  

  

   

                                                           

  .)٣/٦٩املرجع السابق ( )١(
  ).٦/٣٩كتاب التوحيد (- جمموع مؤلفات الشيخ) ٢(
  ).٦/٤٢املرجع السابق ( )٣(
  ).٦/٤٥املرجع السابق () ٤(



٧٥ 

  بادعاء النبوة - رحمه اهللا -المطلب الرابع: شبهة اتهام اإلمام
إن اام النيات منهج فّج، وطريق واهي احلجة؛ إذ مبناه على االدعاء الباطل، والتخرص 
والتخمني والظن، وهو مقوض من مقوضات األمن الفكري ومعوق من معوقاته، خصوًصا إذا 

العامة وأشباههم الذين ال ُميّحصون القول ويسربون غوره، ويتحققون من هدف قائله ُأشيع بني 
  للتأكد من سالمته وُحسن قصده.

ومن ذلك ما يُرمى به الُصلحاء واملـُصلحون من اامات، واليت من أعظمها ملزهم بادعاء 
لوعيد املـُرتتب عليه، النبوة، وال يتوقع من يرميهم به خطورة هذا األمر بالنسبة هلم؛ لعلمهم با

��w�x�w��v�u�t���sويكفي يف ذلك ما ذكره اهللا بقوله:  � � � �r�q��p��o�n�m�l

�Â� �z�yv)وإن كان مثل هذه الدعوى سهًال سرب غورها، وميسورًا كشف كوامنها،  ،)١
 وال ،الكاذبني أكذب أو ،الصادقني أصدق يدعيها إمنا النبوة فإنيقول شارح الطحاوية:" 

 ،ما فعر وتُ  ،عنهما بعرِ تُ  أحواهلما قرائن بل ،اجلاهلني أجهل على إال ذا هذا يلتبس
 ىبدعو  فكيف ،النبوة دعوى دون فيما كثرية طرق له والكاذب الصادق بني والتمييز
   .)٢("النبوة؟

وقد أبان العلماء حكم مدعي النبوة، فال جيرتئ على مقامها عاقل، فكيف باملسلم؟، 
  يدعو إىل توحيد اهللا؟.وكيف مبن 

 ،اهللا رسول أنه زعم بأن اهللا على كذب من:"  -رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 كافر فإنه ،املتنبئني من وحنومها والعنسي كمسيلمة فيه بكذَ  اخربً  اهللا عن أخرب أو ،نبيه أو

 .)٣("الدم حالل
كفرات:"...يف معرض بيانه جلملة من  -رمحه اهللا - ويقول النووي

ُ
 بعد النبوة ادعى أوامل

 فكل بامسه، بالذبح إليه التقرب أو له، بالسجود اصنمً  معظ  أو هلا، امدعيً  قصد  أو ،� نبينا
  .)٤("كفر هذا

                                                           

  ].٩٣سورة األنعام آية رقم [ )١(
  ).١/١٤٠) علي بن أيب العز احلنفي(٢(
  ).٢/٣٣٠) الصارم املسلول على شامت الرسول(٣(
  ).٧/٢٨٤) روضة الطالبني وعمدة املفتني (٤(
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أو أضمرها كذب حمض من اخلصوم واستخفاف بعقول  النبوةودعوى أن اإلمام ادعى 
هلوان ما لديه من  ،قلة دين صاحبها، وخفة عقله علىالناس؛ بل وجرأة على الكذب تدل 

األدلة والرباهني اليت ُحيَسن ا الشرك يف نفوس أتباعه، فيعمد إىل تضليل الناس وتنفريهم مبثل 
  .)١(هذا الباطل

النبوة  - رمحه اهللا - ، فكيف يدعي اإلماموزيُفهومن خالف مقالُه حالَه بان للناس كذبُه 
  .وهو ُيصرح حبكم مدعيها

أنه يتطاول على مقام النبوة ويضمرها؛ لوال خوفه  -رمحه اهللا - وقد أشاع خصوم اإلمام 
، �يظهر منها التنقص، واالزدراء مبكانته  بأوصاف �من ردة فعل الناس، وأنه يصف النيب 

؛ لعلم أهل الزيغ والضالل بأثر ذلك �وأنه أحرق الكتب املؤلفة يف الصالة على رسول اهللا 
، فأرادوا ذه الفرية إيغار القلوب، وتنفري �، ومدى حمبة األمة لنبيها السامعني على نفوس

  .)٢(األتباع

دعوة جتديد للدين، بل هي  ليست -رمحه اهللا - وقد أقسم ابن عفالق أن دعوة اإلمام
كما   دعوى نبوة، فيقول:" فواهللا، مث واهللا، مث واهللا إا لدعا نبوة، ناسخة لزعم مدعيها ما قبلها،

  .)٣(ادعى نزيله مسيلمة بلسان مقاله، وابن عبد الوهاب ادعاها بلسان حاله"

ويُعرض ذا األمر (أي: دعوى النبوة) يف حديثه على أن املعصوم يف قيله، والواجب 
؛ وذلك للتقليل من شأن اإلمام - �اتباعه واحد، وأنه ال جيب طاعة أحد غري رسول اهللا 

، ويؤكد أعظم من ذلك )٤(ادعى غري ذلك فهو كمن ادعى النبوة ومن -ومكانته يف النفوس
  .)٥(أوحي إليه" وحيوهو أن اإلمام   "ادعى الرسالة وأن ذلك 

                                                           

  ).٩١صالح الدين آل الشيخ ( -انظر:كشف األكاذيب والشبهات عن دعوة املصلح اإلمام حممد بن عبد الوهاب )١(
حبوث ندوة دعوة اإلمام حممد ب)، و ٣ب،٢صحيفة ( -تقريظ بن فريوز -عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٢(

  ).٢/٦٨عبد الرمحن عمرية( - ن عبد الوهابالشبهات اليت أثريت حول دعوة اإلمام حممد ب -بن عبد الوهاب
ب)، ٥٧صحيفة ( -أ)،  وانظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر٤٤صحيفة ( -) رسالة بن عفالق البن معمر٣(

  ب).٧٢وصحيفة (
  أ، ب).٤٧صحيفة ( -رسالة بن عفالق البن معمرانظر:  )٤(
  ب).٤٨صحيفة(-املرجع السابق )٥(



٧٧ 

إىل كثرة اخللط فيقول: "ابن عبد  -رمحه اهللا -وتتجارى به الـمـُجازفات يف اام اإلمام
اهللا، وذمة رسوله، فهل مراغمة أعظم من هذا؟، وهضم  ذمةالوهاب خالف احلديث وخفر 

النبوة فسلبها وأضافها إىل نفسه، بل ادعى شيًئا لنفسه من أعظم أوصاف الربوبية، كجعله 
  .)١(التوبة إليه"

، وأن أهل السنة مل يكفروهم، ومل )٢(ويُدرِج ابن السويدي هذا الزعم يف كالمه عن املرجئة
 ورسوله ألننا بينا لكم احلق فيجب عليكم اتباعنا؛ ألننا مبنزلة الرسول َمن يقولوا: " كفرمت باهللا

  . )٣(خطأَنا فهو عدو هللا ورسوله كما هو قولكم اليوم"

بادعاء النبوة، وأنه مل حيم حول محى  -رمحه اهللا -وميوه الزبريي على الناس يف اام اإلمام
، وُيصرح بعبارة واضحة: )٤(حام حول محى النبوة العلم الذي ادعاه بالزور واإلهلام والقوة، بل

  . )٥("أن لسان حاله يدعي النبوة"

وُيشنع على اإلمام بعبارات ينبو عن تسطريها البنان، وأنه أي: اإلمام أضله الفسق 
والعصيان، واقرتاف الذنوب وقلة العلم والطغيان، حىت حام حول محى النبوة، وادعاها بالزور 

  .)٦(والبهتان

ل بعبارة أصرح وبيان أوضح:" وأما ابن عبد الوهاب فخطابه ُيشعر بأنه نيب ... ويقو 
  .)٧(يف أشياء كثرية ال ُحتصى" �ويتشبه برسول اهللا 

                                                           

  .أ)٤٩صحيفة ( -) املرجع السابق١(
) املرجئة: مسوا بذلك لقوهلم باإلرجاء الذي هو: التأخري، وهو تأخري العمل عن النية والعقد، أو إعطاء الرجاء، وهو ٢(

قوهلم: ال يضر مع اإلميان معصية، وال ينفع مع الكفر طاعة، وينقسمون إىل: مرجئة خوارج، وقدرية، وجربية، ومرجئة 
-١٩عبد القاهر البغدادي( -)، والفرق بني الفرق٦١-٥٧حممد امللطي ( -نظر: التنبيه والردخالصة، وهم ِفرق. ا

  ).١٤٤-١/١٣٧حممد الشهرستاين(-)، وامللل والنحل٢٠
  ب).٨صحيفة ( -) املشكاة املضيئة٣(
  .أ)٨٥ب)، وانظر: صحيفة (٤٥صحيفة( -عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٤(
  ب).١٧٦أ)، وصحيفة (١١٢أ)، وصحيفة (٩٧أ)، وصحيفة (٧٥أب)، وانظر:صحيفة (٦٣صحيفة ( - بق) املرجع السا٥(
  ). ٣٤صحيفة ( -انظر: املرجع السابق )٦(
  ).٤٩صحيفة( –املرجع السابق )٧(
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: �أنه يقول عن النيب -رمحه اهللا -ومن افرتاء الصادين عن دعوة التوحيد على اإلمام 
سل إىل أُناس يف أمر فيبلغهم إياه مث "إنه طارش: مبعىن أن غايَة أمره أنه كالطارش الذي يُر 

  .)١(ينصرف"

ومن مسالك الصد عن الدعوة قوهلم عن اإلمام إنه يقول: "إين نظرت يف قصة احلديبية 
فوجدت فيها كذا وكذا كذبة، إىل غري ذلك مما ُيشبه هذا؛ حىت أن أتباعهم يفعلون ذلك أيًضا، 

هم يقول: عصايا خري من حممد؛ ألا يُنتفع ويَعلم بذلك ويظهر عليه الرضا به، حىت كان بعض
  .)٢(ا بقتل احلية وحنوها، وحممد قد مات، ومل يبق فيه نفع أصًال، وإمنا هو طارش ومضى"

على حد  )٣(مث بعد هذه األقوال حيكم اخلصم بكفر اإلمام عند أصحاب املذاهب األربعة
  زيادة يف التنفري، والصد عن الدعوة. زعمه

صر جهد اخلصوم يف اام نية اإلمام، والتشكيك فيها للتنفري من دعوته على ومل يقت
داخل بالد اإلمام وما جاورها؛ بل جاوزت البحار واجلبال واآلكام، ففي بالد اهلند أشاعوا عن 

 ذـاخت حىت � للنيب دائهـع منتهى يف كان قد النجدي الوهاب عبد امسه رجال أندعوة اإلمام "
 رةاملطهّ  جثته منها يستخرج حىت ؛� النيب روضة إىل يصل لكي األرض داخل يف نفًقا

 اخلطة هذه على ينبهه أنه املنام يف � النيب امللك فرأى ذلك، من باهللا نعوذ ا، ويتالعب
 فضرب الرجل، على وقبض املنام، يف رآه ملا مطابًقا فوجده ،األمر عن امللك فبحث اخلبيثة،

  .)٤("عنقه
هذا املسلك وكرب جرمه عرب عنه اخلصوم بأسلوم الفج بال شواهد وال براهني  ولشناعة 

كقوهلم: "فمن ذلك أنه يضمر دعوى النبوة، وتظهر عليه قرائنها بلسان احلال ال بلسان املقال 
  . )٥(لئال تنفر عنه الناس"

                                                           

  ب).١٦٩صحيفة( - عبد اهللا بن داود -)، وانظر الصواعق والرعود٤علوي احلداد ( - مصباح الظالم) ١(
)، وانظر: الصواعق ٤علوي احلداد ( -جالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العواممصباح األنام و  )٢(

  ).١٦٩صحيفة( -عبد اهللا بن داود -والرعود
  ).٤علوي احلداد ( -انظر: مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام )٣(
  .)٥٣-٥٢( النعماين منظور حممد -الوهاب عبد بن حممد اإلمام ضد مكثفة عاياتد )٤(
  ).٤علوي احلداد ( -مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام) ٥(



٧٩ 

وإذا أتت مثل هذه الفرية على لسان شخص له مكانة ومنزلة يف نظر الناس صار أثرها  
أطم وأعظم، فكيف إذا صدرت من شخص يُنظر له أنه عامل ومفٍت؟، بل وقاض يف بلد اهللا 
احلرام مهبط الوحي ومهد الرسالة، فكيف سيكون أثرها على من ال يدرك مرمى الكالم 

بقوله :"والظاهر من حال حممد بن  )١(قرأ ما سطره أمحد زيين دحالنوحقيقته ودوافعه؟، فمن ي
عبد الوهاب أنه يدعي النبوة؛ إال أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك، وكان يف أول أمره 

  .)٢(ُموَلًعا مبطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبًا"

ؤلفات املستشرقني الذين ومل تقتصر هذه الفرية على اخلصوم احملليني؛ بل راجت حىت يف م
تناولوا اإلمام ودعوته ودولة التوحيد مبثل هذه الفرية، واليت أخذوها عن خصوم الدعوة 

  .)٣(احملليني

إىل من كان له دور فعال يف نشر دعوة اإلمام،  -رمحه اهللا -وجتاوزت هذه الفرية اإلمام
فلم يسلم من هذه الفرية، مما  -اهللارمحه  -)٤(ومن سانده ومّكن هلذه الدعوة، وهو اإلمام سعود

يدل على أا دعايَة كاذبة تُلصق مبن يُعارض الساسة وصّناعها، فقد ورد يف الوثائق واملكاتبات 
بني الدولة العثمانية وساستها أن اإلمام سعود يتدرج من دعوى اخلالفة إىل دعوى النبوة مع 

  .)٥(مرور الزمن

                                                           

 أول تئأنش أيامه ويف ،والتدريس فتاءاإل فيها وتوىلهـ) ١٢٣٢سنة ( مبكة ولد ،مؤرخ مكي فقيه دحالن زيين بن أمحد) ١( 
 الكالم خالصةورسالة يف الرد على الوهابية، و  سالمية،إلا لفتوحاتا تصانيفه من، كتبه بعض فيها فطبع مبكة عةمطب
  ).١٣٠-١/١٢٩هـ). انظر: األعالم للزركلي (١٣٠٤، تويف يف املدينة سنة (احلرام البلد أمراء يف

  ). ٣٢أمحد دحالن ( -الدرر السنية يف الرد على الوهابية )٢( 
  ).١١٢-١١١عبد اهللا الدميجي ( -انظر: مواقف املستشرقني من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )٣( 
أخذ العلم عن اإلمام، وقرأ عليه، والزم دروسه، كان ذا  ،عبد العزيز بن حممد بن سعود، توىل بعد قتل أبيه بن سعود) ٤( 

سنة  بالدرعية تويفمهة ورأي، شجاًعا ُجماهًدا، ومالزما للعلماء يف سلمه وحربه، اتسعت الدولة يف عصره، 
)، ٩١-٣/٩٠)،  واألعالم للزركلي (٣٣٨-١/٣٢٠عثمان بن بشر( -هـ). انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١٢٢٩(

فائز البدراين، وراشد بن  -)، ونسب آل سعود٢٥٠-٢/٢٤١عبد اهللا البسام ( -د خالل مثانية قرونوعلماء جن
  ).٥٣عساكر(

  ).١/٩٨( حتقـيق: عـبد الرحيم عبد الرمحن - من وثائق تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصـر احلـديث ) انظر:٥(
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ومن له أدىن اطـالع على إرث اإلمام الفكرى يتبني له بُطالن هذا الزيف الذي سطره 
، والذين يريدون أن يصدوا عن سبيل اهللا ويبغوا عوًجا، ويسعون يف �أعداء اهللا ورسوله 

  .)١(األرض فساًدا، واهللا ال حيب املفسدين

دى من الضالل، وحث قد بذل جهده ووسعه يف بيان اهل - رمحه اهللا - ومع هذا فاإلمام
 � حممًدا نبينا بأن ومنوأُ ، فهو ُيصرح بنقيض قول اخلصوم فيقول: "�على اتباع سيد األنام 

  .)٢("تهبنبو  ويشهد برسالته يؤمن حىت دـعب إميان حـيص وال واملرسلني، النبيني خامت

ن رفع الواجب على أتباعه، وخطورة مآل وحكم م �وتتابع جهوده يف بيان حق الرسول 
 وأفرضه � النيب حق ذلك من وأعظمبقوله: " -الصالة والسالم -أحًدا فوق منزلته عليه

 منزلة يف الصحابة من اواحدً  ترفع لو أنك وتعلم النبيني، خامت وأنه اهللا، رسول أنه له شهادتك
  .)٣("اكافرً  صرت النبوة،

يتصور عاقل أن وتصرحيه بكفر من يدعي هذا املقام، فيه رد على اخلصوم، حيث ال 
  .الشخص حيكم على نفسه بالكفر
 ينكر وال ع،مشفّ  وأول شافع أول وأنه � النيب بشفاعة وأومنومع ذلك كله فهو يقول :"

  . )٤("والضالل البدع أهل إال � النيب شفاعة
 حذير  - رمحه اهللا -لذا فقد جديهم عن البدعة، والتواجتهد يف دعوة الّناس إىل السّنة و

  .�من مغبة الوقوع فيها ملخالفتها هلدي النيب 
ملك مقرب  ال يطلع عليه غييبأمر  فكيف مبن يزعمون أنه يدعي النبوة؟!، وهذا الزعم

لقلوب مما ال يطلع عليه إال عالم علم ما يف ا واأن يدع م، فكيف ساغ هلوال نيب ُمرسل
 بلسان عليه ظهرت أا زعموا اليت القرائن هذه ما مث ،كافر فهو ذلك ادعى ومن، الغيوب
 العبادة إخالصو  ،احلقب إال، فإنه مل ُيصرح يف دعوته ذلك من واحدة قرينة واذكر  فهال احلال،

  .)٥(هللا كّله الدين يكون وأن وحده، هللا
                                                           

  ).٦٢يمان بن سحمان (سل-انظر: الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق) ١(
  ).٣/٦الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ).١/١٧١مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية) انظر:٣(
  ).٣/٦الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  )١٢سحمان (سليمان بن  -احلداد علوي شبهات رد يف احلداد األسنةانظر:  )٥(



٨١ 

  شبهات ال ُتخرج من المّلةالمبحث الثاني: 
عقبة حتول دون حتقيق جناح دعوته إال سلكوها، سواء   -رمحه اهللا - مل يرتك خصوم اإلمام

كان طعًنا، أو تشكيًكا، أو قدًحا يف األدلة، وقصدهم صّد الناس عن احلق وتنفري املدعوين 
  واألتباع.

 �صفائه الذي ترك النيب  وملا كان من أسس دعوة اإلمام العودة بالناس إىل اإلسالم يف 
؛ لذلك شرق أكلة أموال الناس بالباطل من )١(أمته عليه، سالـًما مما ُأحدث من احملدثات والبدع

  أهل البدع على اختالف مشارم ذه الدعوة املباركة.

من البدع  �، وى عما ى عنه �أمر مبا أمر به الرسول  -رمحه اهللا -واإلمام
، وقوله:" إياكم )٢("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد": �والضالالت بقوله 

   .)٣(وحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة...احلديث"

كان مليًئا بالبدع واخلرافات، وموقف اإلمام ويه   -رمحه اهللا -والزمن الذي عاشه اإلمام
يسهل إيقاع صاحبه يف عنها يُقلق أهل البدع والتضليل الذين يسعون لتغييب الفكر؛ حىت 
  الضالل واحلرية، فيتزعزع أمنه النفسي والفكري فيقع يف مهاوي الردى.

   

                                                           

  . وبدأه أنشأه: وابتدعه ،ابدعً  يبدعه الشيء بدع من: اللغة يف والبدعة، بدعة مفردها البدع )١( 
باب -ابن منظور -العرب لسانانظر:  .سابق مثال علىال  احلدث، وما ابتدع يف الدين بعد اإلكمال: والبدعة

 ،مثال وال ،مسبق أصل غري من حيدث الذي الشيء وهو ،االخرتاع من الكلمة هذه فأصل .)٣٤٢-١/٣٤١الباء(
  .)١٩(الطرطوشي حممد-والبدع احلوادث خمتصر :انظر. السنة أهل عن مثله أُلف وال

 ."سبحانه هللا التعبد يف املبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية تضاهي خمرتعة الدين يف طريقة":هي الشرع يف والبدعة
  ).٢٨( إبراهيم الشاطيب - االعتصام

)، ٢٦٩٧) (ح٢١٤باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ( - رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الصلح )٢( 
  .)١٧١٨)(ح٩٨٢باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور(- ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية

-كتاب العلم-مذي يف اجلامع)، والرت ٤٦٠٩) (ح١٥٦١باب لزوم السنة ( -كتاب السنة-) رواه أبو داود يف سننه٣( 
)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، واحلديث ٢٦٧٦) (ح١٩٢١باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدعة (
  ).٣٨٥٣) (ح٣/٨٧٢صححه األلباين كما يف صحيح سنن أيب داود (
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؛ ألن )١(لذا ورد النهي الصريح عن اإلحداث يف الدين واالبتداع يف شريعة رب العاملني
  . )٢(البدعـة من أعظم مظاهر االحنراف الفكري، ومن أخطر معوقات األمن الفكري 

على أمته من البدع،  �اضطرب األمن الفكري، وما خوف النيب  فمىت شاعت البدع
ملا لالبتداع من أثر على زعزعة العقيدة، وضالل الفكر، الذي ترتفع  �وحتذيره هلا إال لعلمه 

  .)٣(بسببه الطمأنينة عن النفس وجيثم عليها نقيضها من احلرية والضالل

راء اآلراء اليت ليس هلا ُمستند شرعي فمتابعة اإلنسان لفكر غريه دون متييز، وانقياده و 
يدل على انعدام الطمأنينة، ويقود إىل اعتداء صريح على الفكر الذي وهبه اهللا اإلنسان ليميز 

، والذي يف �به السبيل املوصـل إىل هداه، فمـن مل ُيسلم للنصوص، ويكون قدوته املعصوم 
التيه يف دروب الغوايَة، ضل سعيه يف اتباعه العصمة املوافقة للعقل والفكر، والسالمة من 

  .)٤(احلياة، وجىن خسران اآلخرة

 أن زعم فقد حسنه يراها ةً بدع اإلسالم يف ابتدع من:"- رمحه اهللا -قال اإلمام مالك
 ذـيومئ يكن مل فما) ٥( �wn�m�l�kv :يقول اهللا نأل ؛الرسالة خان � احممدً 
  .)٦("ديًنا اليوم يكون ال ،ديًنا

، وكلما كانت السنة أكثر ظهورا شرق أهل البدعة ا، البدعةال جتتمع مع  السنةف
وأخذوا يدسون دسائسهم لتنفري الناس منها وإشاعة باطلهم، فكيف تكون استماتتهم إذا  
كانت البدعة هي الظاهرة، واحلـق يف نظر أتباعها حـادث، وقد عارض أهل البدع دعوة اإلمام؛ 

                                                           

  هـ).١٤٣٠لألمن الفكري ( )، حبث مقدم للمؤمتر األول١٢حممد اهلماش ( -: إسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري) انظر١(
)، حبث مقدم للمؤمتر ١٧عبد اهللا السهلي ( -انظر:جهود مساحة اإلمام عبد العزيز بن باز يف تعزيز األمن الفكري ) ٢(

  هـ). ١٤٣٠األول لألمن الفكري (
ات األمنية والتدريب الة العربية للدراس -علي فايز اجلحين -:رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرف) انظر٣(

بوية املصاحبة يف منهج التوحيد وإسهامها يف تعزيز األمن )، وانظر: ٢٧) (عدد ١٤/٥٤( مدى توافر اخلربات الرت
بية اإلسالمية مبنطقة مكة  الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات الرت

  . )٢٧-٢٦لطفية قمرة(-املكرمة
 ، حبث مقدم للمؤمتر الوطين)١٠عبد اللطيف احلفظي ( -انظر: استثمار مسائل االعتقاد يف محاية األمن الفكـري )٤(

  هـ). ١٤٣٠(لألمن الفكري  لاألو 
  ].٣سورة املائدة آية رقم [ )٥(
  ).٣٧إبراهيم الشاطيب( -االعتصام) ٦(



٨٣ 

 تركتكم قدأمته عليه، " �ألا كشفت عوارهم، وردت الناس إىل اهلدي الذي ترك الرسول 
  .)١("لكاه إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء على

 البطمل عّني  قد الشارع نألوما كان سبب زيغ من زاغ إال مبعاندته للشرع ومشاقته له " 
 وأخرب ،والوعيد والوعد والنهي باألمر عليها اخللق صروق ،خاصةٍ  وجوهٍ  على خاصةً  اطرقً  العبد

 أرسل إمنا نهإو  ،نعلم ال وحنن يعلم اهللا نأل ؛ذلك غري إىل تعديها يف الشر نأو  ،فيها اخلري أن
 حصره ما ليس ىأخر  رقاطُ  مثَّ  أن يزعم نهإف ،كله هلذا راد  فاملبتدع ،للعاملني محةً ر  � الرسول
 من فهميُ  رمبا بل ؛نعلم ايضً أ وحنن يعلم الشارع كأن ،مبتعني عينه ما وال ،ورصمبح الشارع

  .)٢("الشارع يعلمه مل ما علم نهأ الشارع على الطرق استدراكه
وعمل ا وأمر ا، أو بدعة حمدثة ال أصل هلا يف  �فاإلسالم إما سّنة سنها رسول اهللا 

ظم األسباب اليت وقفت عائًقا من يف الدين كان وال يزال من أع عالدين، وال شك أن االبتدا 
معوقات أمن األمة الفكري؛ ملا ُحيدثه من تشتت الفكر وتنازع األهواء؛ ومن هنا جاء ي 
"اإلسالم عن االبتداع يف الدين، حيث إن من دواعي اضطراب األمن الفكري واختالله انتشار 

  .)٣(اع النصوص"البدع اليت تعود إىل استحسان العقول ملا تراه، وتغليبه على اتب
من شبهات البدع والـُمبتدعة اليت أُثريت للصد عن  - رمحه اهللا - لذا فقد حذر اإلمام 

رمحه  -دعوته، وى عنها وكشف عوار منتحليها، وهذا ما جعل أرباب البدع يقفون من اإلمام
إىل موقف اخلصم اللدود، ومن أبرز هذه الشبهات اليت كانت متفشية يف عصره وال تصل  - اهللا

  حد الكفر ما سيتطرق له الباحث من خالل املطالب التالية: 
  
  
  
  
  

                                                           

  ) جزء من حديث سبق خترجيه.١(
  ).٣٧الشاطيب (إبراهيم -االعتصام) ٢(
) شعبان ٤٣) جملة البحوث األمنية العدد(٤٥عبد احلفيظ املالكي ( -مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه األمن الفكري) ٣(

  هـ).١٤٣٠(
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  شبهة البناء على القبور، والطعن في دعوة اإلمام بسببها المطلب األول:
 عن ذلك ففي حديث�بّني أهل العلم أن من املـُحدثات البناء على القبور لنهي النيب 

 بىنيُ  وأن ،عليه يقعد وأن ،القرب جيصص أن :"� اهللا رسول ى: قال -رضي اهللا عنه - جابر
   .)١("عليه

 هذه من كثري به ليابتُ  قد ما املعلوم من" :-رمحه اهللا -ابن تيمية اإلسالم شيخ قال
 ملعون حمرم األمرين وكال بناء، بال مساجد القبور واختاذ القبور، على املساجد بناء من األمة،
 األحاديث سائر من ذلك يف ما استقصاء موضع هذا وليس السنة، من باملستفيض فاعله

 الطوائف، علماء من واحد غري ذكره ذلك حترمي كان وإن الكلية، القاعدة الغرض إذ واآلثار،
 يبالغون والتابعني الصحابة من السَلف كان وهلذا وغريهم، وأمحد والشافعي مالك أصحاب من
  .)٢("هذا مثل إىل جير مما املنع يف

 بتماثيل أشركت قد النفوس فإنأن البناء على القبور ذريعة من ذرائع الشرك"  يف ريب وال
 الرجل بقرب الشرك فإن ،ذلك وحنو للكواكب طالسم أا يزعمون ومتاثيل ،الصاحلني القوم
 اكثريً  الشرك أهل جند وهلذا ،حجر أو خبشبة الشرك من النفوس إىل أقرب صالحه يعتقد الذي

 وال ،اهللا بيوت يف يفعلوا ال عبادة بقلوم ويعبدوم ،وخيضعون وخيشعون ،عندها يتضرعون
 ال ما والدعاء عندها الصالة بركة من يرجون وأكثرهم ،هلا يسجد من ومنهم ،السحر وقت

 -وسلم وآله عليه تعاىل اهللا صلى - النيب حسم املفسدة هذه فألجل ؛املساجد يف يرجونه
 كما ،بصالته البقعة بركة املصلي يقصد مل وإن ،امطلقً  املقربة يف الصالة عن ى حىت ،مادا
 أوقات ألا ؛وغروا الشمس طلوع وقت الصالة عن ى كما ،املساجد بركة بصالته يقصد
 ما املصلي يقصد مل وإن ،حينئذ الصالة عن أمته فنهى ،للشمس فيها الصالة املشركون يقصد
   .)٣("للذريعة اسد  ،املشركون قصده

   

                                                           

  ).٩٧٠)(ح٨٣٠باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه ( -كتاب اجلنائز-) رواه مسلم يف صحيحه١(
  ).٢/٣٥٥) اقتضاء الصراط املستقيم (٢(
  ).١٨٥-١/١٨٤ابن القيم(-) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان٣(



٨٥ 

 ابن ذكر وملاوحكم العلماء يف املساجد املبنية على القبور ظاهر وواضح وال لبس فيه، 
 أعظمُ  هو ما هدمِ  على دليلٌ  هذا ففي ":قال وحتريقه، الضرار مسجد هدمَ  -رمحه اهللا-  القيم
 تسّوى حىت كلها ُّدم أن فيها اإلسالمِ  حكمَ  فإن  القبور، على املبنية كاملساجدِ  منه، فساًدا

 ُدم أن جيب القبوِر، على اليت القباب وكذلك الضرار، مسجدِ  من باهلدمِ  أْوىل وهي باألرض،
ا كلها؛ ه الرسول؛ معصية على ُأسست ألى قد ألن على أسس فبناءٌ  القبور، على البناء عن 

، فقد بادر -والسالم عليه الصالة -، وهذا كان ِفعل النيب)١("حمرتم غري بناءٌ  وخمالفته معصيته
إىل حمو آثار الشرك، فعندما أسلم أهل الطائف طلبوا منه أن ميهلهم يف هدم الالت ثالث 
سنني فأىب عليهم، مث ما زالوا به حىت طلبوا أن ُميهلهم شهرًا، وكان قصدهم مراعاة قومهم حىت 

حال األمة؛ فلذا ال  يدُخلهم اإلسالم، ومع ذلك يأىب عليهم رسول اهللا، وهو األعلم مبا ُيصلح
  .)٢(ينبغي إبقاء شعائر الكفر مع القدرة عليها يوًما واحًدا، وكذا املشاهد اليت تُبىن على القبور

استمات أهـل الباطل يف سبيل الـدفاع  - رمحه اهللا -ويف زمن اإلمام حممد بن عبد الوهاب
ا يف سبيل إحياء بـدعتهم املهـج وقد بـذلو عن هذه البدعة باألرواح ال بالكـالم والتنفري فحسـب، 

واألمـوال واألوقات، وهجروا األهل واألوالد من أجـل تأليب الناس واستعـدائهم على اإلمام كما 
:"...املـويس وخواص أصحابه ركبـوا، وتركوا أهليهم وأمواهلم إىل أهل قبة  -رمحه اهللا -قال

قببكم وما أنتم عليه، وقد أحل  ويقولون: إنه قـد خرج من ينكر)٤(، وقبـة رجب)٣(الكواز
واملويس أيًضا بعدهم بسنة رحلوا إىل  ،)٦(، وابن ربيعة)٥(ابن إمساعيل دماءهم وأمواهلم، وكذلك

                                                           

  ).١/٢١٠) املرجع السابق(١(
  ).٥٠٦، ٣/٤٩٩ابن قيم اجلوزية(-انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد) ٢(
هـ) ودفن ٩٥٣قبة مبسجد مبدينة البصرة، نسبة إىل حممد أمني الكواز، صويف من شيوخ الطريقة الشاذلية، تويف سنة ( )٣(

  ).٢٨٧قحطان صاحل ( -يف املسجد، الكشاف األثري يف العراق
  ، أو موقع.)مل أقف هلا على تعريف٤(
، ٣٤٠، ٣٣٦، ١/٣٢٥.انظر: تاريخ ابن غنام(- رمحه اهللا –من خصوم الدعوة اُلمكابرين ورد كثريًا يف كتابات اإلمام ) ٥(

  )، ورغم التتبع مل أقف له على ترمجة.٢/٧١٧)، (٥٠٠، ٤٦٦، ٤٣١، ٤٢٤
، ٣/١٥الرسائل الشخصية ( -من خصوم الدعوة ذكره اإلمام يف مواضع من رسائله.يُنظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٦(

  ف له على ترمجة مع وجود تشابه له يف االسم. ).ومل أق٥٠٠، ١/٤٢٤)، وتاريخ ابن غنام(١١٣
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 وأحلوا دماءنا وأموالنا حىت جرى على الناس �وأغروهم مبن صدق النيب  )١(أهل قبة أيب طالب
  . )٢(ما تعرف"

قبور األولياء، وأمر أن ُجتعل حمال لقضاء احلاجات نبش  - رمحه اهللا -وقد ادعوا أن اإلمام
ا للناس عن اهلدى نفري من دعوته، وصد٣(مبالغة يف الت( .  

ويستعمل اخلصوم العبارات الشرعية الام احلق وأهله بالباطل، فيقول سليمان بن 
شهداء  سحيم: "فمن ِبدعه، (أي: اإلمام حممد بن عبد الوهاب)، وضالالته أنه عمـد إىل

، زيد بن اخلطاب وأصحابه، وهدم قبورهم )٤(الكائنني يف اجلبيلة �أصحاب رسول اهللا 
وبعثرها؛ ألجل أم يف حجارة، وال يقدرون أن حيفروا هلم، فطووا على أضرحتهم قدر ذراع 

، وعمد أيًضا إىل مسجد �ليمنعوا الرائحة والسباع، والدافن هلم خالد وأصحاب رسول اهللا 
  .)٥(هدمه"يف ذلك و 

ويف هذا القـول من التجين وجمانبة الصواب والتعبري بالعبارات الـُمهيجة للعواطف ما 
يكشف عما يف طوية اخلصوم من تعمد للصد عن هدى اهللا، ففي قوله: وبعثرها، أي القبور؛ 

يَة هلا مـن ألجـل أم يف حجارة، وال يقدرون أن حيفروا هلم، فطـووا على قبورهم قـدر ذراع محا
وتنفري للناس عن دعـوته،  - رمحه اهللا - العـوادي والسباع، فهـذا كذب وزور وتشنيع على اإلمام

وصد للخلق عن احلق بالباطل والفجـور، وكالمه تكـّذبه املشاهدة والواقـع، فإن املوضع الذي 
بلـدان العـارض فيه تلك القبور موضع سهل لّني احلفـر، وأهل العيينة واجلبيلة وغـريمها من 

يدفنون موتاهم يف تلك املقربة، وهي أرض سهلة ال حجارة فيها، مث إن قبور الصحابة ال يُعرف 

                                                           

هـ) من حكام مكة املتعدين الغاصبني، كان ٩٦٦هـ) أو (٩٦٥الشريف أبو طالب بن حسن بن أيب مني، ولد سنة() ١(
خيرج إىل جند ويضع عليهم اخلراج فإن أُعطي وإال حارم، ومن الغلو فيه، ُبين على قربه قبة فكانت تُقصد وقت 

)، وخالصة الكالم يف بيان أمراء البلد ١٧٨-١/١٧٧هـ). انظر: تاريخ ابن غنام (١٠١٢تويف سنة (النوائب، 
  ).٦٤-٦٣أمحد دحالن(-احلرام

  ).١٦-٣/١٥الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ).١٢٧-١٢٦سليمان بن سحمان (-انظر: الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق  )٣(
يف أنف جبل قريبة من حديقة ُمسيلمة، اسُتشهد ا  مشال غرب مدينة الرياض،:تصغري جبلة، بلدة صغرية تقع اجلُبيلة )٤(

  ). ١/٢٦٤عبد اهللا بن مخيس( -مجع من الصحابة منهم زيد بن اخلطاب. معجم اليمامة
  ).ب٤٤صحيفة( -عبد اهللا بن داود -)، وانظر: الصواعق والرعود٣٤٥-١/٣٤٤تاريخ ابن غنام ( )٥(
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مكاا على وجه التحديد، وال يُعرف قرب زيد من قرب غريه؛ وإمنا هذا كذب على الناس، وفتنة 
  .)١(تسبامهلم، فأخذ املبتدعة يسمون القبور بأمساء الصحابة ويستغلون أمساءهم ملك

وجاء ورثة أهل الضالل حىت قال قائلهم: "هـدم الوهابية املسجـد الذي عند قـرب سيد 
بأحد، بعد ما هـدموا القبة اليت على القرب،  - رضي اهللا عنه -)٢(الشهـداء محزة بن عبد املطلب

قرب محزة اليوم إال أثرًا وأزالوا تلك اآلثار اجلليلة، وحموا ذلك املسجد العظيم الواسع، فال يرى الزائر ل
اب؛ العتقادهم أن هذا حمرم؛ بل شرك وكفر" ٣(على تل من الرت(.  

رضي اهللا  - )٤(ويقول أيًضا: "ملا دخـل الوهابيون إىل الطائف هدموا قبة ابن عباس
جــــّد النّيب  )٥(كما فعلـوا يف املـرة األوىل، وملا دخلـوا مكـة املكرمة هدمـوا قبـة عبـد املطلب-عنهما
  ،........................................)٧(عّمه، وخدجية أم املؤمنني )٦(،  وأيب طالب�

                                                           

)، ١٢٦سليمان بن سحمان ( -)، والضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق٣٦٣-١/٣٦٢) انظر: تاريخ ابن غنام(١(
  ).٣٣٠أمحد احلصني ( -ودعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية

، الرضاعة من وأخوه � اهللا رسول عمّ  اهللا، أسد ،كالب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم ابن املطلب عبد بن محزة) ٢(
 ملا: قال أنس عنتويف شهيًدا يوم أحد،  امتنع، قد � اهللا رسول أن قريش علمت محزة، أسلم ملا :إسحاق ابن قال
 حىت لرتكته نفسها، يف صفية جتد أن لوال": الـفق به، ومثل دعجُ  وقد محزة على � اهللا رسول وقف أحد يوم كان

)، واإلصابة يف متييز ١٨٤-١/١٧١انظر: سري أعالم النبالء للذهيب (". والطري السباع بطون من اهللا حيشره
  ). ١/١٨٠) وكان يُفعل عند قربه شنائع. انظر: تاريخ ابن غنام(٣٨-٢/٣٧أمحد بن حجر( -الصحابة

  ).٣٢٩( حمسن األمني -)كشف االرتياب٣(
ألونه احلاجات، وينادون بوجد واحرتاق:"اليوم على ُمتضرًعا ُمستغيثًا، ويس -رضي اهللا عنه- ) حيث يقف القاصد لقربه٤(

  ).١/١٧٩اهللا وعليك يابن عباس".تاريخ ابن غنام(
 إال الصحابة من أحد قرب معرفة عدم ىلذا نصوا علقرب عبد املطلب مل يكن معروفًا لدى املتقدمني من مؤرخي مكة  )٥(

 جبوار أقيم مث كما سيأيت،  -رضي اهللا عنها–رب خدجية ، مث أُقيم قبة لقسرف يف � النيب زوج احلارث بنت ميمونة قرب
 هذه وارتباط ،طالب أيب واألخرى ،املطلب عبد اسم إحدامها حتمل قبتان عشر احلادي القرن أول يف القبة تلك

 هذه فأضفي عليها عند اجلهال إجالل وتعظيم. انظر: �بأحداث مهمة يف حياة رسول اهللا  الثالثة األمساء
  ).٨٣(كيفي حسن أمحد إبراهيم -املكرمة مكة١٩بالدنا

  انظر: احلاشية السابقة.) ٦(
 أصبح ، وفجأةاهلجري الثامن القرن حىت مكة مؤرخي لدى جمهوال كان -عنها اهللا رضي- خدجية املؤمنني أم قرب) ٧(

 يف مكة أمري علم وملا ة،املعال مقربة يف النور عبةشُ  من ينبعث انورً  كأن املنام يف العارفني أحد رأى أن بعد ،امعروفً 
 األمري ذلك اجازمً  ،منه ينبعث النور أن العارف ذلك رأى الذي املكان فوق قبة ببناء أمر الرؤيا تلك خبرب العهد ذلك

عدد  -فأصبح معروف املكان بعد أن مل يكن. انظر: جملة العرب -عنها اهللا رضي- خدجية قرب هو املكان ذلك أن
   اجلاسر.) محد ١٣٩٥رمضان وشوال (
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، وخربوا قربها، كما خربوا قبور من ذُكر أيًضا، وهدموا )١(وملا دخلوا جدة هدموا قبة حواء
  .)٢( اليت يُتربك ا" مجيع ما مبكة ونواحيها، والطائف ونواحيها من القباب، واملزارات واألمكنة

ويُروج اخلصوم هلذه العبارات املشتملة بزعمهم على التخريب واهلدم، واليت المتكأ هلا من 
  شريعة وال دين وإمنا أرادوا ا صرف اجلهال عن احلق.

بل ويزعمون افرتاًء على شريعة رب العاملني أن البناء على القبور ُمباٌح أو مكروٌه، وأنه مل 
  .)٣(العلماء قوًال غري الكراهة ُيسمع من

بسبب هذه البدعة بّني ظاهر رغم وضوح  -رمحه اهللا -وطعن اخلصوم يف دعوة اإلمام
"أما بناء القباب عليها (أي: القبور) فيجب هدمها،  موقفه منها، حيث يقول ملا ُسئل عنها:
كفر على هذا ، وهذا خالف زعم اخلصوم أنه يُ )٤( وال علمت أنه يصل إىل الشرك األكرب"

  العمل.

 الذي بىن عليه املوقف الشرعي من هذه البدعة، وأمر به أتباعه - رمحه اهللا -وأصل اإلمام
 -رضي اهللا عنه -لعلي بن أيب طالب �وهو امتثال وصية رسول اهللا بّني ظاهر، ليعملوا به 
  .)٥("سويته إال امشرفً  اقربً  وال، طمستها إال صورة تدع ال أنبقوله:"...

إضافة إىل البيان كما سبق علميا عمليا مشاهًدا، ويتضح  - رمحه اهللا -وكان جهد اإلمام
فقد استثمر  -رضي اهللا عنه - قبة قرب زيد بن اخلطاب -رمحه اهللا -ذلك جليا من هدم اإلمام

                                                           

وقد كان حيصل عنده ضالل مبني،  -عليها السالم -) وهذا من تلبيس إبليس فال يثبت أن هذا املوضع دفنت فيه حواء١(
فُيجىب عنده أموال طائلة، يدفعها ُمريد السالم على أمه، وما يُذكر من طوله يبعد أن يكون قربًا؛ بل قد يكون من 

هذا الوثن قناصل الدول الكافرة الذين حيرصون على فساد املعتقد، ففي عهد معابد اجلاهلية، وممن حرص على بقاء 
هـ) والذي أراد هدم هذه القبة اعرتضوا عليه بدعوى أا ليست أم املسلمني ١٣٢٣الشريف عون الرفيق املـُتوىف سنة (

عدد رمضان  - جملة العرب)، و ١/١٨٠)، تاريخ ابن غنام (١٥-١١حممد البتنوين ( -وحدهم. انظر: الرحلة احلجازية
  ).  ٢٣٣هـ) (١٤٠٠(

  ).٥٥( حمسن األمني - ) كشف االرتياب٢(
  ب).٦٤صحيفة ( -عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٣(
  ).٢/٦٣فتاوى ومسائل( - جمموع مؤلفات الشيخ) ٤(
  ).٢٢٤٣)(ح٨٣٠باب تسوية القبور( -كتاب اجلنائز-رواه مسلم يف صحيحه )٥(
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مر ، يف إزالة املنكر، ولذا فقد:" أ)١(احلمية الدينية اليت ظهرت عند األمري عثمان بن معمر
اإلمام حممد األمري عثمان دم القبب واملساجد املبنية يف اجلبيلة على قبور الصحابة... فبادر 
عثمان لذلك وامتثل، وخرج اإلمام معه ومجاعتهم على عجل، وخرجوا باملعاول، والكل لألجر 

القبور،  آمل، فهدموا تلك املساجد، وأزالوا رفيع املشاهد، وأزالوا مجيع احملظور عن مجيع تلك
  .)٢(وُعدلت على الّسنن املشروع، واندرس األمر املمنوع"

 قبة يهدم أن أراد اإلمام إن: "فقال يف هذه احلادثة - اهللا رمحه -)٣(بشر ابن وقد فّصل
 اليت القبة ذهـه دم دعنا :لعثمان فقال اجلبيلة عند اليت - عنه اهللا رضي -اخلطاب بن زيد قرب

إين  :اإلمام فقال فاهدمها دونكها: فقال اهلدى عن الناس ا وضل ،الباطل على وضعت
 فسار، معي وأنت إال هدمها أستطيع وال ،بنا يوقعواينصروها و  أن ؛اجلبيلة بلد أهل من أخاف

، فأراد أهل اجلبيلة أن مينعوهم من هدمها، فلما رأوا عثمان وأنه رجل ستمائة بنحو عثمان معه
لـما  بيده اإلمام هافي فهدميهدمها كفوا، وخلوا بينهم وبينها، عزم على حرم إن مل يرتكوه 

 فأصبح ،هدمها جهلة أهل البلد ما حيدث على اإلمام بسبب فانتظر يب هدمها الذين معه،
   .)٤("حال أحسن يف

 �ومل يقـم اإلمام ذا العمـل إال سدا لذرائع الشرك ولغلظ هذه البدعة، وحتذير النيب 
:"هذه األمـور من أسباب حدوث الشرك، فيشتد نكري العلماء - رمحه اهللا -منها، يقول اإلمام

                                                           

قصده اإلمام، وكان مما قال له: ، يف بدء أيام اإلمام حممد بن عبد الوهاب العيينة  أمري ،بن محد بن معمر عثمان )١(
رجع عن مث  ،ا وأعراا " فوعده مبساعدتهجندً  ومتلك -تعاىل -"أرجو إن قمت بنصر ال إله إال اهللا أن يظهرك اهللا

مواطن  يفاإلمام  ناصر) ـه١١٥٨( سنةسعود بالدرعية  حممد بن إىلفارقه اإلمام ف ذلك بسبب ديد ابن عريعر،
عداء منه نقض العهد ومواالة األ حتققوا وقاتل معه أعداءه، إال أن بعض رجاله من أنصار اإلمام ذكروا أم ،عدة

-١/٩( عثمان بن بشر -، وعنوان اد يف تاريخ جند)٢/١٦هـ). انظر: تاريخ بن غنام (١١٦٣سنة ( قُتلسرا، 
  ).٤/٢٠٤األعالم للزركلي (و  ،)٢٣

  ).١/٢١٦تاريخ بن غنام () ٢(
) عثمان بن عبد اهللا بن عثمان بن بشر النجدي احلنبلي من قبيلة بين زيد، أديب مؤرخ، ولد يف بلدة جالجل سنة ٣(

سيف، هـ) ونشأ ا، وقرأ القرآن مث أخذ يف قراءة العلوم على عدة مشايخ من علماء جند منهم: إبراهيم بن ١٢١٠(
مؤلفات منها: عنوان اد يف  -رمحه اهللا –غنيم بن يوسف، وعثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري، صّنف

هـ) يف بلدة جالجل. انظر: األعالم ١٢٩٠تاريخ جند، واإلشارة يف معرفة منازل السبع السيارة، وغريمها، تويف سنة (
  ).١٢٦-٥/١١٥اهللا البسام ( عبد -)، علماء جند خالل مثانية قرون٤/٢٩للزركلي (

  ).١/٨٦عثمان بن بشر ( -عنوان اد يف تاريخ جند )٤(
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٩٠ 

 أنه قال: "لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم �لذلك، كما صح عنه 
 ، وذكر العلماء أنه جيب التغليظ يف هذه األمور؛ ألنه يفتح باب الشرك، كما أنه)١(مساجد"

ما حدث يف األرض بسبب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ملـّا عكفوا على قبورهم، مث  أول
 ُعبدوا، فكذلك يف هذه األمة كما قال متاثيلهم يتذكرون ا اآلخرة، مث بعد ذلك بقرون صوروا
 ضب جحر سلكوا لو حىت بذراع اوذراعً  بشرب اربً شِ  قبلكم من سنن لتتبعن:" �

  .)٢("لسلكتموه

بقرون وقع  فأول ما حدث الصالة عند القبور والبناء عليها من غري شرك، مث بعد ذلك 
وسعوه، واشرتوا بيوتًا  �الشرك، وأول ما جرى من هذا أن بين أمية ملا بنوا مسجد الرسول 

الذي فيه قربه وقرب صاحبيه، ولكن أدخلوا البيت يف  �حوله، ومل ميكنهم إدخال بيت النيب 
ألجل توسيع املسجد، ومل يقصدوا تعظيم احلجرة بذلك؛ لكن قصدوا تعظيم املسجد؛ 

؛ بسبب إنكاره )٣(املدينة حىت قُتل خبيب بن عبد اهللا بن الزبري املسجد، ومع هذا أنكره علماء
  .)٤(الذرائع" ذلك، فانظر إىل سد العلماء

ما فيها ِمن لبس ملن أنه بني موقفه من هذه البدعة وبيان  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
، ويف مؤلفاته، فقد ضمن أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء يف )٥(أراد اهللا هدايته يف مراسالته

، وباب ما جاء أن الغلو يف )٦(التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل، فكيف إذا عبده

                                                           

  ).٤٣٦، ٤٣٥) (ح ٣٧باٌب: ( -كتاب الصالة  -رواه البخاري يف صحيحه  )١(
  ).٣٤٥٦) (ح٢٨٢باب ما ذكر عن بين إسرائيل(-كتاب أحاديث األنبياء-) رواه البخاري يف صحيحه٢(
 عبد بن وحيىي الزبري ابنه وعنه ،األحبار وكعب وعائشة أبيه عن روى ،األسدي العوام بن الزبري بن اهللا عبد بن خبيب ) ٣(

 وقرأ العلماء ولقي األحبار كعب لقي قد خبيب كان ،يعقب ومل اهللا عبد ولد أسن كان ،والزهري مالك بن اهللا
 الزبري، بن اهللا عبد بن خبيب يضرب أن: - واليه على املدينة -عمر إىل الوليد، كتب النساك من وكان ،الكتب
 الثقات يف حبان ابن ذكره، الكالم قليل الصالة طويل بقريش عاملا كان ،فمات الربد، يف وأقامه ا،أسواطً  فضربه
- )، وسري أعالم النبالء١٠٤-٢/١٠٣أمحد بن حجر (-هـ). انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة٩٣( سنة مات وقال

  ).٩/١٣٧الذهيب(
  ).٢/٤٢فتاوى ومسائل ( - مؤلفات الشيخ جمموع) ٤(
 ).٤٤،٩٧، ٤٢، ٢/٢٤الرسائل الشخصة ( - جمموع مؤلفات الشيخ انظر: )٥(
  ).٦/٤٢كتاب التوحيد (  - جمموع مؤلفات الشيخ) ٦(



٩١ 

أن هذه األبواب أخذت نصيبها  ، وال شك )١(قبور الصاحلني ُيصريها أوثانًا تُعبد من دون اهللا
من الشرح والتوضيح يف دورس اإلمام اليت كان يعقدها، ومع بيان الشيخ ووضوح حجته، فقد  
ُكفر بسبب ذلك هو وأتباعه، واسُتحلت دماؤهم وأمواهلم، فما كان منهم بعد إقامة احلجة إال 

 .)٢(الدفاع عن أنفسهم، وقتال أهل البغي والضالل

ألتباعه أصوًال علمية ظهرت جبالء يف أحكامهم،  -رمحه اهللا -إلماموقد أّصل ا
موضًحا سبب هدم  -رمحهما اهللا -ومؤلفام، يقول الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب

القباب وبعض البيوت: "وإمنا هدمنا بيت السيدة خدجية، وقبة املولد، وبعض الزوايا املنسوبة 
ئع الشرك، وتنفريًا من اإلشراك باهللا ما أمكن؛ لعظم شأنه، فإنه ال لبعض األولياء حسًما لذار 

  .)٣("-تعاىل-وهو أقبح من نسبة الولد هللا يُغفر، 

ذلك  -رمحهم اهللا - )٤(ويوضح الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن
ات اليت على قبور بقوله:  "فنحن ننكر الغلّو يف أهل القبور واإلطراء والتعظيم، ودم البناي

األموات، ملا فيها من الغلّو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك باهللا، وهذه األمور اليت 
أوجبت عبادا من دون اهللا، ابتدعها أناس، أرادوا ا التعظيم، وإظهار تشريفهم، فجاء من 

  .)٥("بعدهم، فعبدوهم من دون اهللا

                                                           

  ).٦/٤٥املرجع السابق() ١(
  ).٣/٦٤الرسائل الشخصية(- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).١/٢٣٣مجع: عبد الرمحن بن قاسم(-النجدية ) الدرر الّسنية يف األجوبة٣(
هـ)، ونشأ ١٢٧٣) حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد مبدينة الرياض سنة (٤(

ا وقرأ القرآن وتتلمذ على والده، أخذ العلم عن أخيه عبد اهللا بن عبد اللطيف، وحممد بن حممود وغريمها من علماء 
هـ)إىل عسري ١٣٣٩قته، وقد تقلب يف عدة وظائف دينية منها قضاء مدينة شقراء، وبعثه امللك عبد العزيز سنة (و 

حممد  -وغامد وزهران لبث الدعوة إىل اهللا، وكتب رسالة يف ذلك، توىل القضاء يف الرياض، وتتلمذ عليه خلق منهم
، تـويف مبدينة الرياض يوم األحد ثاين -رمحهم اهللا -ز بن بازبن إبراهيم آل الشيخ، وعبد اهللا بن حسن، وعبد العزي

)، وعلماء ١٣٩-٦/١٣٤عبد اهللا البسام ( - هـ). انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١٣٦٧مجادى اآلخرة سنة (
  ).٥٩٢-٥٧٧أمحد العوين (-آل الشيخ

  )٥٧١-٥٧٠ /١مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( –) الدرر السنية يف األجوبة النجدية ٥(
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٩٢ 

توضيًحا وبيانًا للحكم الشرعي يف هذه املسألة: أن  –رمحه اهللا  -)١(ويزيد ابن سحمان
ومن بعدهم من  - رضوان اهللا عليهم -، وسنة أصحابه�أئمة الدعوة امتثلوا أمر رسول اهللا 

األئمة، وال يعيب عليهم دم القباب اليت بنيت على قبور األموات إال من أعمى اهللا بصرية 
  .)٢(قلبه

اليت وّصى ا  �قام دم القباب وأبنية القبور لتحقيق وصية النيب  -رمحه اهللا -فاإلمام
، واقتفاء أثر السَلف الصاحل وسد الذرائع على ضعفاء -رضي اهللا عنه - علي بن أيب طالب

  اإلميان واُجلهال املفضية للشرك.
وأتباعه عند فتحهم  لذا صار هدم القباب املبنية على القبور من األولويات اليت يقوم ا اإلمام

ألي بلد؛ ولو مل يقوموا بذلك؛ النتشرت هذه البدعة يف طول البالد وعرضها، واليت مل تسلم 
هـ) قاموا دم القباب ١٢١٨، فعند دخوهلم مكة سنة ()٣(منها حىت أطهر البقاع كمكة واملدينة

رضي  -لي وقبة خدجية، ومولد أيب بكر وع�اليت يف املعلى، وهي كثرية وهدموا قبة مولد النيب 
، )٥(، ويف املدينة هدموا القباب اليت يف البقيع)٤(وهدموا القباب اليت حول الكعبة -اهللا عنهم

  .)٦(وعند دخوهلم األحساء هدموا مجيع ما فيها من القباب واملشاهد

ولذا كان األهايل الذين تأصلت مثل هذه العالئق يف نفسوهم، يشعرون بالعداء جتاه هذه 
   .)٧(املباركة الدعوة

                                                           

) سليمان بن سحمان بن مصلح بن محدان العسريي النجدي، ولد يف قرية (السقا) من أعمال (أا) يف عسري سنة ١(
هـ)، وانتقل مع أبيه إىل الرياض، أيام فيصل بن تركي، من أبرز شيوخه عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل ١٢٦٧(

يف رد شبهات املاذق املارق، يف الرد على كتاب جلميل صدقي الشيخ، صنف كتًبا ورسائل، منها: الضياء الشارق 
هـ). ١٣٤٩الزهاوي، واهلدية السنية، وتربئة اإلمامني وغري ذلك. كف بصره يف آخر حياته، تويف يف الرياض سنة (

  ).٣/١٢٦)، واألعالم للزركلي (١٤٨-١٤٣عبد الرمحن آل الشيخ(-انظر: علماء الدعوة
  ).٣٤٥سليمان بن سحمان ( -ضحة اإلسالمية يف رد ُشبهات الرافضة واإلمامية) انظر: احلجج الوا٢(
)، ٢٢-٢٠جوهان بوركهارت ( -)، ومواد لتاريخ الوهابيني٤٨،٦٦،٦٧لويس كورانسيه ( -) انظر: تاريخ الوهابيني٣(

جان -لوهابيني ودولتهم)، والتذكرة يف أصل ا٧٤،٧٨زكريا كورشون( -والعثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين
  ).١١٥سنت جون فيليب(-)، وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب السلفية٣٧رميون (

-٣٤٢مجع: علي موجاين ( -تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الوهاب-) انظر: وثائق جند٤(
)، وتاريخ جند ودعوة ٢٧حمسن األمني ( -ب)، وجتديد كشف االرتياب يف أتباع حممد بن عبد الوها٣٤٣،٣٥٩

  ).١٠٥سنت جون فيليب(-حممد بن عبد الوهاب السلفية
)، ٣١٩،٣٢٢مجع: علي موجاين ( -تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الوهاب -انظر: وثائق جند )٥(

اجم واألخبار ٣٦حمسن األمني( -)، وجتديد كشف االرتياب٣/٥٠٤عبد الرمحن اجلربيت ( -عجائب اآلثار يف الرت.(  
  ).١/٢١٥عثمان بن بشر ( -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )٦(
  ).٣٤٥زكريا كورشون ( -انظر: العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين )٧(



٩٣ 

  النبوي بالمولد االحتفال بدعة : شبهةالمطلب الثاني
إن كل عمٍل يقصده الناس بنية األجر والثواب، وال يكون على صحته دليل من الكتاب 

عن  �والسنة، وال من عمل الصحابة وأقواهلم، فهو بدعة يف الدين؛ لذا حذرنا رسول اهللا 
  .)١(اإلحداث يف الدين بقوله: "وإياكم وحمدثات األمور"

االحتفال باملولد النبوي،  اإلسالميةومن البدع اليت وقع فيها الكثري من الناس يف البالد  
املأل دون نكري من العلماء  سُحيتفل ذه البدعة على رؤو  ،سنة كل من األول ربيع فيف

ن على هدي الكتاب والسنة، وقليل ما هم، وتظهر هذه املضلني يف تلك البالد؛ إال من كا
  االحتفاالت يف بيوت اهللا، أو يف األماكن العامة أو بيوت الوجهاء. 

  .)٢(أعياًدا حمدثة على طوال العام اختذواالذين  الفاطميون البدعة هذه أحدث من وأول

 عن عمله نقليُ  باملولد، ومل بإحسان هلم نو التابع وال ،الصحابة وال، � الرسول حيتفل ومل
 بدعة ، واالحتفال باملولداملتقدمني بآثار همتمسك؛ لالقدوة هم الذين ،األمة علماء من أحد

 هذا اخلري عن غفلي فكيفا لسبقونا إليه، خريً  كان ولوحادثة، ظهرت بعد القرون املفضلة، 
، وتتنبه له اخللوف وتابعيهم والتابعني الصحابة وسائر ،وعلي وعثمان وعمر بكر أبو

  .)٣(املتأخرة؟!

ويبني اإلمام يف إنكاره على من تلبس ذه البدعة، أنه ليس له سلف ممن تقدم من 
فيما خلصه  -رمحه اهللا - العلماء، ويذكر أصول هذه البدعة، وما ُيصاحبها من مفاسد، فيقول

 -عيسى ميالد يف صارىللن  مضاهاة إما املولد يف حدثأُ  وما:"- رمحه اهللا -من كالم ابن تيمية
 عن واالشتغال ،والكرب ءالريا من األعمال هذه ويصحب، � للنيب حمبة وإما -عليه السالم

  .)٤("صاحبها حال يفسد ما املشروع

                                                           

  سبق خترجيه.) ١(
 كان اليت األيام ذكر )٢/١١٧للمقريزي ( -املقريزية باخلطط املعروف -واآلثار اخلطط بذكر واالعتبار املواعظانظر: ) ٢( 

  ا.عيدً  يتخذوا الفاطميون اخللفاء
 – النبوي ولداملب االحتفال حكم يف )، وانظر: رسائل١٣٩-١٣٨حممد الشقريي ( -انظر: السنن واملبتدعات )٣( 

  ).٤٦٦-٤٦٢وزان (صاحل الف -) وما بعدها، واإلرشاد إىل صحيح االعتقاد٢/٤٢٩جمموعة من العلماء (
  ).٢/٥٢هذه مسائل(-) جمموع مؤلفات الشيخ٤( 
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٩٤ 

ويكشف اإلمام حال من يـُّتبعون يف هذه البدعة، وأن التناقض يكون واضًحا بني أقواهلم 
 ويفسر ،الناس أعلم أنه يدعي ممن ومسعت يترأ ما ذلك من وأعجبوأحواهلم، فيقول: "

 وشرحه تفسريه يف ويذكر ،ويستحسنها الربدة يشرح مث مبجلدات احلديث ويشرح القرآن
  .)١("العجاب العجب هو هذا ،رأسه من خرج ما عرف ما وميوت ،شرك أنه للحديث

ا على  على ابن سحيم بسبب إرساله رسالة يُلّبس -رمحه اهللا -وقد اشتد نكري اإلمام
اجلهال، وفيها عجائب وغرائب، وذكر له اإلمام مجلة من أحواله ومنها حضوره املولد 

  .)٢("وحتضرهم هلم هؤ وتقر  للمولد تروح أنك عليك يشهدون والناسفيقول:"

سار تالميذه وأتباعه الذين خترجوا من مدرسته يقول  - رمحه اهللا -وعلى ج اإلمام
 من على خمصوص، وقت يف االجتماع: البدع ومن" :بن عبد الوهاب حممد بن اهللا عبد الشيخ

 مل ذلك فإن السري، علم دون مطلوبة خمصوصة قربة أنه اعتقاًدا الشريف، املولد سرية يقرأ
  . )٣("يرد

 

 

  

  

  

  

   

                                                           

  ).٣/٦٨الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٣/١٢٦( ) املرجع السابق٢(
  ).٥/٣٩٨( مجع: عبد الرمحن بن قاسم -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٣(



٩٥ 

  - رحمه اهللا - المطلب الثالث: شبهة بدعة التذكير واستغاللها للنيل من اإلمام
، - سبحانه وتعاىل - لقد بّني الشارع احلكيم طريقة كل عمٍل يعمله اإلنسان لرضا ربه

��m�vوأمرنا باتباعه، وانا عن األخذ بغريه، قال تعاىل:  �u��t�s�r�q�p
wl)عبد هللا )١فهو - سبحانه -، فكل عمل غري موافق للسنة، يعمله املسلم على وجه الت ،

  .بدعة، ولو كان هذا العمل صاحلًا

  ومن تلك البدع اليت شاعت وذاعت يف احلرمني وغريمها بدعة التذكري.

، -عليه الصالة والسالم -نعم الذكر يف أصله عمل صاحل؛ ولكن له كيفية مسنونة بيّنها
-زمانًا وال مكانًا ُيسّن فيه الذكر إال بيـّنه لنا ودلنا عليه، وعلى كيفيته وقدره وفـََعله  �ومل يرتك 

  وهكذا من بعدهم. - رضوان اهللا عليهم -، وعّلمه صحابته-ة والسالمعليه الصال

فمن ُحيدثون أصواتًا يف مواضع اآلذان، أو اإلقامة، أو يف احملاريب، أو على املنابر ويقولون 
مامل يُنص عليه يف الشريعة على وجه التعبد، وإن كان مشتمًال على آيات قرآنية، ويربرون 

  حسنة من باب التلبيس، والفرار من ُمقتضى الدليل، قد ضلوا وأضلوا.بزعمهم أن هذا بدعة 

"، وعن أراه ولست، بدعة التثويب":قالو  )٢(التثويب -رمحه اهللا - وقد أنكر اإلمام مالك
 فقال، فجاءه، مالك إليه فأرسل، مالك زمان يف باملدينة املؤذن بثوّ : قال )٣(وضاح بن حممد

 له فقال ن،فيقومو  الفجر طلوع الناس يعرف أن أردت: قال فعل؟ت الذي هذا ما: مالك له
 عشر البلد ذا � اهللا رسول كان قد ،فيه يكن مل اشيئً  بلدنا يف دثحتُ  ال ،تفعل ال :مالك
 فكف ،فيه يكن مل ما بلدنا يف حتدث فال، هذا يفعلوا فلم ،وعثمان وعمر بكر وأبو ،سنني
 فقال مالك إليه فأرسل الفجر، طلوع عند املنارة يف تنحنح إنه مث ا،زمانً  وأقام ذلك عن املؤذن

                                                           

  ].٧سورة احلشر آية رقم [ )١(
أنكره اإلمام مالك:" أن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ النّاس قال بني األذان واإلقامة: قد قامت الصالة، ) والتثويب الذي ٢(

  .)٣٠٩-٢/٣٠٨إبراهيم الشاطيب (-حي على الصالة، حي على الفالح. االعتصام
: ومسعهـ)، ١٩٩( سنة: ولد، الداخل معاوية بن الرمحن عبد األندلس صاحب موىل املرواين، بزيع بن وضاح بن حممد )٣(

 أصبغ، بن وقاسم اجلباب، خالد بن أمحد: عنه روى الفرج، بن وأصبغ أويس، أيب بن وإمساعيل معني، بن حيىي
)، وشذرات ١٣/٤٤٦للذهيب ( -انظر: سري أعالم النبالء .هـ)٢٨٧( سنة احملرم يف تويفوغريهم،  أمين بن وحممد

  ).٢/١٩٣ابن العماد ( -الذهب
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 أك أمل: مالك له فقال ،الفجر طلوع الناس يعرف أن أردت :قال تفعل؟ الذي هذا ما: له
 دثحتُ  ال تفعل، ال: مالك له فقال التثويب، عن يتين إمنا: فقال ؟يكن مل ما عندنا حتدث أال
 فقال إليه مالك فأرسل األبواب، يضرب جعل مث ا،زمانً  اأيضً  فكف ،فيه يكن مل ما بلدنا يف
 تفعل، ال :مالك له فقال الفجر، طلوع الناس يعرف أن أردت: قال ؟ تفعل الذي هذا ما: له
  .)١("فيه يكن مل ما بلدنا يف حتدث ال

يعترب أن بدعة التذكري من أكرب الذنوب تنفريًا  -رمحه اهللا -ويعترب اخلصوم أن اإلمام
، ويف هـذا يقول ابن داود:" �للناس، وافرتاء على اإلمام بأنه يكره الصالة على رسول اهللا 

بعد األذان يوم اجلمعة،  �فأكرب الذنوب عندهم لبس اخلامت والسبحة، والصالة على النيب 
  .)٢(اجلمعة"وليلة 

  .)٣(أو ُيكررها يُقع عليه أشد العذاب �وزعم أن من ُيكثر الصالة على النيب 

" أن املؤذن يزيد يف يوم اجلمعة  �وذكر أن غايَة ما يفعلونه من الصالة على النيب 
  . )٤(وليلتها تنبيًها للغافلني وإرشاًدا للطالبني واعتناًء بأمر اهللا"

ومن أعظم السنة اليت أمجعت عليها األمة من أزمان  ،ويُعد ذلك من البدع احلسنة
  .)٥(ُمتطاولة، ومل ُيكرهه إال خليفة ُمسيلمة الكذاب بزعمه

يوم اجلمعة  �ويزعم بن داود فيما ينقله عن عامل من املدينة، أن الصالة على النيب 
ول، وأقرها وليلتها أمر حمبوب، وإن كان على املنابر فهو من البدع اليت حدثت يف الصدر األ

من بعدهم، فإن صحب ذلك نية صادقة وقصد تنبيه الغافلني هلذه الفضيلة أُثيب على 
  . )٦(ذلك

                                                           

  ).١٠٤) البدع (١(
  أ).١٤٢ب)، وانظر: صحيفة (٥٥صحيفة ( -الصواعق والرعود  )٢(
  ب).١٤٢صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٣(
  أ).١٤٣صحيفة (-)املرجع السابق٤(
  ب).١٤٣صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٥(
  ب).١٤٣-أ١٤٣صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٦(



٩٧ 

وقد ذهب ابن داود إىل ما هو أعظم من ذلك، فقد افرتى على الدعوة وأئمتها، بأم 
  .)١(سيدي وموالي أنه ُمشرك �حيكمون على من يقول عن النيب 

أشاعوا عنه يف جمتمعام ومؤلفام كراهيتـه  -رمحه اهللا -امفهوالء عندما تصّدى هلم اإلم
:"كان -رمحه اهللا -كقـول علـوي احلـداد عن اإلمام حممـد بن عبد الوهاب  �لـذكر رسـول اهللا 

، �كثريًا بعبارات خمتلفة، منها قوله فيه :"إنه كان يكره الصالة على النيب   �ينتقص النيب 
اجلهر ا على املنابر، ويؤذي من يفعله، ومنع من اإلتيان ا  ويتأذى من مساعها، وينهى عن

، �على املنابر ليلة اجلمعة؛ ولذلك أحرق دالئل اخلريات، وغريه من كتب الصالة على النيب 
  . )٢(ويتسرت بدعوى أن ذلك بدعة"

راءة ـمن ق (أي: أتباع الدعوة) كانوا مينعونوقال أمحد دحالن يف الصد عن دعوة اإلمام: "
 ،وعلى ذكرها كثري من أوصافه الكاملة، �دالئل اخلريات املشتملة على الصالة على النّىب 

حّىت أّن رجًال  ،ذانعلى املنابر بعد األ �الصالة عليه من  مينعونو  ،ركـإّن ذلك ش: ويقولون
فأتوا  ،كان املنع منهم بعد اآلذان بعد أن �ى على النّىب وكان مؤذنًا وصلّ  ،كان أعمى صاحلًا

فهذا الكالم مع بشاعته فيه إيهام وإام، ، )٣("به إىل ابن عبد الوهاب فأمر به أن يقتل فُقتل
رمحه  -وتشنيع بظاهره على اإلمام عند العوام، وتنفري هلم عن توحيد امللك العالم؛ فإن اإلمام

د أبطله مجاعة مل ينه عن ذلك، ومل يبطل إال الفعل الذي يُفعل يف كثري من البلدان، وق- اهللا
قبله من األعيان، وأنكره مجع من النقاد، وقالوا: ال يُتقرب إىل اهللا تعاىل به؛ ألنه بدعة 

  .)٤(حمضة

وحيض عليها، فكيف  �يُذّكر حبقوق أهل بيت النيب  - رمحه اهللا -وإذا كان اإلمام
 بيت ألهل اهللا أوجب وقد:" - رمحه اهللا -، إذ يقول-عليه الصالة والسالم -بصاحب الرسالة

                                                           

  ب).٢٠٨صحيفة (-انظر: املرجع السابق )١(
  ).٤علوي احلداد ( -مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام )٢(
  ).٤٤أمحد دحالن ( -). وانظر: الدرر السنية يف الرد على الوهابية١٤فتنة الوهابية ( )٣(
  ).٣٧٩-١/٣٧٨انظر: تاريخ ابن غنام( )٤(
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 بل التوحيد؛ من أنه ويظن حقهم، يسقط أن ملسلم جيوز فال حقوقًا، الناس على � اهللا رسول
  .)١("الغلو من هو

ابن سحيم، فرد عليه اإلمام،  -رمحه اهللا -وقد روج هلذه البدعة بني الناس يف زمن اإلمام
واجتهد يف بيان أصل هذه البدعة وَمنشئها، وموقف أهل العلم منها، وحاور اخلصم بالدليل 
 واحلجة، واإلغالظ بالقول، بعد أن رأى منه املكابرة واملعاندة، وُحماولته اإليهام بصبغ العبارات

يف إنكاره بني األلفاظ املشروعة واملمنوعة، وإن حاول  -رمحه اهللا -وفّرق اإلمامبصبغة شرعية، 
 - رمحه اهللا - مع فتح اإلمامالـُمعرتض أن ُيضفي عليها الصبغة الشرعية، كقوله: بدعة حسنة، 

 أعجب نم فيها فكالمك ،التذكري مسألة أما"و له آفاق للفهم لو أراد الوصول للحق، فقال: 
 يف ضاللة كلو  ضاللة بدعة كل: "يقول � والنيب حسنة، بدعة :تقول أنت العجاب،

 رسول بكذ نو  اء،علم ألنكم وأباك؛ أنت نصدقكف به، علينا تشري ،شيًئا يستثنِ  ومل ،)٢("النار
 كان فإذا ،والبهتان الصريح الكذب املركبة اجلهالة مع فتجمع ،اإلمجاع نقلك من والعجب ،اهللا
 صاحب من أعلم أنك أتظن ،متعددة مواضع يف كراهيته ذكر قد ،األذان باب يف اإلقناع يف

 التذكري أن هلم أقررت )٣(عبد الرمحن الشنيفي جاءك ملا وأيًضا !مجاعلإل خمالًفا تظنه أم ،اإلقناع
  ؟!.جاءك العلم هذا فمىت مكروهة بدعة

 على بالسجود اهللا أمر :افأيضً ، اإلطالق على نبيه على بالصالة اهللا أمر :قولك وأما
 يدل أو ،لألصنام السجود على هذا فيدلّ أ )٤(m��i�hl: قوله يف اإلطالق

 النيب ى وكذلك :قلنا �النيب عنه ى قد ذاك :قلت فإن ؟النهي أوقات يف الصالة على
 أهل وأنكره ،طويل زمن من حادث هذا أن ومعلوم ،ضاللة بدعة كل أن وذكر ،البدع عن�

 التذكري حدث ما أول أن األوائل كتاب يف السيوطي ذكر وقد ،اإلقناع صاحب منهم العلم

                                                           

  ).٣/١٥٦( الرسائل الشخصية - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
 صحيح يف األلباين وصححه)، ١٥٧٩) (ح٢١٩٣باب كيف اخلطبة ( -كتاب صالة العيدين  -رواه النسائي يف سننه )٢(

   ).١٤٨٧) (ح١/٣٤٦( النسائي سنن
  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد. )٣(
  ].٧٧سورة احلج آية رقم [ )٤(



٩٩ 

 كالم فأرنا ،)١(قالوون بن الناصر زمن يف ،السبعمائة بعد لصالا الناس لتهيؤ اجلمعة يوم
 والبهتان املركب اجلهل إال عندك فليس ،حسنة بدعة وجعله ،فيه رخصأ العلماء من واحد

  �����.)٢("والكذب

على من يتورع عن الفتيا ونفع الناس يف األمور  -رمحه اهللا -واشتد نكري اإلمام
 نفع عن كمكفّ  العجب منالصحيحة، ويتجاسر على الكالم يف بدعة التذكري فيقول: "

 األمور هذه مثل يف تبالغون مث الفتيا، علينا يتعني ال :وتقولون ،الصحيحة املسائل يف املسلمني
  .)٣("بإنكاره اإلقناع وكالم واإلمجاع األدلة صرحت الذي التذكري :مثل

أنه مل يأُل جهًدا يف بيان احلق وإيضاحه للسائل بشىت  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
 إنه فقلت ؟ التذكري عن سألين )٤(صاحل ابن إناألساليب، وقد سئل عن هذه البدعة فقال: "

 بصاحل منا أعلم � الرسول أن له وذكرت ،به إال اجلمعة يعرف ال من عندنا أن فذكر ،بدعة
 تتثقلوا فال، � نبيكم اتباع يف بابًا لكم اهللا فتح فإذا ،الزيادة عن وى األذان سنّ  وهو ،أمته
  .)٥("ورسوله اهللا طاعة يف العادات قطع من

ساروا على سار تالميذه الذين تربوا يف مدرسته، والذين  - رمحه اهللا -وعلى منهج اإلمام
: - رمحه اهللا - بن عبد الوهاب منهجه بكل جالء ووضوح، يقول الشيخ عبد اهللا بن حممد

"فمن البدع املذمومة اليت ننهى عنها: رفع الصوت يف مواضع األذان بغري األذان، سواء كان 
 ، أو ذكرًا غري ذلك بعد أذان، أو يف ليلة اجلمعة، أو رمضان، أو�آيات، أو صالة على النيب 

حيم،  ذكري، والرتالعيدين، فكل ذلك بدعة مذمومة، وقد أبطلنا ما كان مألوفًا مبكة، من الت

                                                           

ُشغل  )هـ٧٤٧( ةـسن شعبان يف ويلت مصر والشام، ملوك نر مظفامل بامللك امللقب دين،ـال سيف قالوون بن رـلناص) ا١(
ابن كثري  -قُتل بعد سنة وأربعة أشهر من توليه. انظر: البداية والنهاية سريته، وساءت، سنه لصغر باللهو

  ).٢/١٥٣)، واألعالم للزركلي (٢٢٤-١٤/٢٢١(
  ).٣٩٨- ١/٣٩٧ابن غنام ( تاريخ)، و ١٣١-٣/١٣٠الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  .)٣/١٦٩املرجع السابق ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  مل أجد له ترمجة، ولعله من أتباع اإلمام الذين مل يشتهروا.  )٤(
  ).١/٥١٩تاريخ ابن غنام () ٥(
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وحنوه، واعرتف علماء املذاهب أنه بدعة؛ ومنها: قراءة احلديث عن أيب هريرة بني يدي خطبة 
  .)١(اجلمعة"

الشبهة اليت ردا على  - رمحه اهللا -هـ) يقول عبد اهللا١٢١٨ويف تقريره لعلماء مكة سنة (
 نبينا رتبة أن نعتقده والذي:" �راجت على فئام من الناس، وهي كراهة الصالة على النيب 

 حياة من أبلغ برزخية، حياة قربه، يف حي وأنه اإلطالق، على املخلوقني مراتب أعلى � حممد
 املسلم سالم يسمع وأنه ريب، بال منهم أفضل هو إذ التـْنزيل، يف عليها املنصوص الشهداء

 ذلك مع قصد إذا فيه، والصالة املسجد لزيارة إال الرحل يشد ال أنه إال زيارته، وتسن عليه،
 -  والسالم الصالة عليه - عليه بالصالة باالشتغال أوقاته نفيس أنفق ومن بأس، فال الزيارة
  .)٢("عنه احلديث يف جاء كما وغمه، مهه وكفي الدارين، بسعادة فاز فقد عنه، الواردة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).١/٢٣٧مجع: عبد الرمحن بن قاسم (-الدرر السنية يف األجوبة النجدية) ١(
  ).١/٢٣٠املرجع السابق( )٢(



١٠١ 

  الشبهات حول المحمل واستغاللها للنيل من الدعوةالمطلب الرابع: 
وجيعلونه  ،ويزين بأنواع الزينة ،مجل ينصب عليه هودج حيمل كسوة الكعبة املشرفة :احململ

ال يتفق مع قدسية املكان،  ذيال ويأيت يف موكب من الطبول والزمر، يف مقدمة قافلة احلج
وبالغوا  ،حىت توهم العامة أنه جزء من احلج ؛أو الفريضة الشرعية ،وجعلوا ذلك كالسنة املتبعة

  .)١(يف تعظيمه والتمسح به

وقد بذل أهل البدع يف إحياء هذه البدعة جهدهم، واستنفدوا فيها الوسائل العملية 
كلل وال ملل، وحتملوا املشاق من أجل ذلك، بالرغم من حتذير   والقولية، وأنفقوا يف سبيلها بال

علماء الدعوة وأئمتها من هذه البدعة، وإخبارهم للقائمني عليها أن اإلتيان ا إىل املشاعر 
   .)٢(املقدسة سيعرضها لإلتالف؛ ألنه من تغيري املنكر املأمور به شرًعا

أميـر احلاج الشامي،  )٥(إىل عبد اهللا باشا:"وأرسل الوهايب )٤(يف تارخيه )٣(يقول اجلربيت
يقول له: ال تأت إال على الشرط الذي شرطناه عليك يف العام املاضي، وهو أن تأيت بدون 

  .احململ، وما يصحبهم من الطبل والزمر واألسلحة، وكل ما كان خمالًفا للشرع"

ودعوته، وصفاء املنهج  - رمحه اهللا -والحتاد السلطتني الشرعية والسياسية، وأثر اإلمام
على أمري الركب املصري  -رمحه اهللا - الذي ترك األتباع عليه ووضوحه، فقد أنكر األمري سعود

                                                           

جملة البحوث  )١٣٥حممد السلمان ( -اإلسالمي حقيقة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل انظر: )١(
جان  -)، والتذكرة يف أصل الوهابينيهـ١٤٠٨ة (ربيع األول إىل مجادى الثانية لسن )٢١(العدد -اإلسالمية

  ).٣٨رميون(
اجم يف اآلثار عجائب) انظر: ٢( والعثمانيون وآل سعود يف األرشيف ٤/٢٣(عبد الرمحن اجلربيت  -رخباواأل الرت ،(

  ).٧٩زكريا كورشون( -العثماين
 رجاهلا، وسري وقائعها ومدون مصر، مؤرخ احلبشة بالد يف الزيلع وهي) جربت( إىل نسبة :اجلربيت حسن بن الرمحن عبد) ٣(

، الديوان كتبة من مصر احتالله حني) نابليون( وجعله زهر،األ يف وتعلم هـ)١١٦٧سنة ( القاهرة يف ولد، عصره يف
اجم يف اآلثار عجائب ، له كتابعلي حممد عهد يف احلنفية إفتاء ويل له قتل. ر املعروف بتاريخ اجلربيتخباواأل الرت 
  ).٣/٣٠٤هـ). انظر: األعالم للزركلي (١٢٣٧سنة ( اخمنوقً تويف  بصره، ذهب حىت اكثريً  فبكاه ولد

)٤/٧١( )٤.(  
هـ)، كان جادا يف حياته، حصل مجلة من العلوم، ١١١٥، ولد سنة(احلسيين باجلتجي الشهري إبراهيم بن باشا اهللا عبد )٥(

وكان حسن اخلط، ويل حلب ودمشق وبالد بكر للدولة العثمانية، توىل إمارة احلج وحارب أنصار الدعوة، تويف 
  ).٤/٦٤)، واألعالم للزركلي (٨٢- ٣/٨١املرادي (حممد  -هـ).انظر: سلك الدرر١١٧٤سنة(
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 إشارة هو :فقال )،احململ( :بالعويدات يعين ؟معكم اليت والطبول ،العويدات هذه مابقوله: "
 به أتيت نإو  لعاما هذا بعد بذلك تأت ال :فقال عادم حبسب الناس اجتماع على وعالمة
  .)١(أحرقته"

يف التدرج يف اإلنكار على الـُمخالفني،  -رمحه اهللا -وقد طبق أتباع الدعوة منهج اإلمام
وذلك بالتدرج من التحذير بالقول، إىل املنع من دخول مثل هذه الـُمنكرات إىل املشاعر 

  الـُمقدسة.

بل جاءوا به يف العام التايل، فلم ُميّكنوا من ومع هذا التحذير، فإن أهل البدع مل ينـزجروا؛ 
هـ) بسبب منع احململ، حيث ١٢٢٢دخول املشاعر املقدسة، وقد رجع احلج الشامي عام (

، "ومل )٢(سبق وأن ُحذروا من اإلتيان به، وما يصحبه من الطبل والزمر، واألسلحة واملخالفات
  .يف تلك السنة بسبب هذا املنع )٣(ول"جتر العادات املتبعة يف احململ من الزمر ودق الطب

وقد افرتى الـُمخالفون على علماء الدعوة وأئمتها بـقوهلم: إم نادوا بعد انقضاء احلج أن 
m�P�Oال يأيت إىل احلرمني بعد هذا العام من حلق ذقنه، وتال املنادي قوله تعاىل: 
�\[�Z�Y�X�W�V�U�T��S�R�Ql)وقاموا بإخراج  )٤

يقف األمر عند هذا احلد؛ بل أثاروا الفتنة بني الناس ودعوهم إىل قتال أهل  ، ومل)٥(احلجاج
التوحيد، وسعوا لزعزعة األمن يف بالد احلرمني، واستعانوا مبن على شاكلتهم، وأشاعوا أن 

منعوهم من احلج، فانقطع احلج الشامي واملصري عام  -على حد زعمهم -الوهابيني
ح أن الذي ُمنع الطبل والزمر ومحل األسلحة، وهذا دفع هـ) ذه احلجة، والصحي١٢٢٣(

أصحاب اللعاعة أن يذهبوا إىل مقر العاصمة العثمانية للشكوى، ويطلبوا خالص احلرمني من 
الوهايب على حد زعمهم؛ ألم فقدوا بعض األعمال كالكناسة والفراشة، ويذكروا أن الوهابية 

 ٦(ة من الذخائر واجلواهراستولوا على ما كان باحلجرة النبوي(.  
                                                           

  ).٤/٧٢املرجع السابق() ١(
  ).٤/٧١انظر:املرجع السابق() ٢(
  )٤٨أيوب صربي (-تاريخ الوهابيني )٣(
  ].٢٨سورة التوبة آية رقم [ )٤(
اجم واألخبار )٥( ٤/٧٦عبد الرمحن اجلربيت( -انظر: عجائب اآلثار يف الرت.(  
  ).١٢٢-٤/١٢١لسابق (انظر: املرجع ا )٦(



١٠٣ 

     

 معوقات فكرية.: نيالفصل الثا
 وفيه ثالثة مباحث:

 .والتقليد عصبالت  المبحث األول:�

 .اتباع الهوى والحسدالمبحث الثاني: �

الخصـــوم مـــن أصـــحاب الزعامـــات والمنتســـبين المبحـــث الثالـــث: �

 للعلم.
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  معوقات فكرية: نيالفصل الثا
اإلنساين له أثره اخلطري يف األمة، واإلنسان بطبيعته يؤثر ويتأثر، وال بد  ال شك أن الفكر

سّلم به أن العقيدة هلا أثرها الواضح يف 
ُ
له أن يفكر يف فعله اآليت ومستقبله احليايت، ومن امل

الفكر، ومىت احنرفت العقيدة عن هدى اهللا ووحيه احنرف الفكر، وهوى بصاحبه يف مهاوي 
يع إنقاذ نفسه من اهللكة إال إذا سلم قياد فكره لوحي اهللا؛ ألنه املعصوم من الردى، وال يستط

��w�p�o�nالباطل � �m� lk��j� �i�h�g�f�e�d�cv )م فكره )١وإذا سل ،
للتيارات الفكرية املتضاربة، اليت هلا أثرها البالغ يف أمن األمة الفكري، ملا تؤديه من نتائج سلبية 

وحدم، وفهمهم الصحيح إلسالمهم وأصوله العظيمة اليت دعا إليها، حتول بني املسلمني و 
  وذلك بسبب تسليمهم ألفكار انتهجها كل من حاد عن اهلدي القومي والصراط املستقيم.

فما نتج استحالل األموال واألنفس املعصومة إال عن تعصب مقيت، ُبين على خلل 
لدين اإلسالمي؛ ألن نتائج الفكر ومثرته عمل فكري أمثره البعد عن األصول واملنابع األصيلة ل

ُيرتجم يف واقع اإلنسان، يظهر على تعامله مع احمليطني به على خمتلف األصعدة، فما نبتت 
إال عن فكر، وما ظهر التشيع والرفض إال عن فكر، وما عصفت باألمة  )٢(نابتة اخلوارج

يف األمة إال بسبب  )٥(واحلداثة )٤(ليةوالليربا )٣(عاصفة الفرق إال عن فكر، وال شرخت العلمنة
الفكر، وما ُأستحلت دماء املسلمني، وشنع بعضهم على بعض قدميًا وحديثًا إال بسبب 

                                                           

  ].٤٢سورة فصلت آية رقم [ )١(
بعد حادثة التحكيم، وُيسمون احلرورية،  -رضي اهللا عنه -) اخلوارج: مسوا بذلك خلروجهم على علي بن أيب طالب٢(

 والنواصب والُشراة، ويُكفرون أصحاب الكبائر، وُخيلدوم يف النار، وهلم فرق متعددة، وكل من خرج عن اإلمام احلق
للشهرستاين  -)، وامللل والنحل٦٩-٦٢الذي اتفقت عليه اجلماعة فهو خارجي. انظر: التنبيه والرد للملطي (

)١٣٥-١/١٠٦.(  
الَعْلَمانية: مشتقة من الَعْلم مبعىن الَعاملَْ أو الدنيا، والَعْلماين هو خالف الديين أو الكهنويت. املعجم ) نسبة للعلمانية، و ٣(

سفر -)..فالعلمانية:تعين إقامة احلياة على غري الدين.العلمانية٦٤٦باب العني( –العربية جممع اللغة  - الوسيط
  ).٢٤احلوايل(

يُبني مفومهها وُحيدد معاملها، وُميكن تعريفها بأا: مذهب سياسي أو حركة دف لتحرير  ) ال يُوجد هلا تعريف دقيق٤(
 -كل وفق أخالق من يتبناها. انظر: الليربالية نشأا وجماالااإلنسان من القيود السلطوية، وتفرط يف احلرية، وتتش

  http://ar.wikipedia.org املوسوعة احلرة. -)، وموقع ويكيبيديا٧عبد الرحيم السلمي(
خالفة والرافضة لدين اهللا وشرعه. احلداثة يف العامل العريب٥( 

ُ
-) احلداثة: مصطلح وضع ملذهب معني له أصوله احملددة؛ امل

  ). ١/٣٥حممد العلي(-سة عقديةدرا



١٠٥ 

، بفهم �شطحات فكرية، َيظهر صالحها وفسادها بعد عرضها على كتاب اهللا وسنة رسوله 
سلف األمة والراسخني يف العلم من العلماء الربانيني، الذين يستطيعون أن ُجيّلوا ما ُميوه به 

بقدرته على قلب املفاهيم وتشويه أصحاب الفكر املنحرف الذي يضطلع بعض ُمنظريه" 
عان احلقائق وطمسها، وتقدمي أدلة وبراهني غري كافية أو مناقضة للواقع، واستعمال الكلمات مب

  �.)١("مبهمة غري حمددة، أو مبعاٍن متقلبة وخمتلفة
فَتالعب األعداء باملفاهيم واملصطلحات الشرعية، وقاموا برتسيخها يف أذهان الناس 

 نمشوهة، مث ذموا من متسك باأللفاظ الشرعية، أو انتحلها، أو انتمى إليها فقالوا:"إ
 من الصاحل السَلف عليه كان ما على افظةواحمل فيها، ثبت مبا واألخذ، اهللا بشريعة االستمساك

  .املذموم التعصب ألوان من لون صاحل وعمل صاحلة عقيدة

 إليها، والرجعة األوىل، اجلاهلية بتقاليد واألخذ له، والتعصب اجلاهلي، الرتاث إحياء أما
 غري فاسًدا عمًال  أو ،الفنّ  أمور من تافًها أمرًا أو ا،شر  ذلك كان ولو قومية، فضيلة فهو

  .)٢("صاحل

وابتُلي بفئام من الناس محلهم احنرافهم الفكري والعقدي  - رمحه اهللا - وقد عاىن اإلمام
على التعصب والتقليد اتباًعا للهوى وحسًدا لغريهم من الظهور عليهم ولو كان باحلق؛ من 

، وشنعوا عليها، -ه اهللارمح -أجل احلفاظ على زعامام الدينية والدنيوية، فعارضوا دعوة اإلمام
وعلى أتباعها مما كان له األثر يف عدم قبول الدعوة وإعاقتها، وهذا يتضح من خالل املباحث 

  اآلتية: 

   

                                                           

  ).٥٠( العتييب  صاحل بن سعد -الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية مقررات يف الفكري ألمن: اانظر) ١(
  ).٢٩٩عبدالرمحن  امليداين( -أجنحة املكر الثالثة )٢(
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  والتقليد التعصب المبحث األول:
أن فّرق بني الناس يف امللكات والفهم واالستنباط  -سبحانه وتعاىل -إن من حكمة اهللا

 ة واملعرفية للوصول إىل احلق، ولكن العربة بقوة احلجة والدليل السامل من والقدرات العقلي
التعصب والتقليد؛ اللذّين مؤادمها إىل التفرق واالختالف، واملتعصبة واملقلدة جعلوا التعصب 

�:وقالواللمذاهب ديانتهم، ومنهم من قنع بتقليد من يرى متثل احلق يف شخصه وقوله ال دليله، 
w� ��U�T�S�R�Q�P�O��N�M� �Vv)وال شك أن هذا مبعزل عما  ،)١

�w�\�[����Z�Y: -تبارك وتعاىل - ينبغي أن يكون عليه املسلم الذي يعي قول احلق

�n� _^�]v)فمن استبانت له السنة وخالفها فقد خالف ما أمجع عليه  ،)٢
 يكن مل � اهللا رسول سنة له تناستبا من أن على املسلمون أمجع: "الشافعي قالاملسلمون، 

، واملتعصب والـُمقلد خارجان عن زمرة العلماء، وليس )٣("الناس من أحد لقول ايدعه أن له
، فهما ممن جيد وجيتهد يف رد الدليل انتصارًا ملقلده �هلما نصيب من إرث رسول اهللا 

  .)٤(ومتبوعه

من أبعد الناس عن هذين الداءين؛ ألن مبىن احلق عنده على  -رمحه اهللا - وقد كان اإلمام
الكتاب والسنة، واالقتداء بأئمة السَلف فيما مل يقم دليل على خالفه، خبالف من  دليل

  عارضه من اخلصوم الذين استبعدوا فهم النصوص، واالجتهاد يف دالالا على أمثاهلم.

وال شك أن خطر التعصب والتقليد على األمن الفكري ظاهر؛ ألنه ليس للمتعصبني وال 
  مشارم ومتبوعيهم ونزعام.للمقلدين قاعدة؛ الختالف 

كان ُمعظًما للنصوص، وُمقدًما هلا على أقوال الرجال، داعًيا إىل   -رمحه اهللا -واإلمام
  االعتماد على الدليل، ونبذ التعصب والتقليد، وهذا يتضح من خالل املطلبني التاليني:

  

                                                           

  ].٢٣سورة الزخرف آية رقم [ )١(
  ].١٢٣سورة النساء آية رقم [ )٢(
  ).١/٥ابن القيم ( -املوقعني عن رب العاملنيأعالم  )٣(
  ).١/٥انظر: املرجع السابق( )٤(



١٠٧ 

  المطلب األول: التعصب
والتألب  ،ن يدعو الرجل إىل نصرة عصبتهوالعصبية: أ ،من العصبية التعصب يف اللغة:

فإذا جتمعوا  ،وقد تعصبوا عليهم إذا جتمعوا ،يناوئهم، ظاملني كانوا أو مظلومني معهم على من
  .)١(قيل: تعصبوا، فريق آخر على

ينحاز اإلنسان لفكره، أو فكر تابعه بال دليل وال برهان، وجيعله  أنواملراد بالتعصب هنا: 
  .)٢(ر الناسحجة عليه وعلى سائ

  والتعصب يكون يف األقوال ويف األعمال، ويكون دينيا وطائفيا ومذهبيا ودوليا.

وليس للتعصب زمام وال خطام، فهو يقوم على التعميم واجلمود والبعد عن املوضوعية 
، فبداياته كالم واياته تفرق يف العقيدة والشريعة )٣(وعدم العدالة؛ ألنه ينتهك كل احلمى

والسياسة، وعدوان وقتل ومتزيق لوحدة األمة اليت أمر اهللا ا يف حمكم تنزيله ودعا إليها رسوله 
  .)٤(قوًال وعمًال  �

والتعصب له أثره البالغ يف إعاقة الدعوات الرامية للتصحيح، ومن مث ينعكس على األمن 
اجلماعات واألفراد؛ وذلك بسبب االحنراف الفكري الذي طرأ على العقل الفكري لألمم و 

بسببه؛ حلجر املتعصب على آراء اآلخرين، وعدم االعرتاف بوجودهم، وتزداد اخلطورة عند إرادة 
  .)٥(فرض الرأي على اآلخرين بعد إقصائهم بغري حق

من الغري دون  يرفض كل رأي صدر والتعصب يقود إىل اجلمود الفكري، وجيعل منتحله
حبث عن دليل أو املطالبة بربهان، بل إنه يف الغالب يبحث عن األدلة والشواهد اليت توافق رأيه 

  .)٦(وهواه، فيربزها ويظهرها على أا احلق الذي ال مرية فيه

                                                           

  ).٩/٢٣٣باب العني ( –انظر:لسان العرب البن منظور  )١(
  ).٨٦حممد الشوكاين( -انظر: أدب الطلب ومنتهى األرب )٢(
عبداهللا  -ألمن الفكريانظر: منوذج تشخيصي وإطار حبثي مقرتح لدراسة ظاهرة التكفري باعتبارها مهدًدا ل) ٣(

  هـ). ١٤٣٠) حبث مقدم للمؤمتر الوطين األول لألمن الفكري(١١(الربيدي
  ).١/٢٩٤عبد الرمحن اللوحيق( -انظر: مشكلة الغلو يف الدين )٤(
  ). ٧٥عبد احلفيظ املالكي ( -: حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري) انظر٥(
  ). ١١٠أمل نور ( -انظر: مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم وتطبيقاته الرتبوية) ٦(
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أدى التعصب املذموم إىل دمار البالد وخراا، كما وقع يف مدينة أصفهان  وقد
 ،واحلنفية الشافعية بني والتعصب الفنت لكثرة نواحيها يف اخلراب فيها فشا" هـ) حيث٣١٧سنة(

 ال وخربتها وأحرقتها األخرى حملة بت طائفة ظهرت فكلما ،احلزبني بني املتصلة واحلروب
  .)١("وقراها رساتيقها يف األمر وكذلك ،ذمةً  وال إال  ذلك يف يأخذهم

 املسلمني انقسام يف كبري دور املذهيب للتعصب كان وقد:"-رمحه اهللا - )٢(ويقول ابن كثري
 ،ابعضً  بعضهم وانتقص ،بعض يف بعضهم املذاهب أتباع طعن فقد ،بينهم فيما الفنت وانتشار

 اقياسً  ذلك فجوزوا تساهلوا مثأحد املذاهب الزواج من اآلخر،  حرم أن إىل األمر وصل حىت
  .)٣("الكتاب أهل نساء على

، احنرف فكره، وسريه هواه، وعارض املنطق، وما ميليه العقل فمن غلب عليه التعصب
واحنراف هو خطأ بغري دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، لرأي تعصب لالالسليم؛ ألن 

بناء على ميل إىل جهة، أو  ؛عدم قبول احلق عند ظهور الدليليؤدي إىل  التعصبفكري، ف
  فكر سياسي، أو طائفة. أوطرف، أو مجاعة، أو مذهب، 

يقود إىل األذى والتأليب على اخلصوم، مث يؤدي إىل اختاذ موقف سلوك خطري والتعصب 
  معاٍد، مث يؤدي إىل اهلالك وخسران الدنيا واآلخرة.

ظله  يف، ويعيش الناس حسيا وفكريا مستقر وآمن نساينإجمتمع  أن يوجدتصور فال يُ 
  .)٤(فكر غريه ولو كان ُحمقافض احلق الثابت، ويصادر مع وجود التعصب الذي ير آمنني، 

  

                                                           

   ).١١/٦٠ابن كثري(-)، وانظر: البداية والنهاية١/٢٠٩ياقوت احلموي(-معجم البلدان )١(
رى إمساعيل بن عمر بن كثري بن ذرع الُبصروي األصل مث الدمشقي الشافعي، ولد مبجيديل قرية من أعمال مدينة ُبص) ٢(

هـ)، تتلمذ على أخيه كمال ٧٠٦هـ)، وكان أبـوه خطيًبا ا، انتقل بعـد وفاة والـده إلـى دمشـق سنة (٧٠١سنة (
الدين عبد الوهاب واملزي والربزايل، برع يف علوم شىت كالفقه واحلديث والتفسري، من مصنفاته، تفسري القرآن العظيم، 

أمحد بن  –)، والدرر الكامنة ٣١-١٤/٢١،٢٣: البداية والنهاية له (هـ). انظر٧٧٤والبداية والنهاية، تويف سنة (
  ).١٢٤-١١/١٢٣ابن تغري بردي ( -)، والنجوم الزاهرة٤٤٦-١/٤٤٥حجر(

   ).١١/١٦٢البداية والنهاية () انظر: ٣(
  ).٣٦٢-٣٥٩خالد بن عبدالرمحن القريشي ( - االحنراف الفكري وأثره يف اإلرهاب) انظر: ٤(



١٠٩ 

، يعلم أن التعصب:" وعلى كل حال، فكل عاقل مل يعمه - رمحه اهللا -)١(يقول الشنقيطي
تقليد إمام واحد بعينه، حبيث ال ُيرتك من أقواله شيء، وال يؤخذ من أقوال غريه شيء، وجعل 

وافق أقواله منهما جاز العمل به، وما خالفها منهما أقواله عيارًا لكتاب اهللا وسنة رسوله، فما 
 �وجب اطراحه، وترك العمل به، ال وجــه له ألبتة، وهو خمالف لكتاب اهللا وسنة رسوله 

رمحهم  -، وإمجاع األئمة األربعة-رضي اهللا عنهم أمجعني - وإمجاع الصحابة والتابعني وتابعيهم
ب اهللا وسنة رسوله، والعمل مبا علموا منهما، والواجب ، فالواجب على املسلمني تعلم كتا- اهللا

  .)٢(على العوام الذين ال قدرة هلم على التعّلم، سؤال أهل العلم، والعمل مبا أفتوهم به"

داء التعصب املقيت للمذاهب  -رمحه اهللا -ومن أشد املعوقات اليت واجهها اإلمام
لّنصوص الّصرحية إما بالطعن فيها، أو واألشخاص والرؤساء والبلدان، والذي أدى إىل رّد ا

  .)٣(على حماربة هذا اخللق الذميم بشىت الوسائل -رمحه اهللا - تأويلها، أو صرف دالالا وحرص

ابن السويدي، وقد سلك مسالك شىت محله  -رمحه اهللا -وممن زامن ظهور دعوة اإلمام
عب االستدالل ا على تعصبه على مجيع ما سبق من أدواء التعصب، فمرة يذكر نصوًصا يص

احلال اليت تفشت يف عصر اإلمام كفضل املدينة، والنصوص الدالة على وجود الطائفة املنصورة 
، أو يؤوهلا تأويًال )٥(، ويصرف دالالت النصوص وأقوال أهل العلم إىل ما يراه)٤(إىل آخر الزمان

اع القطعي، وأن الذي يقيمها ، ومن تعصبه املقيت يُقرر أن احلجة ال تقوم إال باإلمج)٦(فاسًدا
  .)٧(اإلمام أو نائبه

                                                           

 ولد ،)موريتانيا( شنقيط علماء من مدرس مفسر ،الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن منياأل حممد) هو ١(
 اجلامعة يف اوأخريً ، الرياض مث املنورة املدينة يف امدرسً  واستقر) ١٣٦٧( وحج ،ا وتعلم هـ) يف موريتانيا١٣٢٥سنة (

 جواز ومنع، القرآن تفسري يف البيان أضواء: منها كتب، له. هـ)١٣٩٣سنة ( مبكة تويف .)١٣٨١( باملدينة سالميةإلا
)، ومشاهري علماء جند ٦/٤٥وغري ذلك. انظر: األعالم للزركلي ( والصفات مساءاأل آليات ودراسات منهج، ااز

  ).٥٢٠-٥١٧عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ( –
  ).٧/٣٤٠( -أضواء البيان) تفسري ٢(
  ).٢/٥٠٣عبد احملسن بن باز( -اإلمام حممد بن عبد الوهاب الشخصية: رسائل ) انظر٣(
  ب).٢٩-ب٢٧صحيفة (-) انظر: املشكاة املضيئة٤(
  أ).١٨صحيفة(-) انظر: املرجع السابق٥(
  ب).١٩-أ١٩صحيفة(-) انظر:املرجع السابق٦(
  أ).١٨صحيفة(-) انظر:املرجع السابق٧(
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أصوًال مل يذكرها  -رمحه اهللا -ويسوق ابن عفالق التعصب إىل أن يقرر يف دعوة اإلمام
أن العارض ووادي حنيفة وبالد  -تعاىل - اإلمام أو يدعو إليها بقوله: "فهل ترون يف دين اهللا

 ال يقبل توبة أحد حىت يأيت ابن عبد الوهاب مسيلمة دار هجرة، هل ترون يف دين اهللا أن اهللا
تضليل هذه األمة وتكفريها إذا  -تعاىل - فيجعله واسطة بينه وبني اهللا فيتوب عليه، أيف دين اهللا

  .)١(مل تتبع هذا الدجال"

ويلجئ التعصب اخلصم إىل إيراد أدلة بال زمام وال خطام يربر ا الضالل الذي يراه، 
قال: "سيكون مجاعة  �بد اهللا بن داود كذبًا على رسول اهللا أن النيب ومن ذلك ما تفوه به ع

، ومل يكتف ـذا )٢(يقولون للناس حنن علماء ومشايخ ندعوكم إىل الدين وهم كاذبون يف ذلك"
فيقول:  - رمحه اهللا -بل ينقل عن ااهيل ما يشبه املنامـات ليكون دليًال له على ضالل اإلمام

أنه رأى تارخيًا يف اهلند  )٣(الصدوق املشرف بن علي بن حسني بن مشرف "ونقل يل الـُمحقق
الظاهر أنه مروج الذهب للمسعودي أو غريه، فإنه ذكر فيه يف قتال بين حنيفة، قال: وخيرج يف 

  .)٤(آخر الزمان يف بلد مسيلمة رجل يُغري دين اإلسالم، وال يتعدى ُملكه جند"

ن نزالء املدينة، الذين آل م تعصبهم إىل احلكم وينقل ابن داود عن أحد العلماء م
   .)٥(باستباحة دم اإلمام، واحلكم بوجوب قتله دون تأخري ملن يقدر عليه

جهده يف مواجهة هذا الـُمعوق، حيث سلك مسلك التنظري  -رمحه اهللا - وقد بذل اإلمام
، ويف كتابات اإلمام      العلمي، والتطبيق العملي يف معاجلة ظاهرة التعصب اليت سـادت يف زمنه

يظهر عدم تعصبه ألي إمام أو مذهب، بل يهتم بالدليل، ويصف العالج الذي  - رمحه اهللا-
به الشفاء من داء التعصب، وهو اإلخالص هللا، والتضرع إليه، فهو أعظم وسيلة للخالص من 

ا حبجة داء التعصب، وحتدى اخلصوم مبا ينتسبون إليه من مذاهب ويتعصبون هلا أن يأتو 

                                                           

  أ).٤٤صحيفة(-رد ابن عفالق على ابن معمر )١(
  أ).٣٥صحيفة(-الصواعق والرعود )٢(
  مل أقف له على ترمجة. )٣(
  أ).٣٥صحيفة(-الصواعق والرعود )٤(
  ب).٨٢صحيفة(-املرجع السابق )٥(



١١١ 

حيث  )١(إىل حممد بن سلطانصحيحة وبرهان يردون به على اإلمام، ويتجّلى ذلك يف رسـالته 
يقول: "...وجاءنا عنك أنك تقول: أبغيكم تكتبون يل الدليل من قول اهللا وقول رسوله، وكالم 
 العلماء على كفر الذين ينصبون أنفسهم للنذور والنخي يف الشدائد، ويرضون بذلك، وينكرون
على من زعم أنه شرك، ويذكرون عنك أنك تقول: أبغي أعرضه على العلماء يف اخلرج ويف 
األحساء، ولكم علي أين ما أقبل منهم الطفايس والكالم الفاسد؛ فإن بينوا حجة صحيحة من 
اهللا ورسوله أو عن العلماء تفسد كالمكم، وإال اتبعت أمر اهللا ورسوله، واعتقدت كفر 

دهم، وتربأت منهم فإن كنت قلت هذا فهو كالم حسن وفقك اهللا لطاعته، الطاغوت ومن عب
وال خيفاك أين أعرض هذا من سنني على أهل األحساء وغريهم، وأقول كل إنسان أجادله 
مبذهبه إن كان شافعيا فبكالم الشافعية، وإن كان مالكيا فبكالم املالكية، أو حنبليا أو حنفيا 

سلت إليهم ذلك عدلوا عن اجلواب؛ ألم يعرفون أين على احلق وهم على فكذلك، فإذا أر 
�: -تعاىل -الباطل، وإمنا مينعهم من االنقياد التكرب والعناد على أهل جنـد، كما قال w�h

�x�w� �v� � �u�t�s�r� qp�o�n�m� �l� �k� �j�i

y v�)ليه ، وأنا أذكر لك الدليل على هذا األمر، وأوصيك بالبحث عنه، واحلرص ع)٢
وأحذرك عن اهلوى والتعصب؛ بل اقصد وجه اهللا وأطلب منه، وتضرّع إليه أن يهديك للحق، 
وكن على حذر من أهل األحساء أن يلبسوا عليك بأشياء ال ترد على املسألة، أو يشبهوا 

  . )٣(عليك بكالم باطل"

أشكاله، يف تطبيقه ملبادئه، ونبذه للتعصب بكل صوره و  - رمحه اهللا - ومن جهود اإلمام 
يُقرر للخصوم حقيقة تنقطع أمامها كل حجة، وهي أنه ال يتعصب لكائن من كـان حاشا 

 جبهالة، أتيت الذي آت مل احلمد، وهللا فأنا، فيقول: "-عليه الصالة والسالم  - املعصـوم 
 األمر هذا يف دونه، ممن أو (يعين: عبد اهللا بن عيسى) منه أتاين إن أنه ومالئكته اهللا وأشهد

                                                           

)، حفظ القرآن وتعلم يف بلده، كان بينه وبني اإلمام حممد بن ١١٧٩حممد بن سلطان العوسجي، ولد يف ثادق سنة( )١( 
درعية وأخذ عن إمامها وأبنائه وغريهم، وكان ُحمبا جلمع الكتب، توىل قضاء عبد الوهاب مكاتبات، ورحل إىل ال

حممد  -)، وتاريخ الفاخري١/٢٩٠عثمان بن بشر ( -هـ). انظر: عنوان اد١٢٢٣األحساء وتويف ا سنة (
  ).٢٣٠-٢/٢٢٩حممد القاضي( -)، وروضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني١٦٨الفاخري(

  ].٥٦سورة غافر آية رقم [ )٢( 
  ).٨١-٣/٨٠الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ) ٣(
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 اهللا رسول حاشا به، اقتديت إمام كل قول وأترك والعني، الرأس على ألقبلّنها احلق، من كلمة
  .احلق يفارق ال فإنه ؛�

 دين يف ليجادل إليهم يأوح الذي كالمهم وزخرفة الشيطان، أولياء مكاتيب كانت فإن
 أو فيها مما حجة يل فاذكروا أفئدتكم، إليه وأصغت غرته دينه يظهر أن يريد اهللا أن رأى ملا اهللا،

 جبواب عنها أجاوبه مل فإن وافقكم، ومن أنتم عليه تقدرون مما ،الكتب من غريها يف أو كلها،
  .)١("عليّ  فأنكروا الباطل، هي تلك وأن احلق، أنه اهللا هداه من كل يعلم بّنيٍ، فاصل

الناس يُوالون ، وأخذ - رمحه اهللا -ولكون داء التعصب قد استشرى يف زمن اإلمام
ويُعادون عليه، فقد كرره يف رسائله ومؤلفاته، وحذر منه، وزجر عنه، فيقول يف مسائل 

 للمذهب التعصب: واخلمسون اخلامسة ُمقررًا أن هذا مسلك اجلهال يف كل زمان:" )٢(اجلاهلية
��w:"فيها كقوله �̀ � �c�b� �a� �̀_�^v )صبتع أن: والتسعون الثالثة، وقوله:" )٣ 

  فذكر اهللا فيه ما ذكر". ،على احلق والباطل أمر ال بد منه عندهم لطائفته إلنسانا

يف حماربة هذا الداء ظاهرة جلية يف أثره على تالميذه وأتباعه  -رمحه اهللا -وجهود اإلمام
حيث حصنهم من هذا الداء، فظهر أثر هذا التحصني يف حتذيرهم من التعصب يف كتابـام 

رمحهم  -هـ)١٢٤٢هـ) والشيـخ عبد اهللا (١٢٢٤أبناء اإلمام الشيخ حسني ( يقـول ورسائلهم،
  .)٤("الدليل تباعا وترك للمذاهب، التعصب هو ننكره والذي: "- اهللا

ويُقرر الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، أن خطام ودعوم ملن له عقل وعلم، 
ابتلوا بفئام من الناس هذا مسلكهم، ومتسم بالعدل واإلنصاف والبعد عن التعصب؛ ألم 

  .)٥(ينظرون إىل من قال ال إىل املقال

                                                           

مجع: عبد الرمحن بن  -)، والدرر السنية يف األجوبة النجدية٣/١٥٣الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٣/١٣٩الرسائل الشخصية ( -)، وانظر: جمموع مؤلفات الشيخ٥٨-٥٧/ ٣قاسم (

  ).٦/٢٣٦)، (٦/٢٣٤مؤلفات الشيخ (جمموع ) ٢(
  ].٥٦سورة غافر آية رقم [ )٣(
  ).١/٤١٨)، وانظر:(٤/١٤)، و(١/٢٢١مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية) ٤(
  ).١/٢٣٦املرجع السابق() ٥(



١١٣ 

 للنصائح الصدر شرح أسباب أكرب ومن":)١(الرمحن عبد بن اللطيف بدعويقول الشيخ 
 التعصب ثويب من والتجرد ،واهلدى اخلري على العبد حرص من اهللا يعلمه ما ،وقبوهلا واملواعظ
 هذا، من سلم إذا فالقلب ،الدنيوية الشهوات وإيثار ،بالنفس اإلعجاب عن والبعد واهلوى،
 وميكائيل جربيل رب اللهم:" االستفتاح كدعاء،  املأثورة باألدعية اهللا إىل وابتهل

 له والتوفيق دعوة، له تسقط تكاد ال هذا فإن اإلجابة، أوقات يف سيما ال ،)٢("...وإسرافيل
  .)٣("الوريد حبل من أقرب

  

                                                           

 ماا أصا مث ،الدرعية يف)  هـ١٢٢٥( سنة ولد، الوهاب عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد )١(
 ا وأقامهـ)، ١٢٣٣( سنة آخريف  ،والده مع مصر إىل فانتقل ،باشا إبراهيم يد على والتدمري اخلراب من أصاا
 يف التقديس تأسيسومصريني، له مؤلفات كثرية أشهرها:  جنديني علماء على فيها العلم درس ،سنة وثالثني إحدى

 الرد يف اإلسالمية الرباهنيو  ،اإلمام الشيخ على كذب من على الرد يف الظالم مصباح، و سيجرج بن داود على الرد
 عبد اهللا البسام -ـ). انظر: علماء جند خالل مثانية قرونه ١٢٩٣( سنة ، وغريها، تويفالفارسية الشبهات على

  ).١٠٣-٨٩عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ( -)، وعلماء الدعوة٢١٤-١/٢٠٢(
  ). ٧٧٠١)(ح٨٠٠ودعائه بالليل( �باب صالة النيب  - كتاب صالة املسافرين وقصرها-رواه مسلم يف صحيحه )٢(
  ).٤٩-٢/٤٨بعض علماء جند ( -جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )٣(
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  الثاني: التقليدالمطلب 
التقليد يف اللغة: وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به، ويسمى ذلك قالدة، وقـَلد فالنًا: 

  .)١(اتبعه فيما يقول أو يفعل، من غري حجة وال دليل، وحاكاه

 غري من ،فيه للحقيقة امعتقدً  يفعل أو يقول فيما ،غريه اإلنسان تباعا عن عبارة التقليد"و 
 قبول عن وعبارةٌ  ،عنقه يف قالدةً  فعله أو الغري قول جعل املتبع هذا كأن ،الدليل يف وتأمل نظر
  .)٢("دليل وال حجة بال الغري قول

  .)٣("بغري دليل قولال قبولفالتقليد:" 
إن من نعم اهللا على العباد أن وهبهم العقول اليت ُمييزون ا بني احلق والباطل، والصحيح  

يُقلد غريه، ويقبل قوله بال فكر وال دليل، قد عطل عقله، ومل يستفد من الكذب، واملقلد الذي 
مما وهبه اهللا وحباه من النعم، وشبهة التقليد شبهة شيطانية يصرف ا الشيطان الـُمقلدة عن 
التفكر والتدبر يف معرفة دالالت الشرع، ويصرفهم إىل تقليد من ينتحلون سواء فرقًا أو أحزابًا 

ال يرون احلق إال فيمن يقلدونه؛ ألم حّجروا على عقوهلم وأفكارهم بقيود ثقال أو شيوًخا، و 
  .)٤(ما أنزل ا من سلطان

بصنٍف من املقلدة يتبعون الكرباء والرؤساء يف أمر دينهم  - رمحه اهللا - وقد ابتُلي اإلمام
�: -تعاىل -غافلني عن وعيد اهللا ملن هذا جه وطريقته، قال w�f�e��� �i� h�g

s�r�q�p�o�n� �m�l� � �k�j� � ��w� �v�u�t
}�|�{�z�y�x�~��� � �a�`�_v)ومع ذلك فقد أعماهم )٥ ،

  التقليد والتبعية، مع علمهم بصدق اإلمام ووضوح احلق الذي جاء به.

                                                           

  ).٢/٧٥٤باب القاف ( -جممع اللغة العربية -انظر: املعجم الوسيط )١(
  ).١/٩٠اء (باب الت -علي اجلرجاين –التعريفات ) ٢(
  ).٢/٨٥٠آلل تيمية( -) املسودة يف أصول الفقه٣(
 لاألو  ، حبث مقدم للمؤمتر الوطين)١٠عبد اللطيف احلفظي( -انظر: استثمار مسائل االعتقاد يف محاية األمن الفكـري) ٤(

  هـ).١٤٣٠(لألمن الفكري 
  ].٦٨ -٦٦سورة األحزاب آية رقم [ )٥(



١١٥ 

وقد وضع املقلدة عقباٍت خمتلقة لصد أتباعهم عن هدى اهللا، وصوروا هلم أن القرآن 
طلق، وهو املوصوف بصفات يعّز وجودها يف أكابر صحابة والسنة ال يفهمهما إال اتهد امل

، وال - عز وجل -فضًال عن من دوم، وليس للمقلد من طريق يفهم ا عن اهللا �رسول اهللا 
  . )١(؛ إال بتقليد غريه بال وعي وال رويّة-عليه الصالة والسالم-عن رسوله

الت نصوص الكتاب والسنة عندما طبق دال -رمحه اهللا -ولذا اشتد نكريهم على اإلمام
على الواقع الذي يعيشه، ولذا يقول ابن السويدي:" فإن أبيتم إال العناد، وادعيتم املراتب 

  .)٢(العالية، واألخذ من األدلة من غري تقليد أئمة اهلدى...هذا خرق لإلمجاع"

بإنكاره ويكرر أن من ال تتوفر فيه شروط االجتهاد املطلق جيب عليه أن يُقلد، بل ويصرح 
وأنه ال جيوز ملثله االستنباط وال حيل أن يعتمد على فهمه للنصوص  -رمحه اهللا -على اإلمام

، وأنه ال جيوز أن يُقلد إال األئمة اتهدون، ومن مل يبلغ رتبتهم )٣(ودالالا بل عليه أن يقلد
أنه مل يقلد  -رمحه اهللا -، ويعيب على اإلمـام)٤(جيب عليه تقليـدهم وال يفيت إال حبكـاية قوهلم

وهذا جعله يصدر أحكاًما ال تتوافق مع ما يراه ابن السويدي الذي  ،أهل العلم وال عبارام
حجر على األمة الفهم واالستنباط وتطبيق األحكام على الواقع، بل وُيصرح أن من أسباب 

ام سلف يف إنكاره أن ما أنكره مأل األرض ومل يكون لإلم -رمحه اهللا-عدم قبول قول اإلمام  
  . )٥(على من تلبس به

وينقل ابن داود عن أحد العلماء من نزالء املدينة زعم، أن ي اإلمام عن التقليد من 
  . )٦(جهالته وضاللته

                                                           

مجع: عبد الرمحن  -)، والـدرر السنية يف األجـوبة النجـدية٣/٢٦٥(-الرسائل الشخصية-الشيخ) انظر: جمموع مؤلفات ١(
، حبث مقدم )٩عبد اللطيف احلفظي ( -)، واستثمار مسائل االعتقاد يف محاية األمن الفكري١/١٧٤بن قاسم(

  هـ). ١٤٣٠للمؤمتر الوطين األول لألمن الفكري (
  أ).٥صحيفة(-) املشكاة املضيئة٢(
  أ).١٨صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٣(
  أ).١٩صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٤(
  ب).١٩صحيفة (-) انظر:املرجع السابق٥(
  أ).٨٣-ب٨٢صحيفة(-) انظر:الصواعق والرعود٦(
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قال عـن  )١(وأن شيًخا من أهل جند يُدعى صاحل بن عبد اهللا النجدي احلنبلي املدين
وأصحابه والتابعون هلم  �خالف ما عليه النيب يف معرض رده عليه: "فقد  - رمحه اهللا-اإلمام 

بإحسان، وأنكر على من قلدهم... فأنكر التقليد يف األحكام الشرعية والفرعية، وأنكر على 
من قّلد األئمة األربعة، وشدد على من قّلد اإلماَم الـُمعظَم الذي أمجعت األمة املعصومة من 

  .)٢(أبا حنيفة"االجتماع على اخلطأ على إمامته وفضله...

:   -رمحه اهللا -بل ُرمي اإلمام مبا ال تتصوره العقول فضًال عن وقوعه، وهو قوله عن اإلمام
"وحقيقة هذا الضال أنه يُكفر من قّلد واحًدا من األربعة، ويقول: أُمرت أن أُقاتل الناس حىت 

  .)٣(يُقلدوين، ويدعي العصمة"

فطريقة هؤالء اخلصوم هي مصادرة العقل والفكر والفهم، والتحجري على اخللق مهما  
كانت مرتبتهم أو منزلتهم يف العلم؛ إذ فهم دالئل الكتاب والسنة وجواز العمل ما ال حيتاج 

عز  - إىل شروط قد ال تتوفر إال يف اتهد املطلق؛ بل املطلوب من املؤمن إذا بلغه كالم اهللا
 وفهم معىن ذلك أن يعمل به؛ إذ ذلك مقتضى ما أمر اهللا به، وأمر به �وسنة رسوله  -وجل ،

رسوله الكرمي، وأمجع على ذلك العلماء، ومل ُخيالف فيه إال جّهال املقلدة، وال اعتبار لقوهلم؛ 
  .)٤(ألم ليسوا من أهل العلم

 - أورده اإلمام ابن القيمكما   - رمحه اهللا - قال إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل
 مسعته" :)٦(داود أبو فقال تباعواال التقليد بني أمحد فرق وقد:" )٥( يف أعالم املوقعني - رمحه اهللا

 التابعني يف بعد من هو مث أصحابه وعن � النيب عن جاء ما الرجل يتبع أن تباعاال :يقول
                                                           

  ) مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد.١(
  ب).٨٣- أ٨٣صحيفة (-) الصواعق والرعود٢(
  ب).١٢٣صحيفة (-) املرجع السابق٣(
  ).٥٤٧- ٥٤٦سليمان بن عبد اهللا بن حممـد بن عبد الوهاب (- ) انظر: تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد٤( 
)٢٠١/ ١) (٥ .(  
 بن ومسلم الضرير عمر أبا مسعهـ)، ٢٠٢( سنة ولد ،السنن صاحب السجستاين إسحاق بن األشعث بن سليمان )٦( 

 بن بكر أبو وابنه والنسائي الرتمذي عنه حدث، واجلزيرة والعراق ومصر والشام باحلجاز كثريا وخلقا والقعنيب إبراهيم
 سنة . تويفاحلديد لداود لني كما احلديث داود أليب لني الصاغاين إسحاق بن حممد وقالوغريهم،  داود أيب
-١٣/٢٠٣)، وسري أعالم النبالء للذهيب (٤/١٠١عبد الرمحن بن أيب حامت ( -هـ).  انظر: اجلرح والتعديل٢٧٥(

  ).٥٦-١١/٥٤ابن كثري(-)، والبداية والنهاية٢٢٢
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 حيث من وخذ ،)٢(األوزاعي وال )١(الثوري وال مالًكا تقلد وال تقلدين ال :اأيضً  وقال ،خمري
  ".الرجال دينه ديقلّ  أن الرجل فقه قلة من :وقال، أخذوا

يف ذم التقليد املذموم واضحة يف دعوته ملعارضيه؛ ألن التقليد  - رمحه اهللا - وجهود اإلمام
 مبين دينهم نإ :- رمحه اهللا - هو القاعدة اجلامعة مللل الكفر والزيغ والضالل، كما قال اإلمام

��w�K��J�I�H��G�F�E�D�C�B�A:-تعاىل -قال ،التقليد أعظمها: أصول لىع
�]�\�[��Z��Y�X�V�U�T�S�R�Q�P�O��N�M��L

f�e��d���c�b��a�`_�^v)بقوله -تعاىل -اهللا فأمرهم ،)٣:��w���T�S�R�Q

�_�^�]�\[�Z���Y�X�W�V�Uv)٤(�w�i�h�g�f�e� � �d�c�b�a
�v�u�t�s�r��� �q�p�on�m�l�k�jv)٥(

 مما ذلك غري إىل 
 ؛افكرً  يشغلون وال ،ارأيً  هلم مونكّ حيُ  ال ،التقليد ربقة يف كانوا اجلاهلية أهل أن على يدل

  .)٦(زمان أي يف هممسلك سلك من كل وهكذا ،اجلهالة أودية يف تاهوا فلذلك

أن من أعظم أسباب احنراف املسلمني عن إسالمهم الصحيح  -رمحه اهللا - وبني اإلمام
تب املتأخرين عن النظر يف القرآن والسنة النبوية، وكان ذلك راجًعا إىل اعتقاد هو انشغاهلم بك

                                                           

 األعلى، عبد بن إبراهيمهـ) من صغار التابعني، روى عن ٩٧( سنة ولد، الكويف الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان )١(
، روى عنه شيخ مائة ست شيوخه عدد إن: ويقالوخلق كثري،  املنتشر بن حممد بن وإبراهيم عقبة، بن وإبراهيم

ابن سعد  –انظر: الطبقات الكربى .هـ)١٦١( سنة، وخلق كثري. تويف عجالن وابن تغلب، بن وأبان األعمش،
) وسري أعالم النبالء للذهيب ١٦٥-٤٣٦،٧/٣-٦/٣٩٣أيب نعيم األصفهاين ( -)، وحلية األولياء٣٥٢-٦/٣٥٠(
)٢٧٩-٧/٢٢٩.(  

 بن والقاسم رباح أيب بن عطاء عن حدث هـ)٨٨( سنة ُوِلد، الدمشقياألوزاعي   حممد بن عمرو بن الرمحن عبد )٢(
 بريوت عمره آخر يف سكنوغريهم،  مسلم بن والوليد املبارك وابن عبةش عنهوحدث  ،وخلق عمار أيب وشداد خميمرة
. تويف سنة األمة عامل اليوم األوزاعي: ومائة أربعني سنة يقولون مسعتهم: عياش بن إمساعيل قال ،تويف وا ،مرابطا

)، والبداية ١٣٤-٧/١٠٧)، وسري أعالم النبالء للذهيب (٧/٣٣٩ابن سعد (-انظر: الطبقات الكربى .هـ)١٥٧(
  ).١٢٠-١١/١١٥ابن كثري( -والنهاية

  ].٢٤ -٢٣سورة الزخرف آية رقم [ )٣(
  ].٣سورة األعراف آية رقم [ )٤(
  ].٢١سورة لقمان آية رقم [ )٥(
  .)٦/٢٢٩مسائل اجلاهلية ( - التوحيد واإلميانجمموعة رسائل يف - انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٦(
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وعلماء  - رمحه اهللا -الناس استحالة وصوهلم إىل مرتبة االجتهاد، وخالفهم يف ذلك اإلمام
دعوته، وتيقنوا أنه ال سبيل إىل إصالح األمة إال بتحطيم قيود التقليد، والعودة إىل النظر يف 

 -رمحه اهللا -السنة، وفهمهما ليس مبستعص على من طلب ذلك، وبذلك حيطم اإلمامالقرآن و 
  ما عشعش يف األذهان، وجرد عقول أهل الضالل وأتباعهم من إعماهلا يف احلق والبحث عنه.

حيث أبانوا بأن  ،وجهود اإلمام وعلماء الدعوة يف خلع ربقة التقليد صرحية وواضحة
مذهبم يف أصول الدين مذهب أهل السنة واجلماعة، ويف الفروع مذهب اإلمام أمحد بن 

، ويذكرون أن أصول الدين ال اجتهاد فيها، أما الفروع فهم ال يلتزمون - رمحه اهللا -حنبل
مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وإمنا يقبلون كلمة احلق من أي إمام كان؛ لذلك جندهم ال 

عصبون للمذهب احلنبلي وال يقدمونه على النصوص الصرحية، فنجدهم ينقلون أقوال األئمة يت
األربعة؛ ليقرروا بعد ذلك الرأي الراجح عندهم، وهذا تطبيق عملي على نبذهم للتقليد يف دين 

 اهللا على غري هدى.
تلميذه ابن وال يقال: إن تأثر اإلمام حممد بن عبد الوهاب بأمحد بن حنبل وابن تيمية و 

تقليٌد هلم، وإمنا هو موافقة احلق للحق، وإن معىن التقليد أن تؤخذ  - رمحهم اهللا -)١(القيم
قضايا األولني من غري نظر يف األدلة، وأما اإلميان ا عن دليل واقتناع، فال يسّمى ذلك 

األربعة دون تقليًدا؛ لذلك فاإلمام وعلماء الدعوة ال ينكرون على أحٍد اتباعه أحَد املذاهب 
غريها؛ لعدم ضبط املذاهب األخرى، وهم يرون أنه ال يوجد أحد يستحق مرتبة االجتهاد 

  املطلق، أما االجتهاد يف بعض املسائل فال مانع عندهم منه.
 عبيد أيب عن مناظرة جرت بينه وبني :)٢(الطحاوي جعفرأبو  ويف ذم التقليد يقول:

 أيب قول هذا ما: يل فقال مسألة يف يوًما فأجبته ائل،املس يف يذاكرين كان: فقال")١(حربويه
                                                           

 ودرس تيمية ابنتتلمذ على شيخ اإلسالم  هـ)٦٩١( سنة ولد اجلوزية قيم ابناملشهور ب أيوب بن بكر أىب بن حممد) ١(
 األقران وفاق العلوم مجيع يف برع ي،اهلند يالصف عن األصولو  ،أبيه عن الفرائض وأخذ ،باجلوزية وأم ،بالصدرية
)، ١٤/٢٣٤هـ). انظر: البداية والنهاية البن كثري (٧٥١تويف ( .السلف مذاهب معرفة يف وتبحر ،اآلفاق يف واشتهر

  ).٢/١٤٣حممد الشوكاين( -والبدر الطالع
هـ) نشأ يف بيت علم وفضل، ٢٣٩صاحب العقيدة، ولد سنة ( احلنفي املصري الطحاوي سالمة بن حممد بن أمحد) ٢(

 حممد، و اخلشاب دـأمح عنهو  ،وغريهم األعلى عبد بن ويونس رفاعة بن الغين وعبد األيلي سعيد بن هارون مسع
 أصحاب اسةئر   يهإل انتهت، الطبقات يف الشريازي إسحاق أبو قال ،فقيها ثبتا ثقة كان وآخرون، والطرباين األمخيمي

 ١٥( سري األعالم للذهيب)، و ٧٢-١/٧١(ابن خلكان - وفيات األعيان انظر: هـ)٣٢١( سنة ، تويف مبصر حنيفة أيب
   ).=٣٨٦-١/٣٠٨أمحد بن حجر ( –)، ولسان امليزان ٣٣-٢٧/



١١٩ 

 ،مقلًدا إال ظننتك ما: فقال به؟ أقول حنيفة أبو قاله ما أوكل: القاضي أيها: له فقلت حنيفة،
 مثًال  صارت حىت مبصر هذه فطارت: قال ؟غيب أو: يل فقال ؟عصيب إال ديقلّ  وهل: له فقلت

  .)٢( "الناس وحفظها

وبعض علماء الدعوة اجتهادات يف بعض املسائل مع خمالفتها ملذهب لذلك جند لإلمام 
، ومثل جواز صالة املنفرد خلف )٣(احلنابلة، كإرث اجلد واألخوة، فهم يقدمون اجلّد باإلرث

 )٥(؛ بل للشيخ اجتهادات أكثر حتررًا، مثل: جعل دية املسلم مثامنائة  بدل مائة ناقة)٤(الصف
جعلتهم ُيشنعون عليه بال  - رمحه اهللا -عهده املقلدة وسابقة لإلماموهكذا، وهذا منهج مل ي

  برهان.

وجهوده العـودة بعلماء  -رمحه اهللا -ومن أبرز معطيات دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب
املسلمني إىل االجتهاد يف الفروع، بعد أن كان ذلك معدوًما أو شبه معدوم، وهنا جيدر بالذكر 

  تتلخص يف مبدأين رئيسني:  -رمحه اهللا - إلمامأن يُقال: إن دعوة ا

، وإخالص العبادة له، قوًال وعمًال، والبعد -سبحانه وتعاىل - : الدعوة إىل توحيد اهللاألول
  عن كل ما ينايف ذلك أو يُناقضه.

  .)٦(: الدعوة إىل االجتهاد وحماربة التقليد األعمى املذمومالثاني

وترك األخذ من الكتاب والسنة عن  -يف التحذير من التقليد - رمحه اهللا - وجهد اإلمام
بّني واضح، ففي رسالة له ألحد  -فهم وعلم ومعرفة ووفق السبل والوسائل الـُمتاحة يف عصره

 من خالفه مبن ونئتعب وال احلقيقة، يف حجر البن اتباعكم أن فمعلوم وإالاملدعوين يقول:" 

                                                                                                                                                                          

 بكر أبو، وعنه عرفة بن واحلسن املقدام، بن أمحد :مسع ،مصر قاضي البغدادي عيسى بن حرب بن احلسني بن علي )١=(
تاج الدين السبكي  - هـ). انظر: طبقات الشافعية الكربى٣١٩( سنة تويف شاهني، ابن حفص وأبو املقرئ، بن
  ).١١/١٦٧ابن كثري( -)، والبداية والنهاية٥٣٩ -١٤/٥٣٨للذهيب ( -)، وسري أعالم النبالء٤٥٥-٣/٤٤٦(

  ).٥٣٨-١٤/٥٣٧)، وسري أعالم النبالء للذهيب (١/٣٨٤ابن حجر (-لسان امليزان  )٢(
  ).٢/٤٣سائل (فتاوى وم -جمموع مؤلفات الشيخ  )٣(
  ).٤/٤١٥مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -انظر: الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )٤(
  ).٤٠٢-٧/٤٠١انظر: املرجع السابق(  )٥(
 –١٣٨(حممد بن عبد اهللا السلمان  -انظر: حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي )٦(

  هـ). ١٤٠٨) سنة (٢١العدد ( -) جملة البحوث اإلسالمية١٤٠
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 حجر، ابن نص خالف إذا بكالمه ونئتعب وال نفسه، الشافعي حىت تابع أو صاحب أو رسول
 بدعة، الناس أقل من احلنابلة فهؤالء لألئمة؛ ال املتأخرين لبعض اتباعهم إمنا غريكم وكذلك
  . )١("عرفه من ذلك يعرف ونصه، أمحد ملذهب خمالف واملنتهى اإلقناع وأكثر

رمحه  - يعرتف خبطئه، بل يربر أنه قلـد لعدم فهمه، واإلمامومن قلّـد على غري بصرية ال 
يبني ملن هذا حاله أن اهللا تكفل ملن اتبع هداه أنه مضمون له السالمة من اهللكة والشقاء  - اهللا

 من قبلها َمن على جرى ما عليها سيجري األمة هذه أن -سبحانه -عرف وملافيقول:  "
 كل وأن واحدة، فرقة إال اهللا هدى ترتك كلها َرقالفِ  وأن فرقة، سبعني من أكثر على اختالفهم

 ،اهللا كتاب يتعلمون لو وأم بالعجز، يعتذرون لكن احلق هو اهللا كتاب أن ونقرّ يُ  َرقالفِ 
�w: قال ،لغموضه يفهموا مل به ويعملون ��Ä�Ã�Â�Á�À�¿��¾�½v)٢(

 وهذا ،
 القرآن قرأ ملن اهللا تكفل: "عباس ابن قال. السوء ظن القرآن يف ظنوا الذين هؤالء تكذيب
 يزعمون الذين هؤالء أن هذا وبيان ،)٣("اآلخرة يف يشقى وال الدنيا، يف يضل أال فيه، مبا وعمل

� :قالوا كما يفهمون، ال أم بسبب يهتدوا مل الوحي، على واقتصروا اآلباء، طريقة تركوا لو أم
w� �� �Ã�»º�¹v)بقوله عليهم اهللا فرد ،)٤ :w� �Ã�¿�¾�½��¼�»�v�  ملن فضمن ،)٥(�

 سبعة حيكون الواحدة املسألة يف فتجدهم ؛الرأي اتبع من ضل  كما يضل  ال أنه القرآن اتبع
 ال بعينها املسألة تلك يف كتابه يف اهللا ذكره والذي صحيح، قول منها ليس ستة، أو أقوال

  .)٦("يعرفونه

                                                           

  ).٣/١٤٣الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ)  ١(
  ].١٢٣سورة طه آية رقم [ )٢(
  ).٣٤٧٨١)(ح٧/١٣٦عبد اهللا بن أيب شيبة ( -املصنف يف اآلحاديث واآلثار )٣(
  ].٨٨سورة البقرة آية رقم [ )٤(
  ].٨٨سورة البقرة آية رقم [ )٥(
 -كتاب فضائل القرآن والتفسري-)، وانظر: جمموع مؤلفات الشيخ٢/٤٦فتاوى ومسائل ( -) جمموع مؤلفات الشيخ٦(

  ).٢/٢٠٠تفسري سورة طه (



١٢١ 

كما يف رسالته إىل أمحد بن   وقد أخذ اإلمام يبني للمقلدة ويوضح منهجه،
، )٤(وابن عيد )٣(فال ودي تصري ثالثًا البن عباد )٢(إبراهيم أشاوروأما قولك أبغي ،"...)١(إبراهيم

وابن  ،أي شيء أفعل بالعناقر، وإال فاحلق واضح ونصحتهم وبينت هلم :قوليأما ابن عباد ف
يا  ،من الناس أن إبراهيم ممتنعحاول إبراهيم يف الدخول يف الدين، وتعذر  ،عيد أنت خابره

أهل سدير وغريهم يقطعون أن كل مطوع يف قرية لو ينقاد و سبحان اهللا! إذا كان أهل الوشم 
شيخها ما منهم أحد يتوقف كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا اهللا واجلنة؟ كيف 

  .)٥(ولكن ودي تُفكر فيما تعلم" قدر النار وغضب اهللا؟

جتاه هذه الشبهات واملعوقات اليت ألبست على الناس دينهم  -محه اهللار  -ووقف اإلمام
الصحيح باألباطيل من األقوال اليت ورثوها عمن شاكلهم موقفا واضًحا بيـًنا، وأبان أن تعظيم 
أهل احلق ال يعين تقليدهم فيما أخطئوا فيه، أو قصر احلق على قوهلم دون سواهم من أهل 

 أو ،صويف مذهب إىل أدعو -احلمد وهللا- ولست":- رمحه اهللا -لهويتجلى ذلك يف قو  العلم،
 كثري وابن )٦(والذهيب القيم ابن :مثل أعظمهم الذين األئمة من إمام أو ،متكلم أو ،فقيه

                                                           

م أمحد بن إبراهيم مطوع مرات يف زمن اإلمام، جرى بينه وبني اإلمام مراسالت، واليت يظهر منها أنه مييل إىل خصو ) ١(
الرسائل الشخصية -اإلمام، كما يظهر أنه ليس عاملـًا مشهورًا؛ لذا مل يُرتجم له. انظر: جمموع مؤلفات الشيخ 

)٣/١١٢.(  
  ) مل أقف له على ترمجة رغم التتبع وبذل اجلهد.٢(
مائها، ُعني يف حممد بن محد بن عباد الدوسري، ولد يف بلدة البري، وتنقل بينها وبني حوطة سدير اليت استفاد من عل )٣(

هـ)، من املعارضني واملعاندين لدعوة اإلمام، جرى بينه وبني اإلمام مراسالت، له ١١٧٥قضاء ثرمداء حىت تويف سنة (
-)، وجمموع مؤلفات الشيخ٥١٨-٥/٥١٦عبد اهللا البسام ( -تاريخ ابن عباد. انظر: علماء جند خالل مثانية قرون

  ).١١٤، ١٥، ٣/٩الرسائل الشخصية (
هـ).انظر: تاريخ ١١٨٠حممد بن عيد من مطاوعة ثرمدا كاتبه اإلمام ومل يستجب لدعوته، قُتل يف وقعة الصحن سنة( )٤(

حممد الفاخري  -)، وتاريخ الفاخري١/١٣٦عثمان بن بشر( -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢/٧٨٢ابن غنام(
)١٤١.(  

  ).١/٤٢٦ريخ ابن غنام ()، وتا٣/١١٤الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ)  ٥(
 إىل رحلهـ) ٦٧٣ولد يف دمشق سنة ( صل،األ تركماين ،حمقق عالمة مؤرخ، حافظ، الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد )٦(

أشهرها: ميزان  املئة تقارب كثرية كبرية تصانيفه )هـ ٧٤١( سنة بصره وكف البلدان، من كثريا وطاف القاهرة
ابن حجر -هـ). انظر: الدرر الكامنة٧٤٨االعتدال، وتذكرة احلفاظ، وسري أعالم النبالء. تويف يف دمشق سنة (

  ).١٤/٢٢٥ابن كثري( -)، والبداية والنهاية٥/٢١٦تاج الدين السبكي ( -)، وطبقات الشافعية الكربى٣/٣٣٦(
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 أول ا أوصى اليت � اهللا رسول سنة إىل وأدعو له شريك ال وحده اهللا إىل أدعو بل وغريهم،
 أتانا إن خلقه ومجيع ومالئكته اهللا أشهد بل ؛أتاين إذا احلق أرد ال أين وأرجو ،وآخرهم أمته

 أقوال من خالفها ما بكل اجلدار وألضربن والعني، الرأس على هان ألقبل احلق من كلمة منكم
  .)١("احلق إال يقول ال فإنه � اهللا رسول حاشا أئميت

املبين على الدليل  تباعواال حجة، بال االتباع هو الذي التقليد نيب اإلمام يفرق ذاو  
  والربهان.

 املذهب قول يأخذ ال -رمحه اهللا - واإلمام:"-حفظه اهللا -)٢(يقول الشيخ صاحل الفوزان
 مل ولو به، أخذ الدليل وافق فما الدليل، على يعرضه حىت مسلمة قضية إليه ينتسب الذي
 الدليل، موافقة هدفه ألن ؛اآلخرين األئمة أحد قول وافق إذا يقّلده الذي املذهب يف يكن
  ).٣("املمقوت والتعصب األعمى التقليد خبالف ،أيًضا الفقه يف جتديًدا يعترب ذاته حد يف وهذا

وهكذا ج أتباع دعوة التوحيد املتبعني ملنهج السَلف طريق النجاة، وسلموا من شبهة 
  طريق القومي.التقليد األعمى الذي يقود إىل اهللكة، والبعد عن الصراط املستقيم وال

  

  

  

  

                                                           

  ).٣/١٣٩الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )١(
التحق بالدراسة النظامية فيها، وبعدها التحق هـ، ١٣٥٤سنة  بالشماسية، ولد ،صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان) ٢(

دّرس  ،الدكتوراه وكذاال درجة املاجستري يف الفقه، فيها، ونالتحق بكلية الشريعة بالرياض، وخترج مث  ،باملعهد العلمي
ا يف اللجنة الدائمة لإلفتاء والبحوث العلمية، وال يزال على عضوً جامعة اإلمام و باملعهد العلمي بالرياض مث يف كليات 

 حممد األمني الشنقيطي والشيخعبد اهللا بن محيد،  والشيخعبد العزيز بن باز،  ، ومن مشاخيه: الشيخرأس العمل
م األطعمة يف الشريعة وغريهم، وله مؤلفات كثرية مفيدة منها: التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضة، وأحكا

 موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء على الرابط: اإلسالمية، واإلرشاد إىل صحيح االعتقاد.انظر:
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx  

  ).١٠/ ١إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد ( )٣(
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  اتباع الهوى والحسدالمبحث الثاني: 
من األدواء اخلطرية اليت تفتك بوحدة اتمع، وتفت يف الرابطة الدينية قبل االجتماعية، 

 بني الواقع واحلسد والشر العداوة أصل نإاهلوى واحلسد، فمبىن كل منهما على اآلخر إذ: "
   .)١("وأراح فاسرتاح وجوارحه وبدنه قلبه أراح هواه خالف فمن ،اهلوى اتباع من الناس

أن كفر بعضهم بعًضا، وضلل  الكتاببلغ بأهل  -واحلسدأي: اهلوى  -وذين الداءين
  .)٢(بعضهم بعًضا

اهلوى واحلسد؛ لسرعة انتشار  دفعهمإمنا  -رمحه اهللا -وأعظم ما استثار خصوم اإلمام
  .)٣(مكانتهمالدعوة، وخلوفهم وهلعهم على مصاحلهم و 

فاهلوى الفكري، واحلسد الذي منشؤه الفكر املنحرف، هلما إسهام يف اختالل األمن 
  الفكري، ويتضح ذلك من خالل املطلبني التاليني:

   

                                                           

  ).٤٨٢( ابن القيم-املشتاقني ونزهة احملبني روضة )١(
  ).٤٨عبد الرمحن بن سعدي ( -انظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان )٢(
  ).١٦١-١٦٠ناصر العقل(-انظر: إسالمية ال وهابية )٣(
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  المطلب األول: اتباع الهوى
اهلوى يف اللغة: هوى الشيء: سقط من علو إىل ُسفل، واستهوى الشيء فالنًا: أعجبه 

فالنًا: أثر فيه حىت جعله يتقبل رأيه دون أن يقوم لديه الدليل اليقيين وشغل هواه، واستهوى 
  .)١(على صحته، واهلوى: امليل والعشق، ويكون يف اخلري والشر، وميـل النفس إىل الشهوة

فاهلوى اصطالًحا: ميل النفس إىل الشبهات والشهوات، من غري داع الشرع، والعقل 
  .)٢(السليم

اإلنسان إىل احنراف تفكريه، وميله عن جادة الصواب؛ ولذا جاء يف فاتباع اهلوى يقود 
الشرع املطهر التحذير من االنزالق والرتدي يف متاهات اهلوى؛ ألن النتاج ضالل واحنراف 

��w�â�á�à�ß�Þ��Ý�Ü�Û�ÚÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó:-تعاىل-فكـري قال 

�ç�æ�å�ä�ãv)٣(،تعاىل-وقال-:�w^�]�\�[�Z v)تعاىل- وقال، )٤-
:��w�Ê���É�È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼v )٦( )٥(.  

ويف حديث القرآن عن اتباع اهلوى أشار إىل أنه قد يُوصل اإلنسان إىل أمر خطري، وهو 
أن جيعل نفسه إله ومعبود من دون اهللا إذا أطلق هلا عنان اهلوى، ومل يُلجمها بلجام الشرع، قال            

�w�Q�P�O�N�M��L�K�J�I�H�G�F�E���D��C�B�A: -تعاىل-

�Z�Y��X�WV�U�T�S�Rv)٧(.   

                                                           

  ).١٠٤٤-١٠٤٣باب اهلاء(-جممع اللغة العربية -)، واملعجم الوسيط٩٢٤ابن فارس (-انظر:مقاييس اللغة )١( 
  ).٢٧٨اجلرجاين (علي  -انظر: التعريفات )٢( 
  ].٢٦سورة ص آية رقم [ )٣( 
  ].١٣٥سورة النساء آية رقم [ )٤( 
  ].٤٢-٤٠سورة النازعات آية رقم [ )٥( 
  ).٣٧٤-٣٧٣خالد القريشي ( -االحنراف الفكري وأثره يف اإلرهابانظر:  )٦( 
  ].٢٣سورة اجلاثية آية رقم [ )٧( 



١٢٥ 

إن عدم التقيد مبا شرع اهللا اتباًعا هلوى النفس، وما تستّلذه من عدم تقييدها بقيود الشرع 
         قالوال شك أن هذا هو عني الضالل،  ،اليت أمر اهللا ا، هلو أثر من آثار االحنراف الفكري

  .)١( �w�Ã�Â�Ê�É�È�����Ç�Æ��Å�Äv:-تعاىل-

:"وأما املهلكات فشح مطاع، وهوى �وجاء عن الرسول الكرمي يف ذم اتباع اهلـوى، قوله 
    .)٢(متبع، وإعجاب املرء بنفسه "

واتباع اهلوى مذموٌم شرًعا؛ ألنه جيعل اإلنسان َكال على غريه بتعطيله لفكره وإدراكه، 
 - الـُمطهر َمن هـذه حاله؛ بل وحط من منزلته وقـدره، قـال وقدرته على التمييز، وقـد ذم الشـرع

��w:- تعاىل �É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á� �À�D�C�B�A

�Q�P�O�N�ML���K�J��I�HG�F�Ev)٤)(٣(.   

 ومع ،غريه مع احلق أن يعرف قد اإلنسان فإن:"- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 على اهلوى ذلك وحيمله ،النفس هلوى أو ،عليه علوه لطلب أو ،إياه حلسده ذلك جيحد هذا
 بكذّ  من وعامة ،معه احلق أن يعلم قلبه يف وهو ،طريق بكل يقول ما ويرد ،عليه يعتدي أن

  .)٥("صادقون وأم معهم احلق أن علموا الرسل

: أن البدع واتباع اهلوى أصل كل شر "وما ُكذبت الرسل،  -رمحه اهللا -وذكر ابن القيم
وُدخلت النار، وحلت العقوبات، فاألول: من جهة الشبهات، والثاين: من جهة وُعصي الرب، 

الشهوات، وهلذا كان السَلف يقولون: احذروا من الناس صنفني: صاحب هوى فتنه هواه، 
  .)٦(وصاحب دنيا أعجبته دنياه "

                                                           

  ].٥سورة األحقاف آية رقم [ )١(
)، وابن أيب شيبة يف ٦٤٩١) (ح١١٤/ ١٣)، والبزار يف مسنده (٦٥١)(ح١١/٣٠١الطرباين يف املعجم الكبري (رواه  )٢( 

  .)١٨٠٢(ح )٤/٤١٢()، واحلديث حسنه األلباين. انظر: السلسلة الصحيحة ٣٧٥٧٢(ح)٧/٥٠٣مصنفه (
  ].٤٤-٤٣سورة الفرقان آية رقم[ )٣( 
  ).٥١-٥٠أمل نور( - تطبيقاته الرتبويةمفهوم األمن الفكري يف اإلسالم و انظر:  )٤( 
  ).٧/١٩١جمموع الفتاوى ( )٥( 
  ).١/١١٦ابن القيم (-أعالم املوقعني عن رب العاملني )٦( 
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١٢٦ 

واهلوى مرض عضال مهلك وآفة خطرية تعرض على القلب فتحرفه عن فطرته السليمة، 
  . )١(فعواقبه مهلكة لصاحبه ملا يسببه من احنراف عن مسار احلق واهلدى والرشاد واهلداية

فئام من النّاس مبىن ُمعارضتهم على اهلوى من أجل  -رمحه اهللا - وقد اعرتض اإلمام
  .حتقيق مكاسب زعامة دينية زائفة، أو دنيوية

ه وبرسوله وبأمته وتنقيصهم...إذا "أساء الظن برب -رمحه اهللا -فريى ابن عفالق أن اإلمام
مسع من يقول ملجؤنا رسول اهللا كان عنده أعظم ممن جعل هللا ندا ال أدري أهذا منه فرط 

  .)٢(جهالة، أو غباوة، أم حمض عناد وغواية"

ويقرر التهمة، ويدلل عليها، ويورد االعرتاضات واالحتماالت اليت قد ترد عليها، ويكثر 
حىت وإن نفاها عن نفسه، ومل ترد يف كتبه، وال  -رمحه اهللا - على اإلمام النقول فيها، مث حيكم

  .)٣(نقمة يقول: إن اختالف العلماء -رمحه اهللا -رسائله، كما يف زعمه أن اإلمام

ويورد من االعرتاضات اليت يستحكم فيها اهلوى بال زمام وال خطام فيقول: "الذي 
جل من ظهوره إىل اآلن شغله مدح نفسه، وختطئة أوقعكم فيه من األمور الشنيعة أن هذا الر 

العلماء، ويقول ليس عندهم حجة تدفع حجيت، فقبلتم قوله، ومل تصغوا إصغاء من طلب 
احلق، بل تبادرون بكل ما جاءكم من كتاب باإلعراض عنه، والسباب والسفه عن قائله قبل أن 

ئه: فالن العامل ال يعرف شيًئا، أو  يُفتح الكتاب أو يُنظر فيه، فإذا قال لكم هو أو بعض سفها
كالمه حجة عليه، أطعتموه وقلدمت قوله، ولو قال لكم العلماء: إن كالم ابن عبد الوهاب 
ينقض بعضه بعًضا، أو يقتضي االعرتاض على األنبياء والصحابة ال تطيعوه، ولو قال لكم على 

  . )٤(ذلك ألف حجة"

ووضوح دليله ليس له مفر إال بركوب مركب بيانه  بقوةوصاحب اهلوى إذا أعياه اخلصم 
؛ ولذا يقول ابن - رمحه اهللا -السب والشتم، إذ ال حجة له وال برهان، وهكذا خصوم اإلمام

 إذا أنك تظن ال باإلسالم، عليه اهللا َمن  َمنْ  يا أنت: " -رمحه اهللا -عفالق عندما قال اإلمام
                                                           

  ).٢منذر الغماري ( - أثر اهلوى على التوحيد) انظر: ١(
  أ).٤٣-ب٤٢صحيفة( -جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر) انظر: ٢(
  أ).٤٨-أ٤٧صحيفة(-السابقاملرجع ) انظر: ٣(
  .أ)٥٥صحيفة ( -) املرجع السابق٤(



١٢٧ 

ذلك  تظن ال ،ًئاشي فيهم أقول وال أتعرضهم ال لكن سواه، ما وتارك احلق هو هذا: قلت
ومعادام، كما قال أبوك إبراهيم:  ومسبتهم حيبهم، من وبغض بغضهم من بد ال بل ،ُخيلصك

�w�Ë�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���� � � �~�}�|�{�zv)ومل يقل رجل أنا )١ ،
صح ، وهو على احلق، ولكن ال أتعرض الالت والعزى، وأبا جهل وأمثاله، مل ي�أتبع النيب 

انتهى كما مر، (قال ابن عفالق): فانظروا يا عباد اهللا إىل هذا الكالم الفاسد الركيك، )٢(إسالمه
والكفر والزندقة، فهل عرب ذه العبارة خارجي أو إمجاعي أو عامل أو جاهل، فهذا الرجل جعل 

بل  سب هذه األمة والقدح فيهم وعداوم وبغضهم وتكفريهم أصًال من أصول دينه الفاسد،
ال يصح إسالم أحد عنده، ولو دخل يف دينه طائًعا خمتارًا إال بسب األحياء واألموات، 

  .)٣(فخالف ما أمر اهللا به ورسوله، وو عنه"

وفًقا هلواه بتفسريات ليس هلا مسوغ، وال ُميكن  - رمحه اهللا -ويُفسر ابن عفالق كالم اإلمام
ن من أتى ببعض العبادة وترك بعًضا، ومل ينذر مبثل قوله: "إ -رمحه اهللا -أن تصدر من اإلمام

أو يذبح إال هللا، ومل يتوسل بنيب وال غريه، أنه املؤمن حقا، وإن عطل صفات الربوبية كلها، فما 
  .)٤(هذا اجلهل الـُمركب والكفر الصريح"

ذكر يف  ما ال حيتمله سياقه، تبًعا هلواه بقوله:" -رمحه اهللا -وحيمل ابن عفالق كالم اإلمام
أرسل حممًدا رسوله إىل ناس، ومل يقل إىل مجيع اخللق من اجلن  -تعاىل -رسائله إلينا أن اهللا

مبن حيج ويصوم ويتعبد، فيؤخذ من كالمه أنه مل  �واإلنس، فخّص ابن عبد الوهاب رسالته 
يُرسل إىل من يقول اآلهلة ثالثة، وال إىل من يقول العزير واملسيح ابن اهللا، وال إىل من سب 

من عموم رسالته  �جهرة... أخرس اهللا لسانه عن أن يذكر ما فيه تنويه لنبينا  -تعاىل- اهللا
   .)٥(خبصوصها طلًبا لرتويج بدعته"ومشول دعوته، فلم يقدر لسانه أن ينطق إال 

                                                           

  ].٤سورة املمتحنة آية رقم[ )١(
  ).٢/١٠٩يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية: مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -رمحه اهللا -) انظر :كالم اإلمام٢(
  .ب)٦٥صحيفة ( -) جواب ابن عفالق على رسالة بن معمر٣(
  ب).٦٦صحيفة(-املرجع السابق )٤(
  ب).٣٩-أ٣٩صحيفة( -رد ابن عفالق على ابن معمر )٥(
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١٢٨ 

فيصفه باملارق الزنديق  -رمحه اهللا -التهم لإلمام )١(ويُنوع حممد بن أمحد األحسائي
  .)٢(الكافر، واملبتدع املارد رأس الـُمضلني

 -رمحه اهللا -ورغم وضوح األدلة وصراحتها وانطباقها على الواقع وظهورها خلصوم اإلمام
حييدون عن احلق حىت يقول قائلهم بعد أن ساق اآليات الزاجرة  -فوسهموهلوى يف ن - إال أم

عن الشرك:" وألن أهل العلم قد عدوا يف املكفرات من أشرك باهللا، قلنا هذا حق واآليات 
حق، وكالم أهل العلم حق؛ ولكن أهل العلم قالوا يف تفسري أشرك باهللا: أي ادعى هللا 

  . )٣(شريًكا"

تربيرات تدل على ضعف قاعدته وهشاشتها، وهي: إن ُوجد شيء ويربر الشرك إن وجد ب
، فهو شرك أصغر، أو أكرب فهم ُجهال مل تقم -رمحه اهللا - من أنواع الشرك يف خصوم اإلمام

  .)٤(عليهم احلجة

ويستحكم اهلوى عند ابن السويدي يف تفسريه لبعض النصوص وحييد ا عن مقصودها، 
من األئمة املضلني أنه مل خيف عليهم من الشرك أو الكفر،  على أمته �فيستدل خبوف النيب 

 وأنه لو كانوا يكفرون بعده ملا خاف عليهم، وود أن يسلط اهللا عليهم من يُهلكهم، ويستدل
من بقاء الطائفة املنصورة على احلق أنه مل يسجل التاريخ أن هذه الطائفة قاتلت ما مأل البالد 

شرًكا وعبادة أوثان، وأنه مل يُعهد أن هذه الطائفة قاتلت  - اهللا رمحه - من مظاهر يعدها اإلمام
على هذه األمور وكفرت من فعلها، إىل غري ذلك من النصوص اليت يظهر فيها اهلوى جليا فلم 

  .)٥(تكن على قواعد العلماء الذين يزعم أن ال يؤخذ حكم إال بعد إمجاعهم القطعي عليه

 - رمحه اهللا -دل ا هًوى على بطالن دعوة اإلمامومن أدلة ابن السويدي اليت يست
وضالله أنه إذا صح ما يدعو إليه فستكون األمة منذ مثامنائة سنة على ضاللة إال هو وأتباعه، 

                                                           

 -حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي األشعري. كذا رقمه يف تقريظه للصواعق والرعود )١(
  أ)، ومل أقف له على ترمجة.٩عبد اهللا بن داود (

  ب).٧-أ٧صحيفة( -انظر: تقريظه على الصواعق والرعود )٢(
  أ).٢صحيفة(-ابن السويدي -) املشكاة املضيئة٣(
  أ).٢٣-أ٢٢صحيفة(-املرجع السابق) انظر: ٤(
  أ).٢٣-أ٢٢صحيفة(-املرجع السابق) انظر: ٥(



١٢٩ 

 �ومما يزيد عجب ابن السويدي وكمه وسخريته أن الفرقة الناجية اليت وصفها رسول اهللا 
  .)١(مام وال أتباعه منها خصلة واحدةبأوصاف، وذكرها أهل العلم أنه ليس يف اإل

كّفر مجيع األمة وأمر بقتلها، وأنه يقول:   - رمحه اهللا -ويزعم عبد اهللا ابن داود أن اإلمام
  .)٢(ال يصح إسالم أحد إال على يديه، وأنه أوجب اهلجرة إليه

ىن والصد عن دعوته إىل أن يتج -رمحه اهللا -ويتجارى به اهلوى يف التشنيع على اإلمام
على اإلمام بكالم ال يتوافق مع الواقع فيقول عن اإلمام: "فلم خيربه أحد من العلماء، ومل حيضر 
له درًسا، ومل يثن عليه أحد خبري، بل من مسع كالمه ولو من بعيد شهد أنه جبار عنيد، وال 

إال التمثيل  درس يف العلوم الشرعية، وال ألف كتابًا، وال ناظر، وال أتقن جوابًا، وليس عنده
والتقدير، واخلوض يف كالم السميع البصري، ولذته يف التكفري، والقتل واللعن، وتضليل األمة 
والكذب عليها والطعن وسب العلماء واألخيار، وافتضاض اجلواري األبكار، وشتم األحياء 

، وسّد واألموات، وأكل احلرام، ومال اليتامى والشبهات، ومذهبه التشديد والتضييق والتعسري
  .)٣(طُرق اجلنة إال من طريق العسري"

ال يُدخل أعيان العلماء يف اإلسالم إال بعد أن  -رمحه اهللا -ويزعم بن داود أن اإلمام
  .)٤(يُعلمهم معىن ال إله إال اهللا، وشهادم له بالعصمة واهلُدى

هلواه وسالًكا فيها ويف سياقه لألدلة الدالة على فضل األمة، ومنزلة العلماء، وتفسريها تبًعا 
مسلك التنفري من هذه الدعوة وإمامها ما تنبو عنه الفطر السليمة والديانة املستقيمة، فقد 

  . )٥(حشد مجلة من األدلة وذهب فيها مذهًبا رائده فيه اهلوى

ومل يردع عبد اهللا ابن داود تناقضه الواضح عن رمي التهم جزاًفا على الدعوة وأئمتها، فقد 
تابه تناقًضا واضًحا فيه اهلوى وعدم الرشد واهلدى، فمرة يذكر عن أهل جند أم سطر يف ك

على عقيدة مرضية، وأم أهل عبادة وزهادة، وأهل اجتهاد يف نشر العلم والتوحيد، ويذكر يف 

                                                           

  ب).٢٣صحيفة(-املرجع السابق) انظر: ١(
  ب).١٢صحيفة(-انظر: الصواعق والرعود )٢(
  ب).٥١صحيفة(-املرجع السابق  )٣(
  ب).٥٨صحيفة(-السابقانظر: املرجع  )٤(
  ب).٨٧-أ٨٦صحيفة(-) انظر:املرجع السابق٥(
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١٣٠ 

سياق هذا الكالم أنه بعد ظهور اإلمام ودعوته تغري حاهلم فصاروا حيكمون بغري ما أنزل اهللا، 
إرضاًء للوالة، حىت أن بعضهم من فرط جهله ُيصلي بال وضوء، وجعلوا الزكاة مغرًما  ويصّلون

يؤخذ من الغين والفقري، واحلج ساقط عندهم؛ ألن األوىل زيارة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، 
والفطر يف رمضان مباًحا ومل يتوصلوا إليه إال بالغزو، وأم أبقوا أهل البادية على حاهلم األوىل 

سبب معاهدم له وإعطائهم على كل بعري دينار، وأم ُحيرشون بني قبائل الظفري وعنزة ب
ليأخذوا اخلمس من كل منهما، وأم ُحيرمون صيد الـُمخالفني وحيل بعد معاهدم وإن كان 

  .)١(ذحبه قبل املعاهدة

لى اإلمام مبخالفتها وحيلف األميان املغلظة تبًعا هلواه وخالفًا ملا يزعم من قواعد يطعن ع
  .)٢(أن حممد بن عبد الوهاب قائد أتباعه إىل النار

ويسطر من التهم ما ليس له عليه حجة وال برهان، كقوله خماطًبا اإلمام عبد العزيز بن 
سعود:" مل ُيكّمل الدين عندك إال حممد بن عبد الوهاب، ومل يتم الدين إال يف بلد ُمسيلمة 

زلت أنه جيب على أهل الشام واحلرمني اهلجرة إىل اليمامة، وأنه ال الكذاب، ففي أي سورة ن
معىن ال إله إال اهللا مقصورٌة معرفته عليك، وأن من فاتته  وأنيتم ألحد إسالم إال على يديك، 

ركعة من صالة اجلماعة ُيضرب عشرة أسواط، ويُكشف رأسه وُيسود وجهه ويُؤخذ منه مّد بر، 
ليل يف املسجد ويُقتل، وأن املؤذن يُرمى بالرصاص وهو على املنارة، وأنه يرصد للمصلي آخر ال

ويُقال له: كذبت يا عدو اهللا ال يُقبل منك هذا حىت تشهد أن حممد بن عبد الوهاب على 
احلق ومن عاداه على الباطل، وأن من مل حيلق رأسه مل يتم إسالمه، ومن ُشم معه رائحة 

إىل غري ذلك من األمور اليت اخرتعها ومل يُنزل اهللا  ،ق متاعهُيضرب مثانون جلدة وُحير  )٣(التنت
  . )٤(ا من سلطان"

ومن اتباع اهلوى ما سلكه خصوم الدعوة يف حق اإلمام وأتباعه، يف تنزيلهم النصوص  
الواردة على سبيل الذم عليهم، واالستشهاد بأقوال أهل العلم يف ذمهم، بل وتأىل اخلصوم على 

                                                           

  ب).١٢٣-أ١٢٣صحيفة(-) انظر:املرجع السابق١(
  ب).١٤٩صحيفة(-) انظر:املرجع السابق٢(
راد به: السجائر.٣(

ُ
  ) امل

  ب).٢٢٢صحيفة(-) املرجع السابق٤(



١٣١ 

فقهم للتوبة، وال لالستغفار لفتنة اهللا هلم، وظنهم أم على اهلدى، وحقيقتهم أم اهللا أنه ال يُو 
ويزيد األمر  )١(يبطنون الكفر وإن زعموا أم أعرف الناس باإلميان، وأم شر اخللق واخلليقة

 بأن يقول عبد اهللا بن داود:" فواهللا الذي ال إله إال اهللا، إن مجيع هذه الصفات شاهدناها منهم
  .)٢(مثل الشمس، وأن فيهم من الشر أضعاف ذلك"

 - رمحهما اهللا - ووصل احلال بأن حيكم لإلمامني حممد بن عبد الوهاب، وحممد بن سعود
من باب التهكم والسخرية، ويصفهما بصفات ال تصدق إال على األنبياء، وال ُيسوّغ إطالقها 

، فيقول عبد اهللا بن داود عن اإلمامني:" عليهما إال اهلوى، إذ ال يسندها نقل، وال يُقرها عقل
أما مها فمقطوع هلما باجلّنة والعصمة، وأما ال ينطقان عن اهلوى، وحمكوم ملن عاداهم بعكس 
ذلك، هكذا يؤخذ من قواعدهم املعكوسة، ومن فحوى أقواهلم املنكوسة، ومن تدبر أقواهلم 

  .)٣(وأفعاهلم بعلم وإنصاف رأى ذلك يقيًنا"

ام وأتباعه بالسفه والطيش وقلة العقل بقوله:" وكل ذلك موجود فيهم، حبيث ووصف اإلم
يعرفهم اخلاص والعام يف كالمهم، ومشيهم، ووجوههم، وأعينهم فإم ال يثبتون على قول 
واحد، بل جيولون ويضطربون، ويتناقض كالمهم يف الس الواحد مرات، وليس ألمرهم هذا 

هم من أهل البدع، فإن هلم قواعد يرجعون إليها، وإن كانت قواعد يرجعون إليها خبالف غري 
فاسدة، وإن تناقض كالمهم يف بعض املواضع، وكذا قلة العقل، فإن كل من تأمل أفعاله 

  . )٤(واستمع مقاله عرف قلة عقله"

، مث يعود حلشد النصوص )٥(وام اإلمام بأنه ُيكرم الرافضة للمودة اليت بينهم وبينه باطًنا
من الفنت، ومل يكتِف بالصحيح، بل وحيشد املوضوعات والغرائب  �من السنة اليت ُحيذر فيها 

اليت ال تثبت، ويزيد على ذلك أنه يُورد منامات ال يتصورها إال نسج اخليال، ويؤوهلا ويُنزهلا 
  .)٦(على اإلمام وأتباعه

                                                           

  ).١٨صحيفة( -عبد اهللا بن داود -ويُفسر اخللق بالناس، واخلليقة بالبهائم. الصواعق والرعود )١(
  ).١٨صحيفة(-املرجع السابق) ٢(
  ).٢٠صحيفة(-املرجع السابق )٣(
  ).١٦صحيفة(-املرجع السابق )٤(
  ).١٦، ١٥صحيفة(-انظر:املرجع السابق )٥(
  ).٤١-٣٣الصحائف( –انظر: املرجع السابق  )٦(
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١٣٢ 

ُمعتربين، ومل يتفقه على شيخ، بل يبحث عن ويزعم أن اإلمام مل يأخذ عن العلماء الـ
الغرائب يف الكتب، ومن الكتب بال علم وال بصرية، ويسوق أقوال العلماء والنصوص اليت 
ُحتذر من التصدر بال علم والفقه، ويُنزهلا على اإلمام، ويزيد يف سياٍق عاٍر عن الصحة أن 

الرمحن بن الشيخ فإنه هو الذي  اإلمام سئل عن مسألة فقهية، فقال: "للسائل اسأل عبد
يعرف هذا اخلريبيطات، أو قال: الدويبيالت، ووقع مثل هذا كثريًا منهم، فُعلم أنه ال خري فيهم 

  . )١(وال فيما فهموا"

ويسوق بعد ذلك يف سياق الـُمشفق الناصح لألمة كالم ونقوالت عن العلماء ُحتذر من 
ويُورد من تلقاء نفسه على اإلمام مامل يقله، بل قول اتباع اإلمام لعدم أهليته، وُجيهله ا، 

اإلمام خبالفه، فيقول عن اإلمام: "وقال ابن عبد الوهاب: ال يزال الرجل عاملـًا ما مل يتعلم، فإذا 
  . )٢(تعلم فهو أجهل اجلهال، وحكمنا عليه بالكفر والضالل"

أبواب املساجد آخر الليل،  ويتهم اإلمام بأنه جيمع ضالل الفرق، وأن أتباعه يقفون على
 -كما يزعم اخلصم-ويقومون بقتل من قصدها من كبار السن وأصحاب العاهات؛ ألم 

يُعتربون أكفر من فرعون، إال إذا شهدوا لإلمام بالعصمة، وأنه ال ينطق عن اهلوى، وأن من 
  .)٣(قرآنعاداه زاغ، ويف الكفر هوى، وكل العلماء كذبة، وأن أتباعه حيسنون تفسري ال

وجتارى اهلوى بابن داود إىل أن يأيت مبا ُحتيله العقول ال أن تصدقه، فيقول:" كثريًا ما جيد  
الرجل يف الربية معه احلطب أليتامه وأرامله، فيقول ذلك الرجل: أنا مسلم ُملتزم جلميع شرائع 

كل ما تقولون،   ، وأذهب معكم لبلدكم وأوافقكم يف)٤(اإلسالم، وأنا أتوب إىل اهللا وإليكم
فيقولون: أنت أعلم اهللا فيك خريًا، فيقول: دعوين أصلي، فيقولون له: صل، فإذا سجد أهوى 
إليه بالسالح وقتلوه، وبعض األحيان يرتكونه حىت ُيسلم، مث يتبادرونه بالسالح، ويشقون بطن 

  . )٥(علنا ذا املشرك"األمة احلامل وُخيرجون ولدها ويرفعونه على الريح، ويقولون: انظر يا ربنا فِ 

                                                           

  ).٣٧صحيفة( –املرجع السابق  )١(
  ).٣٧صحيفة( –املرجع السابق  )٢(
  ).٤٣صحيفة( –انظر: املرجع السابق  )٣(
  وهذه العبارة تدل على أن بضاعته يف التوحيد ُمزجاة. )٤(
  ).٤٨صحيفة( –املرجع السابق) ٥(



١٣٣ 

فهذا زيين دحالن يزعم أن حممَد بن وخلف من سلف من أهل األهواء تبع هلم يف إرثهم، 
عبد الوهاب ال يتبع كتابًا وال سنة؛ إمنا ضابط احلق عنده ما وافق هواه، وإن خالف النصوص 

جلي أمجعت عليه  الشرعية وإمجاع األمة، وضابط الباطل مامل يوافق هواه، ولو دل عليه نص
  . )١(األمة

وبذل جهده يف عالج هذه الظاهرة اليت تفشت يف عصره،  -رمحه اهللا - وقد جد اإلمام
 ،وصارت مركًبا لكل ُمبطل، وصاد عن هدى اهللا، وُمنفٍر عنه، وذكر أصوله اليت ينقل عنها

حيذره فيها من  ، واليتقعد لكالمه بأقوال من سبقه من أهل العلم، ففي رسالته البن عيسىو 
�¾��w)٢(املوقعني أعالم يف القيم ابن قال فقد" :اتباع اهلوى يقول �½�¼�»�� �º�¹

À�¿v)اتباع وإما للرسول، االستجابة إما: هلما ثالث ال أمرين إىل األمر فقسم )٣ 
  . )٤("اهلوى

البن سحيم ُحيذره من اتباع اهلوى، ويفتح له آفاقًا  -رمحه اهللا -ويف رسالة طويلة لإلمام 
 على العلم أهل كالم من نقله اهللا يسر ما فهذايستلهم منها الرشد واهلدى، يقول فيها: "

 وال اهلوى، اتباع من باهللا مستعيًذا هللا تأملك واجعل جيًدا، تأمًال  تأمله فأنت ،العجلة سبيل
 ال صحيًحا كالمي كان فإن وكالمه، كالمي تتأمل أنك لك ذكرت ملا أوال، فعلك تفعل
 وعقيدة أمحد، اإلمام عقيدة يعرف وال اهللا، إال إله ال معىن يعرف ال شاميكم وأن فيه، جمازفة
 كالمي كان فإن جليل، أمر األمر أن واعرف أجهل، بغريه فهو ،قدره فاعرف ضربوه الذين
 أيًضا فاألمر والبهتان بالكذب العظيمة األمور هذه إىل العلم أهل من رجًال  ونسبت ،باطًال 
 اهلوى اتباع مرادك كان فإن آخر، شيء يف كتابًا يل وكتبت ،كله ذلك عن فأعرضت ،عظيم
 يذكرون الناس بعض فإن اجلواب، فاترك ،كان كيف املويس ولد مع وأنك منه، اهللا أعاذنا
 تأمل من أعذرك فال احلق مع كنت وإن الدنيا، أمور من شيء ألجل ؛معه صائر أنك عنك

                                                           

  ).٢/١١()، وخالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام ٤٥الدرر السنية(انظر:  )١(
)١/٣٩( )٢.(  
  ].٥٠سورة القصص آية رقم [ )٣(
  ).٣/١٦٥الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )٤(
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١٣٤ 

 تتكلم مث ،جيًدا حتريرًا وحتررمها العلم أهل كالم على وتعرضهما ،األول وكالمي هذا كالمي
  .)١("باحلق

ويكشف اإلمام للخصوم زيف الشبهة اليت حجبت احلق عن كثري منهم واليت وضعها هلم 
مينعهم عن هدى اهللا، وهي: أن القرآن والسنة ال يعرفهما إال الشيطان، وجعلها قياًدا هلم 

اتهد املطلق املتصف بصفات يندر وجودها، ولعلها ال توجد يف الُكمل من الصحابة فضًال 
  .)٢(عمن دوم

ربطه للحكم بدليله البني اجللي، لُيزيل به اإلشكال عن  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
املدعوين حيذره فيها من اهلوى الذي يصد به الناس عن اهلدى،  ألحدففي رسالته  ،الفهم

 أذكر وأناويذكر له أن من أنفع األدوية هلذا الداء اإلخالص هللا واالنطراح بني يديه، فيقول: "
 اهلوى عن وأحذرك ،عليه واحلرص ،عنه بالبحث وأوصيك ،األمر هذا على الدليل لك

   .)٣("للحق يهديك أن إليه وتضرع منه طلباو  ،اهللا وجه قصدا بل ؛والتعصب
يف بيانه للحق الذي يدعو إليه ألحد املدعوين حىت ال يلتفت  - رمحه اهللا -ويذكر اإلمام

للدعاية الـُمغرضة اليت يُروج هلا، أن من الفنت اليت جرت عليه من اخلصوم، أعظمها اتباع 
إذ إن طاعته مجاع الشر، وكل اخلري يف  ،، وُحيذر يف تأليفاته وشروحه من اهلوى)٤(اهلوى

يف مؤلفاته أن من أسباب احنراف العقيدة الذي جرى  - رمحه اهللا -، وُيكرر اإلمام)٥(ُخمالفته
  . )٦(على الناس يف زمنه اتباع اهلوى

أهل اجلاهلية لئال ينساق يف  �وفيما قعده اإلمام من مسائل خالف فيه رسول اهللا 
رمحه  - طان، وبعد أن ذكر ثالث عشرة قاعدة لضالهلم عن احلق، يقولركام من يستزله الشي

                                                           

  ).٤٤-٣/٤٣املرجع السابق() ١(
  ).٢٢٢-١/٢٢١ابن غنام () انظر:تاريخ ٢(
  ).٣/٨٠الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ) ٣(
  .)١/٥٧بد الرمحن بن قاسم(مجع: ع-الدرر السنية يف األجوبة النجديةانظر: ) ٤(
  ).٢/٣٨كتاب فضائل القرآن والتفسري (- جمموع مؤلفات الشيخ) ٥(
)، وجمموع ١/١٩٩( مجع: عبد الرمحن بن قاسم-يف األجوبة النجدية)، والدرر السنية ٢/٥٤() انظر: املرجع السابق ٦(

  )٣/٦٠الرسائل الشخصية(-مؤلفات الشيخ



١٣٥ 

 اهلوى فيتبعون واإلثبات، النفي: وهي قاعدة علي مبين تقدم ما كل أن: "الرابعة عشرة: - اهللا
  .)١(جاءت به الرسل" عما ويعرضون والظن،

عمال واتباع اهلوى يصرف الشيطان به اإلنسان عن التفكري الذي يستلهم به اهلدى وإ
الفكر، وبذل اجلهد يف الوصول إىل احلق، وذا حيصل االحنراف والوقوع يف الشرك، والزلل، 

 األمة يف حصل اهلوى تباعا وظهر اجلهل، ظهر إذا: "- حفظه اهللا -يقول الشيخ صاحل الفوزان
 وال الدين، عن اخلروج هو الّتوحيد وجعل الدين، من الشركية األمور هذه جعل من حصل ما

  .)٢("باهللا إال  قوة وال حول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٦/٢٣١هلية (مسائل اجلا- جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ).١/٣٠٩) إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد (٢(
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١٣٦ 

  المطلب الثاني: الحسد
احلسد يف اللغة: القشر؛ ألنه يقشر القلب كما تقشر القراد اجللد فتمص دمه، وحسده: 

  .)١(إذا متىن أن تتحول إليه نعمته، وفضيلته، أو يسلبها هو

  .)٢(ويف االصطالح هو: متين زوال نعمة احملسود إىل احلاسد

واحلسد من األمراض اخلبيثة اليت تتأصل يف نفوس املعرضني املعاندين، الذين يعرتضون 
على تقدير اهللا وقسمه بني خلقه، وهو صفة خبيثة لكل من يُعرض عن احلق عن علم ودراية، 

_�`��~�w:- تعاىل -على أهل الكتاب هذا املسلك، فقال -جل وعال-ولقد ذّم اهللا

�p�o�n�m�l�k�j��i��h�g�f�e�d�c�b��a

r�q�v )٣(.  

��w�^�]�\��[�Z��Y:-تعاىل - واحلاسد ُمعرتض على قدر اهللا وتقديره، قال
��l�k�j�i�h�g��f�e��d�c�ba�`�_v )٤(.  

رمحه  -واحلسد من أعظـم األسباب املانعـة مـن قبـول احلـق واالنقيـاد له، قال ابن القيم 
 قد احملسود احلاسد ويرى ،النفس يف كامن داء نهإف ،احلسد األسباب هذه أعظم ومن" :- اهللا
  .)٥(أتباعه" من ويكون ،له ينقاد أن احلسد يدعه فال ،نظريه ؤتـيُ  مل ما ويتوأُ  ،عليه لضّ فُ 

واحلسد له أثره السيئ على األفراد واتمعات، فبه تنشأ العدوات واألحقاد، وتُقطع 
العالقات، وُخيّون األمني، وُيصّدق الكاذب، وُجيّهل العامل، ويدفع إىل أواصر الصالت، وتفسد 

  . )٦(ارتكاب اجلرائم وقبيح األعمال، وضرره جسيم على صاحبه يف الدنيا واآلخرة

                                                           

  ). ١٦٧-٣/١٦٦باب احلاء ( -ابن منظور -)، ولسان العرب٢٠٩كتاب احلاء (  -ابن فارس –انظر: مقاييس اللغة )١(
  ).٦/٢٧٥عبد الرمحن السيوطي( -)، والديباج على مسلم٩٢علي اجلرجاين ( -انظر: التعريفات )٢(
  ].١٠٩البقرة آية رقم [سورة  )٣(
  ].٥٤سورة النساء آية رقم [ )٤(
  ).١٦هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى () ٥(
  ).١٩٧-١٩٦عبد العزيز اجلوهر ( -انظر: أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن )٦( 



١٣٧ 

وبالفعل قد أثر هذا الداء أثرا بالًغا يف زمن اإلمام؛ لتطلع الناس إىل الرفعة والعلو، مع رقة 
  الدين يف زمنه.

ثري ممن غلف قلوم احلسد لإلمام، وانتشار دعوته يف احملافل الكبار، وقد صرح ك
وجتمعات الناس، أن اإلمام ُحمق فيما يدعو إليه، وما يأمر به هو احلق، وبعضهم يُقر عند 

إىل إنكار ما هو معروف  -رمحه اهللا -خاصته، ويُنكر عند العامة، حىت دفعهم حسدهم لإلمام
  .)١(من الشرع

الناس بالتلبيس عليهم يف األحكام، ويُنكرون من احلق ما كان واضًحا، ودليله ويُومهون 
صريٌح، فكيف مبا حيتاج إىل مجع بني النصوص، ومعرفة اخلاص من العام، واحملكم من املتشابه، 

 -واملطلق من املقيد؛ بل محل احلسد مجلة من علماء السوء أن أنكروا على عثمان بن معمر
تأديبه من ختلف عن صالة اجلماعة، ويأتون إىل رؤساء البدو،  -يف كنفهعندما كان اإلمام 

وحيذروم من آداء الصالة يف حّيهم ورفع األذان، وحيثوم على التمسك بقبيح األعمال، وما  
بل ، )٢( كانوا عليه من الكفر والعصيان، ومحلهم على ذلك ما مأل قلوم من البغض واحلسد

ر أن ماجاء به اإلمام هو احلق، وإمنا نكث عن القبول واالنقياد إن ابن سحيم قد كتب وأق
يده يف رسائل متعددة أن هذا هو احلق،  بُ تْ وعندنا كَ  :"- رمحه اهللا -بسبب احلسد، قال اإلمام

وأقام على ذلك سنني، لكن أنكر آخر األمر ألسباب أعظمها البغي أن ينزل اهللا من فضله 
  .)٣("على من يشاء من عباده

دفع الدولة العثمانية إىل رمي اإلمام وأتباعه بأقبح األوصاف، وأقذع األلفاظ إال ما  وما
مأل قلوم من احلسد؛ فال تكاد ختلو وثيقة من وثائق ومراسالت الدولة مع أعواا إال وتشتمل 

؛ بل مل يتورعوا أن جيمعوا بني املتناقضات يف وصفهم، فقد وصفوهم )٤(على وصفهم باخلوارج
                                                           

 - )، وكتاب مفيد املستفيد١٥١، ٣٦- ٣/٣٥الرسائل الشخصية (- )، وجمموع مؤلفات الشيخ٢/٧١٨انظر: تاريخ ابن غنام ( )١( 
  ).٢١٤- ٦/٢١٣حممد بن عبد الوهاب(

  ).١/٢٢٧انظر: تاريخ ابن غنام ( )٢( 
  .)٣/٣٦الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ  )٣( 
من ) و١٧،٣١،٤٩، ١٦، ١٤،١٥صحيفة ( -عبد اهللا داود–الصواعق والرعود -انظر: على سبيل املثال ال احلصر )٤( 

)، ووثيقة رقم ٥٩) ص( ٣(وثيقة رقم( حتقـيق: عـبد الرحيم عبد الرمحن  - وثائق تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصـر احلـديث
)، ووثيقة رقم ٩١) ص(١٠)، ووثيقة رقم (٨٩) ص (٩)، ووثيقة رقم (٧٠) ص(٥)، ووثيقة رقم (٦٧) ص ( ٤(
  ).٩٧) من الفصل الثالث ص (٢)، ووثيقة رقم (٩٥) من الفصل الثالث ص(١(
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؛ وألجل هذا قام الـُمتزلفة من الـُمتطفلني على العلم بتطبيق النصوص اليت وردت )١(لروافضبا
  ، وضمنوا ذلك يف مؤلفام ومكاتبام.)٢(يف ذم اخلوارج على اإلمام وأتباعه

"وما تفوه به أهل الزيغ والردى، وما مكروا به رؤوس العدا، وما نووا به أهل 
  .)٣(" د احملرم املذموماهلدى،...محلهم على ذلك احلس

�حســدوا الفىت إذ مل ينالوا سـعيه �)٤(فالقــوم أعـداء له وخصــوم� �

يف العيينة، ووفد إليه بعض طالب العلم، وبدأ مبكاتبة من  - رمحه اهللا -فلما استقر اإلمام
يطمع يف صالحه، حسده على هذا اخلري كثري من أشرار الروؤساء الذين خافوا على مراكزهم، 
وساعدهم من تشبه بالعلماء يف قُرى جند، وصاحوا به عند األشراف، واألحساء والبصرة، وألبوا 

  .)٥(عليه حىت صدر أمر أمري األحساء إىل ابن معمر إلخراج اإلمام

وتطاول من مل تكن له قدم يف العلم راسخة على اإلمام بعبارات ظاهرها فيه الرمحة 
لماذا تأخذون بأقواله، وتُقاتلون وتسفكون الدماء، وترتكون وباطنها من قبله العذاب، بقوله:" ف

من هو أعلم منه باهللا، مع أن العلماء السابقني األولني ومن تبعهم إىل اآلن اجتهدوا يف الدين 
  .)٦(أن الشريعة الغراء أتته وحًيا إليه دون غريه" - يعين اإلمام-وبينوه بالرباهني، ولكن يزعم

لق إال أن ُتسطر ما جال يف نفسه من حسد أحرق قلبه على وتأىب عبارات ابن عفا
الدعوة وإمامها بقوله عن اإلمام:" إمنا هضم نفسه فجعل يُظهر للناس أن قصده احلمية هللا 

  .)٧(فتابعه من ال عقل له وال لب"

وُيكابر يف حسده وبغضه للدعوة وإمامها، ويأيت مبا تنقضه ُمكاتبات اإلمام ومؤلفاته 
أخباره، فيقول:" لكن ابن عبد الوهاب ليس له سابقة علم وال معرفة بالعلم وأهل وسريته و 

                                                           

  ).٣٥٥، ٣٢١، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٤، ١٧٩، ١١٧كما يف الد األول من املصدر السابق (  )١(
ه البدعي ب)، ومصباح األنام وجالء الظالم يف رد شب٤٩ب، ٤٨صحيفة(- عبد اهللا بن داوود- انظر: الصواعق والرعود) ٢(

  ).١١- ٧علوي احلداد ( - النجدي اليت أضل ا العوام 
  ).٢٢٢-١/٢٢١انظر:تاريخ ابن غنام ( )٣(
جالس -للعرزميالبيت أليب األسود وقيل  )٤(

ُ
  ).٩٠ابن عبد الرب (-انظر: جة االس وأُنس امل

  ).٨٥-٨٤عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب( -انظر: املقامات )٥(
  أ).٤٠صحيفة (-رد ابن عفالق على ابن معمر )٦(
  أ).٤٤صحيفة(-املرجع السابق )٧(



١٣٩ 

العلم، وال أصول يرجع إليها، فهو يقول القول من غري أن يدري ما يرتتب عليه من املفاسد 
العظيمة، وحنن نرى مذاهب املبتدعة، كاخلوارج وغريهم حيرتزون يف كل مقالة، وهلم أصول 

ملانعة فال تُفتح تلك احلصون إال بعد الـُمعاجلة بالرباهني القاطعة، وهذا تكون هلم كاحلصون ا
الرجل ليس له أصول يرجع إليها، بل مذهبه واضح البطالن فهو كما قيل: بيض على 

  .)١(قيض"

ويقلل من قيمة اإلمام وأتباعه بقوله: "خبط ابن عبد الوهاب خبط عشواء، وزعم أنه 
، وعندما )٢(قصوى، وليس هذا غريب من شدة اجلهل، وغلبة اهلوى"وتابعيه وصلوا إىل الغاية ال

اخلصوم باحلجج النقلية ووضوح دالالا ظنوا أم جيدون ملجأً  -رمحه اهللا -أعيا اإلمام
يصرفون به الناس فزعموا أم يستدلون باألدلة العقلية اليت حتقق ُمرادهم، واليت مل تزدهم إال  

مكنون صدورهم، وقد زعم ابن عفالق أنه يورد أدلة عقلية تكشف  كشًفا لعوارهم، وإخراج
لو مل يُرسل رسله ويؤيدهم باآليات  -تعاىل-بطالن دعوة اإلمام، فيقول: "فاعلم أن اهللا

واملعجزات الدالة على صدقهم ملا كان هللا على خلقه حجة وله دليل، فهل ثبت عندك أن ابن 
حني فرتة من الرسل، مؤيد بالرباهني واملعجزات الدالة  عبد الوهاب رسول من اهللا إليكم على

على صدقه، أم تقولون إنه كآحاد األمة، فإن قلتم: إنه كآحاد األمة، قلنا لكم: بأي دليل ثبت 
عندكم األخذ بقوله دون أقوال غريه من علماء األمة، فهل جيوز يف العقل تصديق رجل واحد 

وأبر وأكمل إميانًا ومعرفة منه وسابقة، أجيوز يف  غري معصوم، وترتكون أقوال من هو أصدق
  .)٣(العقل تكذيب علماء األمة قرنًا بعد قرن، وأم تواطئوا على الكذب والباطل"

وقد يُظهر احلاسد حرقته على األمة وخوفه عليها مقدمة للنيل من احملسود، واحلط من 
ب إىل الكتاب والسنة، ويستنبط من قدره، حىت يقول قائلهم: "فإن اليوم ابتلي الناس مبن ينتس

علومهما، وال يُبايل من خالفه ممن وافقه، وإذا طُلب منه أن يعرض كالمه على أهل العلم مل 
  . )٤(يفعل، بل يُوجب على الناس األخذ بقوله ومبفهومه، ومن خالفه فهو عنده كافر"

                                                           

  أ)٥٤ -ب٥٣صحيفة (-املرجع السابق )١(
  )٤٨صحيفة (-املرجع السابق )٢(
  أ).٦٤صحيفة(-) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر٣(
  ب)١صحيفة(-ابن السويدي -املشكاة املضيئة )٤(
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يد عن احلق كعادته، بأنه يُعاند وحي - رمحه اهللا - ويُبالغ ابن السويدي يف تنقصه لإلمام
ويدعي املراتب العالية؛ ألنه أحدث مذهًبا مغايرًا ملا عليه أهل العلم والفضل الذين ال يقولون 

  .)١(القول الذي عليه دين األمة من تلقاء أنفسهم

بل ويزيد على ذلك أن خيرج عن حدود البحث العلمي إىل عبارت ال تليق بأهل العلم 
هر من إيرادها دليل علمي والحجة بقوله:" ومما يدل على بطالن وال من ينتسب إليه، وال يظ

  . )٢( مذهبكم الباطل العاطل الفاسد الكاسد..."

أنه ليس له قدم يف العلم راسخة، وإمنا بضاعته اجلهل،  -رمحه اهللا - ويرمي شانئ اإلمام
لبسيطة من والتطفل على العلماء حىت يقول قائلهم: "فخطر يف خاطره العاطل أنه ليس فوق ا

يعرف احلق من الباطل؛ ولذلك قال: أرسل رسالة اخلديعة وأجنبها من أمري كل داهية واهية 
شنيعة وأسيلها من قويل أو فعلي كلما ينفر منه سامل الطبيعة، وأجتهد فيمن يُعينين على تقومي 

ب تلك اللسان كي يظن السامع هلا اتصايف بصفة ذوي البيان واإلتقان، وهو واهللا مل يُقار 
الدرجات، بل خيبط خبط عشواء يف الظلمات، وقد أخذ صحيحها من كالم ابن القيم، وابن 
تيمية عسى أن يُقال هذا سامل الطوية، وبعث ا جلميع علماء أهل األرض مع أنه ال يعلم 
السنة من الفرض، وال الطول من العرض، وتزيا مبا ال يليق به، وادعى مامل يتعلق بشيء من 

ه، فهو كالبس ثويب زور يُريد بذلك زيادة الظهور، وما يدري املغرور أن أدىن الطلبة يكف سبب
  .)٣(دعواه، ويقمع بصوارم احلق حمياه، ويظهر ما كتم من أباطيله ويكشف ما أم من ختابيله"

ويستحكم احلسد عند بن داود حىت يُورد من القواذع ما تأنفه الطباع السليمة والعقول 
 -رمحه اهللا - ة فضًال عمن يتقمص لبوس أهل العلم والفضل، وأن أول ما بدأ به اإلماماملستقيم

هو سب العلماء ولعنهم والبحث عن مثالبهم، وسوء الظن م، وأن له ورًدا الزًما يف لعن 
العلماء وتكفريهم، وأنه ال يتم اإلسالم عنده إال بذلك، وأنه امك يف الذنوب واملعاصي من 

  .)٤(أول أمره

                                                           

  أ)٥صحيفة(-انظر:املرجع السابق )١(
  أ)٢٥صحيفة(-املرجع السابق )٢(
  ب)١٣-أ١٣صحيفة(-عبد اهللا بن داود -الصواعق والرعود )٣(
  .)٤٤صحيفة( -) انظر:املرجع السابق٤(



١٤١ 

ويورد عبارات شاهدة على ما يف قلبه من احلسد الذي استحكم فيه: "وهذا الشقي اللئيم 
  .)١(يدعي أنه أحاط جبميع العلوم بال تعلم وال تعليم، بل أوعاها إهلاما من الشيطان الرجيم"

ويف معرض جتهيله لإلمام وأتباعه حيمله حسده على افرتاءات ليس هلا مستند علمي  
"فواهللا مث واهللا، إن مقالة ابن عبد الوهاب وأتباعه أقبح من مقالة أهل النهروان وأبشع، كقوله: 

وأا أعظم ضررًا على املسلمني وأمجع، وأا ال ختييل فيها وال تشبيه، وال خيفى عورها على 
نبيه...فليس عندهم إال الزور والفجور والعناد والكذب، والتدليس والطيش والفساد، وغلب 

هم اجلهل، وأصمهم وأعماهم حب الرياسة وأتهم، وامتألت قلوم من الزيغ واحلسد، علي
وعمتهم الفتنة حىت جرت منهم جمرى الدم من اجلسد، قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه، 
وأكبوا على تضليل األمة وتدارسوه، يُريد اإلنسان منهم أن يتقدم ويأىب اهللا إال أن يُريد تأخريه، 

  .)٢(لعزة وال علم عنده، فال جتد له وليا وال نصريًا"ويبتغي ا

جهده يف  -رمحه اهللا -وتعددت ُصور احلسد يف أعداء اإلمام للتنفري من دعوته وبذل
شىت، فكشف حقيقتهم وشخص  بجتلية هذا الداء ملن يُغرر م، وُيصدون عن الدعوة بأسالي

  داءهم.

 إىل الناس دعوة غري األسباب من عنا ذكر ما أن واحلاصل: "-رمحه اهللا - يقول اإلمام 
 على خيفى فال ،غريكم على خفي لو وهذا البهتان، من فكله الشرك عن والنهي التوحيد

 الناس يلزم قام الناس إىل اخللق أحب كان ولو ،بلدكم أهل من رجال أن ولو حضرتكم،
 وقاموا أتباًعا وأكثر ،رياسة منه أشد وحساد أعداء وله ،القبور أهل من ومينعهم باإلخالص

  .)٣("تسمع مبا يرمونه

وممن ناصب اإلمام العداء وحسده على ما من اهللا به عليه من نظر إىل أن ما جاء به 
اإلمام رفع أقواًما ووضع آخرين، وهذا يعود على نفوسهم حسرًة وغيظًا، فكان هلم شبًها ممن 

حال  -رمحه اهللا -أبان ، وكان من جهوده أنه)٤(w�Q��LK�J�I��H�G�Fvقالوا: 
                                                           

  .أ)٤٥صحيفة( -) املرجع السابق١(
  .أ)٧٩صحيفة( -) املرجع السابق٢(
  ).٣/٢٢الرسائل الشخصية  (-جمموع مؤلفات الشيخ  )٣(
  ].٥٣[سورة األنعام آية رقم  )٤(
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هؤالء األدعياء للعلم واهلدى يف مراسالته، وأجوبته ملن لُبس عليهم دينهم بألطف عبارة 
   .)١(وأسلوب علمي مبناه على الدليل واحلجة النقلية والعقلية

أنه ضمن مؤلفاته التحذير من هذا الداء وخطورته، ففي كتاب  -رمحه اهللا -ومن جهوده
بوب: باب احلسد، وأورد النصوص من الكتاب والسنة، الزاجرة عنه، واملنفرة منه،  ،)٢(الكبائر

وباجلملة فإن "من صاح من هذه الدعوة، وأنكرها إمنا محلهم على ذلك أمور ثالثة: احلسد، 
والكرب، والثالث، خمافة أن يظهر عليهم لعلمهم يف باطن األمر أنه احلق، لكن أضمروا وأظهروا 

  . )٣(قد جرى من أمثاهلم ممن قد سلف"عداوته، كما 

فاقتسم احلسد أصحاب الزعامات من املنتسبني للعلم والرئاسة كما سيتضح يف املبحث 
  .-إن شاء اهللا-التايل 

 

 

                                                           

  ).١٢-٢/١١فتاوى ومسائل( - انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٦/٢٨٦انظر:املرجع السابق( )٢(
  ).٨٧عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب( -املقامات )٣(



١٤٣ 

  الخصوم من أصحاب الزعامات والمنتسبون للعلمالمبحث الثالث: 
عقبات، ممن ُيضّيع ال بد أن تواجهه  - سبحانه وتعاىل - إن كل من يقوم بالدعوة إىل اهللا

عليهم الداعي مراكزهم اليت تسنموها بالباطل غالًبا، وهذا من سنن اهللا اليت يبتلي ا عباده 
على حسب مراتبهم، وشواهد هذا يف القرآن كثرية، فال ختلو قصة نيب من ُمعارضة، وبشىت 

  لدعوة.صور املعارضة، من اإليذاء والكيد الُكبار، الذي ُحياك من أجل طمس معامل ا

هم خصوم األنبياء واملصلحني يف كل زمان ومكان،  - رمحه اهللا -وخصوم دعوة اإلمام 
وقد كان منطلق الدعوة هو العودة باإلسالم إىل معينه الصايف، واألمر بعبادة اهللا وحده 
وإخالص الدين له، فشرق ذه الدعوة أصحاب الزعامات، ومن يُلبس على الناس دينهم؛ من 

اهلم بالباطل، فقد اصطدمت الدعوة يف بداياا خبصوم كبار هلم ثقلهم السياسي أجل أكل أمو 
وتأييدهم الشعيب، إضافة إىل سبل الدعاية العريضة اليت تُقلب ا احلقائق وتُغري ا املفاهيم 

على جناح الدعوة؛ بل وأصبح معوقًا من املعوقات الكبار  )١(واالجتاهات، مما كان له أثره البالغ
 - اعرتضت طريق الدعوة؛ وكيف ال يكون ذلك؟ وقد سطر الواقع الذي عاش فيه اإلماماليت

الكيد العريض الذي سلكه اخلصوم من الساسة وأصحاب الزعامات من الداخل  - رمحه اهللا
واخلارج، ومن تلبس بلبوس العلم من الداخل واخلارج كذلك، الذين أحسوا باخلطر على 

  عندما انتشرت الدعوة، كما سيتضح يف املطالب التالية:مكاسبهم املادية الزائلة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).١٤٨ناصر العقل ( -انظر:إسالمية ال وهابية)١( 
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١٤٤ 

  المطلب األول: الخصوم من أصحاب الزعامات المحلية، 

 :-رحمه اهللا -وإعاقتهم لقبـول دعوة اإلمام
أصحاب الزعامات احمللية، وأصحاب النفوذ والشوكة أخذوا يكيدون للدعوة عن طريق 

املغرضة، ومل يرتكوا سبيًال يُعيقون به هذه الدعوة وانتشارها إال سلكوه، احلرب املعلنة، والدعاية 
  ومن أولئك:

املتنفذون يف حرميالء، حيث إن البلد مل يكن فيها رئيس له الكلمة يف بداية ظهور  - ١
هـ) وإعالنه بالدعوة، كان يف البلد قبيلتان كل ١١٥٣، وبعد وفاة والده ( -رمحه اهللا-اإلمام 

عي األمر لنفسها، وكان يف البلد عبيد إلحدامها َكثر تعديهم وفسقهم، فلما أنكر منهما َتدّ 
اإلمام فسادهم وإفسادهم، مهوا أن يفتكوا به، فآثر االنتقال إىل بلد العيينة للبحث عن أرض 

  . )١(خصبة للدعوة
زعيم األحساء والقطيف وما حوهلا، والذي  )٢(سليمان بن حممد بن غرير احلميدي - ٢

ىل عثمان بن معمر كتابًا يأمره فيه بوضع حد هلذه الدعوة حىت ال يستفحل أمرها، أرسل إ
وذلك بعد أن أغراه املعارضون للدعوة، وأنه ال بد أن خيرج اإلمام من بلده، وتوعده إن مل يفعل 
ذلك، باختاذ إجراءات اقتصادية ضده، فما كان من ابن معمر إال تنفيذ إرادة حاكم األحساء، 

  .)٣(هـ)١١٥٧يف عام ( وذلك
رمحهما  -وبعد التحالف الذي مت بني اإلمامني حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود

  هـ) انتقل اخلصوم إىل لون آخر من ألوان املواجهة، وظهر منهم:١١٥٧والذي بدأ سنة ( - اهللا

                                                           

  ).٨٦-١/٨٥عثمان بن بشر (-عنوان اد يف تاريخ جند) انظر: ١(
هـ) عارض ١١٤٢زعيم بين خالد، وصل إىل احلكم بعد وفاة أخيه علي سنة ( سليمان بن حممد بن غرير احلميدي )٢(

 -هـ)، فلجأ إىل اخلرج وتويف فيها.انظر: تاريخ الفاخري١١٦٦الدعوة وحارا، ثار عليه مشاهري بين خالد سنة (
  ).٣٥٩-٣٥٨، ٢٤٥-٢٣٥الوهيب(عبد الكرمي  -)، وبنو خالد وعالقتهم بنجد١٣٤حممد الفاخري (

عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد  -)، واملقامات٨٨- ١/٨٧عثمان بن بشر(-عنوان اد يف تاريخ جند ) انظر:٣(
  ).٢٥٦حممد النويصر(-)، واملعارضة النجدية لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٩٠الوهاب(



١٤٥ 

، والذي كاد للدعوة بكل السبل، وقعد هلا وألتباعها كل مرصد، )١(دهام بن دواس - ١
ر منها وأنذر رغم مد يد العون له من قبل الدعوة وأنصارها، وإعانته عندما قام عليه أهل وحذ

الرياض، ففي حال الضعف يُذعن للدعوة، ويف القوة يتلون، وقد غدر بأهل منفوحة، وهم من 
هـ)، والتقى أتباع الدعوة وإياه يف عدة وقعات، مث أخذ يشن ١١٥٩أتباع الدعوة سنة (

  رعية، وينذر النذور الشركية إن غزاه ابن سعود.هجماته على الد
واستمر بن دواس يكيد للدعوة وأنصارها وأتباعها، ويتحيز خلصومها، وحييك املؤامرات 
معهم من أجل القضاء عليها، فقد ظاهر دهام بن دواس رئيس منفوحة يف طور من أطوار 

وثادق وجلوية حرميالء، وسار إىل إمارا، وبلدة ثرمداء وأهل الوشم وأُناس من أهل سدير، 
، وعلى الرغم من بذل اجلهد يف دعوته هو )٢(حرميالء ونازل أهلها وجند حممد بن سعود

وأتباعه من قبل أئمة الدعوة، وإرسال الدعاة لتعليم الناس دينهم وكشف حقائق ما التبس 
ال فما كان منهم إال أن ؛ إال أم أبوا إال قتال الدعوة ومناصريها، وبدءوها بالقت)٣(عليهم

رمحه  -دافعوا عن املال واحلرمة، علًما أن أئمة الدعوة مل يبدءوا أحًدا بقتال، كما قال اإلمام
 يف أتونا الذين وهم ،واحلرمة النفس دون إال  ومـالي حىت أحًدا نقاتل فلم القتال وأما: "- اهللا

|�{�~���wابلةـاملق سبيل على بعضهم نقاتل دـق ولكن ممكًنا، أبقوا وال ،ديارنا

�®�v)٥(ه"عرف ما بعد الرسول دين بسب جاهر من وكذلك�)٤(.  

                                                           

هـ) وحارب الدعوة سبًعا وعشرين ١١٨٧-١١٥١اض من عام (حكم الريدهام بن دواس بن عبد اهللا آل شعالن،  )١(
، ١٠٠حممد الفاخري(-)، وتاريخ الفاخري٨٠إبراهيم بن عيسى(-عاًما. انظر: تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند

١٤٥، ١٢٩.(  
)، وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد ١٠٩،١١٠، ١٠٠، ١/٩٥عثمان بن بشر ( -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )٢(

  ).٥٨-٥٧، ٥٦، ٥٣-٥٠سنت جون فيليب ( - الوهاب السلفية
 ).١١٠-١/١٠٩( عثمان بن بشر -) كما فعل مع دهام بن دواس.انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(
  ].٤٠[ سورة الشورى آية رقم) ٤(
 )٣/٢٣الرسائل الشخصية (- ) جمموع مؤلفات الشيخ٥(
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١٤٦ 

أمري بلدة ضرما، نقض العهد مع اإلمام حممد  )١(إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن - ٢
هـ)، وقتل دعاة اإلمام ١١٦٤سنة ( - رمحهما اهللا - بن سعود واإلمام حممد بن عبد الوهاب

 .)٢(الذين يف بلده، واستوىل على أمواهلم

هـ) وحماربتهم للدعوة وأتباعها، وقتلهم ١١٦٥نقض أهل حرميالء العهد سنة ( - ٣
  . )٣(د وتأهبهم للحرب، ومجع األنصار وتأليبهم على الدعوةألمريهم من قبل حممد بن سعو 

رئيس األحساء للدعوة وأئمتها، وقد كان له معهم عدة  )٤(حماربة عريعر بن دجني - ٤
  وقعات:
وهذه الـُمحاربة بعد التحالف بني اإلمامني، فهو  هـ)،١١٧٢: حارب الدعوة سنة (أوًال 

، وقد انضم إليه أهل الوشم وسدير ُخمتلف مرحليا عن موقفه األول قبل التحالف
وُمنيخ، وعربان عنزة، وبلدان اخلرج وأهل الرياض وغريهم من األحزاب اليت نقضت 
العهد على الدعوة، وناصبوها العداء، وقد رد اهللا الكيد على أهله، وأذل الباطل 

  .)٥(وحزبه

   

                                                           

إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن، أمري ضرما، نقض العهد، وقتل وب، فسلط اهللا عليه من قتله وولده بعد أربعة أشهر ) ١(
  ).٨٦حممد بن عباد( -)، وتاريخ ابن عباد٢٦٨٩جزاء وفاقًا.انظر:تاريخ ابن غنام (

  ).١/١٠٥عثمان بن بشر ( -ن اد يف تاريخ جندانظر: عنوا )٢( 
  ).١٠٨-١/١٠٧انظر:املرجع السابق ( )٣( 
)، وقعت بينه وبني أئمة الدعوة معارك منذ توليه ١١٦٩) عريعر بن دجني بن سعدون، توىل مشيخة بين خالد سنة(٤( 

حممد -بعده. انظر: تاريخ الفاخريهـ)، فخلفه ابنه بطني، والذي قتله أخواه وتوارثا اإلمارة من ١١٨٨حىت وفاته(
  ). ٨٨إبراهيم بن عيسى(-)، وتاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند١٤٦-١٤٥، ١٣٦، ١٣٤الفاخري(

حممد الفاخري  -)، وتاريخ الفاخري٢٨آندروا كرايتون(-) انظر: تاريخ الوهابيني وحياة العرب االجتماعية٥( 
تاريخ جند ودعوة حممد بن عبد ، و )١٢٢-١/١٢١(ن بن بشر عثما -)، وعنوان اد يف تاريخ جند١٣٧،١٤٠(

  ).٥٥سنت جون فليب (- الوهاب السلفية



١٤٧ 

 أثارت اليت األمور من الدرعية قوة ازدياد كان:" )١(يقول عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي
 النجدية، القرى بعض يف سياسي نفوذ له كان احلاكم هذا أن سيما ال األحساء، حاكم حسد

 ؛معمر بن عثمان العيينة حاكم على الضغط يف هذا نفوذه استخدم كيف قبل من رأينا وقد
 الدرعية، إىل اإلمام جلأ أن ومنذ ،ا مقيما كان عندما الوهاب عبد بن حممد اإلمام لطرد

 منطقة من يتقلص األحساء حكومة نفوذ أخذ ،الدعوة نشر أجل من اجلهاد حركة وبدأت
 عريعر األحساء حباكم املعارضة زعماء استنجاد إىل باإلضافة هذا ،قلقها يف زاد مما العارض،

الزعماء لتلك ، وكان سبب جذب ودينية سياسية بعواملَ  امدفوعً  لنجدم فهبّ  دجني، بن
  املعارضة هو جهد علماء املعارضة بوسيلتني:

  .العامة عقائد إلفساد تعمل الدعوة بأن إقناعهم طريق عن: األولى

 على العامة إثارة الدعوة أهداف من بأن إليهم فأسروا الزعماء، هؤالء بإخافة: الثانية
  .)٢("واألمراء اخلاصة

، سرى إىل - كما سيأيت  -: بعد رجوع النجراين ونقضه التحالف مع بعض اجلموعثانًيا
نفوس املعارضني األمل يف القضاء على الدعوة، فأغروا ابن عريعر بالزحف على الدرعية، وأطبق 
معه من القوى املعارضة من أهل جند اجلم الغفري ممن نقض العهد، وتتابعوا إىل ابن عريعر 

الفوا معه حلرب الدعوة وأهلها يف الدرعية الذين مل يكن هلم معٌني وناصٌر إال ووفدوا عليه، وحت
القوي الذي ال يُهزم جنده، وال ُخيلف وعده، فلجئوا إىل اهللا يف كشف هذه الغمة والفتنة 

                                                           

، يف امعة األويل تلقى التعليمهـ)، ١٣٥٩سنة ( حرمه ولد يف بلدةعبد اهللا بن عبداحملسن بن عبدالرمحن الرتكي،  )١( 
 بعد العلمية املعاهد يف عمل األزهر، جامعة يف والدكتوراه، الرياض يف الشريعة كلية يفواجلامعي إىل املاجستري 

 عام من وتقلد عدًدا من املناصب آخرها مديرًا جلامعة اإلمام الشريعة، كلية يف مساعًدا أستاذا مث، خترجه
 بن أمحد اإلمام مناقب :مؤلفاته من، مث أميًنا لرابطة العامل اإلسالمي، اإلسالمية الشئون لوزارة اوزيرً  مث ،)هـ١٣٩٦(

. انظر: املعجم اجلامع يف -حتقيق- الطحاوية العقيدة شرح، و األسرة نطاق يف اإلسالم توجهاتو  ،-حتقيق –حنبل
 ).١٨٨(املكتبة الشاملة -كتاب إلكرتوين-تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين

  ).٦٠) اإلمام حممد بن سعود دولة الدعوة والدعاة (٢(
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ان املدهلمة، فتنازلوا وتراموا وتقاتلوا قتاال شديًدا، فرد اهللا األعداء بكيدهم مل ينالوا خريا؛ إذ ما ك
  .)١(من ابن عريعر بعد هجومه الفاشل على الدرعية إال أن رحل وتوجه إىل األحساء 

وقعة النجرانيني: من قبائل يام، وكانوا يف ذلك الوقت باطنية املذهب، وقد  - ٥
  استنجد م العجمان لرابط النسب، وقد كان هلم عدة وقعات مع الدعوة وأئمتها:

العجمان كما مر، وزحفوا مع مجوع عظيمة سنة : سارع النجرانيون لنجدة أوًال 
هـ)، وقصدوا أهل الدعوة، والتقوا معهم يف احلائر جنوب الرياض، فوقعت ملحمة ١١٧٨(

عظيمة قُتل فيها من أهل الدعوة خلٌق وُأسر خلق، ورحل أهل جنران ومجوعهم بعد هزميتهم 
ة أم ُتستأصل شأفتهم بعد هذا ألهل الدعوة يريدون الدرعية فنزلوا الباطن، وظن أهل الدعو 

الغزو ولن تقم هلم قائمة؛ إذ تآمر على أهل الدعوة مع النجرانيني آل ظفري، ودهام بن دواس، 
ورئيس بلدة الدمل وحثوه للقضاء على أهل الدعوة والرتأس على اجلميع، فكفى اهللا املؤمنني  

ادل األسرى، وكان النجراين قد أرسل كيدهم وهادنوا النجراين وصاحلوه، ُمقابل مبالغ مالية وتب
إىل بين خالد وواعدهم، ولكنه أخلف الوعد، ونكص راجًعا إىل وطنه بعد ما وصل ابن عريعر 

  .)٢(إىل الدهناء جبموعه

هـ) بعد أن دفع له صاحبا الدمل ووادي الدواسر أمواًال ١١٨٩: عاد النجراين يف سنة (ثانًيا
ل بقبائل يام، وأهل جنران واجتمعت له مجوع غفرية من أهل وانضم هلم ابن عريعر الحًقا، فأقب

اخلرج ومن حوهلم، فقصد احلائر، وتقاتل معهم مث صاحلهم ورحل إىل ضرما، وقاتل أهلها وقتل 
من جنده خلًقا كثريًا تفرقوا على إثره يف األودية وتفرقت بعدهم اجلموع، اليت مل تقم للعجمان 

  .)٣( بعدها قائمة

  

                                                           

)، واملعارضة النجدية لدعوة اإلمام حممد بن عبد ١٣٣-١/١٣٢(عثمان بن بشر  -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).٢٥٨حممد النويصر ( -الوهاب

سنت  - يخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب السلفية)، وتار ١٣٢- ١/١٣٠عثمان بن بشر ( - انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )٢(
  ).٢٥٩- ٢٥٨حممد النويصر (- )، واملعارضة النجدية لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٦٧- ٦٥جون فيليب (

 - واملعارضة النجدية لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب)، ١٥٤-١/١٥٣(عثمان بن بشر  - عنوان اد يف تاريخ جند ) انظر:٣(
  .)٢٦٠النويصر(حممد 



١٤٩ 

ال شك أن للحرمني مكانتهما يف نفوس مجيع املسلمني، وللقائمني أشراف مكة:  - ٦
عليهما أثر بالغ على كل مسلم، وقد مسع احلجاج من بعض األشراف الذين بأيديهم القيادة 
ممن ينظر إليهم احلجاج نظرة إجالل وإكبار، الشيء الكثري عن اإلمام وأتباعه، وأم ال 

؛ ألم ال �ءوا على هدم قبام، ومينعون من زيارة الرسول حيرتمون األولياء والصاحلني لذا جتر 
ُحيبونه إىل غري ذلك من الدعاية اليت أوجدت عند الناس من سائر األصقاع انطباًعا سيًئا عن 

، ومل يقف األمر عند هذا احلد؛ بل تعدى إىل حماربة الدعوة وأنصارها يف )١(اإلمام ودعوته
  عدة وقعات من أشهرها:

هـ)، مما حدا ١٢٠٤مجوًعا غفرية من مكة سنة ( )٢( الشريف غالب بن مساعد: سريأوًال 
بضعاف النفوس واإلميان أن تشرئب أعناقهم هلذا اجلمع الكثيف والذراء املنيف، ويظنون اهللكة 
باملسلمني وأتباع الدعوة، فما كان منهم إال أن نقضوا العهد وخانوا املواثيق، ولفوا لف جيش 

ا حتت لوائه فارتدت كثٌري من القبائل والبلدان الذين قصدوا الدرعية للقضاء األشراف وانضمو 
على الدعوة يف دارها، ويف أثناء مسريهم نازلوا أهل قصر بسام يف السر فامتنع عليهم، فأقاموا 
بالسر أربعة أشهر، وكاتبوا شريف مكة، والذي سار بنفسه مع مجوع عظيمة مدًدا هلذا اجليش، 

ض السر مث ارحتلوا إىل بلدة الشعراء واليت استعصت عليه، ومل يكن له طائل من فنزل يف أر 
، ويف هذه السنة أرسل )٣(حصارها وضرا إال خسارة األموال واألنفس فارحتل وعاد إىل بالده

، )٤(لعلماء مكة يبني هلم حقيقة دعوته، وسبب اعرتاض اخلصوم عليه -رمحه اهللا -اإلمام

                                                           

عثمان بن  -)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢٣٨-٢٢٧أمحد دحالن(-) انظر: خالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام١( 
  ).١٩٣-١/١٩٢(بشر 

 اهللا عبد أخيه ابن ونازعه )،هـ ١٢٠٢ سنة( سرور أخيه بعدتوىل  ،مكة أمراء من احلسين سعيد بن مساعد بن غالب )٢( 
 لقتال مصر وايل باشا علي حممد زحف أن إىل مارةاإل يف واستمر ا،زمنً  مراأل له واستتب عليه فقبض ،سرور بن

 رمص إىل وأرسله عليه قبض مث ،قصرية مدةعلي  حممد فاستخدمه سعود، آلل والئه عن الشريف فتحول السعوديني،
هـ). انظر: عنوان اد يف تاريخ ١٢٣١سنة ( فيها فتويف سالنيك إىل ونُفي اآلستانة إىل وأرسل اأشهرً  فأقام)، هـ١٢٢٨( سنة
  ).١١٥- ٥/١١٤)، واألعالم للزركلي (٣٥٠- ١/٣٤٩عثمان بن بشر( - جند

)، وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب ١٩٥-١/١٩٣(عثمان بن بشر  -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣( 
  ).٨٧-٨٦سنت جون فيليب ( -السلفية

  ).١/١٩١(عثمان بن بشر-ان اد يف تاريخ جند) انظر: عنو ٤(
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هـ) وما ١١٨٥عام ( )١(لـُمناظرة اليت متت يف والية الشريف أمحد بن سعيدوذكرهم مبا مت يف ا
  . )٢(جرى فيها من قبول للحق وإذعان له

هـ) وقصد أتباع الدعوة، فهزمهم يف عالية جند، ١٢١٠: عاد الشريف مرة ُأخرى سنة (ثانًيا
ال والنساء واألطفال من ومثل برجال منهم، وأخذ أمواًال وأنعاًما، وكاد يهلك املنهزمون من الرج

  شدة احلر.

مث مجع غالب بن مساعد الشريف مجوًعا ُأخرى من بادية وحاضرة، والتقى مع أهل 
الدعوة وأنصارهم يف عالية جند وتقاتلوا قتاًال شديًدا تغريت فيه موازين املعركة، وازم الشريف 

  . )٣(وجنده، وطاردوهم فرسان الدعوة، وغنموا غنائم عظيمة

كتف األشراف حبرب الدعوة فحسب، بل حبسوا حجاجها، ومنعوهم من احلج ومل ي
  .)٤(ستني سنة

جهده فأبان للناس اهلدي القومي والصراط املستقيم، وأرسل  -رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام
الدعاة واملصلحني، وقام بإرسال من ناظر الـُمخالفني والـُمعرتضني، فقد أرسل من ناظر وأقام 

الـُمخالفني، وأقام اجلهاد، وجهز اجليوش، وبعث السرايا، على يد حممد بن سعود، احلجة على 
منه ومن دعوته العداء الديين، ووقفوا منه موقف اخلصم  وقفوا بعدما -رمحهما اهللا - وابنه

 أوجب الذي هو فهذا:"- رمحه اهللا - قالالـُمنحرف يف عقيدته، بل وقاتلوه هو وأتباعه، 
 حىت وأموالنا دماءنا واستحلوا وقاتلونا كفرونا أن إىل األمر م آل حىت الناس وبني بيننا االختالف

 عليهم نقيم ما بعد عليه ونقاتلهم )٥(إليه الناس ندعو الذي وهو م، وظفرنا عليهم اهللا نصرنا

                                                           

 عبد الشريف منه وانتزعها )هـ ١١٨٤( سنة ، توىلمكة أمراء من شريفال: حمسن بن زيد بن سعد بن سعيد بن محدأ )١(
 الشريف أخيه ابن فقاتله )هـ١١٨٥( سنة إىل واستمر ا،يومً  ٢٧و شهرين بعد واستعادها الشريف أمحد فقاتله ،اهللا

سنة  جبدة مات أن إىل وحبسه سرور تغلبو  حروب بينهما وجرت ،منه اإلمارة وانتزع ،مساعد بن سرور
  ).١/١٣١)، واألعالم للزركلي(١/١٧٦عثمان بن بشر (–هـ). انظر: عنوان اد يف تاريخ جند ١١٩٥(

  .)٧٩١-١/٧٨٩) انظر: تاريخ ابن غنام(٢(
وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب  )،٢٢٥-١/٢٢٣(عثمان بن بشر  -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(

  ).٩٥-٩٤سنت جون فيليب ( -السلفية
  ).٩٧عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب( -املقامات ) انظر:٤(
  .) أي التوحيد، ونبذ الشرك٥(



١٥١ 

 سبحانه - لقوله ممتثلني األئمة من الصاحل السَلف وإمجاع ،رسوله وسنة اهللا كتاب من احلجة
�����w�̧:- وتعاىل ��̄®�¬�«�ª���©�̈ �§��¦�¥v)جيب مل فمن )١ 
  .)٢("والسنان بالسيف قاتلناه والبيان باحلجة الدعوة

أهل البلدان، ودعا إىل اهللا على بصرية، حىت أذعنت له  - رمحه اهللا -فقد كاتب اإلمام 
جل اجلزيرة من اليمن وأقصى ُعَمان وما دونه واحلرمني وجند، وسادها األمن جبميع صوره، 

أخذ املكانة من بعده ابنه حسني، والذي  -رمحه اهللا - وعزت البالد وتوحدت، فلما تويف
 . )٣(صومة اخلصوم من أصحاب الزعامات الداخلية واخلارجية امتدت يف عصره خ

   

                                                           

  ].٣٩سورة األنفال آية رقم [) ١(
 ).٣/٦٤الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ).٢٠٤-١/٢٠١(عثمان بن بشر -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٢ 

  المطلب الثاني: الخصوم من أصحاب الزعامات الخارجية
لقد حاول أصحاب الزعامات الداخلية حماوالت مستميتة يف سبيل إمخاد الدعوة، 

عرير حاكم وسلكوا ألجل ذلك كل الوسائل املمكنة، فلما فشلوا يف كل امليادين، قام ابن 
من أجل إسقاط احلرمني، وعودما  )١(األحساء، واألشراف يف احلجاز يُراسلون الدولة العثمانية

للحال اليت كانا عليه قبل دخوهلما حتت إمرة الدعوة ووالا، علًما بأن معارضة اخلصوم 
العثمانية اليت  الداخلية، كانت كالـُمقدمات خلصوم الدعوة من اخلارج، فاستصرخ اخلصوم الدولة

شرقت بالدعوة لنجدم، فقامت بالوكالة عن اخلصوم بالداخل من أجل إمخاد الدعوة، قال 
: "وحني استقر التوحيد، وثبتت أصوله يف مجيع بلدان األحساء، غّشى -رمحه اهللا -ابن غنام

لباطل ودولته قلوب املبطلني احلزن واألسى، وكانوا يقضون األيام، وهم يعّللون نفوسهم بعودة ا
(أي: الدولة العثمانية)، فأرسلوا كثريًا من الرسائل إىل احلكام يستثريوم على املسلمني أهل 

  .)٢(التوحيد، وخيوفوم عاقبة انتصارهم وغلبتهم"

ومما يدل على أن َهّم علماء السوء كان استثارة احلكام والساسة ضد خصومهم من 
من االنتشار، الذي يُعطل عليهم شيًئا من املكاسب املادية،  املصلحني الصادقني لتعطيل اخلري

:" وليس -رمحه اهللا - ويف هذا السبيل يقول عبد اهللا بن داود ُمستثريًا الزعماء ضد دعوة اإلمام
له رادع إال بسيف السلطان، وختريب الديار واألوطان، فلعل شجاًعا يكشف هذه الغمة، 

مة جبيش عرمرم متزاحم األفواج وعسكر ضخم متالطم األمواج ويقطع تلك الفتنة الصماء املدهل
ممدود بغاية الظفر والنصر مرصود بعناية الربانية على أهل العصر، فيجيء مسيلمة... ويدمر 

  .)٣(اليمامة وُجيدد ويلها إىل قيام الساعة"

وشهم فقام املغرضون للدعوة املرتبصون ا بتجييش اجليوش حملاربتها؛ حفاظًا على عر  
ومكانتهم السياسية، اليت كان ُحييط ا أهل األهواء واملرتزقة من الدراويش ومرتزقة التكايا 
والزوايا، فقد قام أهل الباطل باالستنصار بالدولة العثمانية حامية اإلسالم ومقدساته زعموا، 

                                                           

تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الوهاب واستقرار أول دولة آلل سعود يف جند -انظر: وثائق جند )١( 
  ).٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٣٢، ١٩٥علي موجاين( -واحلجاز

  ).١٩٣تاريخ ابن غنام ( )٢( 
  أ).١٣- ب١٢صحيفة (-الصواعق والرعود )٣( 



١٥٣ 

الكعبة واليت  وأغروها على الدعوة، اليت بزعمهم حرّفت حىت الشعارت اإلسالمية، ففي كسوة
ُيكتب عليها "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" كتبوا "ال إله إال اهللا سعود خليفة اهللا" وأن هذه 

، )١(الدعوة تدعو إىل قيام دولة ستستأثر باحلرمني وُحتاد الدولة العثمانية يف ملكها وسلطاا
ساد وفسق ال إميان هلم وال واليت بدورها رمت الدعوة وأتباعها بأم طوائف إحلاد، وأهل ف

�w�O��N�M�L�K���J���I:- عليه السالم -، وهؤالء سلف ملن قال عن موسى)٢(دين

�S�R�Q� � �Pv)٣(
بل إن من املضحكات املبكيات وصفهم أهل التوحيد ودعاة  

، فأفرطت يف إلقاء الشبهات والدعاية املشوهة، والنبز باأللقاب )٤(العقيدة الصحيحة باملشركني
  املنفرة؛ ألن السياسة إذا احنلت من ربقة الدين ال ضمري هلا وال ُخلق.

وقد صورت هذه السياسة اإلمام بعينها العوراء السقيمة اليت حتقق مصاحلها ومقاصدها  
ال بعني احلقيقة، وساندها يف ذلك اجلهلة واملتصدرة ألجل الدنيا، والذين بثوا ما تأفكه 

إليهم من غري علم مبقاصد وال نيات وال غايات، ونسوا أن عليهم السياسة، وأرجفوا مبا تلقيه 
، وكذلك تصّدر رؤساء العصبيات على اختالف مشارم موقف الساسة، )٥(تبعات ما يأفكون

وما زال أهل الباطل واملكر الُكبار يستنصرون بالدولة العثمانية، وكذلك أهل العالئف عبدة 
 عبد تعس: "-عليه الصالة والسالم- يهم قول املصطفىالدينار والدرهم الذين يصدق عل

خرجوا من الذين " )٦("سخط يعط مل وإن رضي أعطي إن اخلميصة وعبد الدرهم وعبد الدينار
 ،ىل مصر والشامإتوا أو  ،يراد من ذلكإال الذي ليس له إومل ميكث  ،والدهم ونسائهمأوطام بأ

ويستغيثون بالدولة يف  (على حد زعمهم)، الوهايبكون من تسالمبول يشإىل إومنهم من ذهب 
 والنيابات ،لصالتا واتصال رزاقجراء األإخالص احلرمني لتعود هلم احلالة اليت كانوا عليها من 

والذين ُحرموا  )٧("ذلك وحنو والكناسة كالفراشة الدولة رجال بأمساء اليت الوظائف يف واخلدم

                                                           

  ).١/٨٩حتقيـق: عبـد الرحيم عبد الرمحن( - : من وثائق تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصـر احلـديث) انظر١( 
  ).١/٢٢٨انظر: املرجع السابق( )٢( 
  ].٢٦سورة غافر آية رقم [ )٣( 
  ).١٤-٢/١٣(حتقيق: عبد الرحيم عبد الرمحن  - ) انظر: من وثائق شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديث٤( 
  ).١٦- ١٥حممد األثري( -انظر: حممد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد يف العصر احلديث )٥( 
  ).٢٨٨٧)(ح٢٣٢( باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا-كتاب اجلهاد-رواه البخاري يف صحيحه )٦( 
  ).٤/١٢٢( اجلربيت الرمحن عبد -رواألخبا الرتاجم يف اآلثار عجائب اريخت) ٧(
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ي عن ايء للمشاعر املقدسة، والذي امتنع عن احلج منها بسبب امتناع احلج الشامي واملصر 
  .)١(منع الدولة العثمانية له، ال كما يُزعم بأم ُمنعوا من احلج بسبب

  وقـد قامت الدولة العثمانية بعدة محالت على الدعوة ودولتها ومن تلكم احلمالت:

هـ)، فقام ١٢١١بعد أن استقر يف والية املنتفق سنة ( )٢(احلملة اليت قام ا ثويين - ١
، )٣(باستنفار رعاياه من عربان املنتفق، وأهل البصرة، والظفري، وبين خالد ونزل على اجلهراء

فأقام عليها ثالثة أشهر وهو جيمع اجلموع واملدافع وآالت احلرب، وسري سفًنا من البصرة عن 
ويين من اجلهراء، وقصد األحساء فاجتمع له قوة هائلة طريق البحر فقصدوا القطيف، وارحتل ث

أخافت الناس وأذعرم، واشتد األمر والكرب عليهم، فأرسل اإلمام سعود هلم ردئًا من أنصار 
الدعوة وجنودها لتثبيت الناس والذود عن الدين وأهله، وكفى اهللا املؤمنني القتال فسلط على 

جيشه، وتفرق مجعه ورجع بكيده، وتفرقت مجوعه ثويين أحد عبيده فقتله، فاختلت صفوف 
  . )٤(خمذولة مهزومة

هـ)، واليت انضم إليه فيها مجوع  ١٢١٣وايل العراق سنة ( )٥(محلة سليمان باشا - ٢
كثرية من األكراد والبصرة، وعربان املنتفق ومجيع بوادي العراق، ومشر والظفري، واتفق له قوة 

هـ)، ١٢١٣وسّريه إىل جند سنة ( )٦(حلملة علي كيخياهائلة من أداة احلرب، ووىل على هذه ا
                                                           

  ).٣/٦١(حتقـيق: عـبد الرحيم عبد الرمحن  - من وثائق تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف العصـر احلـديثانظر:  )١(
، حكم مدة من الزمن، وتقاتل العراق بادية يف القبائل شيوخ من شبيب، آل من مانع، بن حممد بن اهللا عبد بن ثويين) ٢(

 يريد قرحية أبو وزحف ،لقتاهلم وانتدبه ،ليقابل توسع الدولة السعودية املنتفق يف منصبه إىلهو والرتك، وُعزل وأُعيد 
بن بشر عثمان  - هـ) وكفى اهللا املؤمنني شره. انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١٢١٢أن أُغتيل  سنة ( يلبث فلم ا،جندً 

  ).٢/١٠٢)، واألعالم للزركلي (١٠٨-١/١٠٧(
  ).٢٥حسني خزعل( -ماء معروف قرب الكويت، واآلن مدينة من مدن الكويت. انظر: تاريخ الكويت السياسي )٣(
). وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب السلفية ٢٣٦-١/٢٣٣عثمان بن بشر ( -عنوان اد يف تاريخ جند) انظر: ٤(

  ).٩٧-٩٦فليب(سنت جون 
 سنة املوصل ويل هـ)،١١٥٢ولد سنة ( .العراق وجوه من املوصلي اجلليلي حسني بن أمني ابن) باشا( سليمان) هو ٥( 

 سنة تويف أن إىل بيته ولزم استقال مث ،فاملوصل فقربص، سيواس، والية إىل مث كركوك إىل ونقل )،هـ١١٨٦(
  ).٣/١٢٢هـ). انظر: األعالم للزركلي (١٢١١(

هـ)، ١٢١٣علي كيخا كان وزيرًا لسليمان باشا وايل العراق، وقاد محلة للدولة العثمانية على أنصار الدعوة سنة ( )٦( 
)، ١/٢٥٢عثمان بن بشر( -هـ). انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١٢١٧وتوىل مكان سليمان باشا بعد وفاته سنة (

  ).١٦٢، ١٦١حممد الفاخري( -وتاريخ الفاخري



١٥٥ 

فقصد األحساء يف طريقه وانضمت إليه بعض النواحي اليت نقضت العهد، واستعصى عليه 
قصر املربز، والذي استنزف جهده ووقته وقوته، فقد مكث يف حماولة فتحه من السابع من 

سباب لتهدميه واقتحامه، فلما رمضان إىل السابع من ذي القعدة، وقد بذل كل الوسائل واأل
يئس بذل أسباب الصلح مع من كان داخل احلصن، مث سلك سبيل الوعيد والتهديد، ولكن 
اهللا رد كيده وصار امتناع هذا احلصن سبًبا خلذالنه وتفرق مجوعه، فلما انفضت الفلول بعد أن 

عودة هذه اجلموع مجع أتلفت بعض متاعها بإشعال النار فيها حىت ال يستفاد منها، ويف طريق 
اهللا بينها وبني جيش الدعوة بقيادة اإلمام سعود بن عبد العزيز على غري ميعاد وحصلت 
مناوشات، وقذف اهللا الرعب يف قلوب اجليوش الغازية، واليت دعت إىل املصاحلة فصاحلهم 

  .)١(سعود، وعادوا إىل أوطام مل ينالوا خريًا
حممد علي حبملته ضد الدولة السعودية بعد أن وايل مصر: قام  )٢(محلة حممد علي - ٣

أسند له الوايل العثماين املهمة، فسري عدة محالت بقيادة بعض رجاالته، وابنه أمحد طوسون، 
هـ) وقد زودت مجوعه الغفرية بأنواع ١٢٢٦وإبراهيم مث هو، وكانت أوىل هذه احلمالت سنة (

احلرب املتطورة يف ذلك الوقت، وقد ختلل هذه األسلحة والذخرية، واملدافع وما استطاع من آلة 
احلمالت خيانات وغدر ونقض للعهود من األشراف ومن القبائل، وأهل املدن احملصنة، وكانت 
احلرب سجاًال، وكادت هذه احلمالت أن ُتصد لوال النقض واإلرجاف ممن يف قلبه مرض، 

فعادت احلرب بني إمام الدعوة  وختللها ُصلٌح تسبب يف نقضه رجال من أهل القصيم والبوادي،
من آل سعود وأتباعه، وبني عسكر حممد علي الذين التفوا حوله من كل حدب وصوب، 
ووقعت مساجالت ومعارك أبلى فيها أهل الصدق واإلخالص بالًء حسًنا، وبذلوا فيها ُمهجا 

الدرعية رغم  وأمواال، ولكن ليقضي اهللا أمرًا كان مفعوًال، فسار إبراهيم باشا بعساكره إىل
                                                           

عثمان بن بشر  - )، وعنوان اد يف تاريخ جند٣٢آندرو كرايتون (- ظر: تاريخ الوهابيني وحياة العرب االجتماعية) ان١( 
  ).١٠٢-١٠١سنت جون فليب (–)، وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب السلفية ٢٥٥-١/٢٥٢(

 ألباين ،مبصر ملكية دولة آخر ؤسسم الكبري علي مبحمد املعروف علي، بن أغا إبراهيم ابن) باشا( علي حممد) ٢( 
 .سنحت له الفرصة للرتؤس )٣٠٠( من تتألف) قولة( جهزا املتطوعة من قوة لرئيس وكيال مصر قدم صل،األ

 ببغداد واليها انتدبت كما فانتدبته، وغريه، باحلجاز) وىلاأل دولتهم يف( السعوديني لتوسع العثمانية الدولة اضطربت
) باشا( إبراهيم البنه موراأل اعتزل )١٢٥٧ سنة( اوراثي  مصر حكم ،معروفة وقائع معهم له فكانت حلرم، والشام،

انظر:  .بالقاهرة ودفنهـ) ١٢٦٥سنة ( ا تويف أن إىل امريضً  سكندريةباإل التني رأس قصر يف وأقام) هـ١٢٦٤( سنة
  ).٢٩٩-٦/٢٩٨)، واألعالم للزركلي (٢/٢٥٠عثمان بن بشر( -عنوان اد يف تاريخ جند
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نشوب معارك ضارية بينه وبني أهل البالد اليت مير ا، فحاصر الدرعية بضعة أشهر واستعصت 
عليه، وقاتل أهلها قتاال شرًسا تشيب من هول ما دار يف نواحيها من املعارك نواصي الولدان 

الباشا،  )١(بن سعـودعلى ما يذكر أهل التاريخ، مث ملا طالت املعارك واحلصار َصاحلََ عبد اهللا 
وقد كثُر الواشون يف األعيان وأهل  -رمحه اهللا -وسـريه الباشا إىل مصر ومنها إىل الرتك مث قُتل

الصالح من أئمة الدعوة من فئام من أهل جند، وحصل عليهم بالء عظيم وفتنة، وُخرِّبت 
هينوا، وفشت املنكرات، الدور وُهدمت القصور، وأُتلف احلرث والزروع، وُسّخر الناس وأُذلوا وأُ 

واستشرى القتل يف الناس، وصار الرجل ال يأمن على نفسه وهو يف ُعقر داره؛ ألا اُثريت 
  . )٢(الضغائن والعداوات وصار الرجل ال ينفك عنه سالحه وال مجوعه ال بليل وال ار

يف الوسع  يف دفع هذا الـُمعوق ما -رمحهم اهللا -وقد بذل اإلمام وأئمة الدعوة ورجاهلا
لكون العدو أشرس وأقوى، وكانت على نفس منوال ما بُذل يف مواجهة الزعامات الداخلية، 

  .إال أن األهم واألظهر هو جتييش اجليوش، واستنهاض اهلمم للجهاد واحلض عليه

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

هـ)، وقد ١٢٢٦) عبد اهللا بن سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود، جهزه والده لقتال جند حممد علي باشا سنة (١( 
بعد -مد علي عندما نازل الدرعية هـ)، نازل عساكر الرتك يف عدة مواقع، صاحل حم١٢٢٩توىل بعد والده سنة (

هـ) رمحه اهللا رمحة ١٢٣٣وكثر القتل فسريه إىل مصر مث إىل إستنبول وقتل سنة ( -حصارها واستبساله يف الدفاع عنها
)، وتاريخ بعض احلوادث الواقعة ١٨٢، ١٧٩-١٧٨، ١٧٧، ١٧٢حممد الفاخري ( -. انظر: تاريخ الفاخريواسعة
  ).١٠٨، ١٠٣، ١٠١إبراهيم بن عيسى(-يف جند

) وما بعدها، وتاريخ جند ودعوة حممد بن عبد الوهاب ١/٣٠٧عثمان بن بشر ( -عنوان اد يف تاريخ جند) انظر: ٢( 
  ).١٥٧-١٣٢سنت جون فيليب (-السلفية



١٥٧ 

 المطلب الثالث: الخصوم من المنتسبين للعلم
ليت تدعو إىل صراط اهللا املستقيم، ومل تسلم كسائر الدعوات ا  -رمحه اهللا -إن دعوة اإلمام

هذه الدعوة من أهل األهواء واملبطلني ممن ينتسبون إىل العلم، والذين تنوعت سبل إعاقتهم هلا، 
  وطرق حرم عليها، وتشنيعهم على اإلمام وأتباعه.

كل   وقد بدأ اخلصوم مع بداية الدعوة فعندما هدم اإلمام القباب يف بداية الدعوة، وأزال
ما كان وسيلة من دون اهللا، ثارت ثائرة املبطلني يف وجه احلق" فأخذوا يف رده واإلنكار عليه، 
وأتوا بأعظم األسباب، وزجوا اخللق يف ُجلة الضالل واالرتياب، وضجوا على كلمة احلق 

وصنفوا ، )١(بالتكذيب واإلكذاب، وعجوا مطبقني على الشيخ، بأنه ساحر ومفرت أو كذاب"
، وتغيريه لشرع اهللا كما زعموا، فقد اصطدمت )٢(ات يف تفسيق اإلمام وتبديعه وتكفريهاملصنف

الدعوة مبغرضني شداد هلم سنٌد من ساسة وأصحاب نفوذ وسلطان؛ بل كانت الدولة العثمانية 
ودعوته  -رمحه اهللا -بأتباعها سنًدا هلذه املعارضة العلمية، اليت ما فتئت تدس على اإلمـام

بدسائس شىت، عرب املصنفات والرسائل، اليت يبعثون ا لألمراء والعلماء، واليت تزخم بالتقليل 
من الشرك ووسائله، ووينه يف نفوس الناس حىت ال يستجيبوا لدعوته؛ ويف هذا يقول عبد اهللا 
بن داود:"فرماه العلماء عن قوس واحدة، وجزموا بتعطيل عقيدته الكاسدة وتسفيه مقالته 

لفاسدة، ومل يشك أحد منهم يف تبديعه وتضليله، أو تكفريه وتعطيله، وأتته التآليف من مجيع ا
، وال شك أن هذا التشويش معوق من )٣(األقطار، ورد عليه العلماء من مجيع األمصار"

  معوقات األمن الفكري، وهؤالء اخلصوم ال خيرجون عن أحد أصناف ثالثة:

 القبور، على البناء أن ويعتقدون ا،حق  والباطل باطًال  احلق يرون ضالل لماءع - ١
 وهدى، دين ذلك أشبه وما ا واالستغاثة اهللا دون من هائودعا عليها، املساجد واختاذ

  .جهاده جيب عدو وهو األولياء،و  الصاحلني أبغض فقد ذلك أنكر من أن ويعتقدون

                                                           

  ).١/٢١٦تاريخ ابن غنام( )١(
هاب واستقرار أول دولة آلل سعود  يف تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الو  -انظر: وثائق جند )٢(

  ).٣٦٥، ٢٦٥، ٢٥٢، ٢٥٠مجع:علي موجاين (-جند واحلجاز
  ب).١٢صحيفة(-الصواعق والرعود )٣(
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 قلدوا بل إليه دعا الذي احلق يعرفوا ومل الرجل، هذا حقيقة جهلوا للعلم منتسبون - ٢
 من إليه نسبوه فيما هدى على أم وظنوا املضللني، اخلرافيني من فيه قيل ما وصدقوا غريهم
 .عنه ونفروا هوعابو  اإلمام فذموا كرامام، وإنكار معادام، ومن واألنبياء، األولياء بغض

 أنصار أيدي متتد لئال ؛فعادوه مناصبهم ومراتبهم ومكانتهم على خافواقسم  - ٣
  .)١(مراكزهم عن فتنزهلم إليهم اإلسالمية الدعوة

وال شك أن أغلب الناس عامة، ال مييزون بني هذه األقسام، ومن ينتسْب إىل العلم 
ويستشهْد باألدلة ولو على غري وجهها ويتزي بزي أهل العلم، ولو مل يكن منهم من ُحيسن به 

، واتبع هواه، فإنه سَيِضل وُيضل، -سبحانه -يمالظن غالًبا، فإذا جترد من اخلوف من العظ
  .واإلصالحوسيكون عثرة يف طريق الصالح 

  يف بلده: - رمحه اهللا -ومن خصوم الدعوة املنتسبني للعلم وساكن اإلمام

 سليمان بن حممد بن سحيم:  - ١

فهو من أشر الناس على اإلمام ودعوته، وأعظمهم تشنيًعا وسعًيا بالشر يف سبيل القضاء 
ا، فقد شّرق وغّرب وأرسل الرسائل جلمع من اجلهات، فقام معه من على شاكلته من أهل عليه

، ومن شاهد )٢(الزيغ والضالل، وأفتوا أن اإلمام من أعظم الفجار ومن أقبح الُضّالل والكفار
رسالته اليت سطرها يف اإلثارة على اإلمام، وقدمها مبقدمة يستثري فيها عواطف أهل الغرية، 
ويستعديهم على الدعوة وإمامها، ويقلب فيها احلقائق، على من ال يعرف حقيقة األمر، فقد 

سليمان بن حممد بن  - تعاىل -يقع يف منزلق خطري، حيث يقول يف رسالته:" من الفقري إىل اهللا
سحيم، إىل من يصل إليه من علماء املسلمني، وخدام شريعة سيد ولد آدم، من األولني 

  م عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد:واآلخرين، سال

فالذي حييط به علمكم أنه قد خرج يف قطرنا رجل مبتدع، جاهل، ُمضل ضال، من 
بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فضيحة، وأحوال شنيعة، منها شيء شاع وذاع 

، ورثة سيد ومأل األمساع، وشيء مل يتعد أماكننا بعد، فأحببنا نشر ذلك لعلماء املسلمني
املرسلني، ليصيدوا هذا املبتدع صيد أحرار الصقور، لصغار بغاث الطيور، ويردوا بدعه 

                                                           

  ).٣٩عبد العزيز بن باز ( -دعوته وسريته -) انظر:اإلمام حممد بن عبد الوهاب١( 
  ).١/٢١٧انظر:تاريخ ابن غنام( )٢( 



١٥٩ 

وضالالته، وجهله وهفواته، والقصد يف ذلك القيام هللا ورسوله ونصرة الدين، جعلنا اهللا وإياكم 
  من الذين يتعاونون على الرب والتقوى.

الكائنني يف اجلبيلة؛  �ب رسول اهللا فمن بدعه وضالالته: أنه عمد إىل شهداء أصحا
وأصحابه، وهدم قبورهم وبعثرها؛ ألجل أم يف حجارة، وال  - رضي اهللا عنه -زيد بن اخلطاب

يقدرون أن حيفروا هلم، فطووا على أضرحتهم قدر ذراع؛ ليمنعوا الرائحة والسباع، والدافن هلم 
  .�خالد وأصحاب رسول اهللا 

وهدمه، وليس داع شرعي يف ذلك إال اتباع اهلوى... وعمد أيضا إىل مسجد يف ذلك 
ذلك للعوام املساكني الذي لّبس عليهم، وأبطل عليهم االعتقاد  -رمحكم اهللا -فبينوا

رمحكم  - الصحيح،... وبينوا للناس خطـأه، فقد افتنت بسببه نـاس كثري من أهل قطرنا، فتداركوا
ب متعني على من وقف عليه، ممن له معرفة األمر قبل أن يرسخ يف النفوس، فإن اجلوا - اهللا

  .)١(حبكم اهللا ورسوله؛ ألن ذلك إظهار للحق عند خفائه وإدحاض للباطل"

يف رد الباطل الذي زعمه ابن سحيم يف ثنايا رسالته السابقة:  -رمحة اهللا -قال ابن غنام
ر، واملسجد وأتباعه، أنه هدم البناء الذي على القبو  - رمحه اهللا -"فالذي حدث من الشيخ

، وذلك  -رضي اهللا عنه -اعول يف املقربة على القرب الذي يزعمون أنه قرب زيد بن اخلطاب
ومن معه من الشهداء ال يُعرف أين موضعه؛ بل  -رضي اهللا عنه -كذب ظاهر؛ فإن قرب زيد

ف املعروف أن الشهداء من أصحاب رسول اهللا قتلوا يف أيام مسيلمة يف هذا الوادي، وال يُعر 
أين موضع قبورهم من قبور غريهم، وال يُعرف قرب زيد من قرب غريه، وإمنا َكَذَب ذلك بعض 
الشياطني وقال للناس: هذا قرب زيد، فافتُتنوا به، وصاروا يأتون إليه من مجيع البالد للزيارة، 
وجيتمع عنده مجع كثري، ويسألونه قضاء احلاجات وتفريج الكربات؛ فألجل ذلك هدم اإلمام 
ذلك البناء الذي على قربه، وذلك املسجد املبين على املقربة؛ اتباًعا ملا أمر اهللا به ورسوله من 
تسوية القبور، والنهي الغليظ الشديد يف بناء املساجد عليها، كما يعرف ذلك من له أدىن 

  ملكة من املعرفة والعلم.

                                                           

  ).٣٤٧-١/٣٤٤تاريخ ابن غنام ( )١( 
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م، فطووا على أضرحتهم وقوله: وبعثرها ألجل أم يف حجارة، وال يقدرون أن حيفروا هل
قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزور، وتشنيع على اإلمام عند الناس 
بالباطل والفجور، وكالمه هذا تكذبه املشاهدة؛ فإن املوضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل 

يف تلك املقربة، لني للحفر، وأهل العيينة واجلبيلة وغريمها من بلدان العارض يدفنون موتاهم 
وهي أرض سهلة الحجارة فيها، واحلجارة والوعر عن تلك املقربة مشاًال وجنوبًا، ولكن هذا 
العدو وأشباهه يرمون هذا اإلمام باألمور الفظيعة، واألهوال اهلائلة الشنيعة، لكي ينفر 

  .)١(السامعون لذلك عن الدخول يف دين اهللا، وليس ذلك ببدع من الشيطان وحزبه"

  :عبداهللا بن عيسى وشهرته (املويس)  - ٢

خصم لدود من خصوم اإلمام ودعوته، فقد عارض اإلمام واستمر يف ُمعارضته، ومواقفه 
حيث كان يُروج للكتب اليت تطعن يف الدعوة، كالكتاب الذي ألفه  ،يف حماربة الدعوة ظاهرة

د املعارضني، وسطر فيه ، حيث كان لكتبه رواٌج عن)٢(أمحد بن علي البصري، واملشهور بالقباين
إنكار توحيد األلوهية، ويزعم املويس أن هذا كالم العلماء، ويدعو الناس إليه، وصد به الناس 
عن التوحيد، وبذل ألجل ذلك وقته ونفسه وماله، وأخذ يرسل املكاتبات اليت تصد عن احلق 

الكفر والضالل على ، وشّرق وغّرب يف أسفاره من أجل استثارة أهل )٣(الذي جاء به اإلمام
اإلمام ودعوته، فقد سافر إىل العراق ومكة إلغرائهم على اإلمام، وأنه يُنكر ما هم عليه من 

  .)٤(الضالل، واعترب من على شاكلته هذا من مناقب املويس

حيث يقول  -رمحه اهللا -ومن طوامه مكاتبته ألهل الوشم ُحيذرهم من دعوة اإلمام
 ويسب خراسان من خرج وأنه بدعة، أنه ويزعم بالتوحيد، ستهزئي الوشم ألهل وكتباإلمام: "

  .)٥("ورسوله اهللا دين

                                                           

  ).٣٦٣-١/٣٦٢تاريخ ابن غنام ( )١( 
  .- رمحه اهللا -مل أقف له على ترمجة، وله رواٌج عند اخلصوم كما ذكر اإلمام)٢( 
  ).١٢-٣/١١الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ) انظر:٣( 
  ).١١٣، ٣/١٥انظر:املرجع السابق () ٤( 
  ).٣/٣٨املرجع السابق ( )٥( 



١٦١ 

وهذه اجلملة من الطوام الـُمهلكة ملا تشتمل عليه من الكفر البواح، الدائر بني االستهزاء، 
والسب للدين، وزعمه أن التوحيد خرج من خراسان، بل ُأشيع عن املويس أنه يستميل اخلصوم 

  .)١(بالدنياضد الدعوة 

 )٢(ويف تعامل املويس، وإنكاره على من أنكر على خطيب مجعة تكلمه يف العَرض
ونفيه هلما، يتضح جهله، وجمانبته للحق والصواب، وعدم فهم مذهب السَلف، )٣(واجلوهر

حيث قرر املويس أن مذهب السَلف يف مثل هذه األلفاظ إثبات من غري تعطيل وال جتسيم وال  
  ين.كيف وال أ

من السمع والبصر واحلياة  � الرسولبل ويقرر أن مذهب أهل السنة أم يُثبتون ما أثبته 
حيث يثبتون سبع صفات، وما  )٤(والقدرة واإلرادة والعلم والكالم، وهذه عقيدة األشاعرة

عداها يؤولونه، فال ُمييز بني كالم أهل احلق من أهل الباطل، وهو يزعم أنه من العلماء، 
  .)٥(ب خصوم الدعوة يف األحساء ويعاوم على سب دين اهللا ورسولهوُيكات

ويسخر املويس من تعّلم معىن ال إله إال اهللا وتعليمها للناس، وهي من أهم ما دعا إليه 
 رجاهلم، عن فضًال  التوحيد يعرفون وعياهلم حرمة بنيات نحيث يقول:"إ -رمحه اهللا -اإلمام
  .)٦("بدعة اهللا إال إله ال معىن تعلم :وأيًضا

وقد بذل اإلمام وسعه وحّذر من مسلك الباطل الذي كان عليه املويس ومن على 
 خطوط فهذه :" -رمحه اهللا - فيقول ،شاكلته وكشف حقيقة أمرهم للناس حىت ال يغرتوا م

                                                           

  ).٣/٤٤انظر:املرجع السابق ( )١( 
فكل ما يكون يف اجلوهر من طعم ولون وملس وغريه فهو عرض. انظر:  به، ليقوم حمل ىلإ يفتقر الذي هو :العرض )٢(

  ).٢/٦٩مجيل صليبا( -)، واملعجم الفلسفي١٥٣علي اجلرجاين ( -التعريفات
)، واملعجم ٨٤-٨٣علي اجلرجاين( -، وله تعريفات ُأخر. انظر: التعريفاتاقدميً  أو كان احادثً  بنفسه اجلوهر: ما قام )٣(

  ).٤٢٦-١/٤٢٤مجيل صليبا( -الفلسفي
األشاعرة:هم الذين على مذهب أيب احلسن األشعري قبل أن يرجع إىل معتقد أهل السنِة واجلماعة، وهم يف العموم ال  )٤( 

عبد القاهر  -الدينيثبتون مــن الصفاِت إال سبعا، ويُؤولون الباقي، ويقولون يف القــدر بالكسب. انظر: أصول 
   )وما بعدها.١/٨١)، وامللل والنحـل للشهرستاين(٩٠البغدادي (

  ).٧٩-٣/٧٢الرسائل الشخصية (- انظر:جمموع مؤلفات الشيخ) ٥( 
  ).٣/٩٥املرجع السابق () ٦( 
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 اآلن وهم ،منه والرباءة الدين هذا إنكار يف عندنا )١(حيىي بن وأمحد مساعيلإ وابن املويس
  .)٢("عنه الناس صد يف جمتهدون

  عبد الرمحن بن عفالق:  بنحممد  - ٣

وإمامها وأتباعها، وكاتب الرؤساء من أجل الصد عنها، خاصًة  الدعوةالذي حذر من 
ابن معمر الذي ناصر الدعوة يف أول قيامها، ومن نظر فيما سطره عن الدعوة يرى أنه مل يرتك 

يعين  -سبيًال من سبل الصد إال سلكه حىت لو مل يكن له فيه برهان، فيقول: "هذا الرجل
يصوم وحيج ويعبد، فكأنه يقول: وأما إىل غريهم فال؛  مبن �خص رسالة رسول اهللا  -اإلمام

أرسل حممًدا رسوله إىل أناس يتعبدون ويصومون  -تعاىل -ألنه ذكر يف رسائله إلينا أن اهللا
وحيجون، فانظروا إىل هذا الكالم الذي غلب عليه اهلوى، فقال: أرسله إىل أناس، ومل يقل إىل 

مبن حيج ويصوم ويتعبد،  �بد الوهاب رسالته مجيع اخللق من اجلن واإلنس، فخص ابن ع
فيؤخذ من كالمه أنه مل يُرسل إىل من يقول: اآلهلة ثالثة، وال إىل من يقول: العزير واملسيح ابن 

جهرة، وال إىل من قال املالئكة بنات اهللا، وال إىل من أنكر  - تعاىل -اهللا، وال إىل من سب اهللا
 ورسوله، وال إىل من أنكر البعث والنشور، وغري ذلك من الرسالة والنبوة، وال إىل من حاد اهللا

أهل الكفر، بل ملا غلب هوى تكفريه هلذه األمة على قلبه أخرس لسانه عن أن يذكر مافيه 
من عموم رسالته ومشول دعوته، فلم يقدر لسانه أن ينطق إال خبصوصها طلبًا  �تنويه لنبينا 

ته، فانظر كيف يكتم مساوي الكفار وخمازيهم لرتويج بدعته، فكيف يقبل قلب مؤمن مقال
هلوى نفسه، وإن أجلأه ذلك إىل هضم مقام النبوة وحسن مرتبة الرسالة، وتنقيصه لألمة 

احملفوظة من الغواية فيكتم حماسنهم اجلميلة ويرميهم بالشرك األعظم  املعصومة من الضاللة
ظيًما، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا  فظلمهم ظلًما ع وجيعل عبادام كلها هللا هباًء منثورًا

  .)٣(كبريًا"

                                                           

العلم، وصار  أمحد بن حيىي بن حممد بن رميح، ولد يف العطار من بلدان سدير، وقرأ على علمائها حىت بلغ شأًوا يف) ١( 
)، وتاريخ بعض ١٣٣حممد الفاخري ( -هـ). انظر: تاريخ الفاخري١١٦٣قاضًيا لبلدة رغبة حىت تويف ا عام (

-١/٥٥٣عبد اهللا البسام ( –)، وعلماء جند خالل مثانية قرون ٨٤إبراهيم بن عيسى( -احلوادث الواقعة يف جند
٥٥٤.(  

  ).٣/٩٢الرسائل الشخصية (-جمموع مؤلفات الشيخ )٢( 
  .ب)٣٩أ، ٣٩صحيفة ( -) رد ابن عفالق على ابن معمر٣( 
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كفًرا   )١(":أرسله إىل أُناس يتعبدون وحيجون ويتصدقون"-رمحه اهللا -بل وجعل قول اإلمام
صرًحيا؛ ألنه ذه العبارة خص من ذكر، ويصف اإلمام بعد ذلك بامللحد يف الدين، والكاذب 

  .)٢(�على اهللا وعلى رسوله 

لى الناس بنسبة اإلمام وأتباعه إىل اجلهل، وعدم التفريق بني الكفر األصغر ويُلبس ع
واألكرب، وأن األحاديث الصحيحة دلت على أن من حلف بالالت والعزى ال يكفر، بقوله:" 
ففي األحاديث الصحيحة أنه ال يكفر من حلف باألصنام، وُتكفرون أنتم من قال: يا رسول 

ل قولكم هذا شم رائحة اإلسالم، بل تعديتم وأفرطتم وجعلتم من قال: اهللا، واهللا ما أظن من قا
  . )٣(يا رسول اهللا أشد من عبدة األصنام"

وأتباعه، دون نظر ملا هم عليه،  -رمحه اهللا -ويلوي أعناق النصوص ليطبقها على اإلمام
الصحيح عندكم وال ألقوال أهل العلم فيها، بقوله: "وأما أنتم يا أهل اليمامة ففي احلديث 

  .)٤(يطلع قرن الشيطان، وأنتم ال تزالون يف شر من كذابكم إىل يوم القيامة"

خرج عن منهج من سبقه من العلماء كابن القيم  -رمحه اهللا -ويزعم ابن عفالق أن اإلمام
وغريه من األئمة السابقني والالحقني والذين يثبتون اإلميان الكامل لعامة الناس مع وجود 

  .)٥(السادات واليت قطًعا هلم ارتباط االقباب و 

  عبد اهللا بن داود الزبريي:  - ٤

الذي أتى مبا ال تستسيغه العقول السليمة فضال عن أن حتكيه، ووصل به احلال إىل قوله: 
إن والده غفل عن أمه فواقعها شيطان فكان أبا له، وأن من أسباب افتتان أهل العيينة به أن 

  .)٦(وقال للرقاة: لن ُخيرجه إال حممد بن عبد الوهابمارًدا داخل امرأة منهم، 

وحذر منه وأنذر، وحشد النصوص وساقها على غري  -رمحه اهللا -وقد تطاول على اإلمام
مساقها من التحذير والتنفري من دعوته، إضافة إىل تنزيل نصوص اخلوارج على اإلمام وأتباعه، 

                                                           

  .أ)٦٥صحيفة ( -) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر١(
  .أ)٦٥صحيفة ( -) انظر: املرجع السابق ٢(
  .ب)٤٨صحيفة ( -) رد ابن عفالق على ابن معمر٣(
  .ب)٤٨صحيفة ( -) املرجع السابق٤(
  أ).٥٧صحيفة (-ة ابن معمر) انظر: جواب ابن عفالق على رسال٥(
  أ).٣صحيفة (-تقريظ: حممد بن فريوز -عبد اهللا بن داود -انظر: الصواعق والرعود) ٦(
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والتناقض، وليس هلم قواعد يرجعون إليها، وجزمه بأم ُضالل، ويغلب عليهم الطيش والسفه 
، فيقول عن اإلمام وأتباعه: "صفة )١(ويعرفهم اخلاص والعام يف مشيهم، ووجوههم، وأعينهم

هؤالء األخباث ال يتكلمون إال بكتاب اهللا، خاصهم وعامهم، وجيعلونه بدًال من الكالم، 
الذي ال يعرف ألف ب ت ث إذا منهم  )٢(وذلك حرام، ويدعون النّاس إليه، حىت أن الطغامة

اجتمع برجل من أكابر العلماء، ولو فرضنا أن ذلك العامل يف رتبة اإلمام أمحد ال يقول له إال: 
أدعوك إىل كتاب اهللا، ولو كان ال ُحيسن اآلية من الفاحتة، وال تصح صالته، بل مسعنا منهم 

أهل األرض خصمتهم، وأقمت مرارًا ال ُحتصى، يقول العامي منهم: لو جيتمُع علي علماء 
  . )٣(عليهم احلجة من القرآن"

ومما ساقه يف صد الناس عن الدعوة والتنفري منها، ما قاله ُخماطًبا اإلمام وأتباعه: "فالرجل 
منكم مىت رأى رجًال مل حيلق قتله، ولو قال أنا ُمسلم، أنا موحد، أنا منكم، وتشّهد، وقد قتلوا 

ا من البوادي، وظاهر دينكم الفاسد؛ أنه ال يصح إميان أحد رجاًال منهم مبثل ذلك، خصوصً 
إال حالًقا رأسه، فإذا جاءكم رجل ُمعاهد، ورأيتموه مل حيلق أول ما تأمرونه باحللق، وكثري ما 
تأخذون سكيًنا وُخترجون به رأسه عمًدا وُتسمون شعر الرأس شعاير الكفر، وُتشددون فيه 

  .)٤(تشديًدا ال حد له"

، - رمحه اهللا -مجلة من األدلة من السنة يستشهد ا باطًال على ضالل اإلماموحيشد 
وحىت يؤكد صحة ما ذهب إليه يستشهد باملنامات، ويزيد يف الربهان فيذكر خطورة الكذب يف 
الرؤيا ووعيد من كذب فيها، مث يسوق رؤيا ألخيه وأنه رأى " كالبًا محرًا هلا أذناب كبار، 

تطردنا إىل أن دخلنا يف البلد مع الباب الفالين،  وصارتكان الفالين، وطلعت علينا من امل
فلما صار عصر ذلك اليوم، محل علينا أولئك اخلوارج من ذلك املكان، وهزمونا إىل أن دخلونا 

  .)٥(مع ذلك الباب املذكور يف الرؤيا فلم تزد الرؤيا ومل تنقص"

                                                           

  . ب)١٦-أ١٦صحيفة( -) انظر:الصواعق والرعود١(
  ).٥٨٧باب الطاء(-جممع اللغة -أوغاد الناس وجهلتهم وأراذهلم. انظر: املعجم الوسيط )٢(
  .أ)٧٥وانظر: صحيفة( )،١٨صحيفة( -) املرجع السابق٣(
  .أ)٣٢صحيفة( -) املرجع السابق٤(
  .ب)٤١صحيفة( -) املرجع السابق٥(



١٦٥ 

فضًال عن أن يكون واقًعا،  ،تصور عقًال وكذلك فإن شدة اخلصومة قادته إىل إيراد ما ال يُ 
ومن ذلك ما حكاه عن الـُمعارضني من أهل جند وقوهلم لإلمام: "فلماذا يأيت أتباعك إىل 
املسجد آخر الليل ويؤذنون فيه، فإذا جاءهم أعمى أو شايب أو غايب يُريد الصالة قتلوه، 

قالوا: ال نواليهم وال ُحنبهم، وشهدت أنه أكفر من فرعون، قال: ألنكم توالون أهل القباب، 
قال: ال أقبل منكم أبًدا حىت تشهدوا يل بالصدق والعصمة، وجلميع العلماء بالكذب والفرية، 
وأين ال أنطق عن اهلوى، وأن من عاداين فقد زاغ، ويف الكفر هوى، وجتاهدوا معي بالسيف 

  .)١(واملال واللسان، وتشهدوا أن كل من يتبعين ُحيسن تفسري القرآن"

وقد اجتهد هؤالء يف سبيل نشر الباطل بني الناس؛ اتباًعا للهوى وطاعًة للشيطان، فقد 
يف رسـائله بعض صنيع هـؤالء اخلصـوم، ومن ذلك رسالة ابن سحيم  -رمحه اهللا -ذكر اإلمام

ألهل القصيم واليت قال اإلمام عنها: "مث ال خيفى عليكم أنه بلغين أن رسالة سليمان بن 
وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض املنتمني للعلم يف جهتكم، واهللا يعلم أن سحيم قد 

أقلها، ومل يأت أكثرها على بايل، فمنها قوله: إين مبطل كتب  الرجل افرتى علي أمورًا مل
املذاهب األربعة، وإين أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإين أدعي 

التقليد، وإين أقول: إن اختالف العلماء نقمة، وإين أكفر من توسل  االجتهاد، وإين خارج عن
البوصريى لقوله يا أكرم اخللق، وإين أقول لو أقدر على هدم قبة رسول  بالصاحلني، وإين أكفر

وإين  هلدمتها، ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزاا وجعلت هلا ميزابًا من خشب، �اهللا 
وغريمها، وإين أكفر من حلف بغري اهللا،  ين أنكر زيارة قرب الوالدين، وإ�أحرم زيارة قرب النيب 

دالئل اخلريات وروض الرياحني، وأمسيه  ، وإين أحرق)٣(، وابن عريب)٢(وإين أكفر ابن الفارض
  روض الشياطني.

                                                           

  ب).٥٤صحيفة( -املرجع السابق )١(
، ولد يف التائية به مأل قد الذي االحتاد صاحب املصري، مث احلموي، بن الفارض مرشد بن علي بن عمرحممد بن ) ٢(

 االحتاد صريح القصيدة تلك يف يكن مل فإن ود، قال عنه الذهيب:"هـ) شاعر الفلسفة ووحدة الوج٥٧٦مصر سنة (
هـ) انظر: سري أعالم النبالء للذهيب ٦٨٩" تويف سنة (ضالل وال زندقة العامل يف فما وجوده، يف حيلة ال الذي

  ).٢/٤٤والوايف بالوفيات للصفدي ( )،٢٢/٣٦٨(
    :الفصوص قال الذهيب عن كتابه .دمشق نزيل عريب، ابن الطائي أمحد بن حممد بن علي بن حممد بكر أبو الدين حميي )٣(

ُعظم من أهل البدع والضالل، له أكثر من ! "والنجاة العفو اهللا نسأل كفر، الدنيا يف فما فيه، كفر ال كان فإن"
للزركلي )، واألعالم ٤٩- ٢٣/٤٨هـ). انظر: سري أعالم النبالء للذهيب (٦٣٨تويف سنة ( أربعمائة مصنف،

)٢٨٢-٦/٢٨١.(  
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أنه  �سبحانك هذا تان عظيم. وقبله من ت حممًدا  جوايب عن هذه املسائل أن أقول
 -قالر،  ويسب الصاحلني، فتشات قلوم بافرتاء الكذب وقول الزومرمي يسب عيسى بن

���wg�f�e�dتعاىل: �c�b�a�` v)توه  )١�  بأنه يقول: إن
  . )٢(املالئكة وعيسى وعزيرًا يف النار"

ُجهده يف كشف عوار هؤالء األدعياء، بعد أن بذل مجيع  -رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام
عليه  -مما تطيش بسببه العقول، ويصدق عليه قولهالسبل املمكنة يف دعوم وهدايتهم، 

  .)٣(: "تتجارى م األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه"-الصالة   والسالم

 ،العلم يدعي من أكثر عند األمر صار مثبقوله: " ولقد صور اإلمام حال أدعياء العلم
 ومن ،الرسل تباعا ترك من فيهم بد ال األولياء أن إىل الشرع وحفاظ ،اخللق هداة من وأنه

 اإلميان ترك من بد وال ،منهم فليس جاهد فمن ،اجلهاد ترك من بد وال، منهم فليس تبعهم
 مسيع إنك والعافية العفو نسألك ربنا يا ،منهم فليس والتقوى باإلميان تعهد فمن ،والتقوى
  . )٤("الدعاء

إذ مبناه على غري  ،زيف ما يدعيه األدعياء من العلم -رمحه اهللا - وكشف اإلمام
 أهل ذكر وما ،اهللا كالم هلم بينت ملا أين املخالفني الرؤساء من أجرى ما أعجب ومن"هدى

�w��Á: قوله يف التفسري �À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� � �¸

Ã�Âv)٥(،  هلوقو: �w{�~��}�|��v)وقوله، )٦:� �w�a�`

�f�e�d��c�bv)قوله يف الكفار إقرار من اهللا ذكر وما ،)٧: �w�®� � �¬�«�ª

                                                           

  ].١٠٥سورة النحل آية رقم [ )١(
  ).٨-٣/٧الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
)، واحلديث حسنه األلباين كما ٤٥٩٧) (ح١٥٦١-١٥٦٠باب شرح السنة ( -كتاب السنة  -) رواه أبو داود يف سننه٣(

  ).٣٨٤٣)(ح٣/٨٦٩يف صحيح سنن أيب داود (
  ).٦/٢٦٥ستة أصول عظيمة (-جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان - شيخجمموع مؤلفات ال )٤(
  ].٥٧سورة اإلسراء آية رقم [ )٥(
  ].١٨سورة يونس آية رقم [ )٦(
  ].٣سورة الزمر آية رقم [ )٧(



١٦٧ 

�°�¯v... بكالم وال وألمثالنا لنا به العمل جيوز ال القرآن :قالوا ذلك، وغري )١(اآلية 
  .)٢("املتأخرون ذكره ما إال نطيع وال املتقدمني، بكالم وال الرسول

من إخالص  - رمحه اهللا -وهؤالء اخلصوم ملا اصطدموا بالواقع الذي يدعو إليه اإلمام
الدين هللا، ويهم عن دعوة الصاحلني واألموات من األنبياء وغريهم، وعن الذبح والنذر والتوكل 
وغري ذلك مما هو حق هللا، وأمرهم بفرائض الدين، ويهم عن املنكرات من شرب اخلمر 

با، كرب ذلك على من يضللون الناس باسم العلم؛ إذ كيف يروم على مثل هذه والتعامل بالر 
األخطاء ويرتكوم من غري إنكار أو توجيه، فلما مل حيريوا جوابا، ومل يتوجه هلم القدح فيما 
أعلنه اإلمام من مبادئ؛ لكوا مستحسنة عند العوام، جعلوا قدحهم فيما يتعلق بالتوحيد 

، وأجلبوا -كما سبق يف مبحث املعوقات العقدية-بسوا بذلك على العواموأبواب الشرك، ول
  .)٣(على اإلمام خبيِل الشيطان ورجله وكربت الفتنة

حيث  ،وذكر اإلمام أن أعظم فتنة هي اليت رّوج هلا أدعياء العلم، ولبسوا ا على العامة
يت عنها بعض العوام  :" فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة، بسبب أشياء- رمحه اهللا -يقول

من العادات اليت نشئوا عليها، وأخذها الصغري عن الكبري، مثل عبادة غري اهللا، وتوابع ذلك من 
تعظيم املشاهد، وبناء القباب على القبور وعبادا واختاذها مساجد، وغري ذلك مما بينه اهللا 

 ا:" بدأ اإلسالم غريبً �قال  ورسوله غاية البيان، وأقام احلجة وقطع العذرة، ولكن األمر كما
فلما عظم العوام قطع عادام وساعدهم على إنكار دين اهللا بعض  )٤(كما بدأ"  اوسيعود غريبً 

فأرضى الناس بسخط اهللا؛  -إذ العامل من خيشى اهللا- من يدعي العلم، وهو من أبعد الناس عنه
وفتح للعوام باب الشرك باهللا، وزين هلم وصدهم عن إخالص الدين هللا؛ وأومههم أنه من 

 -ملا ذكر أن عيسى �نه هو الذي جرى على رسول اهللا نبياء الصاحلني، وهذا بعيتنقيص األ
عبد مربوب، ليس له من األمر شيء، قالت النصارى: إنه سب املسيح وأمه،  -عليه السالم

وأحبهم، ومل يغل فيهم، رموه  �وهكذا قالت الرافضة ملن عرف حقوق أصحاب رسول اهللا 
                                                           

  ].٣١سورة يونس آية رقم [ )١(
  )١/٤١٤ابن غنام()، وتاريخ ٣/٢٢الرسائل الشخصية( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٣/٨٣املرجع السابق () انظر:٣(
باب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا وإنه يأرز بني املسجدين  -كتاب اإلميان-رواه مسلم يف صحيحه )٤(

  ).٢٧٢) (ح٧٠٢(
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ما ذكره اهللا ورسوله، وما ذكره  وهكذا هؤالء، ملا ذكرت هلم �ببغض أهل بيت رسول اهللا 
أهل العلم من مجيع الطوائف، من األمر بإخالص الدين هللا، والنهي عن مشاة أهل الكتاب 
من قبلنا يف اختاذ األحبار والرهبان أربابًا من دون اهللا، قالوا لنا تنقصتم األنبياء والصاحلني 

  .)١(ون"ناصر لدينه، ولو كره املشرك -تعاىل -واألولياء، واهللا
ومع هذه الـُمعارضة من أدعياء العلم، وافرتائهم على اإلمام، فلم مينعه ذلك من تصويبهم 

وعدله مع خصومه، ومن ذلك  -رمحه اهللا -فيما كان معهم من احلق، وهذا من إنصاف اإلمام
 حق نصفها ألفاظ أربعة لكم فجمع ،ذلك يف فصدق والكيف التعطيل وأما قوله عن املويس:"

 أهل مذهب أنه وزعم ،واحًدا مساقًا وساقها الباطل عقيدة من باطل ونصفها ،احلق يدةعق من
  .)٢("وتناقض فجهل السنة

   

                                                           

  ).٣/٩٧الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ).٣/٧٤الرسائل الشخصية( -) املرجع السابق٢(



١٦٩ 

   

 عوائق االجتماع واالئتالف.: ثالثالفصل ال
 وفيه ثالثة مباحث:

 تفرق كلمة أهل الحل والعقد.المبحث األول: �

 موال.المبحث الثاني: استحالل الدماء واأل�

 بالعموم. التكفيراتهام اإلمام ب الثالث:المبحث �
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  عوائق االجتماع واالئتالف: ثالثالفصل ال
:    - تعاىل - حث اإلسالم على االجتماع واالئتالف، والوحدة بتوجيه رباين، كما يف قوله

�mf�e�d�c�b�al)١(.  

اإلسالم فمن عقيدة أهل السنة واجلماعة وأصوهلم االجتماع ووحدة الكلمة، قال شيخ 
  .)٢("ورسوله عنه اهللا ى ما أعظم من واالختالف الفرقة فإن:"-رمحه اهللا -ابن تيمية

، والتمسك بكتابه، - عز وجل  -وال ُميكن أن يتحقق االجتماع إال بامتثال أوامر اهللا
، وترك الكتاب والسنة واإلعراض عنهما له نتيجة حتمية، وهي التفرق �واتباع سنة نبيه 

واالختالف والتنازع، ومن استقرأ التاريخ وجده شاهد عيان على هذا، وأكرب شاهد لذلك واقع 
املسلمني املعاصر، وليس احلديث عن البالد اإلسالمية بعمومها، بل حىت يف البلد الواحد، ومل 

 ة يف التيارات املتناحرة، اليت خدشت العقيدة وفرقت القلوب، وجعلت األمة تقع األمة اإلسالمي
، وليس لألمة أن خترج مما وقعت فيه �شيًعا وأحزابًا؛ إال بإعراضها عن كتاب را، وسنة نبيها 

إال بالرجوع للمنهج الذي رمسه القرآن، واتبعه سلف هذه األمة، ودعوا إليه، قال إمام أهل 
 باهلدى احممدً  بعث -أمساؤه ستوتقد  ،ثناؤه جل - اهللا إن:"  -رمحه اهللا - ن حنبلالسنة أمحد ب

 ملن والنور اهلدى كتابه عليه وأنزل ،املشركون كره ولو كله الدين على ليظهره ؛احلق ودين
 ِه،وعام  هِ وخاص وبالسنة،  ظاهرهِ  من أراد مامعىن  على الدال �اهللا  رسول وجعل ،اتبعه

  .الكتاب له قصد وما ِه،ومنسوخِ  هِ وناسخِ 

 ذلك يف شاهده ،معانيه على الدال اهللا كتاب عن املعرب هو � اهللا رسول فكان
 اهللا برسول الناس أعلم هم فكانوا ،عنه ذلك ونقلوا ،له واصطفاه لنبيه اهللا ارتضاه من ه،أصحاب
 هم فكانوا ،الكتاب له صدقُ  ما مبشاهدم ذلك من اهللا هأراأخرب عن معىن ما  ومبا ،�

للخوارج:"  -رضي اهللا عنهما -...، وقال ابن عباس� اهللا رسول بعد ذلك عن املعربين

                                                           

  ].١٠٣[سورة آل عمران آية رقم ) ١(
  ).٦/٤٦١ابن تيمية (- جمموع الفتاوى )٢(
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 �، املهاجرين واألنصار، ومن عند ابن عّم رسول اهللا �أتيتكم من أصحاب رسول اهللا 
  .)١(وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد"

، وقد قال       �لناس واختلفوا إال بسبب عـدم التسليم ألمـر اهللا، وأمر رسوله وما تنازع ا
��w�º: -تعاىل- � �¹�¸�¶� �µ�´�³�²�±� � �°��¯�®�¬

À�¿�¾��½�¼�»v)٢(.  

ظاهرًا وباطًنا، ويعتصم ما وقع يف  �فإذا مل ُيسلم العبد لكتاب اهللا وسنة رسوله 
الضالل واهللكة، وصار أمره إىل شتات، ومل جيتمع مع غريه الختالف املصاحل وتفاوت 

وهذا : " - رمحه اهللا - املشارب، وصارت األمة مرمى ألعدائها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
هو الذي أوجب تسلط  ،ئهاعلمائها ومشائخها، وأمرائها وكربا ،التفريق الذي حصل من األمة

s�B�A: - تعاىل -اعة اهللا ورسوله، كما قالـاألعداء عليها، وذلك برتكهم العمل بط

��O�N�M�L�K�J�I�H� � �G�F�E� �D�C

�Pr)٣(
.  

فمىت ترك الناس بعض ما أمرهم اهللا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم 
  .)٤("فإن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب ،فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا

من الفرقة واالختالف بسبب البعد  -رمحه اهللا -وقد عاىن اإلمام حممد بن عبد الوهاب
  ، وركوم مركب اهلوى.�عن هدى اهللا واتباع سنة رسول اهللا 

تفرق كلمة أهل احلل والعقد،  - رمحه اهللا - فمن املعوقات اخلطرية اليت عاىن منها اإلمام
  وهذا أدى إىل اعتداء بعضهم على بعض، ونتج عن ذلك سفك للدماء واستحالل لألموال.

  

                                                           

  ).٤٠٤-٢/٤٠٣مجع: عبد اإلله األمحدي ( -املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة )١(
  ].٦٥سورة النساء آية رقم [ )٢(
  ].١٤سورة املائدة آية رقم [ )٣(
  ).٣/٤٢١ابن تيمية (- الفتاوى) جمموع ٤(
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األمراض املهلكة اليت حلت جبسد األمة،  ةإلمخاد الفنت، ومداوا - رمحه اهللا -فسعى 
ملا للتفرق وعدم  -رمحه اهللا - وذلك لعلمه؛ )١(وسعى للم الشعث ونبذ الفرقة واخلالف

ا ينتج عنه من التنازع، والفشل الذريع الذي يفت يف عضد األمة  االجتماع من أثر سليب، وم
)٢( ��w�P��IH�G�F�E�Dv:-تعاىل - كما قال

.  

وهذا التنازع له أثره يف فكر األمة وأجياهلا وضعف شوكتها، وطعن بعضها على بعض،  
ث وهذا له خطره املباشر على األمن الفكري الذي هو ركيزة كل أمن، ويتجلى ذلك يف املباح

  �التالية:

  

   

                                                           

  .)٩٨٤/ ٢(صاحل العبود  -حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي عقيدة اإلمامانظر:  )١(
  ].٤٦سورة األنفال آية رقم [ )٢(



١٧٣ 

  تفرق كلمة أهل الحل والعقدالمبحث األول: 
  .)١(الناس ووجهاء والرؤساء العلماء املراد بأهل احلل والعقد هم:

إن أهل احلل والعقد الذين هلم الناس تبٌع، إذا أهلمهم اهللا الرشد، وسلكوا اهلدي الذي 
-م األلفة، وجتتمع م الكلمة، كما قالبينه اهللا يف كتابه، وأمر بالرد إليه عند التنازع، حتصل 

���w�â�á:- سبحانه àß�Þ�Ý�Ü�� �Û�Ú�Ù�Ø� � � �×�Ö�Õ�Ô� �Ó�Ò
ä�ãv)٢(تعاىل -، وقوله- :wÉÈ�Ç��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Áv )٣(.  

الشتات والفرقة، فظهرت  يف وقعواولكن إذا مل يكن هذا منهجهم وجتارت م األهواء، 
ه أثره املباشر يف األمن الفكري، الختالل املفاهيم النتيجة احلتمية وهي ذهاب الريح، وهذا ل

عند الناس بسبب التنازع الفكري، فيؤدي ذلك إىل الضعف والفرقة وضياع اد والسلطة، 
  والوقوع يف اهللكة.

وهذا هو حال جند يف منتصف القرن الثاين عشر، حيث كانت حتكم البلدان إمارات 
  كل أمري وشيخ يف جند يشعر باالستقاللية املطلقة. وكان  ومشيخات صغرية متناثرة متنازعة، 

فكان احلال حال اختالف وفنت، وحرب بني البلدان وقتل، وب وسلب بني القبائل، 
  .فال أمن وال أمان؛ بل كانت أقاليم متعددة، وكل جهة ترى أا هي األحق بالزعامة

الذين يقررون حالة  وكانت هذه اإلمارات ضعيفة، وأهل احلل والعقد يف كل بلد هم
  . )٤(السلم واحلرب، ويُنظمون الشؤون الداخلية والعالقات اخلارجية

أن الرياض حيكمها دهام بن دواس، والذي مل يكن من  - رمحه اهللا - فنجد يف زمن اإلمام
أهلها، بل كان والده رئيًسا على بلدة منفوحة، فقتل أناًسا من أهل بلده، وبعد وفاته وتويل ابنه 

ام عليه أهل البلد وقتلوه وأخرجوا إخوته، ومنهم دهام، واستوطن الرياض، فلما قُتل واليها، ق

                                                           

 )، ١٣١( النووي شرف بن حيىي -املفتني وعمدة الطالبني منهاجو )،٢/٤٥١إبراهيم الشاطيب( -االعتصام انظر: )١(
  ).٧/٣٩٠( الرملي محزة بن أمحد -املنهاج شرح إىل احملتاج ايةو 

  ].٥٩) سورة النساء آية رقم [٢(
  ].١٠سورة الشورى آية رقم [ )٣(
  . )٢٩٨ناصر العقل ( -انظر:إسالمية ال وهابية )٤(
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١٧٤ 

واستوىل على األمر من بعده أحد عبيده، والذي زعم أنه قابض ألوالد سيده، مث ما لبث أن 
هرب خوفًا من أهل الرياض، واليت بقيت بال رئيس، وكان دهام يف فرتة والية العبد خادًما 

، وحرميالء فيها الرؤساء قبيلتان، وليس إلحدامها قول )١(ه، فتسىن له األمر وتسنم اإلمارةعند
، وهكذا سائر البلدان، كثر فيها القتل وسفك الدماء واالختالف، ال ألجل )٢(على األخرى

هـ) ١١٢٠العقيدة والدين، وإمنا من أجل مطامع الدنيا، ومن ذلك ما حصل يف الدرعية سنة (
، فاختلفوا )٣(تل رئيسها، ويف بلدة التومي من نواحي سدير قُتل رئيسها حممد بن فوزانحيث قُ 

على الوالية فقسموا البلد أربًعا كل ربع توىل عليه شخص، فهذه قرية ضعيفة قليلة الرجال 
  .)٤(واملال، وتكون على هذه احلال

  شم قُتل رئيسها.هـ) اختلف أهل الفرعة، وهي بلدة صغرية من بالد الو ١١٢١ويف سنة (

هـ) قاتل أهل ثادق أهل ثرمدا وقتلوا منهم رجاًال ومل حيصلوا من جراء ١١٢٤ويف سنة (
  هذا القتال على شيء.

هـ) سار حاكم األحساء وحاكم العيينة، وقصدوا اليمامة ونازلوا أهلها ١١٢٦ويف سنة (
  وبوا منها منازل.

رميالء، ويف تلك الوقعتني قَتل هـ) قاتل ابن معمر أهل ح١١٣٠هـ، ١١٢٨ويف سنة (
  رجاًال من أهلها.

فأي اجتماع، وأي وحدة كلمة مع هذا الوضع الذي ُخيتلف فيه على من هم يف سدة 
احلكم مع صغر الوالية، وأين الدور الفاعل الذي قام به العلماء واألمراء ووجهاء اتمع حلقن 

  الدماء ووحدة الكلمة. 

ابق حىت من اهللا على البالد والعباد باإلمام ودعوته، حيث واستمر الوضع على احلال الس
فاجتمعت   - رمحهما اهللا -هـ) وتبايع هو واإلمام حممد بن سعود١١٥٧قدم إىل الدرعية عام (

                                                           

  ).١/٩٥عثمان بن بشر( -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )١(
  ).١/٨٥انظر: املرجع السابق( )٢(
  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد. )٣(
  ).٦٤-١/٦٣عثمان بن بشر ( -ر: عنوان اد يف تاريخ جندانظ) ٤(



١٧٥ 

كلمة أهل العقد، فصارت اإلمامة الشرعية حملمد بن سعود، واإلمام الدينية العلمية للشيخ 
  حممد بن عبد الوهاب. 

 ي عن املنكر، وظهرت شعائر الدين، فأمُذين اإلمامني السبل، وأُمر باملعروف و ن اهللا
  . )١(، واجتمع الناس على أخوة الدين�وُحكم بني العباد بكتاب اهللا وسنة رسوله 

إن اجتماع كلمة أهل احلل والعقد ووحدم ضرورة من الضروريات اليت يفرضها الواقع 
جتماعيا بطبعه، وهذه احلالة حتتاج إىل تعاون مع من يُعايشهم؛ اإلنساين، لكون اإلنسان ا

حلاجة اجلميع إىل الدفاع عن النفس واالستقرار األمين، وتبادل املصاحل واملنافع، واليت لن تقوم 
إال على أمن فكري سليم من اللوثات واالحنراف، وإذا مل يكن مبناه على دين صحيح وعقيدة 

  ولن تتحد كلمٌة.  سليمة، فلن يستقيم أمرٌ 

هو التفريق ال اجلمع،  - رمحه اهللا -وقد زعم خصوم الدعوة أن من أهداف دعوة اإلمام
والتشتيت ال التأليف، وهذه دعاية ُمغرضة، جمافية للواقع الذي منت فيه الدعوة، واملنهج الذي 

وساءهم توافد الناس  ،ارتسمه اإلمام، وسعى اخلصوم إىل التفريق بني مجوع األمة بكل وسيلة
على اإلمام وأتباعه، واجتماع الكلمة ووحدة الصف، ووصفوا من هذا حاله بأوصاف منفرة، 
ومن ذلك قول ابن عفالق:" ولست ألوم من تابعه من أهل بلده؛ ألم حتت قهره، مأخوذين 

لطانا، بالقهر واخلوف الشديد من والم، ولكن امللوم من ليس هو حتت يده، وما له عليه س
  .)٢("�ولرسوله - تعاىل -فرتاه مهاجرًا إليه مباله وولده وبدنه زاعًما أا هجرة إىل اهللا

ومن الدعاية السيئة ما يؤكده ابن عفالق أن سبب افرتاق األمة واختالفها وتشتت مشلها 
  .)٣(إمعانًا منه يف صد الناس عن هدى اهللا -رمحه اهللا - هو دعوة اإلمام

شيعه عبد اهللا بن داود بقوله: "وهذا الرجل مل خيرج إال لُيفرق بني األمة؛ ومن االفرتاء ما ي
فإنه كثريًا ما يقول: ما دام أهل البلد فرقة واحدة فهم ال يعرفون هذا الدين، وال هذا التوحيد، 

                                                           

  ).٧٩-١/٦٥املرجع السابق () انظر:١(
  .ب)٤٦صحيفة ( -) رد ابن عفالق على ابن معمر٢(
  .أ)٥٥صحيفة ( -) انظر:املرجع السابق٣(
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ويكتب لذلك إىل من قرره من أهل جند، ويقول: يف مكاتباته هلم إن رأيناكم حزبني علمنا 
  .)١(توحيد وقبلتموه، وإن رأيناكم حزبًا واحًدا علمنا أنكم مل تعرفوه، ومل تتقبلوه"أنكم عرفتم ال

ويزعم ابن داود أن اإلمام يقول: من قال: يف ديننا األول شيًئا حسًنا فهو مل يعرف هذا 
الدين، وأن اإلمام جيتهد يف نقض ما نصت عليه اجلماعة؛ ألن هذا هدف من أهداف 

  .)٢(دعوته

ومراسالته جيدها تنطق بعكس ذلك، ودف إىل  -رمحه اهللا -ابات اإلمامومن تأمل كت
  .-كما يتضح من خالل املقومات يف الباب الثاين  -االجتماع ومجع الكلمة

جهده يف مراسلة الزعماء من رؤساء البلدان وقضام،  - رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام
ناصبه العداء، واستهزأ به، ونسبه إىل فمنهم استجاب لداعي احلق وُهدى اهللا، ومنهم من 

  .)٣(اجلهل، ورماه مبا هو بريء منه، والقصد من ذلك هو صد الناس عن هدى اهللا

وحرصه على وحدة الكلمة تلطفه يف اخلطاب للمدعوين  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
على غري الـُمعاندين، وحرصه على لقائهم إلزالة أسباب االختالف مهما كانت مشقتها 

  .)٤(النفس؛ ألن املصلحة املرتتبة على مثرة االجتماع أعظم وأجلّ 

أنه أّصل تأصيًال علميا حث فيه على الوحدة واالئتالف يف  -رمحه اهللا -ومن جهوده
مؤلفاته، كما يف رسالته أصول اإلميان، فقد بوب بابًا حشد حتته النصوص احلاثة على هذا 

حذر من التفرق  ن، ويف أصول اإلميا)٥(رة ملن خالفهاألصل، والـُمرغبة فيه، والزاج
  ؛ ألنه ال شوكة لإلسالم وال عزة وال منعة للمسلمني بغري الوحدة واالجتماع.)٦(واالختالف

  

                                                           

  ).٣٣-٣٢صحيفة( -الصواعق والرعود )١(
  أ).٥٠صحيفة(-انظر: املرجع السابق )٢(
  ).١/٩٢عثمان بن بشر ( -عنوان اد يف تاريخ جند ) انظر:٣(
  ).٣/١٧٠الرسائل الشخصية(- انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٤(
  )١٨٩- ٦/١٨٧أصول اإلميان(- انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٥(
  ).٦/١٨٧انظر: املرجع السابق( )٦(

  



١٧٧ 

  موالالمبحث الثاني: استحالل الدماء واأل
إن من الضرورات اليت جاءت ا الشريعة السمحة حفظ األموال واألنفس، ويف آيـات 

����wÏÎ:- سبحانه وتعاىل-ـال اهللالوصايا ق �Í�Ì�Ë�� �Ê�É�È�Çv )وقال      ، )١
�: -تعاىل- w�c� �b�a�`�_�^�]�\�[� � �Z�Y

q�p�����o�n�m��lk�j�i�hg�f�e�dv)٢(
.  

وكل ضال ُمضل أيا كان لبوسه له نصيب من االجرتاء على دماء الناس وأمواهلم، حىت لو 
الشريعة إذا مل يكن مقصده اهللا والدار اآلخرة، فإنه لبس هلم لبوس الدين وانتسب إىل خدمة 

�w����d�c��b�a:-تعاىل -يتصيد من حييد م عن الصراط املستقيم لالستكثار قال

�o�n�m�l�k�j� �i�h�g�f�e

qpv)٣(.  

، وحفظ -سبحانه وتعاىل -أن بعثته كانت إلثبات التوحيد هللا �وقد أبان رسول اهللا 
 أمرت: "�ق هـذا إال بعد إقامة التوحيد، والتحاكم لشرع اهللا، قالالدماء واألمـوال، وال يتحق

 ويؤتوا ،الصالة ويقيموا ،اهللا رسول احممدً  وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن
  . )٤("اهللا على وحسام اإلسالم حبق إال وأمواهلم دماءهم مين عصموا ذلك فعلوا فإذا ،الزكاة

 املسلم على املسلم كلألمته حلكم الدماء واألموال بغري وجه حق يقول: " �ويف بيانه 
  .)٥( "وعرضه وماله دمه حرام

  

                                                           

  ].١٥١سورة األنعام آية رقم [ )١(
  ].٢٩سورة النساء آية رقم [ )٢(
  ].٣٤ة التوبة آية رقم [سور  )٣(
���¬��®��¯��°±���������wباب - كتاب اإلميان- رواه البخاري يف صحيحه )٤( � �«��ª��©��¨��§� �� �� �� �v )٤ (

  ).٢٥(ح
  ).٦٥٤١)(ح١١٢٧باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ( -كتاب الرب  -رواه مسلم يف صحيحه )٥(
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١٧٨ 

:   �، فإنه أول مقضي به يـوم القيامة، قال النيب -عز وجل  -ولعظم الدم احلـرام عند اهللا
  .)١("الدماء يف الناس بني يقضى ما أول"

 من فسحة يف ؤمنامل يزال البقوله: " �ولكون الفسحة بعدها تضيق فقد جاء حتذيره 
  .)٢("حراًما دًما يصب مل ما، دينه

 أوقع ملن خمرج ال اليت األمور ورطات من إن:"قال -رضي اهللا عنهما -وعن ابن عمر
  .)٣("حله بغري احلرامِ  الدمِ  سفكَ  :فيها نفسه

 وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإنيف حجة الوداع قوله: " �ومن املبادئ اليت أعلنها 
 فإن الغائب الشاهد ليبلغ ،هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام بينكم

  .)٤( "منه له أوعى هو من يبلغ أن عسى الشاهد

وال ُتستباح هذه الضرورات إال إذا اختل األمن، وال خيتل األمن احلسي إال باختالل 
رأوا أن دعوته ُتشكل هلم حـرمانًا مما   - رمحه اهللا -الفكري، ولذا جند أن خصوم اإلماماألمن 

كانوا يتهوكون فيه من دماء وأموال، فرأوا أن املبادئ اليت يـدعو إليها "ُتشكل بطبيعتها حرمانًا 
يدهم متواصًال من شأنه أن يُباعد بدًال من أن ُيشجع رجاًال ما زالوا مرتبطني بعادام وتقال

  .)٥(مغرورين باستقالهلم، ومعتادين على النهب والسلب"

ومن أشنع حوادث االستحالل ما حصل من أهل القصيم حينما نقضوا العهد وأقدموا 
على قتل الـُمعلمة واملشايخ الذين كانوا يعلموم أصول الدين ويؤموم يف اجلمع واجلماعات، 

منهم من هو قاصد لصالة اجلمعة، بل مل تأخذهم فتعاهدوا على نقض البيعة وقاتلوا أئمتهم و 

                                                           

  ).٦٥٣٣)(ح٥٤٨القيامة (باب القصاص يوم -كتاب الرقاق-رواه البخاري يف صحيحه )١(
��w :-تعاىل -اهللا قولباب  -كتاب الديات-رواه البخاري يف صحيحه )٢( �g��f�� �e��d��c

hv ] :٦٨٦٢)(ح٥٧٢( ]٩٣النساء.(  
��w : -تعاىل -اهللا قولباب  -كتاب الديات-رواه البخاري )٣( � � � � �h��g��f�� �e��d��cv 

  ).٦٨٦٣)(ح٥٧٢( ]٩٣النساء: [
  ).٦٧)(ح٨: ُرب ُمبلغ أوعى من سامع (�باب قول النيب -كتاب العلم-رواه البخاري يف صحيحه )٤(
  ).١٨- ١٧(لويس دوكورانسي -) الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ٥(



١٧٩ 

الرأفة يف الضرير الذي ال يُبصر، ومن سلم من قتلهم أسروه وسلموه إىل خصوم الدعوة ليقتلوه 
  .)١(صربًا، فأي استحالل بغري وجه حق بعد هذا؟!

 وكان واقع اجلزيرة قبل قيام الدعوة استهانة بالدماء واألموال، فال أمان على األنفس وال
  على األموال، حيث احلياة شريعة غاب كما مر يف مبحث تفرق كلمة أهل احلل والعقد.

كان حريًصا على حفظ دماء املسلمني وأمواهلم،   -رمحه اهللا - ومن العجب أن اإلمام
وتوحيد كلمتهم، ومع ذلك أذاع عنه اخلصوم أنه يبيح دماء املسلمني وأمواهلم، وكل ذلك 

  ، وصٌد للناس عن اتباع داعي اهللا.-رمحه اهللا - اإلمامإساءة منهم لدعوة 

سبب يف استحالل دماء الناس  -رمحه اهللا -فريى ابن السويدي أن دعوة اإلمام
، ويزعم أن اإلمام يستحل دماء وأموال عوام املسلمني بأدىن شبهة، وليس له حجة )٢(وأمواهلم

  .)٣(إال أم مل يتبعوا قوله

بأنه يُبغض املسلمني ويُعاديهم، ويستحل  -رمحه اهللا -اإلمام ويصف عبد اهللا بن داود 
دماءهم وأمواهلم، وجيعل دارهم دار حرب؛ بسبب ما تنطوي عليه نفسه من املوارد الفاسدة، 

، ويزعم أعظم من هذا، وهو أن اإلمام )٤(وأنه يرمي األمة بالضالل كي يستبيح دماءها وأمواهلا
فإذا أخذوا ما عنده من األخبار، وشرع يف الصالة وكان يف وأتباعه يُعطون الرجل األمان، 

  .)٥(سجودها ابتدروه بالرماح والسيوف

ويتهم اإلمام مع ما فعله اخلصوم، ومع الواقع الذي يعيشه الناس واستُبيحت فيه احملرمات 
  .)٦(بقوله: "وأما أنت فتستحل دماء املسلمني، وأمواهلم وأعراضهم"

                                                           

إبراهيم بن -)، وتاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند١٧١-١/١٧٠عثمان بن بشر( -انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )١(
  ).٩١(عيسى

  أ).١١صحيفة(-انظر: املشكاة املضيئة )٢(
  أ).١٥صحيفة(-انظر: املرجع السابق )٣(
  ب).٥٧)، وصحيفة(٣٤صحيفة(-انظر: الصواعق والرعود )٤(
  ب).٦٠صحيفة(-انظر: املرجع السابق )٥(
  أ).١٠٣صحيفة(-) املرجع السابق٦(
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، وأن )١(بدعوته يستحل دماء وأموال املوحدين، وحرمام -اهللارمحه  -ويزعم أن اإلمام
حىت وصل به األمر إىل استحالل  -رمحه اهللا -بغض املسلمني قد استحكم يف قلب اإلمام

  .)٢(دمائهم وأمواهلم وجعل دارهم دار حرب

كذا حممد بن عبد اللطيف األحسائي ُيشيع عن الدعوة وأئمتها استحالل دماء الناس 
  .)٣(م وسيب نسائهم وأطفاهلموأمواهل

بإباحة أمـوال  - رمحه اهللا -وتتنامى روافد اخلصوم إىل علوي احلداد الذي ام اإلمام
املسلمني ودمائهم، ورّد عليه الشيخ سليمان بن مسحان بقوله:"... وأا دعوى كاذبة خاطئة، 

واستحالل دمائهم وأمواهلم، وبنيتم على ذلك تكفريه وتكفري من تبعه، على دين اهللا ورسوله 
  .)٤(من غري ذكر قرينة حال أو مقال، إال بدعوى جمردة عن الدليل"

  يف كشف هذا الزيف يف صور منها: - رمحه اهللا -وقد جتلت جهود اإلمام

ما سطره يف رسائله واليت منها رسالته إىل أمحد بن إبراهيم، كاشًفا من يتذرع ذه الفرية  
رمحه  - وأنه: أي املـُتِهم للشيخ أوىل بتهمته؛ بل هو احلقيق ا، يقـول يف حق اإلمام وأتباعه

 ويقول ،صاية هييكس يوم طالب يةوس الكواز قبة ألهل وأتباعه املويس روحة وتعرف: "- اهللا
 أهل وعند عندك هذا وصار ،موماهلُ  همدمُ  وحلّ  كفروا وقد ،كمبقب ينكرون الناس طالع :هلم

 وقد...اآلن إىل دينه على وهم ،ومناقبه املويس فضائل من والقصيم سدير أهل وعند الوشم
  .)٥("واحلرم احلل يف وقتل ودمه همالُ  وحلّ  كفر بالتوحيد أقر من أن فيها صرحوا

أنه كشف موقف اخلصوم من الدعوة وأتباعها، حىت ال يلتبس  - رمحه اهللا -ومن جهوده
 عبد ابن فأماحل الدماء واألموال، فيقول: "األمر على املدعوين بزعمهم أن اإلمام هو من يست

                                                           

  ب).١٣٧ب)، وانظر:صحيفة(١٣٤صحيفة(-) املرجع السابق١(
  .أ)٤٥صحيفة( -انظر:املرجع السابق) ٢( 
  أ).٧-ب٦صحيفة( -انظر: تقريظه على الصواعق والرعود )٣(
  ).١٢األسنة احلداد يف رد شبهات علوي احلداد( )٤(
  ).٣/١١٣الرسائل الشخصية( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٥(



١٨١ 

 من دم واستحالل التوحيد سبابة: أعين بالزبيل واشَ فحَ  )١(مطلق وابن عفالق وابن اللطيف
  .)٢("الشرك أنكر أو ،به صدق

موضًحا شبهة اخلصوم وزعمهم أن اخلالف بينهم وبني اإلمام وأتباعه  -رمحه اهللا -ويقول
والقتال، فيقول: "إن العداوة واستحالل دمائنا وأموالنا ونسائنا، ليس عند إمنا هو يف التكفري 

  .)٣(التكفري والقتال، بل هم الذين بدُءونا بالتكفري والقتال"

يف هذا املقام بيانه بأن الـُمخالفات يتولد بعضها عن  -رمحه اهللا - ومن جهود اإلمام 
النفوس املتورطة فيها دفعة نتيجة هذه بعض حىت يكون خللها وأثرها عريًضا، وقد يصعب على 

الرتاكمات املهلكة، فيقول: "فإذا كان هذا يف أهل امللل فكيف بأهل امللة الواحدة إذا ضلوا، مث 
جاءهم من يرشدهم إىل دينهم الذي أنزل اهللا عليهم، وهو الذي ينحلونه؟ فإن تولوا بعد 

يبه، وإن مجعوا مع التكذيب االستهزاء، معرفته فأولئك هم الفاسقون، فإن مجعوا مع التويل تكذ
 فإن مجعوا مع ذلك عداوته الشديدة، فإن أضافوا إىل ذلك تكفري من صدق كتام ونبيهم

ونصروه مبا  واستحالل دمه وماله، فإن أضافوا إىل ذلك كله اتباع دين املشركني أعداء نبيهم،
وإزالته من األرض، حىت ال  دين نبيهمقدروا عليه، وبذلوا النفوس واألموال يف نصرته، وعداوة 

  .)٤(يذكر فيها، فاهللا املستعان"

هـ) ١٢٩٣ما جاله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن ( - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
 بالنكري قام وكذلك واألموال:"... وجهوده يف حفظ الدماء - رمحه اهللا -موضًحا منهج اإلمام

 قطع من ونهعلويف عليه، يتجاسرون فيما والنواحي، ىالقر  وأمراء البوادي، أجالف على
 الدين وفشا واستقر، العدل ظهر حىت املعصومة، األموال وب الدماء، وسفك السبيل،
 على هللا واحلمد وغريها، النجدية، البالد من الوالية، عليه كانت من كل والتزمه واستمر،

  .)٥("ذلك

                                                           

  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد. )١(
  ).٣/١١٣ة (الرسائل الشخصي–جمموع مؤلفات الشيخ  )٢(
  ).٢/٣٤كتاب فضائل القرآن(–جمموع مؤلفات الشيخ  )٣(
  ).٢/٥٥) املرجع السابق(٤(
  ).١/٤٦٢مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -الدرر السنة يف األجوبة النجدية )٥(
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الدماء واألموال يف مؤلفاته، ففي كتاب أنه أكد حرمة  -رمحه اهللا -ومن جهوده
، باب: تعظيم قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، ويورد فيه الزواجر الشديدة، )١(الكبائر

والنواهي الغليظة عن الولوج يف هذا اخلضم العسري، والذي هو ورطة من الورطات الـُمهلكة، 
  .)٢(ويف األموال باب: الظلم يف األموال

  هذا يُتصور أن اإلمام يُبيح دماء املسلمني وأمواهلم؟!فكيف بعد كل 

أمة واحدة،  - بعد توفيق اهللا-بل إنه حقن دماء املسلمني، وحافظ على أمواهلم، وجعلهم
بعد تفرقهم، وحقق اهللا هلم بدعوته األمن احلسي واألمن املعنوي، والذي هو مثرة من مثرات 

املاضي واحلاضر؛ فإنه جتاسر على دماء املسلمني األمن الفكري، أما من خالف دعوة اإلمام يف 
بغري وجه شرعي، واستباح أمواهلم، وإن زعم أنه من أتباع اإلمام ومثرة من مثرات دعوته، وحنن 
نرى يف واقعنا أنه مل يكن يف صفوف املستبيحني للدماء، املخالفني ملنهج العلماء من تضلع 

 مبنهج اإلمام ودعوته.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).٣٠٢-٦/٣٠١جمموع مؤلفات الشيخ ( )١(
  ).٦/٣١٢كتاب الكبائر (-جمموع مؤلفات الشيخ )٢( 



١٨٣ 

  بالعموم التكفيراتهام اإلمام ب الثالث:المبحث 
إن من أعظم األحكام خطرًا، وأشدها أثرًا يف واقع األمة حكم التكفري؛ ملا ينبين عليه من 

  أحكام يف الدنيا واآلخرة.

، وهو باب مهلكة ملن وجل -عليه الصالة والسالم -ولرسوله -تعاىل - والتكفري حكم هللا
  .)١("أحدمها ا باء فقد أخاه الرجل كفرأ إذا": قال � النيب أن عمر ابن فيه بغري برهان، فعـن

على أفضل من وطئ البسيطة بعد  -عليه الصالة والسالم -واشتد نكري رسول اهللا
النبيني، وهم الصحابة األطهار يف هذه املسألة؛ ألن من نتائجها سفك الدماء، واستباحة 

يشتد نكريه على ِحبه وابن ِحبه  -والسالمعليه الصالة  -األموال، فكيف مبن دوم، فها هو
لقتله رجًال بني صفوف الكفار، وهو يف املعركة ويُقاتل  -رضي اهللا عنهما - )٢(أسامة بن زيد

 احلرقات فصبحنا ،سرية يف � اهللا رسول بعثنا :"قال زيد بن أسامة نيف صفوف العدو، فع
 فذكرته ،ذلك من نفسي يف فوقع ،فطعنته اهللا إال إله ال :فقال ،رجال فأدركت ،)٣(جهينة من

 قاهلا إمنا اهللا رسول يا :قلت قال ،وقتلته؟ اهللا إال إله ال أقال: � اهللا رسول فقال � للنيب
 علي يكررها زال فما ؟،ال أم أقاهلا تعلم حىت قلبه عن شققت أفال: قال ،السالح من خوفا
  .)٤("يومئذ أسلمت أين متنيت حىت

ويف حتذير عظيم من الشفيق على األمة، واحلريص على سالمتها من االنزالق يف هذا 
يوجه وُيصحح يف حوار يبني فيه مغبة الولوج يف باب  -عليه الصالة والسالم -الباب، ها هو

                                                           

  ).٢١٥) (ح٦٩٠باب بيان حال من قال ألخيه املسلم يا كافر( -كتاب اإلميان–) رواه مسلم يف صحيحـه ١(
على جيش لغزو الشام، وفيه عمر وكبار الصحابة، فمات قبل إنفاذه،  �) أسامة بن زيد بن حارثة، استعمله رسول اهللا ٢(

وأنفذه أبو بكر، حدث عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس، وفضائله كثرية، اعتزل الفنت بعد مقتل عثمان، تويف 
- ٢/٤٩٦)، وسري أعالم النبالء للذهيب (١/٢٩أمحد بن حجر ( - هـ).انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة٥٤سنة (
٥٠٧.(  

)، ٢/١٣٤) ُجهينة: قبيلة من ُقضاعة، يُنسب إليها خلق كثري من الصحابة والتابعني. انظر: األنساب للسمعاين( ٣(
  ). ٣١٨-١/٣١٧واللباب يف ذيب األنساب للجزري (

  ).٢٧٧)(ح٦٩٤باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا ( -كتاب اإلميان–رواه مسلم يف صحيحه  )٤(
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 لقيت إن :أرأيت اهللا رسول يا: قال أنه )١(األسود بن املقداداحلكم على الناس بال برهان، فعن 
 :فقال ،بشجرة مين الذ مث فقطعها ،بالسيف يدي إحدى فضرب فقاتلين ،لكفارا من رجال

 يا :فقلت قال ،تقتله ال :"� اهللا رسول قال قاهلا؟ أن بعد اهللا رسول يا أفأقتله هللا أسلمت
 ،تقتله ال:"�اهللا رسول قال أفأقتله؟ قطعها أن بعد ذلك قال مث ،يدي قطع قد إنه اهللا رسول

  .)٢("قال اليت كلمته يقول أن قبل مبنزلته وإنك ،تقتله أن قبل مبنزلتك فإنه قتلته فإن

فلما رأى خصوم اإلمام خطر التكفري، وأثره يف نفوس الناس أخذوا ُيشيعون عنه أنه  
ُيكفر عموم الناس، فكانت هذه الدعاية واإلشاعة من أعظم املعوقات اليت تشبعت ا أفكار 

رمحه  - الكثري من الناس عن دعوة اإلمام، خصوًصا وأن املشيعني هلا يسبقون ا دعوة اإلمام
جل أن يكون للناس ردة فعل سلبية جتاه الدعوة وعدم قبوهلا، واإلمام ملا بدأ دعوته ، من أ- اهللا

يعلم حال املدعوين، وما هم عليه من الكفر والضالل والعصيان، فلم يتسرع بتكفري وال قتال، 
حىت قام عليه أعداء احلق املبني ودعوة املرسلني، وعلى أصحابه بالقتل والتكفري، بال دليل وال 

  هان.بر 

أنه ُيكفر املسلمني الدولة العثمانية، واليت امتألت  - رمحه اهللا -وممن ُيشيع عن اإلمام
  .)٣(مكاتباا بتكفري اإلمام ومن ناصر دعوته

، فمنهم من دفعه إىل االفرتاء على اإلمام فساد -رمحه اهللا -وقد تنوع خصوم اإلمام
سياسية، ومنهم من دفعه تقليده  معتقده، ومنهم من دفعه جهله، ومنهم من دفعه سلطة

، وقالوا: إن كان الذي نفعل من الدعوات )٤(لعلماء الضالل، ومنهم من لُّبس عليه بالشبه
واالعتقادات يف أهل القبور فيما مضى من األزمان فنحن على كفر وضالل، فهم الذين ألزموا 

روا احلكام والوالة وأهـل الضـالل أنفسهم هذا احلكم، فما كان منهم إال أم كتبوا ونشروا، وأغــ
                                                           

 وابن علي، عنهشهد بدرًا وما بعدها، روى  ،السابقني لإلسالم من، صحايب، األسود بابن ويعرف، عمرو بن املقداد )١(
أمحد بن  -). انظر: اإلصابة يف متييز الصحابةهـ ٣٣ ( سنة فيها وتويف املدينة سكنغريهم، عباس، و  وابن مسعود،
  ) ١٨٩-١/١٨٥)، وسري أعالم النبالء للذهيب (١٣٤-١/١٣٣حجر(

  ).٤٠١٩) (ح٣٢٨باب: (-كتاب املغازي-رواه البخاري يف صحيحه )٢(
لوهاب تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد ا -وثائق جندانظر على سبيل املثال ال احلصر:  )٣(

  ).٣٦٥، ٣٦٣، ٢٥٢، ٢٥٠(علي موجاين - واستقرار أول دولة آلل سعود يف جند واحلجاز
  ).٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٣أمحد الرضيمان ( -) انظر: منهـج اإلمام حممـد بن عبد الوهاب يف مسألة التكفري٤(



١٨٥ 

والفســـاد، وأشاعـوا أن ابن عبد الوهاب ُيكفر كل الناس، وُمرادهم من ذلك التنفري والصد عن 
  ، ومن أولئك اخلصوم:)١(دعوة اإلمام

حممد بن عفالق، والذي ام اإلمام بالتكفري واستحالل األموال والفروج، واستنتج  - ١
يكفر بأدىن  -رمحه اهللا -فرية اليت يصد ا عن سبيل اهللا، وأن اإلماماستنتاجات باطلة ذه ال

، وأن الذي عليه الناس يف األحساء، مل يكن من مظاهره سوى )٢(شرك أصغر من شرك العبادة
، وزعم أن اإلمام خرج على )٣(الذبح والنذر واالستغاثة، وهذا يعده العلماء من الشرك األصغر

ا أنه آمٌر باملعروف ناه عن منكر، حىت كفر من مل ُيصر على كبرية املسلمني وكفرهم: "زاعمً 
ُجممع عليها، وكفر من قال: يا رسول اهللا ُمتوسًال به، بل كّفر من مل ُيكفره، بل فعل أكرب من 

، ويف الواقع أن الذي ُيكفر بأدىن شبهة )٤(ذلك وأعظم من استحالل الدماء والفروج واألموال"
: "ولكن هو خرج عن -رمحه اهللا -، ولذا يقول ابن عفالق عن اإلمامهم اخلصوم ال اإلمام

، بل خرج من الثنتني والسبعني فرقة، فهدم سور )٦(، والقدرية)٥(أقوال اخلوارج، واملعتزلة
، وزعم أن اإلمام وأتباعه كفروا باهللا وبرسوله إن متسكوا مبا هم عليه، فيقول: "وأما )٧(الشريعة"

نه اخلروج على املسلمني، وتكفريهم وتضليلهم، يف صورة أنكم تأمرون توحيدكم الذي مضمو 
باملعروف وتنهون عن املنكر، فهذا إحلاد ال توحيد، ويؤول بصاحبه إىل الكفر والعياذ باهللا، فإن 
من ضل وأضل األمة وحكم عليها بالكفر بغري علم وال وحي من اهللا، فهو ضال ُمضل، فإن 

                                                           

  ).٢٢١-١/٢٢٠) انظر: تاريخ ابن غنام(١( 
  أ).٣٩صحيفة ( -ر) انظر: رد ابن عفالق على ابن معم٢( 
  أ).٥٩صحيفة ( -) انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر٣( 
  ب).٤٢صحيفة( -) رد ابن عفالق على ابن معمر٤( 
املعتزلة: مسوا بذلك العتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري، وأخذ يُقرر مذهبه، ويُلقبون أنفسهم بأصحاب  )٥(

ويقولون خبلق القرآن، ونفي الرؤية، وهلم أصول مخسة، وهي: العدل، والتوحيد،  العدل والتوحيد، ينفون صفات اهللا،
واملنزلة بني املنزلتني، والوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهلم فيها تأويالت، وهم فرق يُكفر بعضهم بعًضا. 

حممد -)، وامللل والنحل١/٢١٦ري (علي األشع -)، ومقاالت اإلسالميني٦١-٤٩أمحد امللطي( –انظر: التنبيه والرد
  ).٦٧-١/٣٨الشهرستاين(

القدرية: نفاة القدر، وهم قبل املعتزلة، وأول من قال بالقدر معبد اجلهين، وقيل: رجل نصراين امسه سوسن، وظهرت  )٦(
حممد امللطي  -هذه الفرقة يف آخر زمن الصحابة، وانتشر هذا القول بالقدر على يد املعتزلة، وهم فرق. التنبيه والرد

  ).١٦٢عبد الرمحن احملمود( -)، والقضاء والقدر١/٤١)، وامللل والنحل للشهرستاين(١٨٧-١٧٦(
  ب).٥٥صحيفة(-رد ابن عفالق على ابن معمر )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٨٦ 

من قال: قوًال يتوصل به إىل تضليل األمة فهو كافر إمجاًعا، وأنتم مما أمجعت عليه األمة أن 
تقولون القول ومل تعلموا ما يأيت منه عليكم من املفاسد العظيمة، بل زعمتم أنه ال يتم 

لألمة  -رمحه اهللا -، ويكرر زعمه بتكفري اإلمام)١(توحيدكم إال بتكفريكم األحياء واألموات"
 . )٢(ها وفاجرها، وأهل السنة واجلماعة، والفرقة الناجية"بقوله: "حكم بكفر األمة بر 

ويُلبس ابن عفالق على الناس، يف معرض رده على اإلمام بقوله: "الشرك يف العبادة ال 
يُلحق بالكافر الـُمكذب للرسل، غايته أنه من عصاة املوحدين، فأجلأته النصوص (أي: اإلمام) 

ول بالردة فحكم عليهم ا، فانظر وتأمل مقصد هذا فهرب من القول بشرك العبادة إىل الق
اخلبيث اجلاهل، مقصده أن هذه األمة ال ينفعهم إميام باهللا ومالئكته وكتبه ورسلـه واليوم 

، وحكم على األمة املعصومة من الكفر �اآلخـر، وأم كالكفار الذين كذبوا رسول اهللا 
ا من أضله اهللا، ألست تعلم أن من حكم على بالنصوص املصرحة واألدلة القاطعة بالردة، في

األمة بالردة فهو مرتد بإمجاع األئمة، وال ُحيكم على شخص معني بالردة إال بشاهدين عدلني 
 . )٣(فكيف حتكم عليهم ا ُجمازفة بالظنون"

وتنقصه بقوله: "ومن خالفه  - رمحه اهللا -ابن السويدي، وقد افرتى على اإلمام - ٢
وهو مل يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل االجتهاد، وال واهللا عشر  فهو عنده كافر، هذا

واحدة، فراج كالمه على كثري من اجلهال، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، األمة كلها تصيح بلسان 
  .)٤(واحد، ومع هذا ال يرد هلم يف كلمة، بل كلهم كفار أو جهال"

ن يقول ال إله إال اهللا ال يكفر مهما بأن م -رمحه اهللا -وحيتج ابن السويدي على اإلمام
عمل من عمل، فيقول: "من أين لكم أن الـُمسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممًدا 
عبده ورسوله، إذا دعا غائب، أو ميت، أو نذر له، أو ذبح لغري اهللا، أو متسح بقرب، أو أخذ 

  .)٥("عمله، وحل ماله ودمهمن ترابه أن هذا هو الشرك األكرب الذي من فعله حبط 

                                                           

  ب).٥٦صحيفة(-) رد ابن عفالق على ابن معمر١(
  ب).٥٧صحيفة(-) املرجع السابق٢(
  ب).٧١صحيفة(-معمر) جواب ابن عفالق على رسالة ابن ٣(
  .ب)١صحيفة(-) املشكاة املضية ردا على الوهابية٤(
  ب).٢صحيفة( -) املرجع السابق٥(



١٨٧ 

 -بزعمه -ويزكيهم، وُميجد ما هم عليه من احنراف؛ ألنه - رمحه اهللا -ويربر خلصوم اإلمام
بقوله: "بل الذين تكفروم اليوم وتستحلون  - رمحهم اهللا -يلزم منه انتقاص السَلف الصاحل

  .)١("دماءهم وأمواهلم عقائدهم عقائد أهل السنة واجلماعة الفرقة الناجية

ويكرر هذه الفرية اليت يطول معها النقل يف كتابه يف مواضع متعددة وبأساليب توحي 
  .)٢(ُيكفر األمة وُيضللها بعمومها -رمحه اهللا -للقارئ أن اإلمام

، - رمحه اهللا -عبد اهللا بن داود، والذي يؤكد أن التكفري بالعموم هو مسلك اإلمام - ٣
إليه واتبعه فيقول عن اإلمام: "وشهر سيف الفتنة على وأنه ُيكفر األمة عامة إال من هاجر 

املسلمني وأمر بتكفريهم وقتلهم أمجعني... وجزم بتضليل األمة من حنو ستمائة عام، وروج على 
الطغام العوام، وزعم أنه ال يصح إسالم إال على يديه...فمن تبعه وترك ما هو عليه، فهو 

فاسقني، ومن خالفه فهو الكافر املشرك عنده، وإن  املؤمن املوحد عنده، وإن كان من أفسق ال
  ).٣"(كان من أكابر العلماء العاملني

ويقول: "إن مجيع أهل القبلة عنده كفار إال من وافقه يف كل ما يقول، وترك املنقول 
  .)٤(واملعقول"

، والوقوع يف اهللكة العاجلة،  وال يلبث أهل الضالل من أن يفصحوا عن منهجهم الضال
احلكم على الناس بال دليل وال برهان، فقد حكم على اإلمام بقوله: "فرماه العلماء عن وهي 

قوس واحدة وجزموا بتعطيل عقيدته الكاسدة، وتسفيه مقالته الفاسدة، ومل يشك أحد منهم يف 
تبديعه، وتضليله، أو تكفريه وتعطيله، وأتته التآليف من مجيع األقطار، ورد عليه معظم علماء 

ر، فكان مدة ال يرد خطابًا إال اجلور والسيف، وال ُحيسن جوابًا إال املكر والزور األمصا
واحليف، مث إن العلماء ملا رأوا أنه ال ُجييب وال يرجع إىل احلق يُنيب، ومل جتِد فيه النصيحة بل 

  . )٥(تزايد أفعاله القبيحة"

                                                           

  ب).٧صحيفة( -) املرجع السابق١(
  أ).١٨ب،١٦أ،١٥أ،١١أ،٩صحيفة( -) انظر:املرجع السابق٢(
  ب).٤٧-أ٤٧، وانظر: صحيفة(ب)١٢صحيفة(-عبد اهللا بن داود -الصواعق والرعود) ٣(
  ب).٤٩-أ٤٩ب)، و(٣٢ب)، و(٢١، وانظر:(ب)١٥صحيفة( –رجع السابقامل) ٤(
  .ب)١٢صحيفة( –انظر:املرجع السابق) ٥(
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١٨٨ 

من كتابه الصواعق  وحشد يف أكثر من موضع - رمحه اهللا - وقد كرر احلكم بكفر اإلمام
ما يُدلل به على ذلك، وزعم أن حممد بن الطيب املغريب نزيل املدينة قد حكم خبروج  )١(والرعود

  .)٢(اإلمام من الدين، ودخل يف مجلة الكافرين، وأنه كافر زنديق جتب املبادرة لقلته بال تأخري

أراد منها إال تكفري ويقسم باهللا الذي ال إله غريه أن مجيع أقوال ابن عبد الوهاب ما 
األمة واستحالل دمائها وأمواهلا، وهذا ال شك فيه وال ارتياب عند من له أدىن معرفة 

  .)٣(بالشريعة

: " أنه إذا أتاه إنسان يريد أن يكفر على يديه بزعمه، وإال - رمحه اهللا -ويذكر عن اإلمام
حىت تشهد على مجيع الناس  فهو مسلم، وإمنا يُريد أن يكفر على يديه، يقول له: ال أقبل منك

بالشرك والضالل، وأم ليسوا على دين إال أنا ومن اتبعين، ويأمره أيًضا بتكفري أناس من 
  . )٤(العلماء بأعيام أمواتًا وأحياًء"

وقد راجت هذه الفرية، وأثرت يف نفوس املدعوين، الذين بنوا حكمهم على دعوة اإلمام 
تص من كالم اإلمام ما يُوافق هوى يف نفسه ينزع إليه، بل مل عن طريق السماع، أو اتباع من يق

مينع هؤالء املفرتين من اإلحالة على كتب اإلمام لإليهام واالفرتاء، مع برتهم للنصوص 
والتصرف فيها، وال زالت هذه الفرية يلوكها من احنرفت عقيدته، أو تأصل اهلوى يف نفسه، 

رمحه  -وة السَلفية بالتشدد واإلرهاب رغم تفنيد اإلماموُرمي بسبب هذه التهمة أتباع هذه الدع
  .)٥(هلا وتعدد ردوده ووضوح منهجه فيها - اهللا

جهده وبذل ما يف وسعه النتشال من أراد اهللا سالمته من  -رمحه اهللا - قد بذل اإلمامو 
واضًحا، الوقوع يف هذه العماية، وكل ذلك من أجل احلفاظ على فكر األمة، ورسَم منهًجا 

يستطيع من سار عليه أن يكشف بطالن خرص وختمني خصوم الدعوة يف كل زمان ومكان، 
 ، وبّني منهجه بكل جالء ووضوح،ودحضها الفرية، تلك بطالنيف كتاباته ومراسالته  دكّ فقد أ

                                                           

  أ).٨١أ)، وصحيفة(٥٣انظر: على سبيل املثال: صحيفة( )١(
  ب).٨٢-أ٨٢صحيفة(-انظر: املرجع السابق )٢(
  أ).١٩٨صحيفة (-انظر:املرجع السابق )٣(
  ب).٢٣٥صحيفة (-املرجع السابق )٤(
  ).٢٧٨راغب السرجاين(-) انظر: قصة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٥(



١٨٩ 

 عبد ابن بأن الطغام على أي: ابن سحيم متويهه وكذلك" :)١(التوجيري حلمد رسالته يف فيقول
 بل عظيم، تان هذا سبحانك: ونقول كافر، طاعيت حتت يدخل ما الذي: يقول الوهاب
 املسلم فهو وأهله، الشرك من وتربأ بالتوحيد، عمل من بأن قلوبنا من يعلمه ما على اهللا نشهد

 بطالن على احلجة له تبّني  ما بعد إهليته يف باهللا أشرك من نكفر وإمنا مكان، وأي زمان أي يف
 قام من وكذلك إباحته، على الباطلة الشبه أقام أو للناس، حسنه من نكفر وكذلك الشرك
  .)٢("إزالتها يف وسعى أنكرها من وقاتل عندها، باهللا يشرك اليت املشاهد هذه دون بسيفه

حاله حال العلماء الراسخني واملعلمني الربانيني، مل يأت حبكم جديد  -رمحه اهللا -واإلمام
حبكم قرره القرآن، وورد يف سنة سيد املرسلني، وتبع فيه العلماء من تلقاء نفسه؛ بل َحكم 

الربانيني، فال خيلو كتاب من ُكتب الفقهاء من باب من أبواب الفقه ُيسمى"باب الردة" يُوردون 
مل يكن بدًعا من العلماء يف هذا  -رمحه اهللا -فيه أُمورًا من فعلها أو قال ا كفر، فاإلمام

كًما شرعيا على واقع الناس، وهذا احلكم خالف مألوفهم، أو أهواءهم، الباب؛ ولكنه نّزل ح
أو قطع عليهم متًعا من دنياهم، فشرقوا مبا جاء به رغم بيانه ملنهجه، وإيضاحه له، حيث 

  يف القواعد اليت أصل عليها منهجه جتاه الـُمخالف: -رمحه اهللا -يقول

  .الناس أكثر آذان يطرق مل أنه مع التوحيد بيان: ألولىا"

 اهللا، غري دعوة من عبادة أو ،العلم إىل ينتسب من كالم يف كان ولو الشرك بيان: الثانية
 الناس أكثر أن مع ؛اهللا عند شفعاء أم يريدون أم زعم ولو العبادة، من بشيء قصده أو

  .زمام يف وقع قد أنه يذكرون أم العلماء عن ذكرمت كما ،القربات أفضل من هذا أن يظن

 ،عنه الناس رونفّ  أبغضه مث ،ورسوله اهللا دين هو التوحيد أن له بان من تكفري: الثالثة
 بذلك وأقر بإنكاره بعث � اهللا رسول وأن ،الشرك عرف ومن ،فيه الرسول صدق من وجاهد

 ما وأما األعظم، السواد ألم خيطئون ال أهله أن وزعم ،للناس وحسنه مدحه مث وارًا ليال
 فهذا ،احلجة عليه تقم مل الذي اجلاهل أكفر أو ،وباملواالة بالظن أكفر أين عين األعداء ذكر
  .ورسوله اهللا عن الناس تنفري به يريدون عظيم تان

                                                           

  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد والوسع. )١(
  ).٣/٣٤الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
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 اشتهر افلم  ،هللا كله الدين ويكون ،فتنة تكون ال حىت خاصة هؤالء بقتال األمر: الرابعة
 نفي ويف التوحيد يف البلدان مجيع يف العلماء من أنه يدعي من صدقين األربع هؤالء عين

 يف ذكرمت ما على اجلواب انبىن لك ذكرت ما حتققت إذا ،والقتال التكفري يّ عل وردوا ،الشرك
 ،بالظن تكفرون ال أنكم بشرط العلماء بإمجاع اإلسالم نواقض مبعرفة إقراركم من األوراق أول
 كابر فإن أكثرهم أو البوادي عليه ما والعام اخلاص عند املعلوم من: فنقول ،تعرفون ال من وال

 مقرون إم واألتباع مشاهريهم كلهم وأمثاهلم ،ظفري وآل عنزة يقول إن نأ على يقدر مل معاند
 لفضّ  أو مسعه، إذا األذان سب أو فيه، شك أو البعث أنكر من … فيه، يشكون وال بالبعث
 ،ننكره ال البوادي حال هذا أن معلوم :علماؤكم قال... اهللا، حكم على الطاغوت فراضة
 هؤالء أن ومعلوم ذلك، كل فعلوا ولو الكفر من حتميهم وهي ،اهللا إال إله ال: يقولون ولكن
 غاية سبوين به جاء فيما الرسول تصديق أظهرت فلما ،تقريركم يف يدخل من وأظهر أوىل

 رجل جزيرتنا يف يوجد ال أنه وصرحوا أمواهلم، وأستحل اإلسالم أهل أكفر أين وزعموا املسبة،
 احلضر، عند الرسول دين أن علمهم مع ضالنواق من يفعلون البوادي وأن كافر، واحد

  .)١("كافر أنه معرفته بعد الرسول به جاء مما ائشي رد من أن تذكرون وأنتم ،كفرهم وجحدوا

ا؛ بل بعد توفر شروط جزافً  احلكم على من ينطبق عليه - رمحه اهللا -فلم يُنـّزل اإلمام
وانتفاء موانع؛ بل كثريًا ما يدعو اخلصوم إىل الرجوع إىل ُكتبهم اليت ينتحلوا ليحاكمهم 

 اشافعي  كان إن مبذهبه أجادله إنسان كل بكل وضوح:" -رمحه اهللا -، ويقول اإلمام)٢(إليها
 أرسلت فإذا ،فكذلك احنفي  أو احنبلي  أو املالكية، فبكالم امالكي  كان وإن الشافعية، فبكالم
  .)٣("الباطل على مهو  ،احلق على أين يعرفون ألم ؛اجلواب عن عدلوا ذلك إليهم

أنه حاور اخلصوم من خالل إيراد شبههم وتفنيدها، ومن  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
وم املسلمني بزعمهم أن أعظم الشبه اليت يرمي ا اخلصوم اإلمام، ويتهمونه ا، أنه ُيكفر عم

  .)٤(من قال: ال إله إال اهللا ال يكفر

                                                           

  ).١٥-٣/١٣(الرسائل الشخصية-شيخجمموع مؤلفات ال )١(
 ). ١٦٤، ١٥٤، ٣/١٩،١٤٧انظر: املرجع السابق (  )٢(
 ).٣/٨٠املرجع السابق ( )٣(
  أ).٢٩٣- ب٢٨٣صحيفة (-عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٤(



١٩١ 

ويقولون: إن الذين قاتلهم رسول اهللا من الكفار، ونزل فيهم القرآن ال يشهدون أن ال إله 
إال اهللا، فكيف ُيساوي اإلمام بني من يشهد أن ال إله إال اهللا، ومن نزل القرآن بكفرهم، وقد 

إذا حتققت أن الذين قاتلهم وأجاب عنها بقوله: " -رمحه اهللا -وردت هذه الشبهة على اإلمام
فاعلم أن هلؤالء شبهة يوردوا على ما ، ا من هؤالءشركً  أصح عقوال، وأخفّ  �رسول اهللا 

  مسعك جلواا. غصأذكرنا، وهي من أعظم شبههم، ف

ويكذبون  ،وهي أم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن ال يشهدون أن ال إله إال اهللا
ا، وحنن نشهد أن ال إله إال اهللا وينكرون البعث، ويكذبون القرآن وجيعلونه سحرً ، �الرسول 

ونصوم. فكيف جتعلوننا مثل  ،ونصلي ،ا رسول اهللا، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعثوأن حممدً 
  .أولئك؟

 ،يف شيء �فاجلواب: أنه ال خالف بني العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول اهللا 
وكذبه يف شيء أنه كافر مل يدخل يف اإلسالم، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه،  

 بالتوحيد وجحد وجوب الصالة، أو أقر بالتوحيد والصالة وجحد وجوب الزكاة، أو  كمن أقر
  وجحد احلج. ،أقر ذا كله وجحد الصوم، أو أقر ذا كله

��¡��¢�£�¤�¥¦�§���|�{�~�w �وملا مل ينقد أناس يف زمن النيب 

�¯����®�¬�«�ª�©�����¨v )١(.  

�w�a:-تعاىل -ومن أقر ذا كله وجحد البعث كفر باإلمجاع، وحل دمه وماله كما قال
k�j�i�h�g�f�e�d� �c�b�l���m

�ns�r� �q�p�o��|{� �z�y�x�w�v�u�t

_�~�}��a�`v )٢(.  

ا، وأنه فهو الكافر حق  ،فإذا كان اهللا قد صرح يف كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض
يف كل  �ا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ويقال أيضً ...، يستحق ما ذكر، زالت الشبهة

                                                           

  ].٩٧سورة آل عمران آية رقم [ )١(
  ].  ١٥١ - ١٥٠ سورة النساء آية رقم [ )٢(
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١٩٢ 

شيء، وجحد وجوب الصالة، إنه كافر حالل الدم واملال باإلمجاع، وكذلك إذا أقر بكل شيء 
  إال البعث.

فيه، وقد وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، وصدق بذلك كله، ال ختتلف املذاهب 
  نطق به القرآن كما قدمنا.

، وهو أعظم من الصالة والزكاة �فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء ا النيب 
ا من هذه األمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به والصوم واحلج، فكيف إذا جحد اإلنسان شيئً 

الذي هو دين الرسل كلهم ال يكفر؟ سبحان اهللا ما  )١(؟ وإذا جحد التوحيد�الرسول 
  .!! أعجب هذا اجلهل

، �وقد أسلموا مع النيب ، قاتلوا بين حنيفة �ؤالء أصحاب رسول اهللا ـا: هويقال أيضً 
  ا رسول اهللا، ويؤذنون ويصلون.وهم يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممدً 

 إىل إذا كان من رفع رجًال  ،هذا هو املطلوب قلنا:فإن قال إم يقولون: إن مسيلمة نيب، 
ومل تنفعه الشهادتان وال الصالة، فكيف مبن رفع مشسان أو  كفر وحل ماله ودمه �رتبة النيب 

ا أعظم ـم - ان اهللاـسبح -  ؟رتبة جبار السموات واألرضـا إىل مأو نبي  ،اابي ـأو صح ،)٢(فـيوس
  .)٣( w��������z���y�x�w�v�u�t��������sv أنهـش

عون بالنار كلهم يدّ  - رضي اهللا عنه - قهم علي بن أيب طالبا: الذين حرّ ويقال أيضً 
، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا -رضي اهللا عنه -اإلسالم، وهم من أصحاب علي

يف علي مثل االعتقاد يف يوسف ومشسان وأمثاهلما، فكيف أمجع الصحابة على قتلهم 
رون املسلمني؟ أم تظنون أن االعتقاد يف تاج وأمثاله ال أتظنون أن الصحابة يكفّ  !وكفرهم؟

  .يضر، واالعتقاد يف علي بن أيب طالب كفر؟

                                                           

  ).١٩حيفة(ص -عبد اهللا بن داود -الصواعق والرعودوقد أخذ اخلصوم على اإلمام أن أكثر كالمه عن التوحيد. انظر:  )١(
) يوسف ممن يُعتقد فيه يف زمن اإلمام، حيث كان على قربه وثن يُعبد، وهو يف جهة اخلليج يف اإلحساء أو ٢(

  ).١/١٣٥الكويت.انظر: فتاوى حممد بن إبراهيم (
  ]. ٣٥ سورة غافر آية رقم [ )٣(



١٩٣ 

الذين ملكوا املغرب ومصر يف زمان بين العباس كلهم يشهدون  )١(ا: بنو عبيد القداحويقال أيضً 
ويصلون اجلمعة واجلماعة، فلما ، المعون اإلسويدّ ، ا رسول اهللاأن ال إله إال اهللا وأن حممدً 

أظهروا خمالفة الشريعة يف أشياء دون ما حنن فيه أمجع العلماء على كفرهم وقتاهلم، وأن بالدهم 
  .)٢("بالد حرب، وغزاهم املسلمون حىت استنقذوا ما بأيديهم من بلدان املسلمني

فتعددت  -رمحه اهللا -بواخلالصـة: أن هـذه الفرية بلغ بعضها اإلمام حممد بن عبد الوها
ردوده وأجوبته عليها، وألن فرية تكفري املسلمني واستباحة دمائهم قد شاعت وذاعت يف 

على  –رمحه اهللا -غالب بالد املسلمني، وانتشـرت انتشـار النار يف اهلشيم، فقـد حرص اإلمام
  لف البالد.تأكيد هذه الردود، وإعالن براءته مما ُأحلق به، فأرسل هذه الردود إىل خمت

أن الناس الذين تفشى فيهم الشرك واجلهل قد انساقوا خلف  -رمحه اهللا -ومراد اإلمام
علماء السوء الذين يزينون الباطل للناس ويدعوم إليهم،كابن سحيم وأمثاله الذين أمجع على 

  .)٣(قتلهم أهل العلم

بوطة بنصوص الكتاب أنه أبان أحكامه على ُخمالفيه املض - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
والسنة، وإن خالف أهواء اخللق ومرادهم، وما خالف الكتاب والسنة ال اعتبار له، وإن وافق 

 �أهواء اخللق وإرادام، إذ إنه عاد باألمة إىل العهد األول الذي كان عليه رسول اهللا 
ره اهللا ورسوله، وأصحابه، وهذا جلي واضح يف أقواله، وظاهر يف مؤلفاته، فال ُيكفر إال من كف

  . )٤(وأمجع العلماء على تكفريه
                                                           

 احملض، الكفر وباطنهم الرفض ظاهرهم :العلماء بعض فيهم قال كما وهم وزورًا، كذبًا الفاطميني) هم من تسموا بـ١(
 أظهر من كل وليس، شرائعه والتزام اإلسالم يظهرون كانوا أم يزعمه ما غاية فإن" :تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 عليهم يشهد القوم وهؤالء.. .واملنافق، املؤمن لإلسالم املظهرين يف ُعرف قد إذ الباطن، يف مؤمًنا يكون اإلسالم
 باإلميان هلم فالشاهد الكفر، ويبطنون اإلسالم يظهرون زنادقة، منافقني كانوا أم ومجاهريها وأئمتها األمة علماء
 اوس أوالد من أم ويذكرون نسبهم، يف تطعن األمة مجهور أن ُعلم قد النسب  وكذلك ،يعلمه ال مبا هلم شاهد

  ).٣٥/١٢٨( الفتاوى جمموع: انظر. اليهود أو
)، وانظر مغالطات ابن عفالق على هذه الشبهات وتلبيسه ١٢٦-٦/١٢كشف الشبهات (-ت الشيخجمموع مؤلفا )٢(

 -على الناس افرتاًء على اهللا وصدا عن هداه يف رسالته املوسومة بـ: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر
  أ).٧١-أ٦٩صحيفة(

  ).٣/١٦٩الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  ).٥٦انظر: األسنة احلداد يف رد شبهات علوي احلداد( )٤(
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١٩٤ 

أنه من أشد الـُمحذرين من التكفري وأسبابه والوسائل  - رمحه اهللا -ومن جهود اإلمام
املوصلة إليه، ومن أنصف ورجع إىل كالمه ظهر له ذلك جليا من خالل النقول النصية التالية 

) من سورة آل ١٠٨-١٠٠على اآليات من (فقد ذكر يف مسائله  -رمحه اهللا- عن اإلمام   
عمران حيث قال: "الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله: "ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 

  . )٢(ألن ذلك سبب النزول"" )١(رقاب بعض"

فذلك من تان األعداء، الذي  ،وأما القول: إنا نكفر بالعموم:"-رمحه اهللا -ويقول
  .)٣("ونقول: سبحانك هذا تان عظيم ،يصدون به عن هذا الدين

أن أحكامه ال تصدر من دوافع دنيوية؛ إمنا من منطلق احلق  -رمحه اهللا -ويبني اإلمام
على أن الذي نعتقد، وندين اهللا به، ونرجو أن يثبتنا عليه يف مسألة املسلم والعدل، فيقول: "

ا أشرك باهللا بعد بلوغ احلجة، أو املسلم الذي يفضل هذا على املوحدين، أو يزعم أنه على إذ
وبينه علماء األمة أنا  ،� حق أو غري ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه اهللا ورسوله

  .)٤("من تكفريه ولو غلط فيه من غلط �نؤمن مبا جاءنا عن اهللا وعن رسوله

هجه ويزيده وضوًحا وتصرًحيا يف أكثر من مؤلف من مؤلفاته، من -رمحه اهللا -وُيكرر
إننا نكفر من أشرك باهللا يف إهليته بعدما نبني له احلجة على بطالن الشرك، وكذلك فيقول: "

نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه 
  .)٥("وسعى يف إزالتها واهللا املستعان ،ل من أنكرهااملشاهد اليت يشرك باهللا عندها، وقات

وجاهد من  ،ر الناس عنهكفر من بان له أن التوحيد هو دين اهللا ورسوله مث أبغضه، ونف "نُ 
بعث بإنكاره مث مدحه وحسنه للناس  �صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك، وأن رسول اهللا 

 بالظن أكفر أين عين األعداء ذكر ما وأما ،ألم السواد األعظم ؛ونئخيط وزعم أن أهله ال

                                                           

  ).١٣)(ص١٢١باب: اإلنصات للعلماء (ح -كتاب العلم-رواه البخاري يف صحيحه )١(
   ).٢/٥٧كتاب فضائل القرآن(- جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ).٣/٥٨الرسائل الشخصية(- جمموع مؤلفات الشيخ )٣(
  ).١٧يف كفر تارك التوحيد( تفيدسمفيد امل )٤(
  ).٣/٣٤الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ )٥(



١٩٥ 

 الناس تنفري به يريدون عظيم تان فهذا ،احلجة عليه تقم مل الذي اجلاهل أكفر أو وباملواالة
  .)١("ورسوله اهللا عن

أنه فند شبه الـُمغرضني املعاندين، واليت ال زالت تلوكها ألسن  - رمحه اهللا -ومن جهوده
يطلع على منهج اإلمام الذي حيل كثريًا من إشكاالت العصر لو من جهل حقيقة الدعوة، ومل 

رمحه  -طُبق يف واقع الناس، بل ويرد على من ينتحل دعوته على غري هدى وال برهان، فيقول
 أقول إين :قوهلم وكذلك األعداء، تان من فهذا بالعموم أكفر أين عين لكم ذكر ما" :- اهللا
 من اأيضً  فهذا عندي جييء حىت يكفيه ما أنه بلده يف ساكن وهو ورسوله اهللا دين تبع من

 اهللا بدين أقر من نكفر ولكن كانت؛ أرض أي يف ورسوله اهللا دين اتباع املراد إمنا البهتان؛
 للمشركني دين أا عرف ما بعد األوثان عبد من وكذلك ،عنه الناس وصد عاداه مث ورسوله

 أو معانًدا رجًال  إال هؤالء يكفر األرض وجه على عامل وكل ،أكفره الذي فهذا ،للناس هوزين
  .)٢(" جاهًال 

"ومنها: ما ذكرمت إين أكفر مجيع الناس إال من اتبعين، وأزعم أن أنكحتهم غري صحيحة، 
ويا عجًبا! كيف يدخل هذا يف عقل عاقل؟، هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو 

"  ..)٣(جمنون؟!

ف دين الرسول، مث بعدما عرفه سبه، وى الناس عنه "وأما التكفري فأنا أكفر من عر 
  .)٤(من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكثر األمة وهللا احلمد ليسوا كذلك" وعادى

  يكفر أهل األرض طُــــــــرا على عمـدِ   وقــد زعموا أن اإلمام حممًدا
  بال حـــــــــــــــــد ويأخـذ أمــــوال العـــــــــباد   ويقتلهـم من غري جـرًما جتربًا
  )٥(إىل غري هذا من خرافات ذي اللد   ومـن مل يطعه كان باهللا كافرًا
عن هذه الفرية والتهمة اليت ليس هلا مستند من  -رمحه اهللا - وذا يتضح جليا بُعد اإلمام

  نقل وال عقل.

                                                           

  ).٣/١٤املرجع السابق() ١(
  ).٣/٣٢املرجع السابق( )٢(
  ).٣/٢٢) املرجع السابق(٣(
  ).١/٤١٤تاريخ ابن غنام()، و ٣/٢٣الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  ).٧٥سليمان بن سحمان(-تربئة اإلمامني من تزوير أهل الكذب والبني )٥(
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١٩٦ 

وقد حذر" اإلسالم من احلكم بالكفر على أحد من أهل القبلة؛ ملا يرتتب على ذلك من 
|�{��~����¡�¢�£�¤�¥�}��w: -تعاىل -آثار خطرية، قال

¨�§�¦��´�³��²� �±�°�¯�®�¬��«� � ª©v)فإذا كان هذا النهي  )١
ى ذلك من يف التحليل والتحرمي يف الفروع؛ فكيف باألصول يف اإلميان والكفر، وما يرتتب عل

أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما -أحكام، وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمر
، ولذلك أمجع العلماء على )٢(قال:   "أميا رجل قال ألخيه: يا كافر فقد باء ا أحدمها" �

  عدم جواز تكفري أهل القبلة إال أن يروا ُكفرًا بواًحا عندهم فيه من اهللا برهان.
التكفري والغلو فيه) دون اعتبار للضوابط (أكدت الوقائع والدراسات العلمية أن  "وقد

الشرعية من أهم وأخطر االحنرافات الفكرية السائدة لدى كثري من اجلماعات اليت تتبىن العنف 
ما يؤكد أن حتقيق األمن الفكري يرتبط بالتخلص من هذا  ،واإلرهاب املادي والفكري

  .)٣(الداء"

                                                           

  ].٢١٦) سورة النحل آية رقم [١(
  ).٦١٠٤)(ح٥١٥باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كما قال(–كتاب األدب -) رواه البخاري يف صحيحه٢(
) ٤٣لة البحوث األمنية العدد()جم٥٠عبد احلفيظ املالكي( - مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه األمن الفكري) ٣(

   هـ).١٤٣٠شعبان(



١٩٧ 

 

 الباب الثاني: 
محمد بن اإلمام  في دعوةاألمن الفكري ووسائله  مقومات

 .عبد الوهاب
 وفيه مخسة فصول:

 مقومات منهج اإلمام. وفيه ثالثة مباحث:الفصل األول: 
 .���� إلى اهللا ورسوله الرد  المبحث األول:
 رجوع لفهم السَلف.ال المبحث الثاني:
 المصطلحات المبتدعة. البعد عن المبحث الثالث:

 وفيه مبحثان: .أهل السنة والجماعة الفصل الثاني: بيان عقيدة
 .عقيدة أهل السنة والجماعة نشر المبحث األول:
 أهل السنة والجماعة.بيان وسطية المبحث الثاني: 

 وفيه ثالثة مباحث:.الشريعةالفصل الثالث: تطبيق 
 .الشرعي المبحث األول: إقامة القضاء

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ث الثاني:المبح
 تطبيق السنة في حياة الناس اليومية.المبحث الثالث: 

 وفيه أربعة مباحث: .بجمع الكلمة اإلمام عناية الفصل الرابع:
 الجماعة.ب امهمتها المبحث األول:
 الوالة. تعامله معالمبحث الثاني:

 العلماء. موقفه منالمبحث الثالث: 
 الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين.المبحث 

 وفيه خمسة مباحث: .حفظ األمن الفكريفي  اإلمام وسائلالفصل الخامس: 
 اإلقناع العقلي والحجة العلمية.المبحث األول: 

 إلى اهللا. ةو المبحث الثاني: الدع
 التعليم. المبحث الثالث:

 المبحث الرابع: الحوار.
 المبحث الخامس: المناظرة.
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  الباب الثاني:
  محمد بن عبد الوهاباإلمام  في دعوةاألمن الفكري ووسائله  مقومات

املقومات: مجع املقّوم، وأصل الكلمة الثالثي هو: قـََوَم، وأحد معانيه: االنتصاب، 
  . )١(والعزم

ومن أبرز االستعماالت اللفظية هلذا األصل "قيام"، والقيام جييء مبعىن: احملافظة 
  .)٣)(٢(�w�mD�C�B�Av: - تعاىل -منه قولهواإلصالح، و 

، وِقوام األمر )٥(، وأمٌر قـَيٌم: أي مستقيم)٤(وقام األمُر: اعتدل، وأقام الشيَء أدامه 
  .)٧(، وقـَيُم األمر: مقيمه، والقيم: السيد وسائس األمر)٦((بالكسر): نظامه وِعماده

  �َفُمَقوُم الشيء وِقَواُمُه مبعىن واحد.

  دعوته. - رمحه اهللا - باملقومات: الركائز اليت َبىن عليها اإلمام فاملراد

إن كل جاد يف هذه احلياة يسعى لتحقيق هدف ديين أو دنيوي؛ ال بد له من أسس 
ينطلق منها وأهداف يسعى لتحقيقها، ووسائل يستعني ا، ومن مل يكن كذلك فهو  

. كاْلُمْنَبت  

جبميع صوره؛ إذ إنه مطلب يسعى لتحقيقه الفرد ومن املطالب املهمة لإلنسان األمُن 
  واجلماعات والدول، وال يتحقق األمن جبميع منظوماته إال إذا ُبين على أسس فكرية سليمة.

ومن نظر إىل واقع األمم والشعوب وجدها تسعى جاهدًة إىل حتقيق هذه الغاية، وتبذل 
   اْلُمهج رخيصة يف سبيل ذلك.يف حتقيقها الغاَيل والنفيس؛ حىت لو أدى ذلك إىل تقدمي

                                                           

  ).٥/٤٣) انظر: مقاييس اللغة (١(
  ]. ٣٤ ) سورة النساء آية رقم [٢(
   ).١٢/٤٩٧) انظر: لسان العرب (٣(
  ).٤/١٦٨) انظر: القاموس احمليط (٤(
  ).٦/٣٦٦)انظر:احملكم البن سيده (٥(
  ). ١٢/٤٩٩) انظر:لسان العرب (٦(
  ).١٢/٥٠٢( ) املرجع السابق٧(



١٩٩ 

ومن أجل حتقيق األمن تُرسم اخلطط وتوضع الربامج، وتتنوع املشروعات يف منظومات  
  مبنية على دراسات وركائَز متينٍة.

ظهرت فيها املقومات اليت  - رمحه اهللا - وال شك أن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب
: "تنبع أمهية الكتاب )١(رانسيه يف كتابه تاريخ الوهابينيتُنبئ بِنجاحها يف بداية قيامها، يقول كو 

ا اليوم يف أوربا، ويبدو أنه ُمَقدٌر هلؤالء  الذي ننشره وخطره من أن اسم الوهابيني معروف جد
العرب أن يؤدوا دورًا عظيًما يف ُجمريات التاريخ، وإذا حتقق هلم ذلك فإنه من األمهية مبكان 

  سّيما أن مقومات األمة العظيمة موجودة يف بداياا".التعريف م، وال 

، )٢(إن األمن الفكري ال ميكن أن يتحقق يف ظل غياب اإلميان باهللا وسالمة العقيدة
ذا  -رمحه اهللا - ، وال خيفى على كل بصري عناية اإلمام�واالنقياد التام ألمر اهللا وأمر رسوله 

 -إىل املورد الصايف والظل الوايف، ومن سرب مؤلفات اإلماماجلانب واالهتمام به والرجوع بالناس 
، تنبئ عن بعد نظر ودقة فهم )٣(وجد تأصيًال جليا وقواعد كلية لألمن الفكري -رمحه اهللا

  يف مؤلفاته املاتعة النافعة. -رمحه اهللا -يتضح من خالل ما سطره

أهداف دعوته، تتجلى يف  - هللارمحه ا - وهذه املقومات واملرتكزات اليت بىن عليها اإلمام
  الفصول التالية.

  

  

  

  

� �� �� �� �

  

                                                           

)٢١) (١.(  
  هـ).١٤٣٠) حبث مقدم للمؤمتر األول لألمن الفكري (١٢عبد احلفيظ املالكي( –انظر:حنو جمتمع آمن فكريا ) ٢( 
  ).٢٥-٥فضائل القرآن (–انظر: هذه القواعد يف جمموع مؤلفات الشيخ  )٣( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠٠ 

   

 مقومات منهج اإلمامالفصل األول: 
 وفيه ثالثة مباحث:

 .���� الرد إلى اهللا ورسوله المبحث األول:�

 .رجوع لفهم السَلفال المبحث الثاني:�

 .المصطلحات المبتدعة البعد عن المبحث الثالث:�



٢٠١ 

  مقومات منهج اإلمامالفصل األول: 
، و"أج الطريُق: وضح واستبان، وانتهج )١(املنهج يف اللغة: هو الطريق البّني الواضح

  .)٢(الطريَق: استبانه وسلكه"

منهًجا مغايرًا ملا كان عليه أهُل عصره ممن ُيشار إليهم  - رمحه اهللا -وقد ارتسم اإلمام 
ن من خالهلا أم حققوا بأم علماء، والذين انزووا يف زوايا ضيقة اختطوها ألنفسهم، ويرو 

"الركون إىل منهجية التفكري السائدة  -رمحه اهللا - املقصود من عبادة اهللا، ولذا رفض اإلمام
والقائمة على اجتزاء جانب، واالكتفاء به عن غريه، بعد أن رأى عيوب هذا املنهج ظاهرًة يف: 

  .)٣(نقيضان ال جيتمعان" اجتماع التوحيد والشرك، واالتباع واالبتداع يف آٍن واحد، ومها

مسلًكا غري مسلكهم، واستلهم من وحي اهللا املنهج الذي يسري  -رمحه اهللا -فسلك
�يقـول: - عز وجـل - عليه؛ إذ ليس ُملـَْزًما أن يسري على املنهج املعـوج، واهللا �� w�o���p

s�r��q�v�u�t��wy�x��|�{z�}��~��a �̀_
c�b��m�l�k�j�ih�g�f�e��d��s�r�q�p�� on
t��v�u|�{z��y�x�w��¥�¤��£�¢�¡���~}

�©�̈ �§���������¦�v)٤( .  

��يف قوله تعاىل:- رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس wm�n�v  أي: سبيال
  .)٥(وسنة

فإذا غابت شريعة رب العاملني عن واقع الناس سيطر عليهم الشتات، والأدل على ذلك  
من الواقع الذي كان يعيشه العريب قبل جميء الرسالة اخلامتة، حيث كان يعيش يف فوضى عارمة 

                                                           

  ).٨٧٤كتاب النون (-ابن فارس-انظر: مقاييس اللغة  )١(
  ).٩٩٦باب النون ( -جممع اللغة العربية -سيطاملعجم الو  )٢(
  ).١٧السنة الثانية والثالثون ( - )١العدد( -أمحد احللييب –جملة الدارة ) ٣(
  ].٤٨ سورة املائدة آية رقم [ )٤(
  ).٢/١٢٩ابن كثري( -انظر:تفسري القرآن العظيم )٥(
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مع نفسه وحميطه، أدت إىل تغييب عقله، وقتل أقرب الناس إليه، وانتهاك احلرمات لغياب 
ُد له املسار الصحيح، ويُبني معامل الطريق.املنهج الذي  ُحيَد  

وحني انبثق فجر اإلسالم رسم منهًجا قوميًا يشمل العقيدة الراسخة اليت تربط املسلم  
، وعلى فـَْهِم من - عليه الصالة والسالم -بربه، واليت تستمد أصوهلا من كتاب اهللا وسنة رسوله

سلك سبيلهم بإحسان؛ وهذا له أثره الواضح فيمن  نزل القرآن بلغتهم، وعاصروا التنزيَل، ومن
  بعدهم؛ وذلك لسالمة أصوله ونقاء مشربه.

إن املنهج الرباين الذي شرعه اهللا لعباده وحجته على خلقه اليت تضمنها القرآن والسنة  
اختذ  - رمحه اهللا - ليس ُجمرد معرفة منفصلة عن واقع الناس؛ بل واقع ُيرتمجه العمل، واإلمام

ن الكرمي، والسنة النبوية ميزانًا لتصحيح العقيدة، وإخالص الدين هللا، ومنهال يستمد منهما القرآ
االستبصار لتصحيح املسار، فتوحيد مصادر التلقي لألمة يف عقائدها وعباداا وقضايها 

ا ، وهذ)١(الكربى له عالقته املباشرة باألمن الفكري؛ ألنه حيمي األمة ويصوا من عبث العابثني
  يتضح من خالل املباحث التالية:

   

                                                           

) ٤٣)جملة البحوث األمنية العدد:(٤٨عبد احلفيظ املالكي(-مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه األمن الفكري انظر: )١( 
  هـ).١٤٣٠شعبان(



٢٠٣ 

  ���� إلى اهللا ورسوله الرد  المبحث األول:

��:إن الـرد إىل اهللا ورسوله فيه دليل على التسليم ألمر اهللا w�Ë�Ê�É�È�Ç

Ü���Û�Ú�Ù�Ø�� � �×�Ö�Õ�Ô� �Ó�Ò�ÑÐ�Ï��Î�Í�Ì���Þ�Ý
��å�ä�ã�â�á�àßv)١(.  

فيه العصمة من الزلل، واألمان للدين والفكر، والسالمة من  �فالرد إىل اهللا ورسوله 
  اآلثار الـُمرتتبة على ذلك، وذلك من عدة جوانب:

، فتجلب -تعاىل -"أوهلا: من حيث حتقيق عصمة املتنازعني من املخالفة اليت تُغضب اهللا
من للمتخاصمني واملتنازعني آثار ذلك الغضب، واليت منها فساد األمن بشكل عام، واأل

  الفكري بشكل خاص.

ثانيها: حتقيق االجتماع واالئتالف بني املتنازعني، وبقاء احملبة واالحرتام بينهم، وهذه 
  احليثية بال شك صمام أمان للجميع.

ثالثهما: حصول الطمأنينة النفسية، والقناعة العقلية حبكم اهللا، فإن حكم اهللا ورسوله 
يس لغريمها، إذ إن حكم اهللا قد صدر ممن يعلم من خلق هلما سلطان على النفوس والعقول ل

  .)٢(اهللا، ويعلم ما يصلحهم يف أمور دينهم ودنياهم"

على حتقيقه يف ُجمتمعه، وأّصله يف دعوته، ويتضح  -رمحه اهللا -وهذا ما حرص اإلمام
  ذلك من خالل املطلبني التاليني:

  

  

  

  
                                                           

  ].٥٩ سورة النساء آية رقم [ )١(
)، حبث مقدم للمؤمتر الوطين ١١عبد اللطيف احلفظي ( -) انظر: استثمار مسائل االعتقاد يف حتقيق األمن الفكري٢(

  هـ). ١٤٣٠(األول لألمن الفكري 
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  المطلب األول: الرد إلى اهللا
كتابه؛ ألن القرآن الكرمي كلية الشريعة، وينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور املراد إىل   

البصائر واألبصار، فال طريق إىل اهللا سواه، وال جناة لسالك بغريه، وال ُمستمسك بشيء 
��w�È�Ç�Î�ÍÌ��Ë�Ê�É:-تعاىل - ، فهو حجة اهللا على خلقه قال)١(ُخيالفه

��Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ïv)٢(.   

 الباطل، من احلق وتبيني خلقه، هلداية كتابه  أنزل إمنا - سبحانه - هأن داللة علىوهذا فيه 
 ازىجيُ  بأن حقيق فهو ،تبًعا هلواه ومراده مقصوده عن منهم صرفه فمن الضالل، من واهلدى
 باملوجِ و  وملخالفته للكتاب الذي جاء باحلق، ،احلق عن؛ حملادته هللا، وبُعده العقوبة بأعظم

واالختالف؛ ألن مراده املنازعة والـُمخاصمة فمرج أمره وكثر  التناقضاالفرتاق و  وعدم لالتفاق
��w�q�p�o�n�t�s�r�w�v��u:-تعاىل-قال     ، )٣(شقاقه

�b�à �_�~��}�|�{�z�y�x�j� �i�h�g�f�e�d�c
��r�q�p�on�m�l�k�}�|�{�zy�x�w�v�u�t��s

£�¢�¡�����~v )٤ (.   

ختلفون أن َمثَة ميزانًا ثابًتا ينبغي أن توزن به األقوال، فهنا حقيقة ينبغي أن يَتنبه هلا امل
وقوًال فصًال ينتهي عنده اجلدال، وال يُتشبث بعده حبال الناس وال ما درجوا عليه من الباطل 
والضالل؛ ألن كل ما خالف الكتاب ال يكون حقا حبال، ولو اشتهر وانتشر وارتضاه 

  . )٥(الناس

                                                           

  ).٣/٢٠٠إبراهيم الشاطيب ( -انظر:املوافقات )١(
  ]. ١٧٦ سورة البقرة آية رقم [ )٢(
  ).٦٧عبد الرمحن السعدي ( - ) انظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان٣(
  ]. ٢١٣ سورة البقرة آية رقم [ )٤(
  ).١/٢١٠سيد قطب ( -انظر: يف ظالل القرآن )٥(



٢٠٥ 

�w�Þ�Ý�ÜÛ�Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò: -تعاىل -قال

��á�à�ßv )٢("فيه يتنازعون ما كل يف الناس بني فاصل فالقرآن" ،)١(.   

ومن أعظم الركائز اليت يرتكز عليها األمن الفكري، وينبغي أن تكون أصًال من أصوله، 
�w�nومنطلًقا من منطلقاته القرآن العظيم؛ ألنه  � �m� lk��j� �i�h�g�f�e�d�c

�q�p�ov )٣(.  
   

                                                           

  ]. ٦٤آية رقم [سورة النحل  )١(
  ).٢/٦٩٩ابن كثري (-تفسري القرآن العظيم )٢(
  ]. ٤٢سورة فصلت آية رقم [ )٣(
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  ����المطلب الثاني: الرد إلى رسول اهللا 
يف حياته، وإىل كالمه بعد وفاته، وهو سنته، والسنة: هي  �واملراد بالرد: إىل رسول اهللا 

فمصدرها هو  - سبحانه وتعاىل -املصدر الثاين من مصادر التشريع، وهي وحي من اهللا 
  .)١(�w��S��R�Q�P�O�N�M��L�KU�Tv: -تعاىل - الكتاب العـزيز، قالمصـدر 

والسنة النبوية زاٌد للداعي إىل اهللا، ورافد مهم من روافد الدعوة، فمنها َيستمد ما يُـريد 
��w��U�T:-تعاىل -إيصاله للناس سـواء يف باب العقـائد، أو القيم، أو املعامالت عمًال بقوله

�_� �^�]��\�[�Z�Y�X�W�� �Vv)وهي اليت تقـــوده إىل  ،)٢
���w�w�vuاملنهج األسلم، والسبيل األقـوم؛ إذ مبناها علـى وحـي اهللا:  �t�s�r��q�p

|{�z�y�x�c�v)واقتفى أثره متبًعا لقول ربه �وهي اليت ُمتيز من امتثل هديه  ،)٣ - 
���w�Ð�Ï: -عز وجل � � �Î�Í�Ì�Ë�� � � �Ê� � �É�È��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�� � �Â�Á

��ÒÑv)٤(.   

يف تفسريه: "هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول  - رمحه اهللا -ثريقال ابن ك 
  .)٥(يف أقواله وأفعاله وأحواله" �اهللا 

خرب ا أُ وال من التابعني أحدً  ،وال أعلم من الصحابة: " -رمحه اهللا - الشافعياإلمام قال و 
ذلك الذين بعد  عصنو  ..وأثبت ذلك سنة. ،بل خربه وانتهى إليهإال قَ  �عن رسول اهللا 

 ،ويعاب من خالفها ،والذين لقيناهم كلهم يثبت األخبار وجيعلها سنة حيمد من تبعها ،التابعني
وأهل العلم بعدهم ، �أصحاب رسول اهللا  سبيلَ  افمن فارق هذا املذهب كان عندنا مفارقً 

   .)٦("وكان من أهل اجلهالة ،إىل اليوم

                                                           

  ].٤-٣سورة النجم آية رقم [ )١(
  ]. ٤٤سورة النحل آية رقم [ )٢(
  ].١٠٨سورة يوسف آية رقم [ )٣(
  ]. ٢١سورة األحزاب آية رقم [ )٤(
  ).٣/٥٧٤( العظيم القرآن تفسري) ٥(
  ).٣٥-٣٤( السيوطي الرمحن عبد -بالسنة االحتجاج يف اجلنة مفتاح) ٦(



٢٠٧ 

وقّافًا عند أقواله، ويتضح ذلك من  �رسول اهللا معظًما ل - رمحه اهللا - وهكذا كان اإلمام
 مبا وكفر اهللا، إال إله ال: قال من:"-عليه الصالة والسالم -عند إيراده لقوله -رمحه اهللا -قوله
 ال معىن يبني ما أعظم من وهذا ، قال:)١( "اهللا على وحسابه ودمه ماله حرم اهللا، دون من يعبد
 وال بل لفظها، مع معناها معرفة وال بل واملال، للدم عاصًما ا التلفظ جيعل مل فإنه اهللا، إال إله

 حىت ودمه ماله حيرم ال بل له، شريك ال وحده اهللا إال يدعو ال كونه وال بل بذلك، اإلقرار
  .ودمه ماله حيرم مل توقف أو شك فإن اهللا، دون من يعبد مبا الكفر ذلك إىل يضيف

 أقطعها ما وحجة أوضحه، ما بيان من له ويا وأجلها، أعظمها ما مسألة من هلا فيا
  .)٢("للمنازع

ومما سبق يتبني أن األمة اإلسالمية على امتداد تارخيها، قد أمجعت على األخذ بالسنة 
  النبوية واالهتداء ا، ومن حاَد عن هذا السبيل فهو ضال مبتدع.

واالهتداء ديهما يؤدي إىل محاية الفكر،  �إن الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
ويُبعد عن دواعي القلق والتناقض والوقوع يف الشر، وحيقق األمن بشىت صوره، حيث"إن تناسق 
الفكر لدى األفراد، وتوحيد مشارم وتوجهام الفكرية خيدم املصلحة العامة واليت هي بدورها 

  . )٣(والقلق والعصيان" حتقق األمن وتدعمه، وختتفي حينها بذرة الشك

رجع بالناس ملا كان عليه الصحابة والتابعون  -رمحه اهللا - واإلمام حممد بن عبد الوهاب
، وجعلهما ركيزة هامة بىن عليهما أصول دعوته، حيث �من الرد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

مي، والذي عاش على القرآن الكرمي بصفته املصدر األول للتشريع اإلسال -رمحه اهللا-اعتمد   
معه منذ صباه، فقد حفظه قبل سن البلوغ، وقد ظهرت آثار إتقانه له واستظهاره يف كثرة 

به، حىت كادت بعض مؤلفاته تكون مجًعا للنصوص يف املسألة الواحدة، من كثرة  هاستشهادات
  ما يُورده من األدلة الدالة على املسألة اليت يُقررها.

                                                           

  .)٢٣)(ح٦٨٥باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا...( -كتاب اإلميان-رواه مسلم يف صحيحه) ١(
  .)٦/١٧كتاب التوحيد(- موع مؤلفات الشيخجم) ٢(
  .)١٩١عبد اهللا آل عايش( -نة النبويةالدالالت الرتبوية ملفهوم األمن الفكري يف القرآن الكرمي والس) ٣(
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٢٠٨ 

أن اهللا قد أكمل الدين، والكامل ال حيتاج إىل زيادة؛ وبذلك  - رمحه اهللا - وقد بّني اإلمام
�����w:-تعاىل - يُفهـم معىن قوله �å�Ù�Ø����×�Ö�Õ�Ô��Ó�Ò�Ñv)ويُبني معىن ذلك )١ ،

قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إىل اهللا  -سبحانه-من سياق اآلية بقوله: "فإذا كان اهللا
أي: إىل سنته، علمنا قطًعا أن من رّد إىل الكتاب والسنة  �أي: إىل كتاب اهللا، وإىل الرسول 

  ما تنازع الناس فيه، وجد فيهما ما يفصل النزاع.

وقال أيًضا: إذا اختلف كالُم أمحَد وكالم األصحاب، فنقول يف حمل النزاع: الرتاد إىل اهللا  
  .)٢(وإىل رسوله ال إىل كالم أمحد، وال إىل كالم األصحاب"

يف مسائله على سورة يوسف قاعدة كلية يف هذا الصدد  -رمحه اهللا -اإلماموقد ذكر 
ال  العشرون: القاعدة الكلية اليت تفرع عنها تلك اجلزئية، وهي أن أحكام الدنيا إىل اهللا" فقال:

  .)٤)" (٣(�wÈ�Ç��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Áv: -تعاىل -إىل آراء الرجال، كما قال

من تسطريه لفضائل القرآن، وما ذكر فيها من القواعد ودقيق  وال أدل على ذلك وال أَْبنيَ 
املسائل، واليت هي عناوين عريضة لألمن الفكري، وحصون منيعة ُحتصن الفكر من الزيغ 

  والضالل عن اهلدى الذي جاء به الكتاب العزيز.

: "باب: وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك -رمحه اهللا -قال
، )٦(، وقوله:"باب: اخلوف على من مل يفهم القرآن أن يكون من املنافقني")٥(ذلك"

  .)٨(، وقوله: "باب: من ابتغى اهلدى من غري القرآن")٧(وقوله:"باب: اجلفاء عن القرآن"
  

                                                           

  ]. ٥٩سورة النساء آية رقم [ )١(
  ).٣/١٠أربع قواعد تدور األحكام عليها ( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ].١٠) سورة الشورى اآلية رقم [٣(
  ).٢/١١٩كتاب فضائل القرآن والتفسري (- ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  .)٢/٩املرجع السابق () ٥(
  ).٢/٤السابق ( املرجع) ٦(
  ).٢/٩املرجع السابق  ( )٧(
  ).٢/١٠املرجع السابق ( )٨(



٢٠٩ 

ما يدل على أصول منهجه وهو الرد إىل  -رمحه اهللا -ويف (أصول اإلميان) يذكر اإلمام
، ويسرد حتته مجلة من )١("-عز وجل -"باب: الوصية بكتاب اهللالكتاب والسنة فيبوب: 

وجوب طاعته واألخذ عنه واالنقياد ألمره  �النصوص الدالة على ذلك، و"باب: حقوق النيب 
  .)٢(ويه"

وحيث من قَِبَل قوله على االعتناء بكتاب اهللا، وذلك بعد بيانه لعظمة القرآن الكرمي،  
"أشرت على من قِبل نصيحيت من إخواين  :-رمحه اهللا  -ه، فيقولووجوب تقدميه على ما سوا

  .)٣("أن ال يصري يف قلبه أجّل من كتاب اهللا، ويظن أن القراءة فيه أجّل من قراءة القرآن

يف جواب ألحد السائلني يُبني أن القرآن جيد فيه الراد إليه العلم  -رمحه اهللا -وقال
 -اهللا أن -اهللا رمحك -اعلم هديه لليت هي أقوم:"الصحيح الذي ُجيلي له ما أشكل، وي

 جعله الذي املبارك الكتاب هذا وأنزل خلقه، على يقع ما يعلم شيء، بكل عامل - سبحانه
 بعدهم، ومن عشر الثاين القرن ألهل هدى وجعله شيء، لكل وتفصيال ،شيء لكل اتبيانً 
  .بعدهم ومن األول القرن ألهل هدى جعله كما

 يعارضها، عما واجلواب الصحيحة، احلجج جواب بيان: فيه الذي البيان أعظم ومن
 اهلدى من اهللا كتاب عن املعرضون مهرِ حُ  ماذا اهللا، إال إله فال ونفيها، الفاسدة احلجج وبيان

  .)٤("اهللا منع ملا معطيَ  ال ولكن! والعلم؟
يث، وال تكاد وجد أغلب رقمه هو آيات وأحاد -رمحه اهللا -ومن تتبع مؤلفات اإلمام 

اليت يُقال: إا ال  -جتد صفحة واحدة ال تشتمل على مجلة من النصوص، فلغة األرقام
تؤكد ذلك وتؤيده، يف كتاب التوحيد مثًال يشتمل على ستة وستني بابًا، ذُكر فيه  - تكذب

  .)٥( �اثنان ومثانون استشهاًدا من القرآن، ومائة ومخسة وتسعون استشهاًدا من حديث النيب 

                                                           

  ).١٨٥-٦/١٨٣أصول اإلميان ( - جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ).٦/١٨٦املرجع السابق () ٢(
  ).٣/٢٢الرسائل الشخصية (-املرجع السابق) ٣(
  ).٢/١٩٩كتاب فضائل القرآن وتفسريه(-) املرجع السابق٤(
- ١٢٢ناتانا دي لونج باس ( -دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب من اإلحياء واإلصالح إىل اجلهاد العاملي ) انظر:٥(

١٢٣.(  
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على  - رمحه اهللا -وهـذا الكم اهلـائل من االستشهادات من الكتاب والسنة ينم عـن حرصه
استبانة احلق واتباع سبيله، وتبليغ دين اهللا كما أُنزل، وهداية اخللق للحق، ويظهر ذلك جبالء 

ه ألحد السائلني حني يبني له املنهج احلق فيقول:"فالذي عِلمنا - رمحه اهللا -يف معرض توجيهه
أما (أي: امللكني) يسأالن امليت عن ثالث: عن التوحيد، وعن الدين،  �عن رسول اهللا 

  .)١(... وال جيوز الزيادة على ما قال اهللا ورسوله"�وعن حممد 

أمته،  �ما وصى به النيب  اتباعر ملن خالفين أن الواجب على الناس ـين أذكويقول:"إ 
لكن إذا عرفتم كالم رسول  ؛ تأخذوا من كالمي شيًئاوأقول هلم الكتب عندكم انظروا فيها وال

  .)٢("ولو خالفه أكثر الناس ،الذي يف كتبكم فاتبعوه �اهللا 

فأين هذا من كالم عبد اهللا بن داود وزعمه أن اإلمام ال يأخذ باحلديث، وال يتعلمه، وال 
  .)٣(عن أتباعه؟! �يُعلمه أصحابه، بل يكتم ُكتب حديث رسول اهللا 

وكشف ُشبهة الـُملبسني اليت لبسها عليهم الشيطان ولبسوا  -رمحه اهللا -ن اإلماموقد أبا
رد الشبهة اليت وضعها الشيطان " ا على الناس يف ترك القرآن والسنة؛ لعدم فهمهما، فيقول:

 أن القرآن والسنة ال وهي: ،واألهواء املتفرقة املختلفة ،واتباع اآلراء ،يف ترك القرآن والسنة
يف  أوصافًا لعلها ال توجد تامةً  ،واتهد هو املوصوف بكذا وكذا ،يعرفهما إال اتهد املطلق

فليعرض عنهما فرًضا حتًما ال شك وال إشكال  ،كذلك فإن مل يكن اإلنسان، أيب بكر وعمر
  .اههمة فألجل صعوب ا؛وإما جمنونً  ا،ومن طلب اهلدى منهما فهو إما زنديقً  ،فيه

هذه الشبهة  شرًعا وقدرًا، خلًقا وأمرًا يف رد -سبحانه- كم بّني اهللا !وحبمده سبحان اهللاف
w�u، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ةـبلغت إىل أمر الضروريات العام ،امللعونة من وجوه شىت

�b�a�`�_�~�}�|�{�z� � �y�x�w�vd�c�� ��f�e

n� �m�l�k� j�i�h�g��t� s�r�q�p�o

                                                           

  ).٣/١٠الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ١(
  )٣/١٩) املرجع السابق (٢(
  أ).٥٠صحيفة( -) انظر: الصواعق والرعود٣(



٢١١ 

~�}�|� � �{�z� �y�x�w��vu��£�¢� �¡���¥�¤

�®�¬�«���ª�©�¨§�¦v)٢(")١(.  

عليهم  -مل يكن بِـْدعا من العلماء، فقـد ـج منهج السَلف الصاحل -رمحه اهللا -واإلمام
 -فيقول �وقرر ما صرح به الوحي من التسليم، واالنقياد ألمر اهللا وأمر رسوله  -رضوان اهللا
 ،واألقوال ،االعتقادات يف متابعته أمته على فواجب � الرسول متابعة وأما: "-رمحه اهللا
��w�j: - تعاىل-اهللا قال ؛واألفعال ih��g�f�e��d�c��b�a�� � � � � �`�_�^

ml�kv)٣(
.  

 ويف ،ومسلم البخاري رواه .)٤("رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من: "� وقال
 ،وأفعاله بأقواله واألفعال األقوال فتوزن ،)٥("رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من":ملسلم رواية
 اهللا رسول حممًدا أن شهادة فإن كان، من كائًنا فاعله على د رُ  خالف وما ،بلقُ  منها وافق فما

 من )٦(البخاري روى وقد ،به أمر ما كل يف ومتابعته ،وطاعته ،به أخرب فيما تصديقه تتضمن
 يأىب ومن: قيل ،أىب من إال اجلنة يدخلون أميت كل:"قال � اهللا رسول أن هريرة أيب حديث

 رسول عليه كان ما -اهللا رمحك -فتأمل". أىب فقد عصاين ومن اجلنة دخل أطاعين من: قال
  �.)٧("بعده وأصحابه � اهللا

ألحد القضاة يُبني له املنهج الصحيح املتمثل يف عدم  - رمحه اهللا -ويف رسالة للشيخ
والسنة، وُحيذره من ج ذلك؛ ألنه قد يؤول األخذ باجتهادات الفقهاء عند معارضتها للكتاب 

وال خالف بيين وبينكم أن أهل العلم إذا أمجعوا وجب اتباعهم،  مبنتحله إىل الشرك فيقول:"
املسألة إىل اهللا والرسول  وأرد  ،وإمنا الشأن إذا اختلفوا هل جيب علي أن أقبل احلق ممن جاء به

                                                           

  ]. ١١-٧سورة يس [ )١(
  ).٢٦٦-٦/٢٦٥جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان ( - شيخجمموع مؤلفات ال )٢(
  ]. ٣١سورة آل عمران آية رقم [ )٣(
  سبق خترجيه. )٤(
  سبق خترجيه. )٥(
  ).٧٢٨٠) (ح٦٠٦( �باب االقتداء بسنن رسول اهللا  -كتاب االعتصام -يف صحيحه )٦(
  ).٣/٦٠الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )٧(
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٢١٢ 

فأنتم على  ؟وأزعم أن الصواب يف قوله ،غري حجةنتحل بعضهم من ا، أو ؟ا بأهل العلممقتديً 
وأنا على األول أدعو إليه  ،امة اهللا ومساه شركا، وهو اختاذ العلماء أربابً ذوهو الذي  ،هذا الثاين

  .)١("وأناظر عليه

رمحه  -كالًما نفيًسا يف هذا البـاب، وينقـل عن اإلمام أمحـد  -رمحه اهللا - ويذكر اإلمام
 الكتب هذه أن أصحابه بعض له كرذَ  وملاإىل الكتاب والسنة بقوله: " يف وجوب الرد - اهللا

 تعرفه مل وإن إليها، حتتج مل احلديث عرفت إن :قال ،والسنة الكتاب يعرف ال ملن فائدة فيها
 واهللا سفيان رأي إىل ذهبونـي وصحته اإلسناد عرفوا لقوم عجبت :وقال ،فيها النظر لك حيل مل

: قال، )٢(w�i�h�g���f�e�d�c�b��a�`�_��~�}v :يقول
 فإذا ،املؤمنني أمري يسميه وكان ،غاية عنده الثوري أن ومعلوم الشرك، الفتنة ؟ الفتنة ما أتدري
 أنفسهم على أهلها أقر قد بكتب فكيف ،نراها أن اآلن نتمىن كتب يف أمحد كالم هذا كان
 دين ما يعرف ال وهو مات بعضهم ولعل ،بذلك عليهم دهِ وشُ  ،العلم أهل من ليسوا أم

 على درونـتق ال أنكم قلوبكم يف ألقيت اليت وشبهتكم، � ولهـرس به اهللا بعث الذي اإلسالم
 كان من سنن لتتبعن ": قال � النيب أن قدمنا وقد الصاحل، والسَلف ورسوله اهللا كالم فهم

 ،ذلك على نقدر ال قولكم أعين ،الشبهة هذه فتأمل آخره، إىل )٣(" بالقذة القذة حذو قبلكم
�:قوله يف ودـاليه عن اهللا حكى ما وتأمل ��wÃ¿�¾�½� �¼� »º�¹� �¸v)٤(، 

����w�v�u ، وقوله:)٥(��w��¦�¥��¤�£�¢�¡��~�}�|��{�zv :هلوقو 

�{�z�y��x�wv)٦( ،وقوله:��wed�c��b���a��`�_�^v)٧(، 
 األقوال واعرف ،فيه نزلت من واعرف ،العلم أهل كتب من اآليات هذه تفاسري واطلب

 القرآن فهم على نقدر ال قوهلم على اعرضها مث اآليات، هذه لنزول اسببً  كانت اليت واألفعال
                                                           

  ).٣/١٤٣الرسائل الشخصية (- الشيخ جمموع مؤلفات )١(
  ].٦٣سورة النور آية رقم [ )٢(
  سبق خترجيه. )٣(
  ].٨٨سورة البقرة آية رقم [ )٤(
  ].٩٩سورة البقرة آية رقم [ )٥(
  ].٣سورة الزخرف آية رقم [ )٦(
  ]. ٣٢، ١٧،٢٢سورة القمر آية رقم [ )٧(



٢١٣ 

 ،الكثرية األحاديث من معناه يف وما "،قبلكم كان من سنن تتبعن: "لقوله مصداق جتد والسنة
 إال الرسل دين على يكن مل أنه ففيها ،بال على منكم الفارسي سلمان إسالم قصة فلتكن
 ما على اأحدً  األرض وجه على أعلم ال: موته عند قال آخرهم إن حىت الواحد بعد الواحد

´���w�¹�¸�¶�����µ:-تعاىل -اهللامع هـذا قـول  رـواذك نيب، زمان لـأظ قد ولكن فيه حنن

�Ð��ÇÆ�Å�Ä�Ã���Â�Á�À��¿�¾�½�¼�»�ºv)ملن فحقيق ،)١ 
 ما اخصوصً  ،كتابه يف اليهود به اهللا وصف ما يتأمل أن اآلخرة عذاب وخاف ،نفسه نصح

 وما اهللا، سبيل عن والصد ،بالباطل احلق ولبس ،احلق كتمان من ورهبام علماءهم به وصف
: كفروا للذين وقوهلم ،والطاغوت باجلبت واإلميان ،الشرك من علماءهم :أي ،اهللا وصفهم

w� �Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õv)تفعله أن بد ال فعلوا ما كل أن عرف ألنه ؛)٢ 
 فأحضر ،الكالم هذا ذهنك يقبل ومل ء،الكربا خمالفة عليك صعب وإن فعلت، وقد األمة هذه

 احلق بني افرقً  وأعظمها اجلهل لداء وأشفى ابيانً  وأعظمها الكتب أحسن اهللا كتاب أن بقلبك
 يف ذكر دـوق خيلقهم، أن لـقب واختالفهم عباده تفرق عرف دـق -سبحانه - واهللا ،والباطل

��w: كتابه �á��Þ�Ý�ÜÛ�Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òv )٣(، 
 يؤمن اهللا شاء إن فإنه قلبك على رضهاـواع ذهنك، يف اهيشا وما األصول هذه قلبك وأحضر

���w�m�l�k�j�i�h�g�f�e:ولهـق فتأمل اإلمجال سبيل على ا � �d�c�b�a
�w� onv)قوله وكذلك ،كثرية مواضع يف األصل هذا وتكرير ،)٤:�� w�d�c

�uon�m�l�k�j�i��h�g�f�ev)ا حتتجون حجة فكل ،)٥ 
 أنزل الذي احلكيم أن بقلبك فأحضر كثرية، مواضع يف وبعضها القرآن يف مبسوطة جتدها
 مع ويكررها احلجج هذه يقرر أن منه يليق ال والباطل احلق بني افارقً  اجلهل من شفاء كتابه

                                                           

  ].١١٦سورة هود آية رقم [ )١(
  ].٥١[ سورة النساء آية رقم )٢(
  ].٦٤سورة النحل آية رقم [ )٣(
  ].٢١سورة لقمان آية رقم [ )٤(
  ].٧١سورة األعراف آية رقم [ )٥(
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 حاشا يفرتقون عباده أن ويعلم إليها حيتاجون اليت احلجج ويرتك إليها املسلمني حاجة عدم
   .)١("ذلك من احلاكمني أحكم

لذا فإن سالمة املنهج ووضوح مصادره وسالمتها لدى اإلمام له أثره الواضح يف األتباع، 
وهذا حيث اعتمد على الدليل من القرآن والسنة،  -رمحه اهللا -وهذه ميزة متيز ا منهج اإلمام

، وهذا يرتتب - رمحه اهللا - مل يتوفر للمناهج الفكرية واالعتقادية اليت كانت يف زمن اإلمام ما
  عليه:

  .سالمة منهج اإلمام من التناقض وقصور النظر يف تعامله مع النصوص  - ١
انسجام منهجه مع الفطرة؛ ألن مصدره وحي اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني  - ٢

 يديه وال من خلفه.

يسري على هذا املنهج باهليبة واالحرتام لألمر والنهي املشتملة عليه شعور من  - ٣
 .)٢(النصوص؛ لوضوحه وسالمته من اهلوى وحظوظ النفس

فالتمسك بالقرآن والسنة والرجوع إليهما فيه األمن التام، واالهتداء التام، والسعادة 
�wÉ�È��Ç��Æ�Å��Ë��Ê: -تعاىل -التامة، واإلعراض عنهما يأيت بنقيضه، قال

�Ñ�Ð���Ï�Î�Í�Ìv)٣(.   

والعيش الضنك ليس معه أمن وال انشراح وال طمأنينة، بل هي حياة خوف وقلق، وتعب 
 .)٤(يف القلب والبدن

: "وُجعل الذلُة والّصغار على من خالف -عليه الصالة والسالم -ويف احلديث عنه
  .)٥(أمري"

                                                           

  ).١٤٦-٣/١٤٥الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  . )٣٠مجيل عبيد القرارعة ( -الفكري يف اإلسالم ومقوماته ومزاياه األمن انظر: )٢(
  . ]١٨سورة طه آية رقم[ )٣(
  . )٢/٤٧فتاوى ومسائل( - ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٤(
)، والبخاري تعليًقا      ١٩٤٠١)(ح٤/٢١٢)، وابن أيب شيبة يف مصنفه (٥١١٤) (ح٤١٠) رواه اإلمام أمحد يف مسنده(٥(

)، واحلديث صححه أمحد شاكر يف تعليقاته على أحاديث املسند ٢٤٣باب ما قيل يف الرماح (-كتاب اجلهاد-
  ).٥١١٤)(ح٧/١٢١(



٢١٥ 

 حبسب هأن كما ،والنصرة والكفاية العزة تكون الرسول متابعة حبسب هأن واملقصود"
 وجعل ،مبتابعته الدارين سعادة علق -سبحانه -فاهللا ،والنجاة والفالح اهلداية تكون متابعته
 والوالية ،والنصرة والكفاية ،والعزة والفالح ،واألمن اهلدى فألتباعه ،خمالفته يف الدارين شقاوة
 ،والضالل واخلوف ،والصغار الذلة وملخالفيه ،واآلخرة الدنيا يف العيش وطيب ،والتأييد

  .)١("واآلخرة الدنيا يف والشقاء واخلذالن

عند النزاع هو يف حقيقته أمن ومحاية للفكر والدين  �فالرد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
والتصورات، إذ فيه عصمة من الزيغ الذي حذر اهللا منه، وحتقيق للوحدة واالئتالف الذي به 

 �مع، ويتحقق بذلك الطمأنينة النفسية، والقناعة العقلية حبكم اهللا وحكم رسوله أمن ات
، إذ إنه من املعلوم "أن التأصيل، وضبط مصادر املعرفة والتلقي أساس األمن الفكري، فإن )٢(

منوط بسالمة املصدر الذي ُأخذ منه  - كل ذلك-االعتقاد وصحته، والعمل وسالمته
  .)٣(االعتقاد، أو العمل"

وشهد ا غري املسلمني، هو الرجوع  - رمحه اهللا - وقد كان من املبادئ اليت أصلها اإلمام
بالناس إىل املصدر النقي، وهو اإلسالم يف صفائه األول، واملتمثل يف اإلميان باهللا على وفق ما 

  . )٤(ورد يف كتاب اهللا، والرد إليه و إىل رسوله

  

  

  

  

                                                           

   .)١/٣٧ابن القيم (-) زاد املعاد يف هدي خري العباد١(
)، حبث مقدم للمؤمتر الوطين ١١عبد اللطيف احلفظي ( -) انظر: استثمار مسائل االعتقاد يف حتقيق األمن الفكري٢(

  هـ). ١٤٣٠األول لألمن الفكري(
حبث مقدم  )٢٣عبد الرمحن اللوحيق ( -الفكري أمنوذًجامفهوم األمن  -) بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي٣(

  هـ). ١٤٣٠للمؤمتر الوطين األول لألمن الفكري (
  ).١٢٤إعداد: هاشم ناجي( -) انظر: الوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية يف بغداد٤(
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  السَلفرجوع لفهم ال المبحث الثاني:
الـُمراد بالسَلف: قال ابن فارس: السني والالم والفاء تدل على تقدٍم وسْبق، ومن ذلك 

  .)١( السَلف الذين مضوا

وجاء يف عبارات العلماء على إطالق السَلف على أم: مجهور أصحاب القرون 
  .)٢( املفضلة، من الصحابة، والتابعني، وتابع التابعني

 وتابع نين واألنصار والتابعياملهاجر : " السلف الصاحل من -ه اهللارمح -وقال اإلمام
  .)٣("- رضي اهللا عنهم أمجعني- التابعني واألئمة األربعة

وعليه فمن متسك بالكتاب والسنة، وسار على منهج الصحابة، والتابعني، عقيدًة وفهًما 
 -رضي اهللا عنهم -ذ أن السَلف، إ)٤(قوًال وعمًال، فهو داخل يف دائرة السَلف، وإن تأخر زمًنا

امتثلوه، وما اهم عنه  �كان منهجهم يف التعامل مع النصوص يتمثل يف أن ما أمرهم به 
انتهوا عنه، وما أخربهم به صدقوه، وما أشكل عليهم سألوا عنه، وهذا هو العاصم لألمة بعد 

راف، وحفظ له من الوقوع يف رمحة اهللا من الزيغ والضالل واهللكة، وفيه حتصني للفكر من االحن
" فأخذوا اإلسالم  �الشبهات؛ وذلك ملعاصرم لوقت نزول الوحي، ومالزمتهم لرسول اهللا 

عنه ُمباشرة، وشرايعه ُمشاهدة، وأحكامه ُمعاينة من غري واسطة، وال سفري بينهم وبينه واصلة، 
قنوه من لسانه عذبًا، واعتقدوا فجاولوها عيانًا، وحفظوا عنه شفاًها، وتلقفوه من فيه رطًبا، وتل

 �مجيع ذلك حقا، واخلصوا بذلك من قلوم يقيًنا، فهذا دين اُخذ أوله عن رسول اهللا 
مشافهة، مل َيشبه لَبس وال شبهة، ّمث نقلها العدول عن العدول، من غري حتامل وال ميل، مثّ 

ة أخذ كف بكف، وَمتسك الكاّفة عن الكاّفة، والّصافة عن الّصافة، واجلماعة عن اجلماع
  .)٥(خلف بسلف، كاحلروف يتلو بعضها بعًضا، ويتسق أخراها على أوالها رصًفا ونظًما"

                                                           

  ).٦/٣٣٠ابن منظور( –) مادة (سلف)، ولسان العرب٤١٤ابن فارس ( -انظر: معجم مقاييس اللغة )١(
  ). ١/٢٠حممد السفاريين ( -انظر: لوامع األنوار البهية )٢(
  ).٣/٢٩الرسائل الشخصية (- ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  ).٢٨مفرح القوسي( -) انظر: املوقف املعاصر من املنهج السَلفي يف البالد العربية٤(
  ).٢٣-١/٢٢الاللكائي( هبة اهللا-) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة٥(



٢١٧ 

 -رمحه اهللا -، فبعد أن استوعب- وإن تأخر زمًنا-وعلى هذا املسلك سار اإلمام 
نصوص الكتاب والسنة، عرضه على ما فهمه سلف هذه األمة، ومدى موافقته ملراد اهللا ومراد 

من هذه النصوص؛ لعلمه اليقيين أم األوىل واألحرى بالفهم والصواب من غريهم،   �له رسو 
من كالمه ما يشاهدونه من فعل رسوله  -تعاىل - كيف ال ؟ "ومستندهم يف معرفة ُمراد الرب

 بالصواب وىلأ بعدهم مةاأل من أحد يكون فكيف وهديه، وهو يُفصل القرآن ويُفسره، �
  .)١("منهم

وافرتائهم على اإلمام أنه مل يقتِف آثار  -رمحه اهللا -ولو نظرنا إىل ما سطر خصوم اإلمام
من سلف يف مجيع العلوم، كقول: عبد اهللا بن داود: "ويقول الرجل من أتباعكم: اقرءوا يل 

wE��D��C��B��A�v��)٢(
وأنا أفسرها، يريد أن يُفسرها، وهو ال يعرف منها حرفًا، وتعدون  

 -عليه السالم-كم من مجلة اتهدين الـُمفسرين، وتعدلون عن التفاسري الذي فسرهاهذا عند 
هو وأصحابه، والتابعون، والعلماء اتهدين، وهي عندكم، وُحتذرون عنها، وتُعاقبون من أظهر 
منها ورقة هي ومجيع كتب أهل العلم، من حديث وفقه وغريه، وُحترفون شيًئا منها، وُينون 

، ويسري )٣(ها، وُحترقون شيًئا، وجتتهدون يف أن ال يروه عوامكم من كتب العلم شيًئا"شيًئا من
احلداد على نفس املنوال، من التزييف والتضليل فيقول: "ومن ذلك أنه منع من ُمطالعة كتب 
الفقه، واحلديث، والتفسري، وأحرق كثريًا منها، ومن ذلك؛ أنه أذن لكل من تبعه أن يُفسر 

ب فهمه، حىت مهج اهلمج، ولو كانوا ال يقرءون القرآن وال يعرفونه، حىت صار الذي القرآن حبس
ال يقرأ يقول: ملن يقرأ اقرأ يل شيًئا من القرآن، وأنا أفسره لك، فإذا قرأ له شيًئا فسره له، وأمرهم 
ا أن يعملوا مبا فهموه منه، وجعل ذلك ُمقدًما على مايف كتب العلم، ومن ذلك أنه يدعي باطنً 

أنه أتى بدين جديد، كما يظهر من قرائن أحواله وأقواله، ولذلك مل يقبل من دين نبينا حممد 
شيًئا إال القرآن؛ فإنه قبله ظاهرًا فقط؛ لئال يعلم الناس حقيقة أمره فينكشفوا عنه، بدليل  �

ه، وأصحاب �أنه هو واتباعه إمنا يؤولونه حبسب ما يوافق هواهم، ال حبسب ما فسره النيب 
والسَلف الصاحل وأئمة التفسري، فإنه ال يقول بذلك، كما أنه ال يقول مبا عدا القرآن من 

                                                           

  ).٤/١٦٢ابن القيم ( –) أعالم املوقعني١(
  .]١[) سورة اإلخالص آية رقم٢(
  ).١٨-١٧صحيفة( -الصواعق والرعود )٣(
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وما استنبطه العلماء من القرآن  -رضي اهللا عنهم -، وأقاويل الصحابة�أحاديث النيب 
  .)١(واحلديث، وال يأخذ باإلمجاع، وال القياس وغري ذلك مما اعتربوه"

- يف حقيقتها قائمـة على فهـم السَلف ومنهجهم  -ه اهللارمح -ولقد كانت دعوة اإلمام
، وأصحابه، �وجتديد ملا اندرس من معامل هذا العلم املوروث عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهم

، وأخذ عنهم من �ومن بعدهم؛ ألم من أدرك التنزيل، وفهموا ُمراد اهللا عن رسول اهللا 
ري يُتوارث؛ ألنه ال تزال عليه طائفة من األمة حىت يأيت بعدهم من صاحل األمة، وال يزال هذا اخل

أمر اهللا، ومن ِحفظ اهللا هلذا الدين أنه ُمتسلسل عن األكابر، وهو من ميزاته اليت يتميز ا عن 
  غريه من األديان.

قامت دعوته على تصحيح املفاهيم، اليت أصابتها لوثات علقت ا  - رمحه اهللا -فاإلمام
والبدع واخلُرافات، فحرص على إقامة ُجمتمع إسالمي يُطبق شريعة اهللا يف واقعه من أدران الشرك 

عقيدًة وعبادًة، وج حياة على فهم صحيح سليم، تأمن معه األمة على فكرها، وتَبين عليه 
  مستقبل ثوابتها، سليًما من لوثات األفكار وضالل العقول.

 باعومما ينبغي التنبيه عليه أن ادعاء "ات  سبحانه - اهللا رضوان ِإىل املوصل الصاحل َلفالس- 
 آثار ببعض مشوبًا أو مغلوطًا، أو صحيًحا، ،اتباع أيّ  وليس ،االتباع يف باِإلحسان مشروط
 من الناس وخيادع نفسه، خيدع أن الناس من فريق يريد كما العاطفية، أو الفكرية، الفوضى

 متبع أنه حبجة الكربى، الشرعية املهمات بقية فتنسيه الدين، شعائر ببعض يقوم حني حوله
  .)٢("األدق واملؤشر األكرب، احملك هو االتباع، يف اِإلحسان فهذا، الصاحل للسلف

على ما سار عليه سلف األمة وج جهم يف التلقي  - رمحه اهللا -وقد سار اإلمام
 أعظم منمعارضتهما، وهذا "واالستدالل، املبين على فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، وعدم 

 بني عليها املتفق األصول من فكان ،والسنة بالكتاب اعتصامهم ،عليهم به اهللا أنعم ما
 وال ،برأيه ال ،القرآن يعارض أن قط أحد من يقبل ال أنه ،بإحسان هلم والتابعني الصحابة

                                                           

  ).٤علوي احلداد( –) مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي اليت أضل ا العوام١(
  ).١٢٤عبد اهللا الرتكي( -اب) تأمالت يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوه٢(



٢١٩ 

 البينات واآليات القطعيات بالرباهني عنهم ثبت فإم ،وجده وال ،قياسه وال ،معقوله وال ،ذوقه
  .)١("أقوم هي لليت يهدي القرآن وأن ،احلق ودين باهلدى جاء الرسول أن

فالنزاع بني إمام الدعوة وخصومه يف الفهم عامل مهم يف إعطاء التصور الصحيح عن 
املسألة حمل النزاع؛ وما ذلك إال الختالف املناهج واملشارب، وما ينتج عنه من اختالف 

سار على طريقة السَلف يُقرر السنة وينصرها، وُجيانب  -رمحه اهللا -دي، فاإلماممنهجي وعق
  .)٢(البدعة ويهجرها وُحيارا

 أحد السويدي للشيخ رسالته يف ذلك -اهللا رمحه -الوهاب عبد بن حممد اإلمام بني  وقد
 به اهللا أدين الذي وديين عقيديت مببتدع، ولستُ  ُمّتبع هللا واحلمد إينّ : "فقال العراق علماء كبار
 يوم إىل وأتباعهم األربعة األئمة مثل املسلمني أئمة عليه الذي واجلماعة، السنة أهل مذهب هو

  .)٣("القيامة

ويقرر منهجه يف أمر من أمور العقيدة وهو صفات اهللا، ويذكر أنه على األصل العتيق 
 العاملني، رب هللا احلمد، الرحيم الرمحن اهللا بسم:"- رمحه اهللا -وهو فهم السَلف، فيقول

 فيها اختلف اليت وأحاديثها الصفات آيات عن األول املبحث عن -التوفيق وباهللا-اجلواب
 من وأئمتها، األمة سلف مذهب هو به، اهللا وندين نعتقد الذي: فنقول اإلسالم، علماء

: وهو ،- أمجعني عنهم اهللا رضي- وأصحام األربعة األئمة من بإحسان، هلم والتابعني الصحابة
 - اهللا قال تعطيل، وال متثيل، وال تشبيه، غري من جاء، كما وإمراره به، واإلقرار بذلك، اإلميان
^��_�`�w��m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a: - تعاىل

o�nv )٤(.  

 أم اقطعً  فعلم باإلميان، بإحسان تبعهم ومن � نبيه ألصحاب -تعاىل -اهللا شهد وقد
�: -تعاىل-فقال الكرمية، باآلية املراد w�E�D�C�B�A��F

Q�P�O��N�M�L�K�J�I�H�G��T�����S�R
                                                           

  ).١٣/٢٨ابن تيمية(-) الفتاوى١(
  ).١٦١ناصر العقل( -) انظر:إسالمية ال وهابية٢(
  ).٨٥، ٣/٢١الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ )٣(
  ].١١٥سورة النساء آية رقم [ )٤(
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�Z�Y�X��WV�U�v )تعاىل-وقال ،)١- :w�e�d�c��b�a�`�_

�g�fv)خالفهم ومن احلق، على فهو سبيلهم اتبع من أن هلم بالكتاب فثبت، اآلية )٢ 
  .)٣( "الباطل على فهو

على من يعرتضون على فهم السَلف، وال يأخذون به،  -رمحه اهللا -ولقد رّد اإلمام
 قد كما السابقني، من أعلم اخلالفون يكون أن اأيضً  جيوز "والويتهمون اآلخذين به بقوله: 

 حقيقة به واملؤمنني ورسوله اهللا عرف وال بل السَلف، قدر يعرف مل ممن األغبياء، بعض يقوله
 هؤالء فإن ؛أسلم السَلف وطريقة وأحكم، أعلم اخللف طريقة أن من ا، املأمور املعرفة

 طريقة أن ظنوا حيث من أُُتوا إمنا السَلف، طريقة على اخللف طريقة يفضلون الذين املبتدعة
 قال الذين نـاألميي مبْنزلة لذلك، فقه غري من واحلديث، القرآن بألفاظ اإلميان جمرد هي السَلف

 طريقة وأن ،)٤( w�U�T��S�R�Q�P�O�N�M�L�Kv: فيهم اهللا
، اللغات وغرائب اازات بأنواع حقائقها، عن املصروفة النصوص معاين استخراج هي اخللف
 على كذبوا وقد الظهر، وراء اإلسالم نبذ مضموا اليت املقالة تلك أوجب الفاسد الظن فهذا

 الكذب يف السَلف بطريقة اجلهل بني فجمعوا اخللف، طريقة تصويب يف وضلوا السَلف، طريقة
 نفس يف ليس أنه اعتقادهم ذلك وسبب اخللف، طريقة بتصويب والضالل اجلهل وبني عليهم،

 اجلهل أهل فيها شاركوا اليت الفاسدة بالشبهات النصوص، هذه عليها تدل  صفة األمر
  .)٦("الضالني من سبيلهم سلك ومن والرافضة، واملعتزلة )٥(اجلهمية من والضالل،

                                                           

  ].١٠٠سورة التوبة آية رقم [ )١(
  ].١٨سورة الفتح آية رقم [ )٢(
  ).٣/٣٤مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -انظر:  الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٣(
  ].٧٨سورة البقرة آية رقم [ )٤(
اجلهمية: هم أتباع اجلهم ابن صفوان، وهي فرقة ُمعطلة تُنكر األمساء والصفات، وتزعم أن اإلنسان جمبور على أفعاله،  )٥(

حممد امللطي  -ميان هو املعرفة بالقلب، وغريها من الضالالت. انظر: التنبيه والردويقولون: بفناء اجلنة والنار، وأن اإل
-١/٧٣)، وامللل والنحل للشهرستاين(٢٠٠-١٩٩عبد القاهر البغدادي ( -)، والفرق بني الفرق١٥٤-١١٠(

٧٤.(  
  ).٤١ – ٤٠/ ٣مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٦(



٢٢١ 

تعظيم السَلف يف النفوس بقوله يف مسائله على كتاب التوحيد:  -رمحه اهللا - وُحيقق اإلمام
: بُعد -رمحه اهللا - ، ويقـول)١("عمق علم السَلف لقوله: قد أحسن من انتهى إىل ما مسع"

  .)٢( السَلف عن مدح اإلنسان مبا ليس فيه"

 - ويسأله الشفاعة، ويتهم اإلمام �على مـن يأيت إىل قرب النيب  - هللارمحه ا -ويرد اإلمام
عليهم  -، ويُبني اإلمام أن هذا هو احلق املوافق لفهـم السَلف�بإنكار شفاعة النيب  - رمحه اهللا

 نسأل احملمود املقام صاحب املشفع الشافع � اهللا رسول أن نشهد بلبقـوله:"  -رضـوان اهللا
 الذي وهذا ،اعتقادنا هذا ،لوائه حتت حيشرنا وأن ،فينا يشفعه أن العظيم لعرشا رب الكرمي اهللا

 -األربعة واألئمة ،التابعني وتابع والتابعني ،ارـواألنص املهاجرين من الصاحل السَلف عليه مشى
 كانوا فإن وشرعه؛ اتباعه يف وأعظمهم ،لنبيهم الناس أحب وهم ،- أمجعني عنهم اهللا رضي
 موته بعد الشفاعة يطلب إنه والقائل ،حجة اجتماعهم فإن الشفاعة يطلبونه قربه عند يأتون
 أن أحق واحلق ،األمة إمجاع من أو ،اهللا رسول سنة من أو اهللا، كتاب من الدليل علينا يورد

  .)٣("عبَ ت يُـ 

"وأما  أن الـُمقدم عنده الدليل الشرعي بفهم السَلف، فيقول: - رمحه اهللا -ويُوضح اإلمام
ما ذكرمت من حقيقة االجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة، وصاحل سلف األمة، وما عليه 

وحممـد بن  بن أنس، االعتماد من أقوال األئمة األربعة أيب حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك
  .)٤("-رمحهم اهللا تعاىل -إدريس، وأمحـد بن حنبل 

ُيصرح بأن هذه طريقة السَلف ومنهجهم فيقول: ويف احتجاج اإلمام على مسألة الشفاعة 
 الصاحل السَلف عليه أمجع قد بل ،املسلمني علماء من أحد فيه خيالف ال ذكرناه الذي هذا"

  .)٥("منهجهم على ودرج سبيلهم سلك ممن ،وغريهم األربعة واألئمة ،والتابعني ،الصحابة من

                                                           

  ).٦/١١كتاب التوحيد(-جمموع مؤلفات الشيخ  )١(
  ).٦/١١املرجع السابق( )٢(
  ).٣/٢٩الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ )٣(
   ).٣/٥٥املرجع السابق ( )٤(
   ).٣/٦٤املرجع السابق ( )٥(
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ًها، وُمرشًدا لطلب العلم واحلق وفهمه يف إحدى رسائله ناصًحا وموج - رمحه اهللا -ويقول
 وابن ،الذهيب احلافظ :مثل - أي ابن القيم - زمانه يف العلم أهل كالم واطلبمن مظانه: "

 البيهقي كاحلافظ ،قبلهم األئمة كالم فانظر ،هؤالء تتبع مل فإن...وغريهم، ،رجب وابن ،كثري
 وابن ،كالشافعي قبلهم ومن ،وأمثاهلم واخلطايب ،الرب عبد ابن واحلافظ ،املدخل كتاب يف

 السَلف، وكالم ،رسوله وكالم ،اهللا كالم يف املرجع إليهم فهؤالء ،عبيد وأيب ،قتيبة وابن ،جرير
  .)١("دينه وعن اهللا عن القاطعة فإا ،وشروحهم مواضعه عن للكلم احملرفني وتفاسري وإياك

اهتمامه بكتب السَلف وفهم ما فيها  لعلماء مكة -رمحه اهللا -ويتبني يف رسالة اإلمام
 ،املنتهى وغاية ،اإلقناع: مثل -اهللا شرفها-  مبكة عندكم احلنابلة كتب فهذهبقوله: "

 ،الشافعية عند والنهاية، كالتحفة :احلنابلة عند وهو املتأخرين اعتماد اعليه الاليت ،واإلنصاف
 عن مسلم صحيح يف مبا عليه واستدلوا ،القبور على ءالبنا هدم زئاجلنا باب يف ذكروا وهم
 على واستدلوا هدمها، وأنه ،املشرفة القبور دم بعثه � اهللا رسول أن -عنه اهللا رضي -علي

 كثرية، بأدلة األموات دعاء من زمنهم يف اشتهر عما يوالنه ،هللا الدعوة إخالص وجوب
 مسألة كانت وإن كالم، فال إمجاًعا لةأاملس كانت فإن ،ذلك على اإلمجاع يحيك وبعضهم
 ينكر ال واليته حمل يف مبذهبه عمل فمن ،االجتهاد مسائل يف إنكار ال أنه فمعلومكم ،اجتهاد

  .)٢("عليه
لعبد اهللا بن سحيم على مسائل وردته من العارض، ورد  - رمحه اهللا - ويف جواب اإلمام

  .)٣(على معرفته حلق من سلفاإلمام عليه بسرده ألقوال األئمة األربعة، وهذا فيه داللة واضحة 
وقد سار على منهج اإلمام من أتى بعده من أبنائه وتالميذه، ووضح أثره عليهم، حيث 
ُيصرح أئمة الدعوة باتباعهم للسلف، وسلوك طريقهم وبيانه للناس عند دعوم كما ذكروا 

رام بقوهلم: لعلماء مكة عند دخوهلا مع اإلمام سعود بن حممد، ومناظرم لعلماء البلد احل
"مذهبنا يف أصول الدين، مذهب أهل السنة واجلماعة، وطريقتنا طريقة السَلف، اليت هي 

  . )٤(الطريق األسلم؛ بل واألعلم واألحكم"

                                                           

   ).٣/١٤٤املرجع السابق ( )١(
   ).٣/٢٤املرجع السابق ( )٢(
   ).٤٣-٣/٣٩انظر: املرجع السابق( )٣(
  ).١/٢٢٦مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٤(
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 - رمحه اهللا - ، مقررًا منهج اإلمام)هـ١٣٦٧(الشيخ  آل اللطيف عبد بن حممدويقول 
 ديهم واألخذ الصاحل، السَلف وباتباعف وفهمهم: "وُمبيًنا الثمرة اليت جينيها املتبع ملنهج السلَ 

 وبدع كثرية، شبهات املؤمن عن يزول عنه، سكتوا عما والسكوت طريقتهم، وسلوك
 وأحاديثها، الصفات آيات تأويل يف كالكالم بعدهم، املتأخرون أحدثها شهرية، وضالالت
 عن سكتوا فإم بإحسان، هلم والتابعني ،الصحابة عن تعهد مل اليت املستكرهة بالتأويالت

  .)١("جاءت كما أمروها: وقالوا، الباطلة بالتأويالت ذلك تفسري
احلال اليت كان عليها النّاس يف زمن  - رمحه اهللا - ولقد صور الشيخ سليمان بن سحمان

وبُعِدهم عن فهم الدين، وما طرأ عليه من االحنراف بقوله: "فلما تفاقم هذا  -رمحه اهللا -اإلمام
طب وعظم، وتالطم موج الكفر والشرك يف هذه األمة وَجُسم، واندرست الرسالة احملمدية، اخل

وامنحت منها املعامل يف مجيع الربية، وطُمست اآلثار السَلفية، وأقيمت البدع الرفضية، واألمور 
لصاحل يف باب الشركية، جترد اإلمام للدعوة إىل اهللا، ورد هذا الناس إىل ما كان عليه سلفهم ا

العلم واإلميان، وباب العمل الصاحل واإلحسان، وترك التعلق على غري اهللا من األنبياء 
يف األقوال واألفعال، وهجر ما أحدثه  �والصاحلني وعبادم... وجتريد املتابعة لرسول اهللا 

لى أصناف اخللوف واألغيار، فجادل يف اهللا، وقرر حججه وبيـَناته، وبذل نفسه هللا، وأنكر ع
بين آدم اخلارجني عما جاءت به الرسل، املعرضني عنه، التاركني له، وصنف يف الرد على من 
عاند وجادل وماحل، حىت ظهر اإلسالم يف األرض، وانتشر يف البالد والعباد، وعلت كلمة 

م اهللا، وظهر دينه، وانقمع أهل الشرك والفساد، واستبان لذوي األلباب والعلوم من دين اإلسال
  .)٢(ما هو مقرر معلوم"

رغم افتئات املفرتين كان حريًصا على ربط اجليل بفهم السَلف  - رمحه اهللا -واإلمام
ومنهجهم؛ فكان يُعرج على أقواهلم ويسوق مقوالم؛ من أجل العودة باألمة إىل املنهج األسلم 

هج جهم يف فهم يعتقد معتقدهم، وين -رضوان اهللا عليهم-الذي ترىب عليه جيل الصحابة
   .)٣(الكتاب والسنة، ويقتدي م يف أخالقهم وأعماهلم ومستهم

  

                                                           

  ).٣/٣٢الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٣٣-٣٢سليمان بن سحمان ( -) الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق٢(
  ).٩٧-٩٦أمل حممد نور ( -الرتبوية) انظر: مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم وتطبيقاته ٣(
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  المصطلحات المبتدعة البعد عن المبحث الثالث:
والـُمراد بذلك مصطلحات أهل الكالم، والذين هم يف ُعرف السَلف عند اإلطالق: كل 

، وهم الذين )١(باعتقاده واادلة عنهمن انتسب إىل الكالم املذموم الـُمخالف للكتاب والسنة، 
  .)٢(يُقدمون الدالئل العقلية على النقلية

فالسَلف ذموا أهل الكالم الذين هم أهل الشبهات  :"-رمحه اهللا -قال ابن تيمية
- واألهواء، مل يذموا أهل الكالم الذين هم أهل كالم صادق، يتضمن الدليل على معرفة اهللا

   .)٣("يستحقه وما ميتنع عليه ، وبيان ما- تعاىل

وبَِناًء عليه فإن كل من سلك املنهج الكالمي يف أبواب العقيدة فإنه داخل يف أهل 
  . )٤(الكالم

؛ بل �، وقلة تعظيمهم لكالم اهللا وكالم رسوله بالباطلوقد ُعـِرَف عنهم كثرة جـدهلم  
  .)٥(هرها، وأحواله، وبواطن أموره، وظوا�هـم من أجهل الناس بأقـواله 

يف كالمه على التوحيـد ينطلق من منهج  -رمحه اهللا -وكان اإلمام حممـد بن عبد الوهاب
وقد حاد عن طريقة املتكلمة، فلم يذكر يف تقريـراته، وال تقعيداته  -رضوان اهللا عليهم-السَلف

الفهم، ويتشتت يف مسائل االعتقـاد املصطلحات الكالمية، واأللفاظ الفلسفية، اليت ينغلق ا 

                                                           

- )، وموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١/١٧٨ابن تيمية(-درء تعارض العقل والنقل) انظر:١(
   ).١/٢٨سليمان الغصن (

  ).٧عبد الرمحن اإلجيي( -)، واملواقف يف علم الكالم٤٥٨) انظر: مقدمة ابن خلدون (٢(
  .)١٨١/ ٧والنقل (درء تعارض العقل ) ٣(
  ).١/٢٨سليمان الغصن( -) انظر: موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٤(
سليمان  -موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )، و ٤/٩٥ابن تيمية ( - جمموع الفتاوى  ) انظر:٥(

  . )٢٩ -١/٢٨الغصن (
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وتأويل الصفات، وما  )٢(واجلهة)١(معها الذهن من حمدثات األلفاظ، كاجلوهر والعرض واجلسم
  .)٣(شابه ذلك من املصطلحات احلادثة

قد سار على منهج السَلف يف فهم  -رمحه اهللا -وقد مضى يف املبحث السابق أن اإلمام
املنهج يف عدم استعماله هلذه  نصوص الكتاب والسنة ودالالما، وها هو يقرر هذا

املصطلحات، لعلمه مبآالا الفاسدة، وما ُحتدث من خلل وشرخ يف بناء فكر األمة؛ ألن 
املصطلحات اليت تُغري ا املفاهيم هلا خطورا على عقيدة األمة وثوابتها وأمنها الفكري، 

غلقه؛ فهي تفتح الباب  فاستعمال األلفاظ غري الشرعية يفتح على األمة باب شر ال ُميكن
لكل ُمبطل للولوج، وما استعمال املصطلحات احلادثة عنا ببعيد، فحدوث مصطلح اإلرهاب، 
واحلرية، واملساواة مثًال جعلت أهل الباطل يفتحون على ثوابت األمة وعقيدا وشريعة رب 

  ابت.العاملني ِكنانات سهام ألفاظهم، ويستكنون خلف هذه املصطلحات لزعزعة الثو 

 أمام جيرتّها أن اِإلباء كل وأىب الكالمية، اخلالفات حتاشى" -رمحه اهللا - لذا فإن اإلمام
 خالية ورسائله كتبه فخرجت أصًال، عنها واءيقر  أو يسمعوها، أن مصلحتهم من ليس أقوام
 لكنها الناس، من العامة يفهمه وال اخلاصة، ينفع ال فيما الغوص من نقية والتكلف، التقعر من
 ِإرساال، االعتقاد مسائل اإلمام كتابات أرسلت دــلق ،األكياس بعقول تأخذ ذاته الوقت يف

 ذا اإلمام فغزا باردة، سفسطة أو عقيًما، جدًال  تتطلب ال -كذلك وهي- مسلمات كأا
 وأصحابه � الرسول فعل كما متاًما، الناس، قلوب ،الصحيحة العقيدة بيان يف والسهولة اليسر

  .)٤("بِإحسان تبعهم ومن الكرام،

هلذه املصطلحات عن جهل ا وعدم معرفة،  - رمحه اهللا -ومل يكن عدم استعمال اإلمام 
أن هذه املصطلحات الـُمبتدعة الـُمحدثة  -رمحه اهللا -أو أا ُمندرسة يف زمنه؛ بل لعلمه

  تشتمل على ضالل، وُتساق من غري ُهدى.

                                                           

)، واملعجم ٧٩علي اجلرجاين( -االنقسام طوًال وعرًضا وعمًقا. انظر: التعريفات اجلسم: هو اجلوهر املمتد الذي يقبل )١(
  ).١/٤٠٢مجيل صليبا(-الفلسفي

  ).١/٤٠٢مجيل صليبا(-اجلهة: عند الفالسفة اية البعد، وهي منتهى احلركة. انظر: املعجم الفلسفي )٢(
  .)٣١٦/ ١( صاحل العبود - ) انظر: عقيدة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٣(
  .)١٢٦عبد اهللا الرتكي( -) تأمالت يف دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٤(
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يف رسالته البن سحيم املسلك الصحيح جتاه هذه األلفاظ احلادثة  - رمحه اهللا -ولقد بني 
 ،واجلهة والعرض واجلسم اجلوهر مثل ،ونفيه إثباته ورسوله اهللا عن يوجد ال ما وأمابقوله: "

 )١(عيدان ابن أنكرها اليت اخلطبة صاحب مثل نفاه فمن ،ينفونه وال يثبتونه ال ذلك وغري
 فهو وغريهم )٢(احلكم ابن هشام مثل أثبته ومن مبتدع، والسَلف أمحد عند فهو وصاحبه
 معىن هذا وأصحابه، � بالنيب اقتداء النوع هذا عن السكوت عندهم والواجب مبتدع، عندهم
 فمن � النيب عن ورد ما إال الكالم أرى ال: قال أنه املويس رسالة يف الذي أمحد اإلمام كالم

  .)٣("ضده على أمحد اإلمام بكالم استدالله العجب

رده على بدعية استعمال هذه األلفاظ بكالم لشيخ  -رمحه اهللا - وقد ضمن اإلمام 
 كلفظ ،نفيها وال إثباا يطلق ال األلفاظ فهذهوهو قوله: " - رمحه اهللا - اإلسالم ابن تيمية

 التوحيد عن سريج ابن لسئ ملا وهلذا ؛األلفاظ من ذلك وحنو واجلهة والتحيز واجلسم اجلوهر
 وإمنا ،واألعراض اجلواهر يف اخلوض فهو الباطل أهل توحيد وأما: قال املسلمني توحيد فذكر

 هذا غري يف مبسوط وأهله الكالم ذم يف واألئمة السَلف وكالم ذلك، بإنكار � النيب عثبُ 
 اجلسم كلفظ ،املة األلفاظ البدع أهل هلم ذكر ملا وغريه كأمحد األئمة أن واملقصود املوضع،
   .)٤("النفي إطالق على وال ،اإلثبات إطالق على ال يوافقوهم مل واحليز واجلوهر

يف مؤلفاته ما يشفي ويكفي يف تقرير خطأ من استعمل هذه  -رمحه اهللا–ونقل اإلمام 
رأيت أن أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا ما عرفا اجلوهر والعرض، فإن  األلفاظ وهو قوله: "

  ..............................................................)٥(طريقة أيب علّي اجلبائي

                                                           

  .) مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد١(
غالني يف التجسيم ٢(

ُ
) هشام بن احلكم البغدادي الكندي، من ُمتكلمي الرافضة، كان له دراية بصناعة علم الكالم، ومن امل

-٢١٧ابن الندمي ( -د خملوقة، تويف ببغداد بعد نكبة الربامكة. انظر: الفهرستوالتشبيه، والقول بأن أفعال العبا
  .)٥٣-٤٨عبد القاهر البغدادي ( -)، والفرق بني الفرق٢١٨

  ).٣/٧٣الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ) ٣(
  ).٣/٧٣( ) املرجع السابق٤(
هـ)، وتتلمذ على الشحام من أصحاب ٢٣٥اجلُبائي، ولد سنة () حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد، أبو علي ٥(

أيب اهلذيل العالف شيخ املعتزلة يف زمانه، اشتغل عليه أبو احلسن األشعري، مث رجع عنه، وله تفسري مطول، له فيه 
هل جباء"، من  اختيارات غريبة يف التفسري، وقد رد عليه أبو احلسن األشعري فيه، وقال: "كأن القرآن نزل بلغة أ

)، وسري أعالم ٢/٩٧ياقوت احلموي ( - هـ).انظر: معجم البلدان٣٠٣كتبه: الرد على أهل النجوم، تويف سنة ( 
  ).١١/١٢٥ابن كثري(-)، والبداية والنهاية١٨٤-١٤/١٨٣النبالء للذهيب (



٢٢٧ 

   .)٢("خري لك من طريقة أيب بكر وعمر، فبئس ما رأيت )١(وأيب هاشم 

يف مسائله اليت نقلها  -رمحه اهللا -عن شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهللا -ونقل اإلمام
مًعا مانًعا بني فيه ما صارت إليه مآالت من ساق املصطلحات احملدثة يف غري عنه كالًما جا

 منهممسـاقها من أهل الكالم، أو استعملها يف تقـرير عقيدة األمة وثوابتها فقال: "واحلاذق 
 وناظر فيها نظر اليت االختالفات يف جيد مل إذ يف آخر عمره؛ باحلرية يصرح احلق غرضه الذي

 وقت )٣(املعايل أبو قال كما،العامة دين إيل ويرجع اجلميع ترك منهم وكثري ،حمض حق هو ما
 او  الذي يف ودخلت ،وعلومهم اإلسالم أهل وخليت ،اخلضم البحر خضت لقد السياق

، أمي عقيدة على أموت ذا أنا وها ،اجلويين البن فالويل ،برمحته ريب يتداركين مل إن واآلن ،عنه
 أخرب أنه مع الشهرستاين وكذلك ،احلرية على أمره استقر عمره آخر يف )٤(حامد أبو وكذلك
. فإذا كان هذه حال ُمريد احلق )٥("املعروف كتابه فيها وصنف واالختالف، باملقاالت هؤالء

     منهم، فكيف مبن ُمراده الباطل وُنصرته.

قوله: " أهل يف مسائله ب -رمحه اهللا -والقـاعدة اجلامعة لكل ُمبطل واليت سطرها اإلمام
  ، فكيف ينهج اإلمام طريقة من كان هذا حاصل أمره عنده!. )٦(الكالم يردون باطال بباطل"

                                                           

عتزيل، ولد سنة (١(
ُ
هـ)، من كبار األذكياء، تتلمذ على ٢٤٧) عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلُبائي، أبو هاشم امل

)،والبداية ٦٤-١٥/٦٣هـ). انظر: سري أعالم النبالء للذهيب (٣٢١والده، وله مؤلفات وتالميذ، تويف سنة (
  ).١١/١٧٦ابن كثري(-والنهاية

  ).٧٤/ ٣( ) املرجع السابق٢(
) نيسابور نواحي من(  جوين ةبلد يف هـ)٤١٩ولد سنة( ،أبو املعايل اجلويين حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد) ٣(

؛ ولذا لقب بإمام ودرس فأفىت املنورة املدينة إىل وذهب سنني، أربع فيها جاور حيث فمكة بغداد، إىل رحل مث
 ،العلماء أكابر دروسه حيضر وكان النظامية، املدرسة امللك نظام الوزير فيها له فبىن نيسابور إىل عاد مث احلرمني،

عبد الكرمي  -). انظر: األنساب٤٨٧، تويف سنة(السَلف مذهب إىل حياته يةا رجع يف وليس له علم باحلديث،
  ).٤٧٧-١٨/٤٦٨)، وسري أعالم النبالء للذهيب(١٣٠-٢/١٢٩السمعاين(

 طوس قصبيت إحدى بالطابران هـ)٤٥٠سنة( ولد بالغزايل، املعروف الشافعي الطوسي أمحد بن حممد بن حممد بن حممد) ٤(
 وأشعري، متكلم، فقيه،الزم اجلويين، وبرع يف علوم كثرية، من أذكياء العامل، له اإلحياء، وافت الفالسفة،  خبراسان،
- ١٩/٣٢٢). انظر: سري أعالم النبالء للذهيب (هـ٥٠٥( سنة تويف، احلديث مساع إىل حياته آخر يف مال وصويف،

  ).١٧٤-١٢/١٧٣ابن كثري(-ة)، والبداية والنهاي٣٤٦
  ).٥/٢٦٩ابن تيمية(-)، وانظر: منهاج السنة النبوية٨٠-٢/٧٩هذه مسائل(-) جمموع مؤلفات الشيخ ٥(
  ).٥/٢٨٣ابن تيمية (-)، وانظر: منهاج السنة النبوية٢/٨٢هذه مسائل (-) جمموع مؤلفات الشيخ ٦(
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عن مناهج املخالفني من أهل الكالم للرسل يف رسالته إىل ابن -رمحه اهللا - وقال اإلمام
ومما يهون عليك خمالفة من خالف احلق، وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم، عبد اللطيف: "

يف أصول الدين  ، ولو اتبعه أكثر الناس، ما وقع يف هذه األمة من افرتاقهمجاًهاوأعظمهم 
، وغالب من يدعي املعرفة، وما عليه املتكلمون، وتسميتهم طريقة رسول -تعاىل-وصفات اهللا

مع كونه  -مع أنك إذا طالعت يف كتاب من كتب الكالم ،سيًماحشًوا وتشبيًها وجت �اهللا 
جتد الكتاب من أوله إىل آخره ال  -يزعم أن هذا واجب على كل أحد، وهو أصل الدين

يستدل على مسألة منه بآية من كتاب اهللا، وال حديث عن رسول اهللا، اللهم إال أن يذكره 
  ليحرفه عن مواضعه.

بل من عقوهلم، ومعرتفون أم خمالفون  ،أصوهلم من الوحي وهم معرتفون أم مل يأخذوا
للسلف يف ذلك، مثل ما ذكر يف فتح الباري، يف مسألة اإلميان، على قول البخاري: وهو قول 
وعمل، ويزيد وينقص، فذكر إمجاع السَلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل اإلمجاع 

  ه.بعد ذلك حكى كالم املتأخرين ومل يرد على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، مث 

وقرأت يف كتب  ،فتأمل تلك الرتاجم، فإن نظرت يف كتاب التوحيد يف آخر الصحيح 
على وجوب اإلميان بصفات  ومن أتباعهم من اخللف، ونقلهم اإلمجاعَ  ،أهل العلم من السَلف

ل شيًئا من النصوص، فقد أو تأو  ،وتلقيها بالقبول، وأن من جحد شيًئا منها ،-تعاىل - اهللا
وخالف إمجاع أهل العلم، ونقلهم اإلمجاع أن علم الكالم بدعة وضاللة، حىت  ،افرتى على اهللا
بن عبد الرب: أمجع أهل العلم يف مجيع األعصار واألمصار: أن أهل الكالم أهل اقال أبو عمر 

  .)١("بدع وضالالت، ال يعّدون عند اجلميع من طبقات العلماء

يُبني وُحيذر من االنزالق يف هذا الباب خلطورته على من وجله؛ ألن  -رمحه اهللا -امفاإلم
هذا الكالم مع ُخمالفته للشرع، فيه ُمكابرة للعقل، ومل يكن هذا املسلك منهم عن قصور يف 

"أهل الكالم وأتباعهم من أحذق الناس العقول بقدر ما هو قصور يف الفهم عن اهللا؛ ألن 
وهم وأتباعهم مقرون أم  ،واحلفظ والفهم ما حيري اللبيب ،هلم من الذكاءإن  حىت ،وأفطنهم
مثل  ،آيات األمر والنهىيف املتكلمني ملا ردوا على الفالسفة يف تأويلهم  ةأئم حىت إن ،خمالفون

 ،العقل الفعال قوهلم املراد بالصيام كتمان أسرارنا، واملراد باحلج زيارة مشاخينا، واملراد جبربيل
                                                           

  ).١٤٧-٣/١٤٦الرسائل الشخصية ( -) جمموع مؤلفات الشيخ ١(



٢٢٩ 

وغري ذلك من إفكهم، رد عليهم اجلواب بأن هذا التفسري خالف املعروف بالضرورة من دين 
مع أنه  ،أنتم جحدمت علو اهللا على خلقه واستواءه على عرشه :فقال هلم الفالسفة ،اإلسالم
وغريهم من أهل امللل،  ،هميف الكتب على ألسنة الرسل، وقد أمجع عليه املسلمون كل  مذكور

فلم يقدر أحد من املتكلمني أن جييب عن  !ا؟وتأويلكم صحيحً  ،افكيف يكون تأويلنا حتريفً 
  .)١(هذا اإليراد"

: يقولون املتكلمني نإيقول: " ،أهل الكالمضالالت ويف معرض رد اإلمام على بعض 
 الصفات، بإثبات إال حيدالتو  يتم ال: السنة أهل فقال الصفات، بإنكار إال يتم ال التوحيد

 كما ،- وتعاىل تبارك -الرب  إنكار إىل ببعضهم القول هذا آل وهلذا التعطيل؛ هو وتوحيدكم،
  .اهللا إال حيصيهم ال الناس، من وفئام الفارض، وابن عريب، ابن مذهب هو

 كانت إذا العبادة أن: السَلف فبني ؟ األفعال أو ؟ الصفات مراده هل: لقولك بيان فهذا
 نكرمُ  أن فتبني ،واألفعال الصفات، بإثبات إال تكون فال املخلوقات، مجيع عن هللا كلها

 اصدقً  اهللا إال إله ال أن شهد من أن لك وتبني، يدري ال لكن ؛األلوهية حلقيقة نكرمُ  الصفات
 أن الكبري إمامهم ظن العجاب العجب ولكن واألفعال، الصفات يثبت أن بد ال قلبه، من

 إذا !اهللا إال اخللق على يقدر ال: أي اهللا، إال إله ال: قولك معىن وأن القدرة، هي األلوهية
 مل كأم والفطنة، الذكاء مع شاء، من إضالل على اهللا قدرة عظم لك تبني هذا فهمت
 يف اإلسالم، شيخ قال كما ا،جرّ  وهلم  ومثود، وعاد، نوح، قوم قصة وال إبليس، قصة يفهموا

 ا،وأبصارً  ا،مسعً  وأوتوا ا،فهومً  أوتوا وما ا،علومً  وأوتوا ،زكاءً  أوتوا وما ذكاء، أوتوا: احلموية آخر
|�{�~����¡�¢��£�¤�¥�¦�§�¨�©��w��«�ª وأفئدة

�¾�½�������¼�»�º�¹�¸�¶����µ�����´�³�²�±�°�¯�®�¬

�¿v)٣(، واهللا أعلم")٢( .  

  

                                                           

  ).٣/١٤٧) املرجع السابق (١(
  ].٢٦سورة األحقاف آية رقم [ )٢(
  ).١١٤-١/١١٣مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٣(
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٢٣٠ 

يف  - رمحه اهللا -سار عليه اإلماموذا تتضح الصورة جلية واضحة للمنهج الذي 
استعماله لأللفاظ واملصطلحات الشرعية، وبعده عن الـُمحدثات من األلفاظ، وُمصطلحات 
أهل الكالم، واختذ ركيزة ثابتة بىن عليها منهجه؛ ألن هذه املصطلحات ُحتدث متاهات فكرية 

ُمنحرفة نتيجة الختالف العقول،  هلا أثرها البالغ يف األمن الفكري؛ حيث تُنتج تصورات فكرية
  .)١(وتنوع املشارب والنزعات واألفهام واألهواء

فضبط املصطلحات الشرعية بضوابط واضحة، وبياا للناس، خيرجهم من طائلة األضرار 
الشرعية املرتتبة على حتريف بعضها، والوقوع يف اللبس أو التربير للعمل، وهذا مما حيقق األمن 

  .)٢(شودالفكري املن

  

   

                                                           

  ).١/٦٥عبد اهللا اجلربوع( -انظر:أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة )١(
  ).١٨٠عبد احلفيظ املالكي( -سرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكريانظر: حنو بناء إ )٢(



٢٣١ 

  

  

  

   

 أهل السنة والجماعة الفصل الثاني: بيان عقيدة
 وفيه مبحثان:

 عقيدة أهل السنة والجماعة نشر المبحث األول:�

 أهل السنة والجماعة بيان وسطية المبحث الثاني: �
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٢٣٢ 

  بيان عقيدة أهل السنة والجماعة :الفصل الثاني
دعوم، هو الوضوح ومسو األهداف، فال خفاء يف مما ُمييز منهج أهل السنة واجلماعة يف 

دعوم، وال غموض يف مناهجهم؛ ألن مقصدهم تعبيد اخللق للخالق، وحتقيق اهلدف الذي 
  اُوجدوا من أجله.

مبادئه للمأل، وبني هلم حقيقة ما يدعو إليه، وأعظم هدف  -رمحه اهللا -لذا أعلن اإلمام
   راد اهللا بالعبادة واخللوص من الشرك.يسعى لتحقيقه يف واقع الّناس، وهو: إف

فمرتكز دعوته هو توحيد رب العاملني على ج السَلف السابقني، التوحيد الذي ترك 
  أمته عليه، وواعدهم على احلوض إن هم استقاموا عليه. �رسول اهللا 

دعوة اإلمام األساس الذي قامت عليه والدعوة إليه، وتأصيله يف النفوس، هو التوحيد ف
 ومرتكز، للعقيدةوهر اجلهو ؛ وذلك ألن اإلخالص -رمحه اهللا -حممد بن عبد الوهاب

واملـُميز للدين القومي؛ ألنه يُعِبد اإلنسان هللا وحده؛ ولـذا  ، تعاليم اإلسالم، وركيزة العبادات النقي
ا حتررت العقيدة فإذ، �كانت الغاية الُكربى يف اإلسالم عبادة اهللا وفق ماشرع اهللا ورسوله 

وصلحت، استقر الضمري وصلح بتحقيقه هلذا األصل، ومن مث تستقر النفوس وتأمن، وتستقر 
النظم واألوضاع واألخالق، والعالقات بشىت صورها واليت ال ُميكن أن تستقر إال باستقرار 

تمثلة يف  املو  - رمحه اهللا -اإلمام حممد بن عبد الوهابوقـف على آثـار  ومنحقيقة األلوهية، 
املكان أن الدعوة ِإىل التوحيد، والرباءة من الشرك، حتتل له جبالء كتبه ومسائله ورسائله، يتضح 

يغرس عقيدة  ما فتئالذي  �رسول اهللا وله يف ذلك أسوة حسنة يف واالهتمام األكرب،  األول،
ا بُعث ألجله لتوحيد اخلالص هو مفاملدة ثالثة عشر عاًما،  التوحيد، ويقتلع جذور الشرك

  .)١( شريعة بدون عقيدة صحيحة ، إذ الالشريعة قاعدة ، وعليه تقومالرسل

بأنفسهم أن دعوته للناس قائمة على هذا  -رمحه اهللا - وقد اعرتف خصوم اإلمام
:" يقول للناس كافة (أي: اإلمام): أدعوكم -رمحه اهللا -األساس، يقول ابن عفالق عن اإلمام

  .)٢(ال اهللا"إىل شهادة أن ال إله إ

                                                           

  ).٣٧عبد اهللا الرتكي( -انظر: تأمالت يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(
  أ).٥٥صحيفة(-رد ابن عفالق على ابن معمر )٢(



٢٣٣ 

م) وعرضوا ١٩٨٠وعندما وفد مجع من العلماء إىل مصر والتقوا بعلماء األزهر سنة (
، وبعض مؤلفاته يف العقيدة، أقروا وأذعنوا -رمحه اهللا -عليهم العقيدة اليت يدعو هلا اإلمام

يؤمنون واعرتفوا أن هذا هو احلق الذي المرية فيه، وأقروا باإلمجاع أن هذه هي العقيدة اليت 
  .)١(ا

والعقيدة اليت دعا اإلمام الناس إليها، ونافح من أجل إيصاهلا وتوضيحها، إمنا هي عقيدة 
السَلف الصاحل، الصحابِة والتابعني وتابعيهم، من أهل السنة واجلماعة بإحسان إىل يوم الدين، 

  .�وهي العقيدة الواردة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

يتجلى له بوضوح أن اإلمام داعية عقيدة وتوحيد يف  - رمحه اهللا -موالناظر يف آثار اإلما
املقام األول، وأن تصحيح معتقدات الناس، وخلوص أعماهلم هللا وفق ُمراد اهللا هو أكرب مهه، 
وغاية مراده؛ ملا للمعتقد الصحيح من أثر يف قبول العمل ورده؛ لذا حرص اإلمام على نشر 

  من عند اهللا وأا وسطًا ال غلو فيها وال جفاء.العقيدة ببياا، وبيان أا 

وقد بني اإلمام هذه العقيدة وجالها يف مجيع مؤلفاته وكتبه، ومن أوضحها سفره العظيم 
"كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد" وهو الكتاب الذي له الصدارة بني كتب اإلمام 

  .  -رمحه اهللا-
وىل املـُهمات اليت ينبغي أن ينصب عليها اهتمامه، ويقوم أن أ -رمحه اهللا -وقد رأى اإلمام

  . )٢(على إصالحه هي العقيدة؛ إذ هي جوهر الدعوة؛ ألا أول ما جاء به اإلسالم ودعا إليها

  ويتضح ذلك جليا يف املبحثني التاليني:

  

  

  

  

                                                           

  ).٤٩جوهان بوركهارت( - انظر:مواد لتاريخ الوهابيني) ١(
  ).٦٩عبد العزيز األهل( - حممد بن عبد الوهابانظر:داعية التوحيد  )٢(
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  عقيدة أهل السنة والجماعة نشر المبحث األول:
هي العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة  -رمحه اهللا -سبق أن أهم املهمات عند اإلمام

 السابقون عليه اتفق وما � رسوله وسنة اهللا بكتاب تمسكون"امل واجلماعة، واملراد م:
  .)١("بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون

قد صحيح، بعقيدة جديدة، بل قام بإحياء ما اندرس من معت -رمحه اهللا -ومل يأت اإلمام
  . )٢(وصحح ما تفشى من احنراف عقدي ونشر العقيدة الصحيحة

الناس بكل وسيلة ممكنة،  نييف بيان العقيدة، ونشرها ب - رمحه اهللا -فقد سعى اإلمام 
ونوّع األساليب يف إيصاهلا، بني الشرح، والتعليم مشافهة، وبني التأليف الـُمختصر، والذي 

  .لشرح اُلمفصل، كما يتضح ذلك من خالل مؤلفات اإلمام وكتبهيتأتى بالتلقني للعامة، وبني ا

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن األمن الفكري ال يتحقق إال بعقيدة صافية صحيحة، تتبلور يف 
العقل، وترتكز يف النفس، وهذا ال يكون إال إذا كانت العقيدة مبنية على منهج رباين، تستمد 

أتباعها، بعيًدا عن التذبذب الذي يتعارض مع الفطرة، وما منه الثبات الذي تبثه يف نفوس 
  .)٣(غرسه اهللا فيها من بذرة خري

يف العقيدة، وما تشتمل عليه هذه التأليفات  -رمحه اهللا -لذا فقد كثرت تأليفات اإلمام
من مسائل عقدية تدل على اهتمامه بأمن الناس الفكري، ونشره لعقيدة أهل السنة واجلماعة، 

  ذلك من خالل اإلشارات التالية ألهم ما كتبه يف هذا الباب. ويتضح

  :)٤(كتاب التوحيد
والذي حيتوي على حتقيق توحيد األلوهية، وبيان ما يُناقضه من الشرك، فلكون أكثر 

جهلوا هذا النوع من التوحيد وارتكسوا يف الشركيات والبدع  -رمحه اهللا-الناس يف زمن اإلمام

                                                           

  ).٣/٣٧٥ابن تيمية(-الفتاوى )١(
  ).١٣( جوهان بوركهارت - انظر:مواد لتاريخ الوهابيني )٢(
  ).٢٦٢عبد الرمحن الزنيدي ( -) انظر: تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياة٣(
) وطُبع كثريًا طباعات مستقلة، وتناوله مجلة من العلماء وطلبة العلم ١١١- ٦/٥ع مؤلفات الشيخ() طُبع ضمن جممو ٤(

  بالشرح.



٢٣٥ 

هلم أبواب هذا الكتاب اليت ُجتلي هذا النوع من التوحيد وتُبني عقيدة أهل  اليت تُنافيه، فكتب
  السنة واجلماعة.

وقد حرص تالميذ اإلمام وأتباعه على استنساخ هذا الكتاب الذي عال صيته وانتشر بني 
  اخلاص والعام.

 :)١(كشف الشبهات
وفيه حتصني لفكر وهو من أهم كتب اإلمام يف بيان حجج أهل الباطل والرد عليها، 

األتباع مـن شبهات أهل الباطل، فهو مبثابة القواعد لألمن الفكري الرشيد، وفيه خالصة 
 لعقيدة التوحيد.

 :)٢(ثالثة األصول
وهي رسالة يف العقيدة ُخمتصرة يسهل تلقينها وحفظها؛ لسهولة عبارا ووجازا، وكانت 

 وال زالت تُلقن للمبتدئني والعامة.

 :)٣(ربعالقواعد األ
أن اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يُدخل يف  -رمحه اهللا -وهي رسالة قصرية بني فيها اإلمام

قاتل  �اإلسالم، وأن الكفار كانوا يدعون معبودام؛ ألجل القربة والشفاعة، وأن الرسول 
ن املشركني على اختالف أصنافهم ومل يُفرق بينهم، وأن حاهلم يف شركهم أهون من مشركي زم

  .-رمحه اهللا -اإلمام

 :)٤(فضل اإلسالم
 وهي رسالة قد اشتملت على أصول الدين، ووجوب التمسك به، والتحذير من البدع.

 :)٥(أصول اإليمان
يف هذا الكتاب املـُختصر أصول اإلميان إمجاًال، وختمه  - رمحه اهللا -وقد ذكر اإلمام

  بفضل العلم واحلض عليه، وبعض آدابه.
                                                           

  ) وطُبع عدة طبعات مستقلة، وله شروح.١٣٢- ٦/١١٣) طُبع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(١(
  ) وطُبعت ُمنفردة عدة طبعات.١٤١-٦/١٣٣) طُبعت ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(٢(
  ) وطُبعت ُمنفردة عدة طبعات.١٤٦-٦/١٤٣جمموع مؤلفات الشيخ( ) طُبعت ضمن٣(
  ) وطُبعت ُمفردة.١٦٤-٦/١٤٧) طُبعت ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(٤(
  ).١٩٦-٦/١٦٥) طُبعت ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(٥(
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 :)١(المستفيد في كفر تارك التوحيدكتاب مفيد 

لتثبيت إخوانه بعد ارتياب بعض مدعي العلم من أهل  - رمحه اهللا -وقد كتبه اإلمام
العيينة، عندما نقضت حرميالء العهد، وخرجت على دعوة التوحيد، وبني فيه قواعد عظيمة 

األنبياء وقصصهم  للتعامل مع املستجدات وتغري األحوال، وعلى املسلم أن يستفيد من أخبار
 مع أقوامهم، وذكر أنواع الشرك، ومىت يكفر الشخص وُحيكم بكفره.

 :)٢(مسائل الجاهلية
أهل اجلاهلية، لتعلقها بإميان القلب، وحاجة املسلم  �وهي أمور خالف فيها الرسول 

إىل معرفتها، وقد احتوت على مثان وعشرين مسألة، ذكرها ُخمتصرة من باب التسهيل على 
 طالب احلق.

 :)٣(الرسائل الشخصية
وقد تضمنت هذه الرسائل العقيدة الصحيحة، وما هو عليه من الدين، والتصحيح 

  للمخالفني، والتوضيح للمسرتشدين.

وقد تضمنت هذه املؤلفات والرسائل عقيدة أهل السنة واجلماعة، اليت بثها اإلمام بني 
عالن والنشر املمكنة يف عصر اإلمام الرسائل، الناس بشىت الوسائل واألساليب، ومن وسائل اإل

لنشر عقيدة أهل السنة  - رمحه اهللا -واليت كان هلا صدى يف مسامع الناس، لذا استثمرها اإلمام
واجلماعة، ومن ذلك نشره وإعالنه لعقيدته يف رسالته ألهل القصيم، واليت تتضح من خالل 

  العرض التايل: 

   :)٤(بيان مجمل عقيدة اإلمام
   :-ملا سألوه عن عقيدته -قول اإلمام يف رسالته إىل أهل القصيمي

  
                                                           

  ) وطُبع ُمنفرًدا.٢٢٥- ٦/١٩٦) طُبع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(١(
  ) وطُبعت ُمفردة.٢٣٨-٦/٢٢٨) طُبعت ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(٢(
  ).١٧٣- ٣/٥) طُبعت ضمن جمموع مؤلفات الشيخ(٣(
) وما ٦٤ناصر العقل( -إسالمية ال وهابية-متت إضافة عنوانني تُفّصل مباحث العقيدة وهي مستفادة من كتاب )٤(

  بعدها.



٢٣٧ 

  [التزامه لعقيدة أهل السنة واجلماعة]

أشهد اهللا، ومن حضرين من املالئكة، وأشهدكم أين أعتقد ما اعتقدته الفرقة قال:"
  .الناجية، أهل السنة واجلماعة

   [أركان اإلميان]

ورسله، والبعث بعد املوت، واإلميان بالقدر خريه من اِإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، 
  وشره.

  [صفات اهللا تعاىل]

من غري  �يف كتابه، وعلى لسان رسوله  نفسهاِإلميان مبا وصف به  :ومن اِإلميان باهللا
�w�V���U��TS����R�Q:- سبحانه وتعاىل-د أن اهللا ـريف، وال تعطيل، بل أعتقـحت

�X�Wv)١(
يف  دُ حلِْ ف الكلم عن مواضعه، وال أُ ر حَ فسه، وال أُ ما وصف به ن فال أْنفي عنه 

ال مسي له،  -تعاىل- بصفات خلقه؛ ألنه  -تعاىل- أمسائه وآياته، وال أكيف، وال أمثل صفاته 
أعلم بنفسه وبغريه، وأصدق قيال،  -سبحانه-ؤ له، وال ند له، وال يقاس خبلقه؛ فإنه ـوال كف

املخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه  وأحسن حديثا، فنَـزّه نفسه عما وصفه به
��w�Ô�Ó��Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ìالنافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال:

��Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õv)٢(.  

  [التزامه عقيدة السَلف يف القرآن] 

 ،الم اهللا، منزل غري خملوق، منه بدأ، وإِليه يعود، وأنه تكلم به حقيقةً ـأن القرآن ك :دـوأعتق
  .� وله وأمينه على وحيه، وسفريه بينه وبني عباده، نبينا حممدـوأنزله على عبده ورس

  
  
  

                                                           

  ].١١سورة الشورى آية رقم [ )١(
  ].١٨٢-١٨٠سورة الصافات اآليات رقم [ )٢(
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٢٣٨ 

  [تقرير احلق يف القدر]

 ال ملا يريد، وال يكون شيء ِإال بِإرادته، وال خيرج شيء عن مشيئته، وأومن بأن اهللا فع
ألحد عن القدر  دَ وليس شيء يف العامل خيرج عن تقديره، وال يصدر ِإال عن تدبريه، وال حمي

  احملدود، وال يتجاوز ما خط له يف اللوح املسطور.

  [عقيدته فيما بعد املوت]

يكون بعد املوت؛ فأومن بفتنة القرب، ونعيمه،  مما �وأعتقد اِإلميان بكل ما أخرب به النيب 
نو منهم وعذابه، وبِإعادة األرواح ِإىل األجساد، فيقوم الناس لرب العاملني حفاة عراة غرال، تد

� ،املوازين، وتوزن ا أعمال العباد الشمس، وتنصب w�Ç� Æ� Å� Ä� Ã
�Ô�Ó��Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É�Èv)١(، 

  كتابه بشماله.  ذٌ كتابه بيمينه، وآخٍ   ذٌ وتنشر الدواوين، فآخِ 

  ]�[عقيدته يف حوض نبينا حممد 
وأحلى من ا من اللنب، بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضً  �وأومن حبوض نبينا حممد 

  ا.العسل، آنيته عدد جنوم السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدً 

  [عقيدته يف الصراط]
 به الناس على قدر أعماهلم. وأومن بأن الصراط منصوب على شفري جهنم، مير  

  ، قال:]-حممد صلى اهللا عليه وسلم - [وعن شفاعة نبينا
صلى اهللا  -، وال ينكر شفاعة النيبمشفعوأنه أول شافع، وأول  �وأومن بشفاعة النيب 

��w�i:- تعاىل -كما قال ا؛ولكنها ال تكون ِإال من بعد اِإلذن من اهللا، والرض - عليه وسلم

�r�m�l�k�jv)تعاىل -وقال ،)٢- :� w�²±� �°�¯�®�¬�«�ª

Ðv)تعاىل -، وقال)٣- :�w�ä�ã�â��á�à�ß��Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×

                                                           

  ].١٠٣-١٠٢املؤمنون اآلياتان رقم [سورة  )١(
  ].٢٨سورة األنبياء آية رقم [ )٢(
  ].٢٥٥سورة البقرة آية رقم [ )٣(



٢٣٩ 

��ê�é�è�ç�æ�åv)١(
التوحيد؛ وال يأذن إال ألهله. وأما املشركون وهو ال يرضى إال  

  .)٢(�w�E�D�C�B�Av: - تعاىل -فليس هلم من الشفاعة نصيب؛ كما قال

  [عقيدته يف اجلنة والنار والرؤية]

وأومن بأن اجلنة والنار خملوقتان، وأما اليوم موجودتان، وأما ال تفنيان، وأن املؤمنني 
  كما يرون القمر ليلة البدر، ال يضامون يف رؤيته. يرون رم بأبصارهم يوم القيامة،  

  ] �[عقيدته يف نبوة ورسالة حممد 

خامت النبيني واملرسلني، وال يصح إميان عبد حىت يؤمن برسالته،  �وأومن بأن نبينا حممًدا 
   ويشهد بنبوته.

  ]الصحابة وأمهات املؤمنني [عقيدته يف

اروق، مث عثمان ذو النورين، مث علي وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق؛ مث عمر الف
، مث بقية العشرة، مث أهل بدر، مث أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، مث سائر الصحابة ىاملرتض

 ،وأستغفر هلم ،وأترضى عنهم ،وأذكر حماسنهم ،�رضي اهللا عنهم. وأتوىل أصحاب رسول اهللا 
��w:- تعاىل -ولهـوأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عمال بق ،همئوأكف عن مساو 

�N�M�L�K�J�I���H���G�F�E�D�C�B�A

�X�W�V��U�T�S�R�Q��P�Ov)٣(
عن أمهات املؤمنني املطهرات  ىوأترض 

  .من كل سوء

  ]األولياء وكرامام [عقيدته يف

 -من حق اهللاهلم من املكاشفات إال أم ال يستحقون  وأقر بكرامات األولياء وما
  .شيًئا وال يطلب منهم ما ال يقدر عليه إال اهللا - تعاىل

  

                                                           

  ].٢٦سورة النجم آية رقم [ )١(
  ].٤٨سورة املدثر آية رقم [ )٢(
  ].١٠سورة احلشر آية رقم [ )٣(
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٢٤٠ 

  [عقيدته يف املسلمني وأنه ال يكفرهم ]

صلى اهللا عليه  - وال أشهد ألحد من املسلمني جبنة وال نار إال من شهد له رسول اهللا 
بذنب، وال ر أحًدا من املسلمني وال أكف  .، ولكين أرجو للمحسن وأخاف على املسيء- وسلم

  .أخرجه من دائرة اإلسالم

  [عقيدته يف اجلهاد مع كل إمام والصالة خلفهم]

ا كان أو فاجرًا وصالة اجلماعة خلفهم جائزة، واجلهاد ا مع كل إمام بر وأرى اجلهاد ماضيً  
جائر وال  ال يبطله جورُ  الدجالَ  هذه األمةِ  إىل أن يقاتل آخرُ  �منذ بعث اهللا حممًدا  ماضٍ 
  .عادل عدلُ 

  ]السمع والطاعة لألئمة املسلمني[عقيدته يف 

  هم ما مل يأمروا مبعصية اهللا، هم وفاجرِ وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني بر
ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته؛ 

  .وحرم اخلروج عليه

  [موقفه من أهل البدع ]

ل سرائرهم إىل رى هجر أهل البدع ومباينتهم حىت يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكِ وأ 
  اهللا، وأعتقد أن كل حمدثة يف الدين بدعة.

  [قوله يف اإلميان]
وأعتقد أن اِإلميان قول باللسان، وعمل باألركان، واعتقاد باجلنان، يزيد بالطاعة، وينقص 

: شهادة أن ال إِله ِإال اهللا، وأدناها: إماطة األذى باملعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعالها
  عن الطريق. 

  [عقيدته يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر]

  وأرى وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ما توجبه الشريعة احملمدية الطاهرة.



٢٤١ 

 على ما نقول واهللا ،ا وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عنديفهذه عقيدة وجيزة حرر 
  .)١("وكيل

ولقد انتشرت هذه العقيدة يف بون شاسع من منطقة اجلزيرة، واطلع عليها علماء ُمييزون 
  بني احلق والباطل، وال شك أنه كان هلا نصيب من األثر واالنتشار.

يف إحدى  - رمحه اهللا -ويف توضيح عقيدته وبياا، وكشف ما لُبس من الشبه يقول
 عقيديته: "ي عامل من أهل العراق، ويف رسالة أخرى لعموم املسلمني ما نصإىل السويدرسائله 

 األئمة مثل ،املسلمني أئمة عليه الذي ،واجلماعة السنة أهل مذهب ،به اهللا أدين الذي وديين
 دعوة عن ويتهم هللا، الدين إخالص للناس بينت لكين ؛القيامة يوم إىل وأتباعهم األربعة
 والنذر الذبح من ،به اهللا يعبد فيما إشراكهم وعن وغريهم، الصاحلني من واألموات األحياء
 مرسل، نيب وال مقرب ملك فيه يشركه ال الذي اهللا حق هو مما ذلك وغري ،والسجود والتوكل

  .)٢(" واجلماعة السنة أهل عليه الذي وهو آخرهم، إىل أوهلم من الرسل إليه دعت الذي وهو

رمحهم  -يقـول أحـد أحفاد اإلمام -رمحه اهللا–عن اإلمامونشر العقيدة مشهور مستفيض 
 تقارير من واستفاض واشتهر، رفعُ  قدوهو يقرر نشر اإلمام للعقيدة الصحيحة:" -اهللا مجيًعا

 أمره من واشتهر رفوعُ  خبطه، ثبت وما عليه، املقروءة املسموعة ومصنفاته ومراسالته، اإلمام
 السَلف عليه كان ما على أنه وتالمذته، أصحابه من النبالء الفضالء عليه وما ودعوته،
 ونعوت كماله، صفات وإثبات اهللا، معرفة باب يف والفتوى، الفقه أهل الدين، وأئمة الصاحل،
 اهللا رسول أصحاب وتلقاها النبوية، األخبار ا توصح  العزيز، الكتاب ا نطق اليت جالله،

 تعطيل، وال حتريف غري من جاءت، كما وميروا ا، ويؤمنون يثبتوا والتسليم، بالقبول �
  .)٣("متثيل وال تكييف غري ومن

وسعه يف نشر العقيدة الصحيحة، وبيان احلق الذي يعتقده  -رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام
قوال وعمًال منذ وقت ُمبكر، ففي بدايات طلبه للعلم باملدينة النبوية أنكر مظاهر الشرك اليت 

                                                           

  ).٧-٣/٥الرسائل الشخصية(-جمموع مؤلفات الشيخ  )١(
  ).١/٤١٣). وانظر: تاريخ ابن غنام(٢٢-٣/٢١( -الرسائل الشخصية -خجمموع مؤلفات الشي )٢( 
  ).١/٥١٦مجع: عبد الرمحن بن قاسم(-الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٣(
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٢٤٢ 

عندما سأله شيخه حممد حياة السندي، ويف البصرة أنكر الشركيات  �ارس عند قرب النيب متُ 
  .)١(- اليت كانت سبًبا يف إخراجه منها-والبدع 

ومن نشره للعقيدة الصحيحة إلقاء الدروس، واملناظرة، والتأليف واملكاتبة، فقد أّلف  
لتفصيل يف مظاهر الشرك، وترك كتاب التوحيد الذي بني فيه العقيدة الصحيحة على وجه ا

، وكتب األصول الثالثة اليت يسهل تلقينها )٢(هـ)١١٥٣نواقضه املنتشرة يف عصره عام (
يف نشر العقيدة، وقد ألف غريها من  - رمحه اهللا -للمبتدئني والعامة، وهذا من وسائل اإلمام

اس، وكاتب العلماء ببيان املـُختصرات مما ُيسهم يف نشر العقيدة، إذ يسهل تلقينها لطبقات الن
، وبيان الباطل الذي لبس لبوسه اخلاصـة وليس العامة فحسب، يقول )٣(معىن كلمة اإلخالص

 بالعامة، ليسوا الذين اخلاصة هم األمر هذا يف عادانا الذي أن خيفاك وال:"-رمحه اهللا -اإلمام
 حكى الذي اإلسالم دين إنكار يف خطوطهم جاءتنا )٥(عبيد وابن واملويس )٤(إمساعيل ابن هذا
 ،كافر فهو به يدن مل من أن املذاهب كل من اإلمجاع املرتد حكم باب يف ،اإلقناع يف

  .)٦("نفورا إال ذلك زادهم ما ،أحسن هي باليت وخاطبناهم العبارات هلم ونقلنا وكاتبناهم

حيث عن نشر العقيدة الصحيحة رغم اعرتاض املعرتضني،  -رمحه اهللا - ومل يكف اإلمام
 دين على البغض سيف وسل  والنفاق، الكفر أظهر عمن أسكت أين مرادك كان وإن يقول:"

 العيينة أهل من ،ورسوله هللا العداوة أظهر ومن سحيم، ابن ولد مثل ،ورسوله وكتابه ،اهللا

                                                           

  ).١/٨٣عثمان بن بشر(-انظر:عنوان اد يف تاريخ جند )١(
  )١/٤٣حيم عبد الرمحن(عبد الر  -)، والدولة السعودية األوىل١/٢١٥انظر:تاريخ ابن غنام ( )٢(
  ).٣/١٣٣الرسائل الشخصية (- انظر:جمموع مؤلفات الشيخ  )٣(
الرسائل -من خصوم الدعوة ذكره اإلمام يف رسائله ذا االسم تكرارًا، ومل أستطع متييزه. انظر: جمموع مؤلفات الشيخ )٤(

)، وقد تتبعت ُكتب ٧١٧، ٥٠٠، ٤٦٦، ١/٤٣١)، وتاريخ ابن غنام (١٦٣، ١١٣، ١٥، ٣/١١الشخصية (
الرتاجم وأقرانه ومل أستطع متييزه، وممن تُرجم له وانتقل من أشيقر إىل عنيزة من أسرة بن إمساعيل بسبب الدعوة 

عبد اهللا  -هـ) انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١١٩٦واخلالف معها (عبد اهللا بن أمحد بن إمساعيل) املتوىف سنة (
  ).٢١-٤/١٩البسام(

مد بن عبيد، من أهل ثرمداء، من معاصري اإلمام وُخمالفيه، توىل قضاء ثرمداء، قُتل يف وقعة الصحن، واليت وقعت حم )٥(
)، ١٤١حممد الفاخري ( -هـ). انظر: تاريخ الفاخري١١٨٠هـ)، وقيل(١١٧٩بني أئمة الدعوة وأهل ثرمداء سنة (

  ). ٦/٢٧٤عبد اهللا البسام ( -علماء جند خالل مثانية قرون
  ). ٣/١٦٣الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ )٦(



٢٤٣ 

 على وافقتونا فإن اهللا، معصية يف أحد يطاع وال منك، ينبغي ال فهذا غريهم، أو ،والدرعية
  .)١("األوفر احلظ فلكم ،اهللا كلمة وإعالء اهللا سبيل يف اجلهاد

أتباع من تالميذه ومناصريه من أصحاب السلطات والشأن،   -رمحه اهللا -مث صار للشيخ
كعثمان بن معمر يف بادئ أمره، مث املؤازرة اليت فتحت آفاق نشر العقيدة والتوحيد من حممد 

  نشر العقيدة الصحيحة.بن سعود، وكل هذه العوامل ساعدت على 

وملا صار للشيخ شيء من السلطة، والقدرة على التغيري باليد، قام دم مظاهر الشرك  
وإزالتها، فكان هذا من التطبيق العملي ملبادئ الدعوة، ومن الوسائل احملسوسة لنشر العقيدة 

يد رب الصحيحة، ومن مل ينفع معه أسلوب النصح والدعوة، وأظهر العدواة للدين وتوح
إىل إعالن اجلهاد بعد  -رمحه اهللا -العاملني، وأصر، وعاند، وجاهر بالعدواة انتقل معه اإلمام

إصرار من أصر على كفره وعناده بعد البيان وإقامة احلجة، وكان اهلدف من اجلهاد هو محاية 
كان اهلدف   ؛ وإمنا)٢(العقيدة، والدفاع عنها، ونشر الدين وليس من أجل حتقيق مكاسب دنيوية

بناء العقيدة الصحيحة ونشرها بني الناس، حيث أا من أهم وسائل حتقيق األمن الفكري، 
  . )٣(وُمعززاته، وتتفق الدراسات اليت حبثت يف األمن الوطين إىل أا أهم مقومات األمن

يكون ، ولن ل اإلنسان نفسهـق األمن داخـال يتم إال إذا حتق الفكري ن اتمعـحقيق أمفت
� آمًنا يف نفسه إال إذا صلحت عقيدته، قال تعاىل: w�Ä���È�Ç�Æ�Å
Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É����� � � �Ú��Ù� Ø×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ

��Ü�ÛD�C�B�A��L�K�J���I�H�G�F��Ev ���  فهذا
دليل صريح على أن التوحيد وسالمة العقيدة حتقق األمن، ويزول ا اخلوف، فيتحقق األمن يف 

وعدم الشتات، باعتقاد سليم السكينة والطمأنينة  يف النفست ل فإذا ح الظاهر والباطن،
إىل الرفق واإلحسان يف اإلنسان انعدم االضطراب والقلق، وجنح صحيح يف اهللا، وما جيب له، 

، وصرف ما يستحقه له من وال يكون ذلك إال باإلميان باهللا وتوثيق الصلة به ،تعامله مع الناس
                                                           

  ).٣/١٧٢املرجع السابق ( )١(
  ).٣٣٥ناتانا دي لونج (-انظر: دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب من اإلحياء واإلصالح إىل اجلهاد العاملي )٢(
)، والشريعة اإلسالمية ودورها يف ٦٠ي(عبد احلفيظ املالك -انظر:حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري )٣(

  ).٢٣عبد الرمحن السديس( -تعزيز األمن الفكري
  ].٨٢-٨١) سورة األنعام اآليتان رقم [٤(
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٢٤٤ 

ما حرص اإلمام على نشره وحتقيقه يف نفوس أرهقها الشتات االعتقادات واألعمال، وهذا 
  واالنقسام يف االعتقاد.

فبالعقيدة الصحيحة وغرسها يف النفوس يتحقق األمن" مبفهومه الشامل، ومن صوره 
ال ميكن أن يتحقق يف غياب اإلميان باهللا وإخالص العبادة له؛  -والذي -األمن الفكري

به واجتناب ما ى عنه هو الطريق األوحد لنيل األمن واالطمئنان،  فاإلميان باهللا وتطبيق ما أمر
واالستقرار النفسي واالجتماعي، وقد وعـد اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالتمكني 

��_���w:-تعاىل - واالستخالف يف األرض، حيث يقول �̂]�\�b��a��`
j�i�h��g�f��e�d�c���p�o���n�m�l�k
x��w�vu�t�s�r�q�� �z�y����b�a� �̀ �_�~�}�|{

��d�cv )تعاىل -، ويقول)١-:�w���I�H�G�F��E�D�C�B�A

�L�K�Jv)٣)"(٢(.  

ألثر انتشار العقيدة الصحيحة، واالنقياد هلا والثبات عليها،  -رمحه اهللا - ويف بيان اإلمام
 واهللا ال اإلسالم، دين مع الضيق أن تظنوا واليذكر أن فيه األمن والسعة والسكينة، فيقول: "

 مع اإلسالم، دين عن واإلعراض ،الباطل مع البخت ةوضعف الريح وسكنة ،واحلاجة الضيق بل
 حصلوا هم) حرميال( وآخرهن) ضرما( أوهلن البلدان من ارتد فيمن ترونه فيما قويل مصداق أن

  .)٤("يرتدوا أن قبل هم ما على وخوفًا ضيًقا إال زادوا ما أو ؟يزعمون فيما سعة

   

                                                           

  ].٥٥) سورة النور آية رقم [١(
  ].٨٢) سورة األنعام آية رقم [٢(
) ٤٣لة البحوث األمنية العدد () جم٤٩-٤٨عبد احلفيظ املالكي( -مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه األمن الفكري )٣(

  هـ).١٤٣٠شعبان (
  ).٣/١٥٩الرسائل الشخصية (-جمموع مؤلفات الشيخ  )٤(



٢٤٥ 

  أهل السنة والجماعةبيان وسطية المبحث الثاني: 
 العدل على يدل صحيح بناء: والطاء والسني لواواقال ابن فارس: " الوسط لغة:

وسط الشيء ما بني طرفيه، وأوسطه ، و )١( ..."ووسطه أوسطه: الشيء وأعدل ،والنصف
  .)٢(العدل خري واخلري عدلوالوسط اخليار فأعدله، 

  .)٣(رع تعين: العدل واخلريية، والتوسط بني اإلفراط والتفريطفالوسطية يف الش

هذه األمة  -تعاىل- وتعترب الوسطية من أبرز مسات األمة احملمدية، فقد وصف اهللا
��w�b�a�`�_��^�]�\�[�Z:-سبحانه-بالوسطية، فقال

�k��fe�d�cv)٤(.  
وما عدا الوسط فأطراف  ا،أي عدًال خيارً :" -رمحه اهللا -قال عبد الرمحن بن سعدي

يف األنبياء، بني من  ايف كل أمور الدين، وسطً  اداخلة حتت اخلطر، فجعل اهللا هذه األمة وسطً 
 م كل هم على الوجه الالئق بذلك، غال فيهم كالنصارى، وبني من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا

 الدين من األمة فلهذه ...ىيف الشريعة ال تشديدات اليهـود وآصارهم وال اون النصار  اووسطً 
 األخالق ومن ه،أكمل  والعدل واحللم، العلم من اهللا ووهبهم، هاأفضلُ  األعمال ومن ها،أجل 

  .)٥("سواهم ألمة يهبه مل ما واإلحسان،
أمًة وسطًا يف  يف التصّور واالعتقاد، اأمًة وسطً  فهذه األمة هي األمة الوسط بكل املعاين،

والّشعور، أمًة وسطًا يف التنظيم والتنسيق، أمة وسطًا يف االرتباطات والعالقات، أمًة الّتفكري 
   .)٦(يف املكان ايف الزمان، أمًة وسطً  اوسطً 

وذا يظهر أن ديننا اإلسالمي احلنيف "وسط يف التعبـد والتنسك، وسط يف األخالق 
  .)٧(واآلداب، وسط يف التشريع والنظام"

                                                           

  ).٩٥٥كتاب الواو(- ) معجم مقاييس اللغة١(
  ).٢٩٣/١٥ابن منظور (- ) انظر: لسان العرب٢(
  ).٧-٢/٦ابن جرير الطربي ( -) انظر: جامع البيان٣(
  ].١٤٣سورة البقرة آية رقم [) ٤(
  ).٧٠( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٥(
  ).١/١٣١سيد قطب(-) انظر: ظالل القرآن٦(
  ).١٣٥القرضاوي ( -) اخلصائص العامة لإلسالم٧(
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٢٤٦ 

نبغي التنبه إليه أن األمة اإلسالمية لن تفيء إىل رشدها، ولن تنجَو من تقهقرها ومما ي
وختبطها يف طُرق الضالل واإلضالل، ومن مزالق الغلو واجلفاء، واإلفراط والتفريط إال بالرجوع 
إىل منهج الوسطية، وتطبيقه يف احلياة العملية؛ لتنجو من االحنراف الذي أوقعها يف الرزايا 

  . )١(واملصائب والنكبات

والتوازن يف مجيع أمور احلياة،  ،واالعتدال ،ألمته منهج الوسطية �ولقد بني الرسول 
 التنطع والتشدد يف األقوال واألفعال يف أحاديث كثرية  مركبوركوب  ،ر من االحنراف عنهاوحذ
  :منها

  .)٢(قوله عليه الصالة والسالم:"هلك املتنطعون، قاهلا ثالثًا" - ١
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، :" �وقوله  - ٢

  .)٣("وأبشـروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة

: "فديُن اهللا بني الغايل فيه واجلايف عنه، وخري الناس النمط - رمحه اهللا -قال ابن القيم
 -سبحانه- ومل يلحقوا بغلو املعتدين، وقد جعل اهللاطني، ر األوسط، الذين ارتفعوا عن تقصري املفَ 

الوسط بني  :هذه األمة وسطًا، وهي اخليار العدل، لتوسطها بني الطرفني املذمومني، والعدل هو
فخيار  ،حممية بأطرافها واألوساطُ  ،طريف اجلور والتفريط، واآلفات إمنا تتطرق إىل األطرافِ 

  .)٤(األمور أوساطها"

 -ألمة أحوج ما تكون فيه إىل هذا الطريق األعدل كانت دعوة اإلمامويف زمن كانت ا
هي اآلخذه بزمامه لتصحيح املنهج، وبيان وسطية أهل السنة واجلماعة يف زمن  - رمحه اهللا

  اختلطت فيه املفاهيم، وأصبح الناس بني غاٍل وجاٍف.

وسط بني طرفني، وهدى ودين اهللا منهج الوسطية يف دعوته فقال: " -رمحه اهللا -وقد تبىن
  .)٥("بني ضاللتني، وحق بني باطلني

                                                           

  ).٨-٧علي الصاليب( -) انظر:الوسطية يف القرآن الكرمي ١(
  ).٢٦٧٠)(ح١١٤٢املـُتنطعون(باب هلك -كتاب العلم-) رواه مسلم يف صحيحه٢(
  ).٣٩) (ح٥باب: الدين يسر(-كتاب اإلميان-) رواه البخاري يف صحيحه٣(
  ).١/٢٠١) إغاثة اللهفان (٤(
  ).٦/١٢٤(كشف الشبهات   -موع مؤلفات الشيخ جم) ٥(



٢٤٧ 

من الغلو الذي انغمس الّناس يف محأته يف زمنه أشد حتذير،  -رمحه اهللا - ويف املقابل حذر
فعقد يف أهم كتبه وهو كتاب التوحيد مجلة من األبواب فيها حتذير من الغلو، وحشد حتتها 

  لي هذا املزلق اخلطري، ومن هذه األبواب:مجلة من األدلة من الكتاب والسنة اليت جتُ 

  .)١("باب: ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني" - ٣
"باب: ما جاء من التغليظ يف من عبد اهللا عند قرب رجل صاحل، فكيف إذا  - ٤

  .)٢(عبده؟"
  .)٣(اهللا""باب: ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانًا تُعبد من دون  - ٥
  .)٤(ِمحى التوحيد، وسده طُرق الشرك"  �"باب: ما جاء يف محاية النيب  - ٦
 يف ورسوله اهللا أمر معرفة ومقصده مهه جيعل أن للمؤمن فينبغي:"...- رمحه اهللا  -وقال

 ذهمـيتخ ال لكن وا،ئأخط ولو ويوقرهم، العلم، أهل وحيرتم بذلك، والعمل اخلالف، مسائل
 طريق فهو توقريهم وعدم كالمهم اطراح وأما، عليهم الـُمنـَْعمِ  طريق هذا اهللا؛ دون من أربابا

 هم: قيل، رسوله قال اهللا، قال: قيل إذا: اهللا دون من اأربابً  اختاذهم وأما، عليهم املغضوب
  .)٥("الضالني طريق هو فهذا منا أعلم

  فدين اإلسالم ال إفراط فيه وال تفريط.

  .)٦(أو االعتقادفاإلفراط، هو: الغلو بالقول 

  .)٧(والتفريط هو: اجلفاء والرتك للعمل

  وكالمها خروج عن الوسطية، وضالل يؤدي بصاحبه إىل خطر عظيم. 

                                                           

  .)٦/٣٩كتاب التوحيد(-) جمموع مؤلفات الشيخ ١(
  ).٦/٤٢) املرجع السابق(٢(
  ).٦/٤٥) املرجع السابق(٣(
  ).٦/١٠٨) املرجع السابق(٤(
  ).٢/٦٠فتاوى ومسائل( -) جمموع مؤلفات الشيخ ٥(
  ).٢٢٣) انظر: فتح ايد شرح كتاب التوحيد(٦(
  ) وما بعدها.٦٦علي الصاليب( –) انظر: الوسطية يف القرآن الكرمي ٧(
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٢٤٨ 

ة بني القدريّ  ،والفرقة الناجية وسط يف باب أفعاله تعاىل: "-رمحه اهللا -قال اإلمام
وهم وسط يف باب اإلميان والدين ؛ )٢(، وهم يف باب وعيد اهللا بني املرجئة والوعيدية)١(واجلربية

بني  �واملعتزلة، وبني املرجئة واجلهمية، وهم وسط يف باب أصحاب رسول اهللا  )٣(بني احلرورية
  .)٤("الروافض واخلوارج

الوسطية، حىت ال يتجاوز احلد الذي ينبغي أن ب حتقيقها يف الفكر ومن املطالب اليت جي
  جلادة يف تقديره وتصوراته ملا ُحييط به.يقف عنده، فيقع يف االحنراف عن ا

ومظاهر تدل عليه،  ،عراًضا ودالئل وعالماتومما ال شك فيه أن لالحنراف الفكري أ 
تكاد تكون موضع إمجاع لدى املظاهر اليت  أهم هذهيرتتب عليه، ومن  وهي كاملقدمات ملا

مظاهر االحنراف الفكري برز أالذي يعد من و الغلو يف الدين الباحثني يف االحنراف الفكري 
 ملامن أخطر مظاهر االحنراف الفكري،  ، والذي يُعدالتكفريكذلك و ، لدى كثري من اجلماعات

من أحكام ُتستباح ا الدماء واألموال واألعراض، بال دليل شرعي، وما ينتج عنه يرتتب عليه 
وحصر احلق يف دليله، من طعن يف ذمم العلماء، وتشنيع على الـُمخالف أيا كانت مكانته أو 

يه ال يشركه فيه غريه ن احلق والعلم والدين وقف علأ، واالعتقاد أو طائفة و يف مذهبأشخص 
حتت ذريعة الرد  وبذلك ُيشنع على الـُمخالف، وُحيارب بكل الوسائل، مهما كانت مؤهالته،

                                                           

ن العبد، وإضافته إىل اهللا، وهي صنفان: )  اجلربية: نسبة إىل القول باجلرب، وهو يف اصطالح املتكلمني نفي الفعل ع١(
جربية خالصة، وهي اليت ال تثبت للعبد فعًال وال قدرة على الفعل أصًال، وإمنا هو كالريشة يف مهب الريح، أو ورق 
 الشجر حتركها الرياح، كاجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان، ويقرب منهم النجارية: أتباع أيب عبد اهللا احلسني بن حممد
النجار، والضرارية:أتباع ضرار بن عمرو القاضي، وجربية غري خالصة: وهي اليت تثبت للعبد قدرة غري مؤثرة، وتنسب 

)، واعتقـادات فرق ١/٧٢للشهرستاين ( -الفعل إليه على جهة الكسب واملباشرة، كاألشاعرة. انظر: امللل والنحل
)، و( ١٢٨، ٨/١١٨ابن تيمية (- )، وجمموع الفتاوى٦٩- ٦٨فخر الدين الرازي(  -املسـلمني واملشـركني

١٣/٢٢٨.(  
  ) وهم اخلوارج واملعتزلة.٢(
واحنازوا إىل حروراء: موضع قرب  -رضي اهللا عنه-احلرورية: اسم للخوارج الذين خرجوا على علي بن أيب طالب )٣(

، ويستحلون -رضي اهللا عنهما-وعمر، ويتولون أيب بكر -رضي اهللا عنهما-الكوفة، يتربءون من عثمان وعلي
ابن   -)، والبداية والنهاية٦٨حممد امللطي( -األموال والفروج، ويأخذون بالقرآن وال يقولون بالسنة. انظر: التنبيه والرد

  ).٢/٢٤٥ياقوت احلموي( - )، ومعجم البلدان٢٨٠-٧/٢٧٨كثري(
  ).٣/٥الرسائل الشخصية( -) جمموع مؤلفات الشيخ ٤(



٢٤٩ 

ُميثل الدين ويُطبقه  على الـُمخالف باعتبارها أصًال من أصول اإلسالم، ويرى كل منهم أنه من 
   .)١(كما أراد اهللا، ومن خالفه فهو من أهل الضالل والكفر والفسوق والعصيان

فإنه حيذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها  ،وإذا كان اإلسالم يدعو إىل الوسطية
 معول هدم لألمن بفروعه وعلى رأسه األمن الفكري هما ُيشكل من من إفراط وتفريط، فكل

 السري إىل اهللا، سواء كان ذلك يف الصراط السوي يف عنجنوح ألما مركب واتمع؛  للفرد
  .)٢(التعامل، وخروج عن تعاليم اإلسالم ومقاصده وأالتفكري  وأ أو العمل، االعتقاد

فاإلسالم"يقوم على الوسطية واالعتدال، وعلى رفع احلرج واملشقة، وقد ُبين اإلسالم على  
د من أبرز خصائصه ومساته، فالتزام الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط أو اليسر الذي يُع

واألمن مبفهومه الشامل عامة، التفريط يُعد من أهم الضمانات لتحقيق األمن الفكري خاصة، 
��:- تعاىل - يقول w�e� � � �d�c� � � � �b�a�`v)تعاىل -ويقول ،)٣-:�w�Z

k� fe�d�c�b�a�`�_� �^�]�\�[v)٤(، 
  .)٥( �w��Æ�¦¥�¤�£�¢¡����~�}��|��{�zv:-تعاىل -ويقول

ومما سبق يتضح أن وسطية اإلسالم تستلزم االبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف كل شيء؛ 
ألن الزيادة على املطلوب يف األمر إفراط، والنقص عنه تفريط، وكل من اإلفراط والتفريط خروج 

 )٦(الم تقتضي إجياد شخصية إسالمية معتدلة"عن جادة الطريق، باإلضافة إىل أن وسطية اإلس
تطبيًقا كامًال على قدر الوسع واالستطاعة يف مجيع  �ُتطبق ما أمر اهللا به، وأمر به رسوله 

  مناحي احلياة.

                                                           

جريدة الرياض  -عبد احلفيظ املالكي -األمن الفكري من املصطلحات احلديثة، وأبرز احنرافاته ارتكاب اجلرمية) انظر: ١(
  هـ.٢٧/٧/١٤٢٨) ١٤٢٩١العدد (

 -)، واألمن الفكري وأسسه يف السنة النبوية٢٦-٢٥( احلقيلسليمان - انظر: متطلبات احملافظة على نعمة األمن  )٢(
  هـ).١٤٣٠) حبث مقدم للمؤمتر األول لألمن الفكري (١٤( مجال بادي وإبرهيم شوقار

  ].١٠٧) سورة األنبياء آية رقم [٣(
  ].١٤٣) سورة البقرة آية رقم [٤(
  ].٧٨) سورة احلج آية رقم [٥(
 )٤٣العدد () جملة البحوث األمنية ٤٥-٤٤عبد احلفيظ املالكي ( -مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه األمن الفكري )٦(

  هـ).١٤٣٠شعبان (
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مسلك الوسطية يف دعوته وجعلها ركيزة من ركائزها؛ ليقينه  - رمحه اهللا -سلك اإلمام وقد
وبالتايل تعمل على تثبيت العقيدة الصحيحة يف اإلنسان، إذ إن  أا ُحتقق التوازن يف الفكر،

الفكر املتزن الوسط يُبىن على العقيدة الصحيحة، ويدفع باإلنسان إىل االبتعاد عن أسباب 
  الغلو، والتعصب، واتباع اهلوى، واجلمود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٥١ 

� �� �� �� � 

 الشريعةالفصل الثالث: تطبيق 
 وفيه ثالثة مباحث:

  الشرعي األول: إقامة القضاءالمبحث �

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبحث الثاني:�

 تطبيق السنة في حياة الناس اليومية المبحث الثالث:�
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  الشريعةالفصل الثالث: تطبيق 
هو العمل املبين على  �اهلدف األمسى واملقصد األسىن من التلقي عن اهللا، وعن رسوله 

شريعة رب العاملني يف واقع الناس هو املقصد الذي من أجله أُرسل  العلم الصحيح، وتطبيق
الرسل، وأُنزلت الكتب؛ ألنه لن تستقيم حيام، ولن يستقر أمنهم إذا انفصلوا عن شريعة 

  رم.

 يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن: "- رمحه اهللا - قال ابن القيم
 مسألة فكل ؛كلها وحكمة ،كلها ومصاحل ،كلها ورمحة كلها عدل وهي ،واملعاد املعاش

 احلكمة وعن ،املفسدة إىل املصلحة وعن ،ضدها إىل الرمحة وعن ،اجلور إىل العدل عن خرجت
 ،عباده بني اهللا عدل فالشريعة ،بالتأويل فيها أدخلت وإن الشريعة من فليست ،العبث إىل

 داللة أمت � رسوله صدق وعلى عليه الدالة وحكمته ،أرضه يف وظله خلقه بني ورمحته
 التام وشفاؤه ،املهتدون اهتدى به الذي وهداه ،املبصرون أبصر به الذي نوره وهي ،وأصدقها

 سواء على استقام فقد عليه استقام من الذي املستقيم وطريقه ،عليل كل دواء به الذي
 والنور والدواء والغذاء احلياة ا فهي ؛األرواح ولذة ،القلوب وحياة ،العيون قرة فهي ،السبيل
 يف نقص وكل ،ا وحاصل ،منها مستفاد هو فإمنا الوجود يف خري وكل ،والعصمة والشفاء
 العصمة وهي ،العامل وطوي الدنيا خلربت بقيت قد رسوم ولوال ،إضاعتها من فسببه الوجود
 -وتعاىل سبحانه -اهللا أراد فإذا ،تزوال أن واألرض السموات اهللا ميسك وا ،العامل وقوام للناس
 هي رسوله ا اهللا بعث اليت فالشريعة ،رسومها من بقى ما إليه رفع العامل وطي  الدنيا خراب
  .)١(واآلخرة" الدنيا يف والسعادة الفالح وقطب ،العامل عمود

 - رسلهوحقيقة الشريعة اليت ينبغي تطبيقها يف واقع الّناس، هي ما أمر اهللا به على لسان 
 اهللا طاعة هي لشريعةا:" - رمحه اهللا -، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-عليهم الصالة والسالم

�w��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç: -تعاىل -اهللا قال وقد ،منا األمر وأويل ورسوله
��å��ÑÐ�Ïv)معصيته وحرم ،القرآن من كثري آي يف رسوله وطاعة طاعته أوجب وقد ،)٢ 

 بضد وأوعد ،رسوله وطاعة طاعته على وجنته ،ورمحته ومغفرته ،برضوانه ووعد ،رسوله ومعصية
                                                           

  ).٣/١) أعالم املوقعني عن رب العاملني(١(
  ].٥٩) سورة النساء آية رقم [٢(
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 أن ،معامل أو ،ابدـع أو ،أمري أو ،عامل من أحد كل فعلى ،رسوله ومعصية معصيته على ذلك
 أو ،عبادة أو عمل أو ،ي أو أمر أو ،حكم أو علم من به قائم هو فيما ورسوله اهللا يطيع
  .ذلك غري

 عن خروج عنها اخلروج أن كما ،طاعتهم حتت والدخول الرسل اتباع: الشريعة وحقيقة 
�§��w:القف ،عليه بالقتال أمر الذي اهللا دين هي الرسل ةـوطاع ،لـالرس طاعة �¦�¥

� �̧¬�«�ª���©�¨v)قال قد فإنه ،)١ :�w�E�D�C�B�A

�N�GFv)له دين له والطاعة، )٢.  

 عصاين ومن ،أطاعين فقد أمريي أطاع ومن، اهللا أطاع فقد أطاعين من:"� النيب وقال
 طاعتهم جتب مواضع هلم والعلماء واألمراء ،)٣("عصاين فقد أمريي عصى ومن ،اهللا عصا فقد
  .يأمرون فيما والرسول اهللا يطيعوا أن اأيضً  هم وعليهم ،فيها

 ،حاله يف ورسوله اهللا منهم كل يطيع أن سنيؤو واملر  سؤو والر  والرعية الرعاة من كل فعلى
  .له شرعها اليت اهللا شريعة ويلتزم

 اخلروج لنفوسهم سوغوا صنف ،الناس من صنفان فيهاغلط  يطول تفصيلها مجلة وهذه
 جهًال  مصاحلهم متام عن الشريعة قصور لظنهم ورسوله؛ اهللا وطاعة ورسوله اهللا شريعة عن

 .حمًضا هوى أو ،وهوى جهال أو ،منهم

 العمل ميكن ال أنه والناس هم تومهوا حىت فضيقوها الشريعة قدر معرفة يف قصروا وصنف
  .)٤("أعلم واهللا ،وسعتها قدرها ومعرفة الشريعة مبسمى اجلهل ذلك وأصل ،ا

 مأمورون العباد مجيعبل " ،والشريعة ليست لزمان دون زمان، وال لفئٍة دون ُأخرى
 منفذة تكون أن الدولة على وجيب ،وغريها العبادات يف وتشريعاا الشريعة ألحكام باخلضوع

                                                           

  ].٣٩) سورة األنفال آية رقم [١(
  ].٨٠) سورة النساء آية رقم [٢(
������w:- تعاىل - باب قول اهللا- كتاب األحكام- ) رواه البخاري يف صحيحه٣( ÑÐ� �Ï� � �Î� �Í� �Ì� �Ë� �Êv )٥٩٥ (

  ).٧١٣٧(ح
  ).٣١٠- ١٩/٣٠٩الفتاوى() ٤(
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 عليه -الكرمي النيب سار هذا وعلى ،تصرفاا مجيع يف سلطاا حتت سائرة ،الشريعة حلكم
 أئمة عليه وسار ،-وأرضاهم عنهم اهللا رضي-  الكرام أصحابه وسار ،-والسالم الصالة
 وذا ،للناس وحياة اونورً  اروحً  الشريعة هذه اهللا جعل وقد ،شيء كل يف ذلك بعد اإلسالم
 ؛احلياة ألا ؛إليها ضرورة يف كلهم البشر وأن ،الشريعة هذه إىل الضرورة أشد يف أنك تعرف
  .)١("وشقاء وموت فظلمة عداها وما ،النجاة إىل املفضي املستقيم الصراط وألا ؛النور وألا

والشريعة يلزم من تطبيقها التزام املنهج الصحيح يف العقيدة، والفقه، واألمر باملعروف، 
والنهي عن املنكر، ويف إقامة القضاء الشرعي يف واقع حياة الناس، وهذا له أثره املباشر على 

  األمن الفكري. 

اجلوانب إقصاء لبعض  -رمحه اهللا -ولقد كانت احلال السائد يف واقع الناس زمن اإلمام
الشرعية العملية، وقد حرص على بعثها يف نفوس الّناس، وربطها بأصلها، ومن ذلك: تطبيق 

يف كل نَفس من أنفاسهم، وأحيا شعرية  �السنة يف حياة الناس اليومية؛ ليعيشوا مع املصطفى 
مة ال جيّليها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واليت بغياا يتطاول الباطل وأهله، وتسود ظل

  إال صبح احلق الذي متتلئ به النفوس املؤمنة.

ويف احلياة ال يسلم الناس من االختالف، وهي سنة جارية، فيحتاج الناس معها إىل 
هلم هذا املطلب؛ لكنه ُخيالف ما كان عليه الناس قبل  - رمحه اهللا -التقاضي؛ لذا حقق اإلمام

  ويتضح ذلك جليا يف املباحث التالية. دعوته، وهذه األمور هلا أثرها يف الفكر،

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٢/٢٤٧عبد العزيز بن باز(-) جمموع فتاوى ابن باز١(
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  الشرعي : إقامة القضاءاألولالمبحث 
إن اتمعات على اختالفها وأجناسها، وزماا ومكاا؛ ال ختلو من اخلصومة 
واالختالف، وتباين وجهات النظر، واليت تستدعي اللجوء إىل طرف ثالث لفصل النزاع، فإذا 

  فلن َيسلم من احليف واجلور يف القضاء. مل يكن هذا الطرف مأمونًا

ومل يراع مصاحل الناس حق مراعاا إال شرُع رب العاملني؛ ألنه تنزيل من حكيم محيد؛  
، والذي -عز وجل -وألن القضاء الشرعي ُميثل ميزان العدل احلقيقي؛ الستمداده من شرع اهللا

w��D�C�����B�A���L�K�J�I�H�G�F�Eيقتضي التسليم ألحكامه بال ُمنازعة 

�Y���X�W��V�U�T�S�R�QP�O�N�Mv)١(.  

، وصول احلقوق إىل القضاء املقصود من: "-رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
،  ة إزالة املفسدةفوصول احلقوق هو املصلحة، وقطع املخاصم  أهلها، وقطع املخاصمة،

ووصول احلقوق هو من العدل الذي   فاملقصود هو جلب تلك املصلحة، وإزالة هذه املفسدة،
تقوم به السماء واألرض، وقطع اخلصومة هو من باب دفع الظلم والضرر، وكالمها ينقسم إىل 

ففي وصول احلقوق إىل مستحقها، حيفظ موجودها، وحيصل   إبقاء موجود، ودفع مفقود،
فإذا حصل الصلح زالت اخلصومة   ويدفع مفقودها، ،قصودها، ويف اخلصومة يقطع موجودهام

  .)٢(املقصودين" إحدىاليت هي 
فإذا ساد العدل وزالت اخلصومة أمن الناس واطمأنوا وحتقق أمنهم الفكري؛ إذ ال شتات 

 تستقيم الناس وأمور": -رمحه اهللا - يف الفكر بسبب اخلصومات، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 وإن احلقوق يف الظلم مع تستقيم مما أكثر اإلمث أنواع يف االشرتاك فيه الذي العدل مع الدنيا يف
 وإن الظاملة يقيم وال ،كافرة كانت وإن العادلة الدولة قيميُ  اهللا إن: قيل وهلذا إمث؛ يف تشرتك مل

 قال وقد ،واإلسالم الظلم مع تدوم وال ،والكفر العدل مع تدوم الدنيا: ويقال ،مسلمة كانت
 وإن الدنيا يف صرعيُ  فالباغي ؛)٣("الرحم وقطيعة البغي من عقوبة أسرع ذنب ليس" : �النيب 

                                                           

  ].٣٦سورة األحزاب آية رقم [ )١(
  ).٣٥/٣٥٥ابن تيمية ( -الفتاوى )٢(
كتاب -)، والرتمذي يف جامعه٤٩٠٢)(ح١٥٨٣باب يف النهي عن البغي(-كتاب األدب-رواه أبو داود يف سننه )٣(

)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ٢٥١١)(ح١٩٠٤عيد على البغي وقطيعة الرحم (باب عظم الو - صفة القيامة
)، واحلديث صححه األلباين كما يف السلسة الصحيحة ٤٢١١) (ح٢٧٣٣باب البغي(- كتاب الزهد-وابن ماجه

  ).٩١٨) (ح٢/٥٨٨(
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 بعدل الدنيا أمر قيمأُ  فإذا، شيء كل نظام العدل أن وذلك ،اآلخرة يف امرحومً  له امغفورً  كان
 كان وإن ،تقم مل بعدل تقم مل ومىت ،خالق من اآلخرة يف لصاحبها يكن مل وإن ،قامت

  .)١("اآلخرة يف به جيزى ما اإلميان من لصاحبها

مل يكن يف جند قانون وال شريعة إال ما -رمحه اهللا -ويف الزمن الذي سبق دعوة اإلمام
، وكانت عادة األخذ بالثأر شائعة بني القبائل العربية، وقد )٢(قضت به أهواء ألمراء وعماهلم

األخذ بالثأر سنني طويلة، إذا مل جتد تسوية للخالف، وكان الغدر تستمر احلروب من أجل 
سائًدا بال ُمباالة، إذ ليس مثة قوة تقتص من الغادر، ومل يكن هناك دين يزجر عن الغدر 
واحليف، وال يُوجد نظام مكتوب، وال جمالس معقودة إلصدار األحكام، وكانوا إذا ما اختلفوا 

ينزعوا إىل حتكيم السيف، رفعوه إىل العارفة، وأحكامه مطاعة يف أمر ُأشكل عليهم حله، ومل 
عند مجيع القبائل، وتقوم مقام األنظمة النافذة، وقد تصدر أحيانًا بعض أحكام من العارفة 
مغايرة للحق؛ يتحيز ا جلانب الرؤساء، وذوي القوة والشدة والبأس خشية بأسهم وجورهم 

  .)٣(وشدم

كانت إمامة الدين وما يتبعها من الواليات   - رمحه اهللا - سعودويف عهد األمري حممد بن 
، حيث كان املرجع يف شؤون -رمحه اهللا -واملصاحل املتعلقة ا بيد اإلمام حممد بن عبد الوهاب

العدل والقضاء، وقد كان جيعل يف كل بلدة كبرية قاضًيا ومفتًيا؛ ويف الصغرية قاضًيا ويعني هلم 
  عطاء من بيت املال.

ا جعل يف كل بلد حمتسًبا، وكان من حقه مراقبة القضاة، يف عدم خروجهم للناس كم
  .)٤(واحلكم هلم، أو تعديهم على أموال الناس، أو أخذوا شيًئا مقابل أحكامهم 

 فيه تتوافر من يُعني وكان والقبائل، األفراد بني املنازعات بفض يقومون القضاةقد كان و 
رمحه  -، اليت تتطلبها هذه الوظيفة، وقد قام اإلمامالشرع بعلوم درايةمن  املهمة، هلذه الكفاية

 - رمحه اهللا -ففي عهد اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعودمبهمة القضاء خري قيام،  - اهللا

                                                           

  ).٢٨/١٤٦جمموع الفتاوى (  )١(
)٢ َلفيانظر: اإلمام حممد بن عبد الوهاب عقيدته الس ( ة وثناء العلماء عليهة ودعوته اإلصالحي– ) ٢٨أمحد آل أبو طامي  .(  
  ).٤٣ -٤٠حسني خزعل (-) انظر:حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب٣(
  )، وهذا له مثل يف واقعنا، كاملفتشني القضائيني، واهليئات الرقابية.٣٨٦-٣٨٤) انظر: املرجع السابق (٤(



٢٥٧ 

بعث القضاة إىل مجيع البلدان اليت خضعت لسلطته، وذلك التساع رقعة الدولة يف عصره، 
منصب القضاء، والذين ُخيتارون بناء على صالحهم وتقواهم،  ووفرة العلماء الصاحلني لتويل

وقدرم العلمية، وخصص هلم عطاء من بيت املال، ال على ما اعتاد الناس من الرسوم اليت 
تُفرض على املتخاصمني، وُمعتمدهم يف احلكم الدليل من الكتاب والسنة، وُميكن استئناف 

  . )١(أحكامهم إىل كبري قضاته يف الدرعية

  :- رمحه اهللا -ومن التطبيق العملي إلقامة القضاء يف زمن اإلمام

أنه حكم على امرأة أقرت على نفسها أا زنت، وتبني أا حمصنة، وسليمة  - ١
رمحه  -العقل، وشهدت على نفسها أمام اجلم الغفري، وأقامت البينة على زناها، فأقام اإلمام

 .)٢(الشرعي يف مثل هذه اجلناية، وفق املنهج اإلسالميعليها احلد، الذي هو من القضاء  - اهللا

 قاضي الرجل فأخرب جملسه، يف رجًال  سب  - رمحه اهللا -أن األمري عبد العزيز رَ كِ ُذ  - ٢
فلما حضر  األمري، ِإىل فأرسل - رمحه اهللا - الوهاب عبد بن حممد اإلمامحينئذ، وهو  الدرعية

 املسّبة يشرتي أن الرجل على القاضي فعرض بالذنب، فاعرتف أجلسه جبانب خصمه،
ا بالعص الضرب وهو الناس، سائر على كحكمه األمري على فحكم الرجل، فأىب بالفداء،

 اخلربُ  وسرى احلنيف، الشرع به حيكم ملا وطاعة امسعً : يقول وهو األمري، فتلقاه ،عشرين ضربة
  .)٣(العدالة هذه الناس فحمد الدرعية، أهل وِإىل سعود، آل ِإىل

عادًال متأنًيا يف أحكامه، ُممحًصا للدليل والقول الذي يبين  - رمحه اهللا - وكان اإلمام  
بىن عليه حكمه والتزمه، وإال  �عليه حكمه، فإن وجد نصا من كتاب اهللا أو سنة رسوله 

  .)٤(رجع إىل كتب أهل العلم يف املسألة 

 وينبغي"يكون عليه فقال: أدب القاضي وما ينبغي أن - رمحه اهللا -وقد ذكر اإلمام
 يف اهللا ذكرها اليت باآلداب يتأدب أن املنصب ذا اهللا ابتاله ملا -بطاعته اهللا أعزه-  للقاضي

                                                           

)، وتاريخ ١/٢٧٣عثمان بن بشر( -)،  وعنوان اد يف تاريخ جند٢١٢هارفرد جونز( -) انظر: موجز لتاريخ الوهايب١(
  ).٢٤٦عبد الرحيم عبد الرمحن( - الدولة السعودية األوىل

  ).١/٨٧عثمان بن بشر (-انظر: عنوان اد يف تاريخ جند )٢(
  .)١٠٨، ١٠٧حسن الريكي ( –) انظر: ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب ٣(
  ).٤٨٤حسني خزعل( – ) انظر: حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب٤(
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 ال :ذلك فمن ،يوقنون لقوم ورمحة وهدى ،فيه اختلفوا ما للناس ليبني نزلأُ  الذي ،كتابه
، وقد وصف اهللا يعجل وال ،واملنافقني الفساق سعايات عند ويثبت يوقنون، ال الذين يستخفنه

  .)١(املنافقني يف كتابه بأوصافهم، وذكر شعب النفاق لُتجَتنب، وُجيتنب أهلها أيًضا"

 أن ينبغي: القاضي أدب بابيف اختصاره لإلنصاف والشرح الكبري: " -رمحه اهللا-وقال
 عبد بن عمر قال ،فطنة ذا متأنًيا، حليًما ضعف، غري من ليـًنا عنف، غري من اقوي  يكون
 والنزاهة، والورع، والفقه، العقل،: وصمة فيه كان واحدة منها القاضي فات إن سبع :العزيز

  .واحللم بالسنن، والعلم والصرامة،

 فله ،حق بغري علي  حكمت: قال وإن ،عليه ويصيح التوى، إذا اخلصم ينتهر أن وله
 ملا ويوفقه الزلل من يعصمه أن ويدعوه عليه، اسر  ويتوكل باهللا، ويستعني ،العفو وله تأديبه،
  .يرضيه

 هظِ فْ ولَ  هظِ حلَْ  يف اخلصمني بني ويعدل ،فاألول باألول ويبدأ املسجد، يف القضاء يكره وال
  .ويشاورهم الفقهاءَ  هجملسَ  ضرُ وحيْ  ،عليه والدخول

 والربد ،والوجع ،واهلمّ  ،والعطش ،اجلوع شدة يف وال حاقن، وال غضبان، وهو يقضي وال
  . والنعاس ،املزعج واحلر ،املؤمل

 له يكون أال بشرط واليته، قبل يهاديه كان ممن إال هدية يقبل وال يرتشي، أن له حيل وال
  .)٢("املال بيت يف جيعلها أن لُ مِ تَ وحيَْ  ا، رَ  إىل واهلدية الرشوة ويرد كومة،حُ 

قيام الدعوة من قبل القضاة وقد كان هناك عدد من املظاهر الـُمخالفة اليت ُمتارس قبل 
 بالكتاب ُعلم قد ، ومنها رشوة احلاكم، واليت فندها بقوله:"-رمحه اهللا -واليت أنكرها اإلمام

 حق إبطال على الرجل يأخذ ما هو والرشوة ،وقبحها الرشوة حترمي، والعقول والفطر والسنة
 إىل حق إيصال على يؤخذ ما أيًضا وهي ،منازعك لك يسلمها وهذه، باطل وإعطاء

 باإلمجاع، عنها منهي حرام، فهذه رشوة، يعطيه حىت فيه يدخل وال يسكت بل مستحقه،
  .اإلمجاع خالف فقد حلها عىاد  فمن ،أخذها من ملعون

                                                           

  ).٣/١٣٩الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ١(
  ).٤/٥٣٣خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري ( –) جمموع مؤلفات الشيخ ٢(



٢٥٩ 

 وأمجع ،� اهللا رسول شريعة به حكمت: فنقول هذا؟ بتحرمي حكمت شريعة بأي: وقوله
  . امللعونون املرتشون ذلك وأحلّ  أمته، علماء ذلك على

 لصاحبها يكن مل ولو احلكم، بسبب احلاكم إىل ُتدفع اليت اهلدايا: الرشوة أنواع ومن
  .هذا مثل يف رخص العلماء من أحًدا أعلم ال ؛حاضر غرض

 حلظه يف اخلصمني بني العدل جيب: فيه حتكمون الذي كتابكم يف كان إذا والعجب 
 اخلصمني، أحد على محران عشرة أكل من هذا فأين عليه، والدخول وكالمه وجملسه ،ولفظه

 أم! هذا؟ حبلّ  حكمتْ  شريعة أي! اهللا سبحان له؟ وحكم صاحبه من بدهلا أخذ يعطه مل وإن
  .)١( "!وجهه وأقوى حياءه وأقل هذا، مثل يف جيادل من أجهل ما أجازه؟ عقل أي

على ما رمسه من منهج يف حتري احلق والقول به، ويف  - رمحه اهللا - ولقد سار أتباع اإلمام
يف جوابه عن سؤال: إذا توقف املفيت  - رمحهما اهللا - يقول اإلمام عبد اهللا بن اإلمام حممدهذا 

 اهللا عن علم عنده الذي الوعيد يتناوله الذي أن اعلمهل يكون داخًال يف الكتمان؟ فأجاب: "
 اهللا حكم له يتبني حىت فتوقف احلكم، عليه أشكل من وأما فيكتمه، عنه فيسأل ورسوله،
 أن املفيت على والواجب ،العلماء اختالف عرف ولو توقف، إذا عليه حرج ال فهذا ورسوله،

 وحرم ،هلم أحل فيما عباده، وبني اهللا بني للحكم نفسه ضعر  قد أنه ويعلم وخيشاه، اهللا يراقب
  .)٢( "عامله إىل فليكله جهله، أو عليه أشكل وما بعلم، إال يتكلم فال عليهم،

 ابتلي إذا والقاضي، للمفيت ينبغي ولكن":)٣(بطني أبا اهللا عبدويف هذا الصدد يقول 
 اليت واملسائل ،الراجح له يتبني مل إن يقلد أو الصواب، حتري يف جيتهد أن املسائل، من بشيء

 فيها القول بل صريح، صحيح حديث القولني أحد مع وليس العلماء، بني اخلالف فيها يقع
 له بد ال الذي القاضي إال التوقف، فيها لإلنسان ينبغي فالذي ذلك، وحنو والقياس باالجتهاد

                                                           

  ).٢/١٢فتاوى ومسائل( –) جمموع مؤلفات الشيخ ١(
  ). ٥٣٠/  ٧مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
وتعلم فيها، ورحل إىل شقراء  ،ـ)ه١١٩٤( سنة سدير روضة يف ولدعبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أبا بطني،   )٣(

النتصار وغريمها، وله تالميذ كثر، والدرعية، توىل القضاء يف عدة مناطق، وله مؤلفات، منها: تأسيس التقديس، وا
إبراهيم بن -). انظر: تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جندهـ١٢٨٢( سنة شقراء يف وتويفُلقب مبفيت الديار النجدية، 

  ).٢٤٤-٤/٢٢٥عبد اهللا البسام(-)، وعلماء جند خالل مثانية قرون١٢٨عيسى (
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 إال شيًئا الناس على حيرم أن ألحد ينبغي فال وإال الصواب، حتري يف فيجتهد القول، من
  .)١("بدليل

واملدن الداخلية يف اجلزيرة العربية قبل الدعوة السَلفية اليت قام ا ولقد كانت الصحراء 
قد تشبعت باختالل األمن الفكري الذي عشعشت  -رمحه اهللا - اإلمام حممد بن عبد الوهاب

به العقول اليت تسودها الفوضى الفكرية، فعندما أذعن الناس هلذه الدعوة املباركة، خضعوا 
ادوا لشرعه؛ لذا أُرسل القضاة الذين خترجوا من مدرسة اإلمام إىل املناطق حلكم اهللا، وانق

اخلاضعة حلكم الدولة السعودية، وُقررت هلم مكافآت من بيت املال، وُحرمت عليهم الرشوة 
اليت كانت سائدة قبل دعوة اإلمام، وكان القضاة من أكثر الناس استقامة ومقدرة علمية؛ لذا 

وانقادوا، فأمنوا وقرت عيوم، وانقشعت ظلمة اخلوف والوجل اليت كانت  سلم هلم الناس
؛ )٢(تسيطر عليهم مع دنو ظالم الليل، واليت قد ينفلق الصبح عن إحماهلم بسبب اللصوص

وذلك ألن عدم االتزان يف تطبيق الدين وتعطيل شريعة رب العاملني، من أهم األسباب املؤدية 
كثري من أحكام الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت ليأمن الناس على إىل فقدان األمن؛ إذ إن ال

حيام ومقوماا، ففرضت العقوبات واحلدود والتعزيرات لذلك، وإذا ُعطل شرع اهللا وأُعرض 
  .)٣(عنه وعن التحاكم إليه فُقد األمن بشىت صوره

رعي، امتثاًال ألمر وأتباعه على إقامة القضاء الش -رمحه اهللا - ومما سبق يتبني حرص اإلمام
وفق املنهج الشرعي، إقامًة للعدل، وعصمة لألنفس، وحفظًا لألموال  �اهللا وأمر رسوله

واألعراض، واستقرارًا لألمن يف اتمع، وسالمة لألمن العقدي والفكري، وأن يعيش الناس 
  سعداء يف ظل شريعة رب العاملني.

غ األمهية يف حتقيق األمن الفكري، ومقوماته، ومما ال شك فيه أن للقضاء دورًا بارزًا وبال
سواء كان ذلك بصورة مباشرة، أو غري مباشرة يف حياة األمة، وذلك بتجرمي املنحرف فكريا 

  .  )٤(وعقابه

                                                           

  ).٥٣٣ -٧/٥٣٢عبد الرمحن بن قاسم (مجع: -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية١(
  ).٤٦-٤٥جوهان بوركهارت ( - ) انظر: مواد لتاريخ الوهابيني٢( 
  ).٣٢أمل نور (- مفهومه األمن الفكري يف االسالم وتطبيقاته الرتبوية) انظر: األمن الفكري ٣(
) ٤٣) جملة البحوث األمنية العدد (٦٧( عبد احلفيظ املالكي –انظر: األمن الفكري مفهومه، وأمهيته، ومتطلبات حتقيقه  )٤(

  هـ).١٤٣٠شعبان (



٢٦١ 

  المبحث الثاني: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ألنبياء بعد هو حب اخلري للغري، وقيام أتباعها بواجب ا �إن مما تتميز به أمة حممد 

نبيها، ومن ذلك تبليغ دين اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والذي يرتتب عليه خري 
��w ���T:-تعاىل -الدنيا واآلخرة، كما قال S� R� Q� P� O� N

�ZY�X��W�V�Uv )١(.  

w��l��k�j�i��h�g�fوهذا القيام امتثال ألمر اهللا تعاىل، حيث قال: 
�t�s�r�qp�o�n���mv )٢(.��������� �� �� �� �

يف  - تعاىل-ويف القيام ذه الشعرية التمكني، واستتباب امللك واألمن، وثبات احلكم قال
���w��|�{��z�y�x�w�vصفة من ينصرهم من عباده:  �u�t

��e�d�c��ba�`�_�~�}v)٣(.  

 عرف،يُ  وا ينصره، من عالمة ذكر مث" :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
w�t: فقال كاذب فهو الوصف، ذا يتصف ومل دينه، وينصر اهللا رـينص أنه عىاد  من أن

x�w�v� � � � u�v� منازع غري من عليها، املتسلطني وجعلناهم إياها، كناهمملّ : أي 
��w معارض، وال ينازعهم، �z�yv ا، يفا، وحدودها، أوقايف وشروطها، وأركا 

  .واجلماعات اجلمعة

w�|�{v هم الذين أهلها، آتوها ا،عمومً  رعيتهم وعلى ا،خصوصً  عليهم اليت 
  .أهلها

������������������������������w�~�}�v اهللا، حقوق من وعقًال  اشرعً  سنهحُ  معروف كل يشمل وهذا 
  .اآلدميني وحقوق

                                                           

  ].١١٠سورة آل عمران آية رقم [ )١(
  ].١٠٤سورة آل عمران آية رقم [ )٢(
  ].٤١سورة احلج آية رقم [ )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٦٢ 

     w�� � ba�`�_v عنه والنهي ،بالشيء واألمر قبحه، معروف وعقًال  اشرعً  منكر كل 
 الناس أجربوا وتعليم، تعلم على يتوقف واملنكر املعروف كان فإذا به، إال يتم ال ما فيه يدخل
 التعزير، كأنواع مقدر، غري أو ا،شرعً  مقدر تأديب على يتوقف كان وإذا والتعليم، التعلم على
 يتم ال مما ذلك وحنو ذلك، لزم له، ينصدّ تَ مُ  أناس جعل على يتوقف كان وإذا بذلك، قاموا
  .به إال املنكر عن والنهي باملعروف األمر

w�� �e�d�cv للتقوى، العاقبة أن أخرب وقد اهللا، إىل ترجع األمور، مجيع: أي 
 واحلالة احلميدة، العاقبة له كانت اهللا، بأمر وقام امللوك، من العباد على اهللا سلطه فمن

 ملك له حصل وإن فإنه نفسه، هوى فيهم وأقام باجلربوت، عليهم تسلط ومن الرشيدة،
  .)١("مذمومة وعاقبته مة،ؤو مش فواليته محيدة، غري عاقبته فإن قت،ؤ م

ومن هنا يتبني أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنه سبب كل فالح وجناح يف 
الدنيا واآلخرة، ومقوم من مقومات أمن اتمع والفكر، وأنه وسيلة من وسائل القيام 

  باإلصالح الشامل.

امتثال لقول من مل يرتك خريًا إال دل أُمته عليه، وال شرا إال وكيف ال يكون كذلك؟ وهو 
 مل فإن بيده، فليغريه امنكرً  منكم رأى من: "-عليه الصالة والسالم - حذر منه، وهـو القائل

، وهذا احلديث فيه داللة )٢("اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع
  ف والنهي عن املنكر، على كل مسلم، حسب االستطاعة.واضحة على وجوب األمر باملعرو 

فمن طّبق هذه الشعرية مبفهومها الشامل؛ فإنه يدخل فيها األمر باملعروف الفكري، 
والنهي عن املنكر الفكري، فالعالقة بينهما تكاملية، يف كون األمر باألمن الفكري صورة من 

  .)٣( الفكر املنكر تغري السلوك املنكرصور األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا تغري

                                                           

  ).٥١٣-٥١٢تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( )١(
 وأن ،وينقص يزيد اإلميان وأن اإلميان من املنكر عن النهي كون بيان باب -كتاب اإلميان-رواه مسلم يف صحيحه )٢(

   ).٤٩)(ح٦٨٨(واجبان املنكر عن والنهي باملعروف األمر
  ).١٠٤، ١٠٣شاكر العصيمي ( - انظر:شعرية األمـر باملعروف والنهي عن املنكر ودورها يف حتقيق األمن الفكري )٣(



٢٦٣ 

 الذي مهِ ُـ امل وهو ،الدين يف عظماأل القطب هو ،املنكر عن والنهي باملعروف األمرو"
 واضمحلت ،النبوة لتعطلت وعمله علمه مهلوأُ  ،بساطه يو طُ  ولو ،أمجعني النبيني له اهللا ابتعث
 ،اخلرق واتسع ،الفساد واستشرى ،اجلهالة وشاعت ،الضاللة وفشت ،الفرتة توعمّ  ،الديانة

  .)١("التناد يوم إال باهلالك يشعروا ومل ،العباد وهلك ،البالد وخربت

���w�b�a: - تعاىل -قال �`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W

��h�����g�f�e�d�cv )٢(.  

مرده إىل  هاواستمرار فمن منطلق األمر باملعروف والنهي عن املنكر، نالت األمة اخلريية، 
   اليت حازت به هذا الشرف وهذه الدرجة الرفيعة.األسباب 

 هناك فئات كثرية ضّلت يف هذا الباب،، وهو أن استمرار للواقع املاضي عيشوالواقع امل
تركوا األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، أو قّصروا وانقسم الناس إىل طرفني ووسط، فالكثري 

وهم أقل قاموا باألمر باملعروف لقسم اآلخر وا، وهذا صنف أهل التفريط، بيّـًنافيه تقصريًا 
لم يعرفوا مراتبه ودرجاته وحدوده، أو مل قاموا به على غري هدى، فعن املنكر، ولكنهم  النهيو 

  كثري منهم يف الغلو واإلفراط. اليلتزموا ا، فوقع 
وأمر به ، الذين التزموا باملنهج الشرعي الذي أمر اهللا به، القّلة القليلةبقي الوسط وهم و 
، واعتنوا ذا الركن العظيم، من أجل القيام به على الوجه املشروع، والذي حث عليه �رسوله 

  . )٣(الشرع، وبني معامله، ورسم طريقه، وزجر عن االحنراف عنه
 املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر - رمحه اهللا - الوهاب عبد بن حممد اإلمام اهتم وهلذا

َ وبَـ  املنكر عن والناهي باملعروف، اآلمر اهللا، ِإىل الداعي عليه يكون أن ينبغي ما ني.  
:" كان ابن عبد الوهاب مولًعا باألمر باملعروف والنهي -رمحه اهللا - يقول مسعود الندوي

عن املنكر منذ صغر سنه، وصارت البدع تقلق باله منذ دراسته االبتدائية يف الفقه واحلديث يف 
  .)٤( مًال خيالف أصول الدين حاول أداء فريضة النهي عن املنكر"العيينة، وكلما وجد ع

                                                           

  ).٢/٣٠٦( الغزايل حامد أبو - الدين علوم إحياء) ١(
  ].١٦٦سورة األعراف آية رقم [ )٢(
  ).١٤٨ناصر العمر( –) انظر: الوسطية ٣(
  ).٣٤) حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه (٤(
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حني رجوعه من إحدى رحالته  -رمحه اهللا -ويؤكد هذا ابن بشر يف حديثه عن اإلمام
العلمية، ووصوله إىل بلد حرميالء، وأخذ يقرأ على أبيه، وينكر ما يُفعل من البدع والشرك، يف 

إلنكار لذلك، وجلميع احملظورات، وقع بينه وبني أبيه كالم، األقوال واألفعال، فلما كثر منه ا
وبينه وبني الناس يف البلد، وظلت احلال كما هي حىت تويف والده، فأعلن بالدعوة واإلنكار، 

  .)١(واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتبعه أناس من أهل البلد على ذلك

وأرى وجوب االلتزام ذا األمر يف قوله: " يذكر أصوله اليت بىن عليها - رمحه اهللا -واإلمام
  .)٢("األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ما توجبه الشريعة احملمدية الطاهرة

اليت بىن عليها منهجه، قوله: "وندعو الناس إىل إقام  -رمحه اهللا - ومن أصول دعوة اإلمام
شهر رمضان، وحـج بيت اهللا  وصيامالصالة يف اجلماعات على الوجه املشروع، وإيتاء الزكاة، 

���w�x�w�v:-تعاىل -احلرام، ونأمر باملعروف وننهى عن املنكر كما قال � �u�t
�d� c� � ba� `� _� ~� }� |� {� � z� y

ev)٤(")٣(.  

اخلري للناس وحرصه على  - رمحه اهللا - ومع هذا الفضل هلذه الشعرية وحب اإلمام
 ة اليت ينبغي أن تكون عليها؛ لئال تكون هدايتهم إال أنه جعل هلذه الشعرية ضوابطها الشرعي

حلاجة األمة إىل هذه الشعرية يف  - رمحه اهللا–عكسية يف نتائجها، وما ذلك إال استشعارا منه 
 من إىل الوهاب عبد بن حممدزمنه، وما أحوجها هلا من بعده، فيقول يف إحدى رسائله: "من 

 أمور عندكم فيجري: وبعد وبركاته اهللا ةورمح عليكم سالم اإلخوان، من الكتاب هذا إليه يصل
 بعض أن وسببها فهموها، حىت يءش منها جرى إذا إخواننا وننصح ،سابق من عندنا جتري
 بني الفرقة يوجب يءش إىل األمر تغليظ يف خيطئ لكن ،مصيب وهو منكرًا ينكر الدين أهل

w��^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T: - تعاىل -اهللا قال دـوق اإلخوان،

                                                           

  ). ١/٨٥عثمان بن بشر ( -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).٣/٧الرسائل الشخصية(-  جمموع مؤلفات الشيخ  )٢(
  ].٤١رقم [ سورة احلج آية )٣(
   .)٣/٦٤( الرسائل الشخصية– ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(



٢٦٥ 

�d�c�b�a�`�_v )أن: ثالثًا لكم يرضى اهللا إن": � وقال ،)١ 
 اهللا واله من تناصحوا وأن ،تفرقوا وال مجيًعا اهللا حببل تعتصموا وأن ،شيًئا به تشركوا وال تعبدوه
  :ثالث ىلإِ  حيتاج املنكر، عن وينهي باملعروف، يأمر الذي: يقولون العلم وأهل،)٢("أمركم

  .عنه ىوينه به، يأمر ما يعرف أن -

  .عنه وينهى به، يأمر فيما رفيًقا ويكون -

  .األذى من جاء ما على صابرًا -

 صاحب على يدخل إمنا اخللل فإن به، لموالع هذا، فهم على للحرص حمتاجون وأنتم
  .فهمه قلة أو ذا، العمل قلة من الدين

 فاهللا إنكاره، جيز مل افرتاق بسببه حيصل صار ِإذا املنكر إنكار أن العلماء يذكر: وأيضا
على  مضرة إنكاركم صار تفعلوا مل إن فِإنكم فيه؛ والتفقه لكم، ذكرت مبا العمل يف اهللا

 به، واعملوا فيه، وتفقهوا تأملوه، فالزم طويل، فمعناه قصريًا كان وإن الكالم وهذا الدين،...
 صدر إذا أنه كله هلذا واجلامع ،اهللا شاء إن األمر واستقام للدين، نصرًا صار به عملتم فإن

 عليه استلحق وإال وافق فإن أحد، يشرتف ما خفية برفق نصحيُ  أن غريه أو أمري من املنكر
 وال ونصحه أمري على كان نإ إال ظاهرًا اإلنكار فيمكن يفعل مل ، فإنةفيخب منه يقبل رجال
  .)٣("خفية (أي: جهتنا) نامي راألم فريفع وافق وال عليه واستلحق ،وافق

ألتباعه حىت تتحقق النتائج املرجوة قوله:  -رمحه اهللا -ومن الضوابط اليت بينها اإلمام
 ،ونصحوه صاحبه أتوا حتققوه فإذا ،العجلة عدم منكرًا أحد عن هلم كرذُ  إذا عليهم فالواجب"

  :لتنيأمس على نبهوهم حال كل فعلى فيه، مل كُ وتُ  عليه نكرأُ  وإال ورجع تاب فإن

  .كثري التزوير فإن ،التحقق مع إال يتكلمون وال العجلة عدم: األولى
                                                           

  ].١٠٣ -١٠٢) سورة آل عمران آية رقم [١(
)، واإلمام أمحد يف ٢٠)(ح٢/٩٩٠باب ما جاء يف إضاعة املال وذي الوجهني( -كتاب الكالم-رواه مالك يف املوطأ )٢(

): إسناده صحيح، وابن ابن ٨٧٨٥)(ح١٧/٤) وقال أمحد شاكر يف شرحه للمسند(٨٧٨٥)(ح٦٤٤مسنده (
)، وقال ٣٣٨٨) (ح٨/١٨٢( والشكر والثناء املكافأة من به يتعلق وما واألخذ املسألة باب -حبان يف صحيحه

  األرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما.
  ).٣/١٥٦)، وانظر:(١٦٢-٣/١٦١الرسائل الشخصية ( - جمموع مؤلفات الشيخ )٣(
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 إىل سرائرهم ويكل ،عالنيتهم ويقبل ،بأعيام منافقني يعرف كان � النيب أن :الثانية
  .)١("اهللا

 لكم تتبني مل ومىت: "-رمحه اهللا -ومن الضوابط: تبُني املسألة ووضوحها للُمنِكر، يقول
 الواجب بل ،خطؤه لكم يتبني حىت عمل أو أفىت من على اإلنكار لكم حيل مل ،املسألة

 أو مائة أو مسألة ألجل احملاسن مجيع دروا ومل بينتموه اخلطأ حتققتم فإذا والتوقف، السكوت
  .)٢("مائتني

ما مثله يف هذا  -رمحه اهللا -وهذا خالف ما يزعمه اخلصوم يف باب اإلنكار، وأن اإلمام
  .)٣(قصرًا فهدم مصًراالباب إال مثل من أراد أن يبين 

مجيع أبواب اإلنكار، فأنكر بالقول: وذلك بالنصح املباشر،  -رمحه اهللا -وقد طرق اإلمام
  والتوجيه بالكلمة، كالدروس، واخلطب.

وأنكر بالقلم: وذلك بإرسال الرسائل إىل املـُخالفني، والكتب اليت جلى فيها املنكرات 
  ع.املتفشية، وأعظمها الشرك باهللا والبد 

  وأنكر باليد: كما يف قطع األشجار، وهدم القباب.

وكون هذا العمل بابًا من أبواب اجلهاد، إذ فيه بذل جهد، ومقارعة ألهل الباطل؛ فال بد 
 ن،ـواحمل باملكاره، حمفوفٌ  إىل اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الدعوة طريق أن يكون
  .� حممد خامتهم ِإىل -السالم عليه - آدم لدن من يف أنبيائه ورسله اهللا سنة وتلك والشدائد،
مث األمثل  األنبياء، بالء الناس فأشد اهللا، ِإىل الدعاة من الرسل ألتباع بالنسبة كذلك وهو

 من -سبحانه- اهللا أن واعلمألتباعه هذا بقوله: " -رمحه اهللا -فاألمثل؛ ولذا بني اإلمام
��:-تعاىل - قال كما أعداًء، له جعل ِإال التوحيد ذا نبيا يبعث مل حكمته � � ��w�Z�Y

_�^��]�\�[�d�c�b�a�`��l�k�j��i�hg�f��e

                                                           

  ).٣/١٥٦السابق(املرجع  )١(
  ).٣/١٣٣املرجع السابق( )٢(
  أ).٥٣صحيفة (-عبد اهللا بن داود-انظر: الصواعق والرعود )٣(



٢٦٧ 

p�o�nm��rqv )بعض  ِإىل إميانًا من اإلمام بذلك فإنه قد وجه رسالةً و ، )٢(")١
 ال - ِإخواين يا- ولكن" :ُمصربًا وُمذكرًا هلم على احتمال املشاق يف هذا الطريق، فيقول وانهـِإخ

��:- تعاىل-اهللا قول تنسوا w�È� Ç� ÆÅ� Ä� � Ã� � Â� Á

ÊÉv)وله:ـوق ،)٣ �w���~�}�� �|��{�z�y�x�w�v�u�t�s

ª�©�¨���§�¦�¥�¤£�¢�¡��«v )فإذا حتققتم أن من اتبع هذا  ،)٤
 ولـق واذكروا، ، ال بد له من الفتنة، فاصربوا قليًال، مث أبشروا عن قليل خبري الدنيا واآلخرةالدينَ 

���[�^�_�`��w:- تعاىل - اهللا �\�[�Z�Y�X�W��V�Uv )٥( ،
، )٦( ��w�®��¬�«�ª��©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢����¡����~v:وقوله
�w�è�ç�æ�å��ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü :- تعاىل -وقوله

��ï�î�í�ì��ë�êév )الذين الغرباء من وصرمت هذا، على الصرب اهللا رزقكم فإن، )٧ 
 بدأ": � نبيكم فيه قال ممن كنتم إن طوىب مث فطوىب إياه، الناس ترك مع اهللا بدين متسكوا
 ؟ الغرباء من اهللا رسول يا: قيل للغرباء، فطوىب بدأ، كما غريًبا وسيعود غريًبا اإلسالم

 اهللا جعلنا !عظيمة من هلا ويا !نعمة من فياهلا ،)٨("الناس فسدأ إذا يصلحون الذين":قال
 يف بدينه متسك من يرده الذي حوضه وأوردنا لوائه، حتت وحشرنا الرسول، أتباع من وإياكم
  .)٩("والسالم وحفظه اهللا أمان يف أنتم مث الدنيا،

  

                                                           

  ].١١٢) سورة األنعام آية رقم [١(
  ).٣/٨٧( الرسائل الشخصية- ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ]٢٠[ آية رقم الفرقان) سورة ٣(
  ].٣-٢[ رقم العنكبوت اآليتان) سورة ٤(
  .]٥١اآلية [: غافر) سورة ٥(
  .]١٧٣ -١٧١[ :اآليات الّصافات) سورة ٦(
  .]٢٠،٢١[: اآليتان اادلة) سورة ٧(
  .)٣/١٦٧الرسائل الشخصية (-  مؤلفات الشيخجمموع ) ٨(
  .)٣/١٦٧الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ) ٩(
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 يف :أي -فيه األذى على الصربويف بيانه للمسائل األربع اليت جيب تعلمها يقول: "
 اهللا بسم: - تعاىل - ولهـق والدليل -اِإلسالم دين رفةـومع نبّيه، رفةـومع اهللا، معرفة ِإىل الدعوة

�w�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A الرحيم نـالرمح

��Q��P�O�N�Mv)٢( ")١( .  

 باحملن وِإمنا ،مبا وى النفس حمفوفًا ليس طريقه أن اهللا ِإىل داعٍ  لكل يتضح وذا
 النصر وأن اهللا، دينل لتمكنيل السبيل هو هذا أن ليعلم مث عدته، لألمر د عِ يُ  حىت والشدائد،

  .الصرب مع

سار أتباع اإلمام على منهجه الذي أّصله هلم يف الدعوة إىل اهللا، يأمرون باملعروف وقد 
وينهون عن املنكر، ويستشعرون ما من اهللا به عليهم من الفضل، يقول اإلمام سعود بن عبد 

 غريكم فصار اإلسالم، بدين وإياكم اهللا خصنايف رسالته إىل أهل الدرعية: " -رمحه اهللا - العزيز
 من املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر وفروعه، الدين أصول يف بكم ىقتدويُ  لكم، اتبعً 

 واألمر اهللا، سبيل يف باجلهاد إال مراده، على اهللا عبدويُ  دين، يستقيم وال، الدين فرائض
 وحدث البلدان، سائر من وامتألت للناس، اجممعً  صارت وبالدكم املنكر، عن والنهي باملعروف

، اآلخر اليوم من وخياف للدين، رائحة فيه الذي منها ويغضب ورسوله، اهللا يكرهها أمور فيها
 وعدم اخللق، وجوه ارض وطلب ،املداهنة بسبب الفريضة هذه أنفسكم عن متأسقط اليوم وأنتم

 مينعه ظامل، حاكم يدي حتت هو ولو اآلخر، واليوم باهللا ويؤمن دين له والذي باجلزاء، اإلميان
 فيها وينكر به، ويأمر احلق فيها يقول بلد إىل بالده، من االنتقال عليه وجب باحلق، القول عن

   .)٣("فاعله وينهى املنكر

وذاع صيته يف األمصار، باهتمامه ذه الشعرية،  - رمحه اهللا - وقد اشتهر عن اإلمام
بظهور عامل يف "ملا طارت األخبار  :- رمحه اهللا -وجعلها ركيزة من ركائز دعوته، يقول الصنعاين

 ،جند يقال له: حممد بن عبد الوهاب، ووصل إلينا بعض تالميذه، وأخربنا عن حقائق أحواله

                                                           

  .]العصر سورة[) ١(
  ). ٣/١٣٤ثالثة األصول ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).١٤/٤٥مجع: عبد الرمحن القاسم (-) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٣(



٢٦٩ 

ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، اشتاقت النفس إىل مكاتبته ذه  ،وتشمريه يف التقوى
  .)١(..."، وأرسلناها من طريق مكة املشرفة)هـ ١١٦٣(    األبيات سنة:

الدولة السعودية -بن بشر حلال مكة بعد دخوهلا يف ميدان الدعوة ودولتها ويف وصف ا
: "وفشا األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكة، فال ُيشرب التنباك يف أسواقها، - األوىل

وأمر سعود أن جيعل يف أسواقها من يأمرهم بالصالة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن املؤذن دار 
  . )٢(واق: الصالة الصالة"النواب، يف األس

يُطّبقون هذه الشعرية يف كل بلد خيضع لطاعتهم، ومن  - رمحه اهللا -وكان أتباع اإلمام
 املنكرات مبنع - أي اإلمام سعود -مرأو  :"بقوله )٣(يف تارخيه -رمحه اهللا -ذلك ما ذكره اجلربيت

 على باملالزمةو  ،واملروة الصفا وبني ،املسعى يف بالتنباك راجيلاأل وشرب ،ا والتجاهر
 ،واملظامل املكوس بطالإو  ،واملقصبات احلرير لبس وترك ،الزكاة ودفع ،اجلماعة يف الصلوات

 حبسب وعشرة فرانسة مخسة عليه يأخذون امليت أن حىت ؛ذلك يف احلدود عن خرجوا وكانوا
 ليهإ يتقرب وال ،ودفنه رفعه على يقدرون فال عليه يتقرر الذي القدر هلهأ يدفع مل نإو  ه،حال

 على حدثوهاأ اليت واملظامل واملكوس البدع من ذلك وغري ،ذناإل يأتيه حىت ليغسله الغاسل
 فيكون ،ودورهم مواهلمأ يف الناس ومصادرات ،واملشرتي البائع على واملشرتوات املبيعات
 يأمرونه عوانألاو  الإ منه غفلة حني على يشعر فما بداره اجالسً  الناس سائر من الشخص
 مجلة منها خيرج أن ماإف ،ليهاإ حمتاج اجلميع سيد نإ :ويقولون ،منها وخروجه ،الدار بإخالء
 على فعاهده ،كثرأ وأ قلأ وأ ،مثنها مبقدار عليها يصاحل أن ماإو  ،الشريف مالكأ من وتصري

 واتباع ،هللا التوحيد خالصإ من العزيز كتابه يف به - تعاىل - اهللا مرأ ما واتباع ،كله ذلك ترك
 والتابعون والصحابة الراشدون اخللفاء عليه كان وما ،-والسالم الصالة عليه -الرسول سنة
 من اهللا لغري االلتجاء من الناس يف حدث ما وترك ،الثالث القرن خرآ ىلإ اتهدون ئمةواأل

 ،القبور على القباب بناء من حدثوهأ وما ،واملهمات الشدائد يف مواتواأل حياءاأل املخلوقني
 والذبح والنذور ،والطواف واملناداة ،والتذلل واخلضوع ،عتاباأل وتقبيل ،والزخارف والتصاوير

                                                           

  ).١٢٨) ديوان األمري الصنعاين(١(
  ). ١/٢٨٨) املرجع السابق (٢(
  ).  ٨-٤/٧) عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار(٣(
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 ،بالرجال النساء واختالط ،اخلالئق صنافأ واجتماع ،هلا واملواسم عياداأل عملو  ،والقربان
 ىلإ الرسل بعثت اليت لوهيةاأل توحيد يف ،اخلالق مع املخلوقني شركة اهفي اليت شياءاأل وباقي
 القباب هدم وعلى ،كله ذلك منع على فعاهده ،هللا كله الدين ليكون ؛خالفها من مقاتلة
   ". احملدثة موراأل من األ ؛ضرحةواأل القبور على املبنية

ولقد تسلسل هذا املنهج القومي يف عقب الشيخ وتالميذه من بعده، يقول حممد بن عبد 
هـ): "ونرى وجوب األمر باملعروف، ١٣٦٧اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ (

والنهي عن املنكر على كل قادر حبسب قدرته واستطاعته، إما بيده، فإن تعذر فبلسانه، فإن 
أنه قال: "من رأى منكم منكرا فليغريه  �ديث الصحيح عن النيب تعذر فبقلبه كما يف احل

  .)٢(")١(بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

فليس مثّة جمتمع من اتمعات إال وتسرب يف جنباته نشوز، وخروج عن نظامه، وحنن أمة 
واقًعا عاشه، ورىب عليه  �نه رسول اهللا اإلسالم منهج حياتنا وضحه اهللا يف كتابه، وبي

أصحابه، وبني كيفية التعامل مع من حاد عن هذا املنهج بالقول والعمل، وذلك بالنصح واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر؛ إذ به يُلم الشعث، ويرأب الصدع، وتُتقى أسباب اهلالك، 

  وُيستدفع البالء، ويتحقق األمن، وتستقر النفوس.

أي جمتمع لن يتم إال بعد أن يُبىن فيه األفراد على ُمقتضى الشريعة، اليت تعهدته  إن أمن
نصوصها بالصالح واإلصالح؛ ليكون ُعنصرًا صاحلًا يف بناء ُجمتمعه، ُحمافظًا عليه من أصناف 
الفساد اليت تعصف به إذا ابتعد أفراده عن وحي اهللا، وغاب اآلمرون باملعروف والناهون عن 

ن ساحاته؛ إذ ال خيفى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب لصالح اتمع املنكر ع
واستقامته، وسالمته من الفواحش واملنكرات الظاهرة، ووقوعه يف اهللكة، فإذا ُأمهلت هذه 
الشعرية، ترتب على ذلك فشو املنكرات وااهرة ا، وظهور اخلبث وكثرته، وهذا دليل على 

له، وذريعة لتأسي الناس م، وذا يزول األمن الفكري الذي ُتضبط به العقول متكن املنكر وأه
  .)٣(وما ينتج عنها من تصرفات

                                                           

  ) سبق خترجيه.١(
  ).٢/٥٧٥( مجع: عبد الرمحن القاسم -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٢(
  ).٢٣٢، ٩٢، ٤عبد العزيز اجلوهر ( -) انظر:أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن٣(



٢٧١ 

ومعلوم أن من الضرورات اليت جاء اإلسالم حبفظها، حفظ العقل الذي هو مناط األمن 
  الفكري، ولن يتم احلافظ عليه إال بإقامة شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ومما سبق يتبني أن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر مقوم من مقومات األمن الفكري،  
وال يتحقق إال من خالل تطبيق هذه الشعرية، واليت تعتمد يف قيامها على جناحني: جلب 
مصلحة، وأمر مبعروف، ودفع مفسدة، وي عن منكر، وكل ذلك حيتاج إىل فكر آمن، يقوم 

  .)١(د اهللاذا األمر وفق ُمرا

   

                                                           

  ).١٠٥شاكر العصيمي ( -) انظر: شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ودورها يف حتقيق األمن الفكري١(
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  تطبيق السنة في حياة الناس اليومية: الثالثالمبحث 
وسنته، وحريًصا على تعّلمها والعمل  �ُمعظًما لرسول اهللا  -رمحه اهللا -لقد كان اإلمام

ا، وكان من أبرز خصائص دعوته، وغاياا النبيلة نشر السنن وإحياؤها، وإماتة البدع 
على تطبيق السنة يف حياة الناس اليومية يف  -رمحه اهللا –وإنكارها، وقد جتلى حرص اإلمام 

 �نة لكوا جتسد سنة رسول اهللا انتقاء اإلمام كتبا معي�شىت جماالا، ويتضح ذلك من خالل
، والذي اشتمل )١(قوًال وعمًال، ومن ذلك: أنه اختصر كتاب "زاد املعاد يف هدي خري العباد"

التعبدية، وهديه يف سلوكه وتصرفاته اخلاصة والعامة،  �على وصف دقيق ألعمال الرسول 
اب اليت ينبغي أن يكون عليها وعمله يف السلم واحلرب، واملنشط واملكره، ويقظته ونومه، واآلد

  الـُمسلم يف مجيع أحواله.

البن هشام، واختصاره هلذا الكتاب دون  )٢("�وكذلك أيًضا: اختصر "سرية الرسول 
يف أقواله وأعماله  �غريه متفق مع هدف من أهداف دعوته األساسية، وهو االقتداء بالنيب 

ختصار بل التطبيق، وقد ضمن االختصار وأحـواله، مما يـدل على أن مقصد اإلمام ليس اال
 قصه ما واعرف: "-رمحه اهللا –بعض االستنباطات املفيدة، اليت تؤكد ضرورة االقتداء، يقول 

، املدينة يف له جرى وما مكة، يف معهم له جرى وما ،وقومه � النيب أخبار من العلم أهل
 فإن ،والكفر اإلسالم تعرف أن لعلك، وأعماهلم وأحواهلم أصحابه عن العلماء قص ما واعرف
 يرجى ال الذي اهلالك هو وذلك ،الكفر وبني بينه مييز ال الناس وأكثر ،غريب اليوم اإلسالم

  .)٣("فالح معه

 وأجل العلم وأكرب الطالب، أيها لك الفائدة وأعظمويوضح ذلك ويؤكده بقوله: "
 كما اغريبً  وسيعود غريًبا، اإلسالم بدأ": قال أنه -� عنه صح ما فهمت إن - احملصول

  .)٤("بدأ

                                                           

  ).٢٣٤-١/٣) جمموع مؤلفات الشيخ (١(
  )٢٣٢- ١/٥) املرجع السابق(٢(
  ).١/٦( �خمتصر سرية الرسول  -) املرجع السابق٣(
  ).٧٣٢٠)(ح٦١٠( مقبلك كان من سنن لتتبعن�  النيب قول باب- كتاب االعتصام- ) رواه البخاري يف صحيحه٤(
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 ضبّ  ُجْحر دخلوا لو حىت بالُقّذة، الُقّذة َحْذو قبلكم كان من سَنن لتتبعن": وقوله
  . )١("؟ فمن: قال ؟ والنصارى اليهود اهللا، رسول يا: قالوا ،لدخلتموه

  . )٢(" واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث على األمة ذهـه ستفرتق": وقوله

  .)٣("املسلم فهو ا عمل ومن ،الفقيه فهو فهمها فمن ،املسائل أجل املسألة فهذه

إىل تطبيق السنة يف حياة الناس كذلك كتاب "فضل  -رمحه اهللا - ويؤكد توجه اإلمام
، وترك البدع، ويظهر اهتمام اإلمام �"، والذي حتدث فيه عن وجوب اتباع النيب )٤(اإلسالم

، وأن -باستثناء الشرك –بالـذات بوصفه للبـدع بأا أخطـر شيء على الدينذا املوضـوع 
التوبة منها قد ال تقبل، كما أنه يعود يف اية الكتاب إىل ذكر ما ورد يف التحذير منها، واحلث 

  وصحابته. �على اتباع سنة الرسول 

نت تقول: بدعة ويرفض اإلمام كل أنواع البدع، فيقول يف رسالٍة إىل أحد معارضيه: "أ
يقول: كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، ومل يستثن شيًئا ُتشري به  �حسنة، والنيب 

  .)٥(علينا"

ويبني اإلمام معىن شهادة أن حممًدا رسول اهللا فيقول: "طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما 
  . )٦(أخرب، واجتناب ما عنه ى وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع"

يتناول كثريًا من األمور الشرعية  )٧(تاب "نصيحة املسلمني بأحاديث خامت املرسلني"ويف ك
اليت جيب أو يستحب فعلها والتأدب ا، مثل: آداب السالم، واالستئذان، واملصافحة، 

                                                           

باب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا، وإنه يأرز بني املسجدين -كتاب اإلميان-) رواه مسلم يف صحيحه١(
  ). ١٤٦)(ح٧٠٢(

باب - كتاب اإلميان- )، ورواه الرتمذي يف سننه٤٥٩٦)(ح١٥٦٠باب شرح السنة(- كتاب السنة- ) رواه أبو داود يف سننه٢(
 - كتاب الفنت- )، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه يف سننه٢٦٤٠)(ح١٩١٨ماجاء يف افرتاق هذه األمة (

  ).٢٠٤)(ح١/٤٠٤)، واحلديث صححه األلباين كما يف الصحيحة(٣٩٩١)(ح٢٧١٦( األمم افرتاق باب
  )١/١٤(  �خمتصر سرية الرسول  -) جمموع مؤلفات الشيخ ٣(
  ).٦/١٤٧) جمموع مؤلفات الشيخ (٤(
  ).٣/١٣٠الشخصية( الرسائل-) املرجع السابق ٥(
  ).٦/١٣٧األصول الثالثة(-) املرجع السابق٦(
  اجلزء األول.-) طُبع ضمن جمموعة احلديث النجدية٧(
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واملعانقة، واجللوس والنوم واملشي، والعطاس والتثاؤب، واملزاح، وما يتعلق بتسمية األمساء، وغري 
  . )١(األبواب اليت تتجلى فيها السّنة ذلك من

، وبّني فيه السنة وفضلها والرتغيب يف )٢(وكتاب "جمموعة احلديث على أبواب الفقه"
تطبيقها، وساق فضائل األعمال مساًقا يدل على دقة فقهه، حيث مشلت ما يتعلق باخلالق 

  .)٣(واملخلوق والنفس، وما ُرغب يف فعله وتركه، وماله متعلق بالنية

وفيها  )٥(، ورسالة "آداب املشي إىل الصالة")٤(ورسالة "شروط الصالة وأركاا وواجباا"
، وصفة الصوم والزكاة، وما يتعلق ن مما يؤدي إىل وقوعها وفق السنة، �صفة صالة النيب 

  .�فاإلمام يريد أن يطبق الناُس الصالة كما صالها رسول اهللا 
ة من أثر على نفس املصلي إذا وافقت هديه عليه الصالة ما للصال -رمحه اهللا -لعلمه

والسالم، فهي طمأنينة يف النفس وانشراح يف الصدر إذا أُديت أداًء كامًال، وال شك أن هذا له 
يف آداب املشي للصالة، وهذا  -رمحه اهللا -أثره البالغ على أمن اإلنسان الفكري؛ ولذلك ألف

ى للصالة ذاكرًا ُمتخشًغا تغشاه السكينة والوقار، وفق ما له أثر يف متام الصالة، ألن من مش
أمر رسول اهللا صلوات ريب وسالمه عليه، ستكون صالته خاشعًة هلا أثرها املباشر على نفس 

  املصلي. 

وهو كتيب صغري وضعه اإلمام دليال لكل مسلم؛ كي يستطيع  )٦(وكتاب "منسك احلج"
معرفة هذه الشعرية املباركة، وفق ضوابط الشرع احلنيف، فاإلمام أيًضا يريد من الناس تطبيقا 

  ، حىت تتحق الغاية اليت من أجلها ُفرض احلج. )٧(: "لتأخذوا عين مناسككم"�عمليا لقوله 

                                                           

    ).٥٠٥-١/٣٦٧) انظر:جمموع مؤلفات الشيخ(١(
  قسم احلديث.- ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).١٩٧-٥/١/١٩٣)انظر:املرجع السابق(٣(
  ).٧٥-٣/٦٩) املرجع السابق(٤(
  ).١١٠-٣/٧٧املرجع السابق() ٥(
  هـ).١٤٢٣عام(-دار الوطن –) طُبع بتحقيق بندر العبديل ٦(
 لتأخذوا:� قوله وبيان اراكبً  النحر يوم العقبة مجرة رمي استحباب باب -كتاب احلج-) رواه مسلم يف صحيحه٧(

  ).١٢٩٧)(ح٨٩٣( مناسككم
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واقع حيام قوًال وعمًال، ويف مجيع أحواهلم، يُوّلد لديهم وربط الناس بالسنة، وتطبيقها يف 
  .-رمحه اهللا -الشعـور بالطمأنينة والسكينة، وهذا ما حـرص عليه اإلمام

وقد راسل اإلمام وكتب إىل كثريين، حيضهم على تطبيق السنة واتباعها، وحيذرهم من البدع 
  وفعلها:

 أن خالفين ملن أذكر إين" :يقول ية الشامرئيس باد مزيد آل فاضل شيخال إىل رسالته ففي
 فيها، انظروا عندكم، الكتب: هلم وأقول أمته، � النيب به وصى ما اتباع الناس على الواجب

 ولو فاتبعوه كتبكم يف الذي � اهللا رسول كالم عرفتم إذا لكن ا،شيئً  كالمي من تأخذوا وال
  .)١("الناس أكثر خالفه

 متابعته أمته على فواجب � الرسول متابعة وأماالصنعاين، يقول: "ويف رسالته إىل عبد اهللا 
����w��d�c��b�a:- تعاىل -اهللا قال واألفعال، واألقوال االعتقادات يف � �`�_�^

mev)البخاري رواه" رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من: "� وقال ،)٢ 
 األقوال فتوزن )٤("رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من: "ملسلم رواية ويف ،)٣(ومسلم

 فإن كان، من اكائنً  فاعله على رد خالف وما قبل، منها وافق فما وأفعاله، بأقواله واألفعال
 به، أمر ما كل يف ومتابعته وطاعته به، أخرب فيما تصديقه تتضمن اهللا رسول احممدً  أن شهادة

 إال اجلنة يدخلون أميت كل" :قال � اهللا رسول أن هريرة أيب حديث من البخاري روى وقد
. "أىب فقد عصاين ومن اجلنة، دخل أطاعين من قال اهللا؟ رسول يا يأىب ومن: قيل أىب من

 يوم إىل بإحسان هلم والتابعون بعده وأصحابه � اهللا رسول عليه كان ما - اهللا رمحك -فتأمل
 ومالك، حنيفة، كأيب والفقهاء، احلديث أهل من م املقتدى األئمة عليه وما الدين،

  .)٥("آثارهم نتبع لكي أمجعني عنهم اهللا رضي حنبل، بن وأمحد والشافعي،

                                                           

  .)٣/١٩( الرسائل الشخصية - جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ].٣١سورة آل عمران آية رقم [) ٢(
)، ٢٦٩٧) (ح ٢١٤باب إذا اصطلحوا على صلِح َجْوٍر فالصلح مردود ( –كتاب الصلح   –) رواه البخاري يف صحيحه ٣(

  ).١٧٢٨) (ح ٩٨٢باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور  ( –كتاب األقضية   –ومسلم يف صحيحه 
  ).١٧٢٨) (ح ٩٨٣، ٩٨٢باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور ( –كتاب األقضية   –) يف صحيحه ٤(
  .)٦١-٣/٦٠( الرسائل الشخصية - جمموع مؤلفات الشيخ) ٥(
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يف حرصه على تطبيق السنة مبا نقله من كالم ألسد بن موسى،  -رمحه اهللا -ويؤكد اإلمام
 إىل وادع ذلك فاغتنميف حثه ألسد بن الفرات على تطبيق السنة، وثواب من دعا إىل ذلك: "

 فيكونون ،حدث بك حدث إن مقامك يقومون ،ومجاعة ألفة ذلك يف لك نيكو  حىت السنة
 اهللا فريد وحسبة، ونية بصرية على فاعمل...القيامة يوم إىل ذلك ثواب لك فيكون ،بعدك ةـأئم
فإنك لن تلقى اهللا بعمل  � نبيك من خلفا فتكونَ  ،احلائر الزائغ املفتون املبتدع بك

  . )١("يشبهه

قلما يفرت الناس  قدوة يف احلرص على تطبيق السنة يف حياة –رمحه اهللا - وقد كان اإلمام
  أكرب.  سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا لسانه عن قول:

جلس الناس يف انتظاره يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة هلجهه بالتسبيح وكان إذا 
حيث كان يذكر اهللا على كل  �ن اقتدائه برسول اهللا وهذا م، )٢(والتحميد والتهليل والتكبري

  أحيانه، وكان لسانه رطًبا بذكر اهللا، وهذا من وسائل الرتبية على السنة وتطبيقها.

ففي ذكر اهللا دائًما ويف مجيع األحوال حتصني للنفس من كيد الشيطان وحبائله، وهذا له 
حريًصا على تطبيقه فكان قدوة يف  أثر على النفس وطمأنينتها؛ وهو هدي نبوي كان اإلمام

  .القول والعمل
 )٣(التزم يف خطبه السنَة فالناظر يف خطبه - رمحه اهللا –ومن تطبيق السنة أيًضا: أن اإلمام

 صالة طول إنحيث قال: " �بالنيب قليلَة املباين كثرية املعاين، وهو يف ذلك يقتدي جيدها 
 البيان من وإن اخلطبة، واقصروا الصالة، فأطيلوا فقهه، من ةٌ ن ئِ مَ  خطبته، وقصر الرجل،

   .)٤("اسحرً 

، وتقدمي سنته وقوله، والوقوف معها �املتابعة لرسول اهللا  -رمحه اهللا -وقد جرد اإلمام
وما ذلك إال استجابة لقول ؛ )٥(وعندها، يف أصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، جلّيه وخفّيه

                                                           

ابن  -. وانظر: كتاب فيه ماجاء يف البدع )٥١-٥٠(حممد بن عبد الوهاب  - ) مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد١(
  ).١/٣٨الشاطيب ( -)، واالعتصام ٢٨وضاح (

  ).١/١٩٨عثمان بن بشر(-) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ). ٢٢٨-٢/١٧٧اخلطب املنربية ( - ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٣(
  ).٨٦٩) (ح٨١٣باب ختفيف اخلطبة والصالة ( -كتاب الصالة  -) رواه مسلم يف صحيحه٤(
  ).١١٥- ١١٤حممود اآللوسي (–) انظر: تاريخ جند ٥(
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����wÆ�Å�Ä�Ã: - تعاىل - اهللا �Â�Á��Ð�Ï��� � � � � � �Î�Í�Ì�Ë���� �Ê���É�È��Ç
ÒÑv)فيه الفالح، واخلري والسرور  -عليه الصالة والسالم -فاالقتداء برسول اهللا ،)١

ومعرفة اآلداب النبوية "واالنشراح، والرضا والتسليم ألمر اهللا، وال يتأتى ذلك إال بالعلم، 
واملعاشرة والوحدة، واحلركة والسكون، يف العبادات واملعامالت، واإلقامة والسفر،  الصحيحة

والنوم، واألكل والشرب، والكالم والصمت، وغري ذلك مما يعرض لإلنسان يف حياته،  واليقظة
مع حتري العمل ا كما يتيسر،... فإن كثريًا من تلك اآلداب سهل على النفس، فإذا عمل 

أن يرغب يف االزدياد،  -إن شاء اهللا - اإلنسان مبا يسهل عليه منها تارًكا ملا ُخيالفها، مل يلبث
وباالهتداء بذلك اهلدي  فعسى أن ال متضي عليه مدة إال وقد أصبح قدوة لغريه يف ذلك،

يستنري القلب وينشرح الصدر وتطمئن  -ولو إىل حد ما -القومي، والتخلق بذلك اخللق العظيم
  .)٢("النفس فريسخ اليقني وُيصحح العمل

يان احلق للناس، والرتغيب فيه واحلض عليه، وكشف الباطل وزيفه، إن مهمة العلماء هي ب
ملا  -رمحه اهللا -سبيل من سبل حتقيق األمن الفكري، وهو املسلك الذي سلكه اإلمام وهذا

رأى االضطراب الذي عصف بأفكار الناس، والشتات الذي حلقهم نتيجة تعدد املشارب 
 - بكليته على قدوة شرعية دينية كرسول اهللاملتبوعني، وال شك أن مجع الفكر  واختالف

  . )٣(من اخللل والشطط والوقوع يف اهللكة ، فيه عصمة للفكر-عليهصلوات ريب وسالمه 
ولن يتحقق األمن الفكري لألمة إال بفهم ُمراد اهللا، والذي ال ُميكن فهمه وفق ما أراد 

ه إال مبعرفة السنة، ومن مث تعلمها ، والذي ال طريق لنا إلي�اهللا، إال عن طريق رسول اهللا 
  .)٤(والعمل ا، وتربية املسلمني عليها

  

  
   

                                                           

  ].٢١األحزاب آية رقم [) سورة ١(
  ).١٧عبد الرمحن املعلمي( -) مقدمة فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد٢(
 ٢٥-٢٢) مؤمتر األمن الفكري األول يف الفرتة من٣مجال بادي وإبراهيم شوقار(-) انظر: األمن الفكري يف السنة٣(

  هـ).١٤٣٠مجادى األوىل(
  ).٩الدين األلباين( ناصر -)انظر:مقدمة صحيح األدب املفرد٤(
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 الفصل الرابع: عناية اإلمام بجمع الكلمة
 وفيه أربعة مباحث:

 المبحث األول: اهتمامه بالجماعة�

 المبحث الثاني: تعامله مع الوالة�

 المبحث الثالث: موقفه من العلماء�

 التعامل مع المخالفينالمبحث الرابع: منهجه في �

 



٢٧٩ 

  الفصل الرابع: عناية اإلمام بجمع الكلمة
إن من أصول الدين العظام، ومبانيه اجلسام الدعوة إىل االجتماع واالئتالف، ونبذ الفـرقة 

 احلق به عرفيُ  ما العقلية واملقاييس املضروبة األمثال من كتابه يف اهللا بني  وقدواالختالف، "
 ال الرمحة أهل أن وأخرب واالختالف الفرقة عن وى واالئتالف باجلماعة اهللا وأمر، والباطل
���w:فقال خيتلفون �̂ � QP�O�N�M�L� �K�J�Iv)الناس أتبع يوجد وهلذا، )١ 
 ااختالفً  أقل كان للسنة قرب من وكل للسنة املنتسبة الطوائف مجيع من ااختالفً  أقل للرسول

  .)٢("عنها بعد ممن

احملمـدية امتثاهلا ملا أمرها اهللا به من االعتصام حببل اهللا امتثاًال ألمر  ومن خصـائص األمة
�اهللا � � � � �w��p�o�n�� � � �m�l�k�j�i�h��gf�e�d�c�b�a

�a�`�_�~�}|�{�� �z�y�x�w�v�u�t�s�r��q
�e���d�c�bv)٣(.   

يف مسائله على هذه اآليات نفائس   -رمحه اهللا -وقد ذكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب
  لقواعد لألمن الفكري ومنها قوله:كا

  السابعة عشرة: ذكر االعتصام حببل اهللا وهو القرآن، ففيه دليل على أنه عصمة."

  الثامنة عشرة: األمر باالجتماع على ذلك. 

االفرتاق، وفيه تذكريهم بالنعمة اليت هم فيها  التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهي عن 
  بعد تلك البلية...

  .)٤(اخلامسة والعشرون: يهم عن مشاة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد جميء اآليات" 

                                                           

  ].١١٩-١١٨سورة هود آية رقم [ )١(
  ).٩/٢٣ابن تيمية( - جمموع الفتاوى )٢(
  ].١٠٣سورة آل عمران آية رقم [ )٣(
  ).٢/٥٧كتاب فضائل القرآن والتفسري(- جمموع مؤلفات الشيخ )٤(
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�:-تعاىل -واآليات اليت أمر اهللا فيها بعـدم التفرق كثرية، وواضحة الداللة منها: قـوله
wwv�u�t�s��r�q�p�on�m�l�k�j��y�x

�}�|��{�zv)تعاىل -، وقوله)١-:�w�j�i�q�p���o�n�m�l�k
w�v�u�t� sr�z�y�x��}� �|�� � � �{v)تعاىل -، وقوله)٢ -: �w�w��v

�¦�¥�¤�£�¢��¡��~�}�|�{�z�y�xv)تعاىل -وقوله، )٣: 
�w��×�Ö�Õ�Ô�Ó�����Ò�ÑÐ�Ï�Î��Í�Ì�Ëv)٤(.  

 يرضى اهللا إن" :�أشد التحذير من التفرق واالختالف، مبثل قوله  �وقد حّذر النيب 
 حببل تعتصموا وأن ،اشيئً  به تشركوا وال تعبدوه أن لكم فريضى ،اثالثً  لكم ويكره ،اثالثً  لكم
  .)٥("املال وإضاعة ،السؤال وكثرة ،وقال قيل لكم ويكره ،تفرقوا وال امجيعً  اهللا

 وهذه ،ببعض بعضهم وتألف ،املسلمني مجاعة بلزوم أمر فهو ،تفرقوا وال: � قوله وأما"
  .)٦("اإلسالم قواعد إحدى

 إحدى على اليهود افرتقت: "-عليه الصالة والسالم -ويف حديث االفرتاق املشهور قوله
 ،فرقة وسبعني ثنتني على النصارى وافرتقت ،النار يف وسبعون، اجلنة يف فواحدة ،فرقة وسبعني
 ثالث على أميت لتفرتقن بيده حممد نفس والذي ،اجلنة يف وواحدة ،النار يف وسبعون فإحدى
   .)٧("اجلماعة :قال هم؟ من اهللا رسول يا :قيل، النار يف وسبعون اجلنة يف واحدة، فرقة وسبعني

باجلماعة، وما يرتتب عليها من تنصيب ويل األمر، والسمع  -رمحه اهللا -لذا اهتم اإلمام
والطاعة له، وما يعرتض ذلك من اعرتاضات وخمالفات ممن تستهويهم املقاالت الـُمخالفة ملنهج 

  أهل السنة واجلماعة.

                                                           

  ].١٥٣سورة األنعام آية رقم [ )١(
  ].١٥٩سورة األنعام آية رقم [ )٢(
  ].١٠٥عمران آية رقم [ سورة آل )٣(
  ].٣٢سورة الروم آية رقم [ )٤(
 وهو ،وهات منع عن يوالنه ،حاجة غري من املسائل كثرة عن يالنه ابب -كتاب األقضية–رواه مسلم يف صحيحه  )٥(

  ).١٧١٥)(ح٩٨٢( يستحقه ال ما طلب أو لزمه حق أداء من االمتناع
  ).١٢/١١) صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي(٦(
  .سبق خترجيه )٧(



٢٨١ 

 صار ِإذا املنكر إنكار أن :العلماء يذكريف إحدى رسائله: " - اهللارمحه  -يقول اإلمام
  .)١("ِإنكاره جيز مل افرتاق بسببه حيصل

ويف قواعد اإلمام اليت تدور عليها األحكام، ومسائله، يُقعد ألصول جامعة تدعو إىل 
 فليس رمحة، واختالفهم حجة العلماء اتفاق :"-رمحه اهللا -االجتماع وحتذر من الفرقه كقوله

 رمحة، اختالفهم: قوهلم وأما ،األمة علماء وهم كلهم، األئمة بإمجاع األربعة، األئمة به املراد
��w�L��K�J�I:تعاىل قال كما عذاب، والفرقة اجلماعة، يف الرمحة بل باطل، فهذا

�^QP�O�N�Mv، ا مسعود ابن أن عمر مسع لمافالثوب يف الرجل صالة يف اختلفا وأبي 
 املسلمون؟ يصدر فتياكم أي  فعن ،� اهللا رسول أصحاب من اثنان: وقال املنرب صعد الواحد،

  .وفعلت فعلت إال هذا، مقامي بعد اختلفا اثنني أجد ال
 � اهللا رسول أصحاب اختالف أحسب ما: قال أنه التابعني بعض عن روي قد لكن

 ومع ،فيه حنن ما غري آخر شيء ومراده رخصة، يكن مل خيتلفوا مل لو ألم ؛للناس رمحة إال
  .)٢("وفتنة عقوبة اختالفهم أن ذكروا بأنفسهم الصحابة ألن ؛مستدرك قول فهو هذا

وهو ما سطره اخلصوم وزعموا أن  -رمحه اهللا -وذا يتبني الزيف الذي رُمي به اإلمام
  .)٣(اإلمام يقول به حيث أوردوا على لسانه:"إن اختالف األمة نقمة ال رمحة"

أنه يقول:  -رمحه اهللا –وهو يتعقب قول ابن تيمية - رمحه اهللا -وقال ابن داود عن اإلمام
"فإن الشيخ (أي ابن تيمية) قال: اختالف األمة رمحة واسعة، وقال ابن عبد الوهاب: 
اختالفهم نقمة واقعة، وقال الشيخ: إمجاعهم حجة قاطعة، وقال ابن عبد الوهاب: ال هي 

  .)٤(نافعة"قاطعة وال 
جبمع الكلمة على احلق، ووحدة الصف على التوحيد،  - رمحه اهللا -وقد اهتم اإلمام

  واالجتماع ومجع الشمل على السنة، اعتصاًما حببل اهللا ال لشعارات، وال انتماءات. 
  ويتضح ذلك من خالل املباحث التالية:  

                                                           

  ).٣/١٥٦)، وانظر:نفس املرجع (١٦٢-٣/١٦١الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٢١-٢/٢٠)، وفتاوى ومسائل(١١-٣/١٠أربع قواعد تدور األحكام عليها(- جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
  ب).٤٥صحيفة(- رد ابن عفالق على ابن معمر )٣(
  أ).٥٤صحيفة(-الصواعق والرعود )٤( 
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  المبحث األول: اهتمامه بالجماعة
 يوم إىل بإحسان هلم والتابعون الصحابة وهم ملسلمني،ا مجاعةاملراد باجلماعة: "

 ا؛كثريً  له واملخالف قليال، به املتمسك كان وإن ،واتباعه احلق لزوم املرادوقيل:"  ،)١("الدين
 أهل كثرة إىل نظر وال وأصحابه، � النيب من األوىل اجلماعة عليه كانت الذي احلق ألن

   .)٢("الباطل
  .)٣("وحدك كنت وإن اهللا طاعة وافق ما اجلماعة إمنا وجاء عن ابن مسعود:"

اتباع ألمر فالتمسك مبنهج أهل السنة، ولزوم اجلماعة أمان من الفـرقة واالختالف؛ ألنه 
��اهللا، وتطبـيق لشـرعه ��we��� � gf�e�d�c�b�av)رمحه  - كثري ابن قال ،)٤

-تعاىل -وقال ،)٥(" التفرقة عن واهم باجلماعة أمرهم"���wgf�ev:-تعاىل -قوله يف - اهللا
 :w�Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Îv)٦(.  

 اشربً  اجلماعة فارق من":فقالمن الفرقة وحث على لزوم اجلماعة،  �وقد حذر النيب 
  .)٧("جاهلية ميتة مات إال ؛فمات

  .)٨("الفذ مع الشيطان فإن باجلماعة، فعليه اجلنة حببوحة أراد من" :�وقال  
  .)٩(" اجلماعة مع اهللا يد":قال �ه وعن 

                                                           

  ).٥٤٤ابن أيب العز(-شرح العقيدة الطحاوية )١(
  ).٢٢عبد الرمحن أبو شامة (-الباعث على إنكار البدع واحلوادث )٢(
  ).١/١٠٩هبة اهللا الاللكائي ( -شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٣(
  ].١٠٣سورة آل عمران آية رقم [ )٤(
  ).١/٣٩٧لعظيم(تفسري القرآن ا )٥(
  ].١٧٦سورة البقرة آية رقم [ )٦(
- )، ومسلم يف صحيحه٧٠٥٤)(٥٨٩باب سرتون بعدي أُمورًا تُنكروا( -كتاب الفنت-رواه البخاري يف صحيحه )٧(

 الطاعة على اخلروج وحترمي .حال كل ويف ،الفنت ظهور عند املسلمني مجاعة مالزمة وجوبباب -كتاب اإلمارة
   ).١٨٤٩)(ح١٠١٠( اجلماعة ومفارقة

)، وقال: هذا حديث حسن ٢١٦٥)(ح١٨٦٩باب ما جاء يف لزوم اجلماعة (-كتاب الفنت  -رواه الرتمذي يف جامعه )٨(
)، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ١/٤٠كتاب السنة (- صحيح غريب، ورواه ابن أيب عاصم

  ).٤٣٠)(ح٢/٧٩٢/ق١()، ويف السلسلة الصحيحة٤٢)، ويف ظالل اجلنة (٢/٢٣٢(
)،وقال: هذا حديث حسن ٢١٦٦)(ح١٨٦٩باب ماجاء يف لزوم اجلماعة ( -كتاب الفنت  -) رواه الرتمذي يف اجلامع٩(

  ).٤٠)، وظالل اجلنة(١٧٦١)(ح٢/٢٣٢غريب، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي(



٢٨٣ 

  wv: - تعاىل - قوله يف -عنهما اهللا رضي -عباس ابن عن بسنده جرير ابن روىو 
w x y z v اهللا أمر:" قال-  عن فنهاهم باجلماعة، املؤمنني -ثناؤه جل 

  .)١(" اهللا دين يف واخلصومات باملراء قبلهم كان من هلك أمنا وأخربهم والفرقة، االختالف

 واجلماعة السنة أهل عقيدة من أن مفارقتها وحرمة اجلماعة لزوم وجوب كذلك يؤكد ومما
، اجلماعة على للحفاظ وذلك، فجرة ظلمة كانوا وإن األئمة مع واجلهاد الصالة يرون أم

 ،والعيدين ،اجلمعة احلديث أصحاب ويرى: "-رمحه اهللا -الصابوين إمساعيل أبو اإلمام يقول
 وإن ،معهم ةالكفر  جهاد ويرون، افاجرً  أو مسلم؛ برا كان امإم كل خلف الصلوات من وغريمها
  .)٢(" والصالح والتوفيق باإلصالح هلم الدعاء ويرون ،فجرة جورة كانوا

 بن احلجاج خلف يصليان - عنهم اهللا رضي -  مالك بن وأنس عمر بن اهللا عبد وكان
  .بفسقه وظلمه معروف وهو ،يوسف

 حني )٣(معيط أيب بن عقبة بن الوليد خلف يصلي -عنه اهللا رضي -مسعود ابن وكان
 ابن له فقال !أزيدكم؟: قال مث ا،أربعً  الصبح صلى وقد اخلمر، يشرب وكان بالكوفة اأمريً  كان

  .)٤("زيادة يف اليوم منذ معك زلنا ما:"مسعود
 لزوم واجلماعة السنة أهل أصول من كان وهلذا":-رمحه اهللا -تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  .، وهذا خالًفا ألهل األهواء واملبتدعة)٥("الفتنة يف القتال وترك األئمة قتال وترك، اجلماعة

 بعض وساق ا، إال والدنيا للدين قيام ال وأنه ،الناس أمر والية أمهيةوقال أيًضا: يف 
 بال واحدة ليلة من أصلح جائر إمام من سنة ستون: ويقال":قال أن إىل ذلك يف النصوص
  .)٦("ذلك تبني والتجربة ،سلطان

                                                           

  ).٣/٣٩جامع البيان( )١(
  ).٢٩٤احلديث(عقيدة السَلف وأصحاب  )٢(
األموي، أخو عثمان بن عفان المه، قُتل أبوه يف بدر، أسلم يوم الفتح،  - أبان بن أيب عمرو-معيط أيب بن عقبة بن الوليد) ٣(

وقصته يف صالة الفجر مشهورة، تويف بالرقة يف والية  - رضي اهللا عنهما - كان شجاًعا كرميًا، ويل الكوفة لعثمان
)، واإلصابة يف ٨/٢١٤ابن كثري(- )، والبداية والنهاية٤١٦- ٣/٤١٢سري أعالم النبالء( .انظر:- رضي اهللا عنه- معاوية

  ).٣٢٢- ٦/٣٢١أمحد بن حجر(- متييز الصحابة
  ).٥٣٢-٥٣٠ابن أيب العز(-) شرح العقيدة الطحاوية٤(
  ).٨/١٢٨جمموع الفتاوى( )٥(
  ).٢٨/٣٩١املرجع السابق( )٦(
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ا إن العـالقَة يف منهج اإلسالم بني توحيـد اهللا ووحـدة اجلماعة وثيقـة جـد�w�a
�e� � gf�e�d�c�bv)ة هذه املسألة فقد ظهرت جبالء عند أئمة  ،)١وألمهي

فما أكثَر ما كان يقول  -رمحه اهللا -اإلسالم، وظهر ذلك واضًحا لدى شيخ اإلسالم ابن تيمية
 الفرقة عن وى واالئتالف، باجلماعة أمرنا -تعاىل -اهللا إن"يف كل جملس حوار ومناقشٍة: 

 وأئمة السَلف بني ليس الدين وأصول واحد، كتابناو  واحد، ورسولنا واحد، وربنا ،واالختالف
w�c�b�a :يقول -تعاىل -اهللا ألن االفرتاق، فيها حيل وال خالف، فيها اإلسالم

�e� � � gf�e�dv)ويقول ،)٢ :� w�q�p� � �o�n�m�l�k�j�i

}srv)٤(")٣(.  

 على فالواجب.. .واالختالف البدعة عن وى واالئتالف باجلماعة أمر اهللا: "ويقول 
 املؤمنني ويوايل واجلماعة، اجلمعة معهم يصلي أن املسلمني مدائن من مدينة يف صار ِإذا املسلم

 فال وِإال ذلك، فعل ويرشده يهديه أن وأمكن ا،غاويً  أو ضاال بعضهم رأى وإن يعاديهم، وال
؛ إذ إنه ال منافاة بني السمع والطاعة، واألمر باملعروف، والنهي )٥("وسعها ِإال نفًسا اهللا يكلف

ملا يرتتب على ذلك من فساد مصاحل الدين والدنيا عن الـُمنكر، فلكل منهما بابه وضوابطه؛ 
وبعد  - رمحه اهللا -مًعا؛ كما هي حال كثري من بالد املسلمني زمن اإلمام حممد بن عبد الوهاب

  .)٦(أكثر برهانًا على ذلكزمنه، والواقع الـُمعاصر 

ومما سبق يتضح جبالء ما يُبني ويُؤكد أمهية اجلماعة، ولزومها، وأثرها يف العاجل واآلجل 
على األمة، لكوا سبًبا من أسباب العزة والكرامة، وُحتذر من الفرقة واالختالف؛ ملا هلما من 

  أثر مباشر على حاضر األمة ومستقبلها دنيا ودين.
                                                           

  ].١٠٣سورة آل عمران آية رقم [ )١(
  ].١٠٣سورة آل عمران آية رقم [ )٢(
  ].١٥٩سورة األنعام آية رقم [ )٣(
  ).٣/٢٠٥ابن تيمية  ( - ) جمموع الفتاوى٤(
  ).٢٨٦-٣/٢٨٥) املرجع السابق  (٥(
- جملة البحوث العلمية -حافظ بن حممد احلكمي -) انظر: يف باب لزوم اجلماعة: األحاديث الواردة يف لزوم اجلماعة٦(

)، وعقيدة اإلمام حممد ٣٠٤-٧٦/٢٢٣العدد ( واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة
  ).٣٦٦-١/٣٦١صاحل العبود(-بن عبد الوهاب السَلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي
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 رىعُ  وتوثيق ،إىل االهتمام باجلماعة واحلرص عليها - رمحه اهللا -دفع اإلمام وهذا هو ما
 من وحذر بل للخالف، ونبذه الفرقة، من وحتذيره به، واملناداة ذلك إىل والدعوة ،واحملبة األُلفة
  .)١(باتهوموجِ  ودواعيهه أسباب

يأِت حبادث ُمبتدع؛ لذا إمنا دعا إىل ما يف الوحيني من أمر وي، ومل  - رمحه اهللا -واإلمام
فإنه حرص حرًصا بالًغا على هذا األصل العظيم، وبني نصوصه بيانًا شافًيا، ويتجلى هذا فيما 

 مصيب، وهو منكرًا نكريُ  الدين أهل بعضسطره يف إحدى رسائله، واليت يقول فيها: "... 
�������������������������������: - تعاىل -اهللا قال وقد اإلخوان، بني الفرقة يوجب شيء إىل األمر تغليظ يف خيطئ لكن

� w�c�b�a�`�_� �^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T
egf�e�dv)به تشركوا وال تعبدوه أن: ثالثًا لكم يرضى اهللا إن: "� وقال ،)٢ 

  .)٤(")٣(أمركم اهللا والّه من تناصحوا وأن تفرقوا، وال مجيًعا اهللا حببل تعتصموا وأن شيًئا،

على هذا احلديث بقوله: "ومل يقع خلل يف دين الناس  - رمحه اهللا -وقد علق اإلمام
  . )٥(ودنياهم إال بسبب اإلخالل ذه الثالث أو بعضها"

يستغل الوقائع واألحداث  - رمحه اهللا -وحىت ال ختتلط املفاهيم عند األتباع، فإن اإلمام
احلادث، فيقول يف للتصحيح، وما ينبغي فعله وتوخيه حىت ال يقع اخللل يف أصل أعظم من 

 جيز مل افرتاق بسببه حيصل صار إذا املنكر إنكار أن العلماء يذكر وأيًضاإحدى رسائله: "...
 مضرة إنكاركم صار تفعلوا مل إن فإنكم ،فيه والتفقه لكم ذكرت مبا العمل يف اهللا فاهللا إنكاره،

 بني وقعت اليت املقالة هذه وسبب ودنياه؛ دينه صالح يف إال يسعى ما واملسلم الدين، على
 فيه صار الكالم غلظوا فلما ،املنكر إنكار عليهم واجًبا الدين أهل صار لو احلوطة أهل

 قصريًا كان وإن الكالم وهذا والدنيا، الدين على مضرة فيه فصار ،الدين أهل بني اختالف

                                                           

  ).٤٤( لرمحةا الرمحن عبد - اهللا رمحه - الوهاب عبد بن حممد اإلمام دعوة جناح أسباب يف املستطاب) انظر: ١(
  ].١٠٣-١٠٢سورة آل عمران آية رقم [ )٢(
  ) سبق خترجيه.٣(
  ).٣/١٦١الرسائل الشخصية( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  ).٦/٢٢٩مسائل اجلاهلية ( -) املرجع السابق٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨٦ 

 واستقام ،للدين نصرًا صار به عملتم فإن به واعملوا ،فيه وتفقهوا تأملوه فالزم طويل فمعناه
  .)١("اهللا شاء إن األمر

باجلماعة فقد بوب يف كتابه الكبائر بابًا بعنوان: باب:  - رمحه اهللا -والهتمام اإلمام
اخلروج عن اجلماعة، وذكر فيه النصوص اآلمرة باجلماعة واحملذرة واملنفرة عن الفرقة 

  .)٢(واالختالف

نصوص الزاجرة، و املرغبة يف هذا األصل، ال )٣(يف مسائل اجلاهلية -رمحه اهللا - وحيشد
��:-تعاىل - قال كما م،ـدينه يف متفرقون أم: الثانيةفيقول:" w� � ®�Õ� Ô� Ó

×Öv)الدين يف باالجتماع تىفأ الصواب، هو ذلك ويرون دنياهم، يف وكذلك ،)٤ 
�w��y�x�w�v�u�t��s�r�q�p�o�n�m�l�k�j:بقوله

�s� ba�`�_� �~�}�|� {zv )تعاىل - وقال�،)٥ -:��w�m�l�k�j�i

}sr�q�p� � �o�nv)انا، )٦تهم عن وبقوله مشا:� � � �w�y�x�w��v
�¦��¡��~�}�|�{�zv )انا، )٧بقوله نياالد يف التفرق عن و:��������������������w�b�a
egf�e�d�cv)٨(".  

وقلوب متشتتة، ، إىل ذي أهواء متفرقة �ا بعث اهللا حممدً أيًضا: " -رمحه اهللا -وقال 
 أن هذا األصل وهو اجلماعة بني  - سبحانه - فألف اهللا به بني القلوب، ومجع به الشمل، مث إنه

�دينه، فقال: لعماد  w�[�Z�Y�X�W�V�U�T�_� �^�]�\�̀

                                                           

  ).١٦٢، ٣/١٦١الرسائل الشخصية ( –) املرجع السابق ١(
  ).٦/٢٩٩) انظر:املرجع السابق (٢(
  ).٦/٢٢٩السابق() املرجع ٣(
  ].٣٢]، وسورة الروم آية رقم [٥٣) سورة املؤمنون آية رقم [٤(
  ].١٣) سورة الشورى آية رقم [٥(
  ].١٥٩) سورة األنعام آية رقم [٦(
  ].١٠٥) سورة آل عمران آية رقم [٧(
  ].١٠٣) سورة آل عمران من اآلية [٨(



٢٨٧ 

e����gf�e�d�c�b�a�v� )قوله إىل )١ :�w�z�y�x�w��v
�¦v )٢ (ولهقـ إىل� : w�Æ�Åv )رىخـاأل اآلية ويف ...)٣ :�w�i�n�m�l�k�j

}sr�q�p���ov)منهم نبيه اهللا فربأ) ٤.   

 أصحابه من قوم على فخرج والتفرق، االختالف إىل يفضي ما اادلة من � كره وقد
 هذا إىل أم أمرمت أذا: "وقال الرمان حب وجهه يف فقئ فكأمنا القدر يف يتجادلون وهم

  .)٥("...دعيتم؟

 بسنته املستمسكون بأم الناجية الفرقة وصف يف قال مث ،)٦(فرقة وسبعني ثالثا ذكر مث
   .)٧("اجلماعة هم وأم

 تتم الأن االجتماع على اهلدى فيه صالح الدنيا والدين، فيقول: "و  - رمحه اهللا -ويُبني 
، وإذا اجتمعوا فال بد من أمور يفعلوا ملصلحتهم، باالجتماع إال والدنيايف الدين  صلحةامل

  .)٨(لدفع املفسدة، ويكونون مطيعني لألمر ا والنهي عنها"وأمور جيتنبوا 

وال شك أن هذا له انعكاسه املباشر على األمن بشىت صوره، وأوهلا وأمهها األمن 
  الفكري، الذي هو مصدر للفعل وَمنشُؤه.

��w�v�u�t :-تعاىل -على قوله -رمحه اهللا -ومن مسائله � �s�r�q
¦��¥�¤�£��¢�¡���~�}�|�{�� �z�y� xw��¨�§

�³�²��±�°�¯����®�¬«�ª�©v )٩(.  

                                                           

  ].١٠٣-١٠٢سورة آل عمران آية رقم [ )١(
  ].١٠٥آية رقم [ ) سورة آل عمران٢(
  ].١٠٧ -١٠٢) سورة آل عمران اآليات [٣(
  ].١٠٥) سورة آل عمران آية رقم [٤(
  ) سبق خترجيه.٥(
  ) سبق خترجيه.٦(
  ).٢/١٠مسائل خلصها اإلمام حممد بن عبد الوهاب من كالم ابن تيمية  ( –) جمموع مؤلفات الشيخ ٧(
  ).٢/٢٤( –) املرجع السابق ٨(
  ].٥٣ -٥١[ آية رقم املؤمنون سورة) ٩(
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السابعة: املسألة العظيمة اليت سيق الكالم ألجلها، وهي فرض االجتماع يف املذهب، "
فكيف بأمة واحدة،  ،وحترمي االفرتاق: فإذا فرضه على األنبياء مع اختالف األزمنة واألمكنة

  .ونبيها واحد، وكتاا ودينها واحد؟

 عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمةَ  فعلهم الذي صدر -سبحانه -الثامنة: ذكره
كل حزب مبا لديهم فرحون،   ،اباالجتماع، والنهي عن االفرتاق، وأم تقطعوا أمرهم بينهم زبرً 

فذكر أم قابلوا الوصية بعدما مسعوها مبا يضادها غاية املضادة، وهو أم تركوا االجتماع 
وتفرقوا، مث بعد ذلك كل فرقة صنفت هلا كتبها غري كتب اآلخرين، مث كل فرقة فرحت مبا تركت 

  من اهلدى، وفرحت مبا ابتدعته من الضالل كما قال الشاعر:

  )٢(")١(فكأا حلفت لنا أن ال تفي  َفْت لنا أن ال ختون عهودها َحلَ 

 فيه؛ التفرق عن وى الدين، يف باالجتماع اهللا أمر: الثاين األصل:"-رمحه اهللا -وقال
 فهلكوا، قبلنا واختلفوا تفرقوا كالذين نكون أن وانا العوام، تفهمه اشافيً  ابيانً  هذا اهللا فبني

 وردت ما اوضوحً  ويزيده ،فيه التفرق عن واهم الدين، يف باالجتماع نياملسلم أمر أنه وذكر
 وفروعه الدين أصول يف االفرتاق أن إىل األمر صار مث ذلك، يف العجاب العجب من السنة به

  .)٣("جمنون أو زنديق إال يقوله ال الدين يف باالجتماع األمر وصار الدين، يف والفقه العلم هو

أتباعه، وُيكرب فيهم متسكهم ذا األصل، واالجتماع عليه،  -رمحه اهللا -وُيشجع اإلمام
فيقول يف إحدى رسائله، ُمبديًا سروره بعاجل ُبشراه مبا حتقق من مثار دعوته، وهو االجتماع 

 جتماعاال من األخبار من عنكم بلغنا ما هللا واحلمد وسرناعلى احلق ونبذ الفرقة واالختالف: "
 الدنيا خريي بني لصاحبه اموع النعم أعظم هو وهذا، � حممد لدين عتبا واال ،احلق على

  .)٤("عليه الثبات ويرزقنا ،لذلك وإياكم يوفقنا أن اهللا عسى ،واآلخرة

 بن اللطيف عبدففي رسـالة ل ،سـار تالميـذه وأتباع دعـوته - رمحه اهللا - وعلى منهج اإلمام
 حببله، واالعتصام وطاعته، اهللا بتقوى فأوصيكم": لبعض أتباع الدعوة هـ)١٢٩٣(الرمحن عبد

                                                           

  ).٣/٢٠٩)  البيت ذكره ابن القيم يف بدائع الفوائد (١(
  ).٢٠٤-٢/٢٠٣تفسري آيات من القرآن الكرمي ( –)  جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٦/٢٦٤ستة أصول عظيمة مفيدة ( –)  املرجع السابق ٣(
  ).٣/١٦٧الرسائل الشخصية (-)  املرجع السابق٤(



٢٨٩ 

 رسوله وسنة اهللا بكتاب احلجة قامت فقد املسلمني، مجاعة ولزوم واالختالف، التفرق وترك
 أناخ وقد بطاعة، إال إمارة وال بإمارة، إال مجاعة وال جبماعة، إال إسالم ال أنه وعرفتم ،�

 اإلسالم يهدم مما احلذر، فاحلذر...، اهللا إىل إال نشكوه ال ما واحملن، الفنت من بساحتكم
 والبغضاء، والتفرق االختالف من توجب واحملاربني، بالبغاة الفتنة وكذلك...أساسه، ويقلع

 إال حيصيه ال ما األرض، يف واإلفساد ورسوله، اهللا أوامر وترك األموال، وب الدماء وسفك
 من العبد ينجي ما اإلميان من مبالبسته حيصل وال ،إسالم معه يستقيم ال مما وذلك اهللا؛

 اهللا، أعداء وتسلط وأهله، اإلسالم ذهاب ا الطريقة، وتلك احلالة وهذه وسخطه، اهللا غضب
 واليوم باهللا يؤمن من فيها يسعى فكيف ،واألعالم بنيانه وهدم اإلسالم، بالد من ومتكنهم
  .)١("!احلساب؟ سوء وخياف والنار، باجلنة ويؤمن اآلخر،

ومل يقتصر هذا املنهج على أئمة الدين، والعلماء، بل كان منهًجا لألئمة من آل سعود 
 مجاعة من الكتاب هذا إليه يصل من إىل تركي، بن يصلأنصار الدعوة وأتباعها، ففي رسالة لف

يقول فيها بعد الوصية بتقوى اهللا، وسرد اآليات الدالة على ذلك، وبيان منزلة القرآن  املسلمني
��w�e�dاحلث على التمسك به، وعظم التوحيد وفضله:و  c� b�a

egfv)ى ذلك، على باالجتماع فأمر ،)٢صالح من االجتماع يف ملا ؛التفرق عن و 
 كان فإذا ،والراحة واألمن والعافية، األلفة حتصل اإلسالم، على وباالجتماع ،والدنيا الدين
  .)٣("النعمة متت بكتابه، والعمل طاعته، على ذلك

وأتباعه من بيان، فمصلحة اجلماعة، واالجتماع على  -رمحه اهللا - فليس بعد بيان اإلمام
احلق فيه خريي الدنيا واآلخرة، فبها ينضبط الفكر وتستقر الشريعة وينعم الناس باحلياة اهلانئة؛ 

ة، يأمر اإلسالم بلزوم مجاعة املسلمني، ويدعو إىل نبذ النزعات الطائفية، واملذهبي ولذا "
واإلقليمية، والعصبية اليت تؤدي إىل الفرقة وإثارة الفتنة؛ فهي وما يؤدي إليها وما ينتج منها 

  .)٤(معاوُل هدٍم لألمن الفكري واالجتماعي والسياسي"

                                                           

  )٢٥-٩/٢٣مجع: عبد الرمحن بن قاسم(-األجوبة النجدية) الدرر السنية يف ١(
  ].١٠٣) سورة آل عمران من اآلية [٢(
  ).١٤/١٥٧) املرجع السابق(٣(
) ٤٣) جملة البحوث األمنية العدد(٤٨عبد احلفيظ املالكي( -) األمن الفكري مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه٤(

  هـ).١٤٣٠شعبان(
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  المبحث الثاني: تعامله مع الوالة
..، الوالة مجع واٍل، قال ابن فارس: "الواو والالم والياء: أصٌل صحيح يدل على القرب.

  .)١(وكل من توىل أمر آخر فهو وليه"

  .)٢(والوِالية بالكسر: اإلمارة، والّنقابة

  .)٣("واحلكام األمراء من الناس، على الوالة" :هم وشرًعا

إن كل جمتمع من اتمعات حباجة إىل قائد وسايس، يرعى أمورهم العامة، وينظم شؤون 
من ظلمهم لبعضهم، ومن أن يُعتدى عليهم حيام، ويقيم بينهم العدل، ويقوم على محايتهم 

 إىل الضرورة دعت اجتمعوا إذامن خارجهم، فحقيقة حياة البشر تقوم على االجتماع، و"
 يف ملا ؛صاحبه من يأخذها حاجته إىل يده منهم واحد كل مدو  ،احلاجات اقتضاءو  ،املعاملة
 ،الغضب مبقتضى عنها اآلخر عهميانو  ،بعض على بعضهم والعدوان ،الظلم من احليوانية الطبيعة

 اهلرج إىل تؤدي وهي ،املقاتلة إىل املفضي التنازع فيقع ،ذلك يف البشرية القوة ومقتضى فةنواأل
 - الباري خصه مما وهو ،النوع انقطاع إىل ذلك املفضي النفوس وإذهاب ،الدماء سفكو 

 من واحتاجوا ،بعض عن بعضهم عيز  كمحا  دون فوضى بقاؤهم فاستحال ،باحملافظة - سبحانه
  .)٤("عليهم احلاكم هوو  الوازع إىل ذلك أجل

ونظرًا ألمهية احلاكم ووجوده يف اإلسالم فقد حثت عليه الشريعة وأمرت بتنصيبه وطاعته، 
���_��w:- تعاىل - قال � JI�H�G�F�E�D�C�B�Av)٥(

قال القرطيب     ، 
 الكلمة، به لتجتمع ؛طاعويُ  له سمعيُ  وخليفة إمام نصب يف أصل يةآلا هذه: "-رمحه اهللا-

    .)٦("ئمةاأل بني وال مةاأل بني ذلك وجوب يف خالف وال، اخلليفة أحكام به وتنفذ

                                                           

  ).٩٦٧)  معجم مقاييس اللغة(١(
  ).١٥/٤٠١ابن منظور( -)  انظر: لسان العرب٢(
  ).١/١٦٤عبدالرمحن السعدي( -)  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان٣(
  ).١٨٧عبد الرمحن بن خلدون( -)  مقدمة ابن خلدون٤(
  ].٣٠) سورة البقرة آية رقم [٥(
  ).١/٢٦٤)  تفسري القرطيب(٦(



٢٩١ 

 عليهم أمروا إال فالة بأرض يكونون نفر لثالثة حيل والقال:" �ويف احلديث عنه 
 تأمري فأوجبيف تعليقه على احلديث: " -رمحه اهللا - ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية)١("أحدهم
 وألن ؛االجتماع أنواع سائر على بذلك تنبيها ،السفر يف العارض القليل االجتماع ىف الواحد

 وكذلك ،وإمارة بقوة إال ذلك يتم وال ،املنكر عن يوالنه باملعروف األمر وجبأ - تعاىل - اهللا
 وإقامة ،املظلوم ونصر ،واألعياد ،واجلمع ،احلج وإقامة ،والعدل ،اجلهاد من أوجبه ما سائر

  .)٢("مارةواإل بالقوة إال تتم ال ،احلدود

�: - تعاىل -ويف قوله w�¨�§�¦��¥�¤�£�¢�¡

°�¯�®�¬��«�ª�©v )كلِ َـ امل فضيلة على تنبيه هذا ويف" )٣، 
 رتفاعا أحدمها رتفاعا ففي ،توأمان كلِ َـ وامل الدين: قيل وهلذا العامل أمر أستتب ما لواله وأنه

  .)٤("فضائع له حارس ال وما ،فمهدوم له أس ال وما ،حارس كلِ َـ وامل أس الدين ألن ؛اآلخر

ذا الـُمقوم وجعله من أهم ركائز دعوته، وسعى سعًيا  - رمحه اهللا -وهلذا اهتم اإلمام
حثيثًا يف البحث عن إمام يقيم دين اهللا يف أرضه، وينصر شريعته، مث قام برتسيخ طاعة 

  .�ستجابة ألمر اهللا، وأمر رسوله السلطان يف نفوس أتباع دعوته ا

من تأكيد هذا األصل أطماٌع مادية وال سياسية؛ وإمنا عمًال  -رمحه اهللا -ومل يكن للشيخ
: - تعاىل - فمنها قوله، وتسليًما للنصوص الواردة يف ذلك، �بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

wÑÐ�Ï� �Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�� �åv)٥(
وأولو األمر عند ، 

  .- وجل  عز  -هللا معصية ليس ِمما به يأمرون فيما ويُطاع هلم ُيسمع؛ ف)٦(هم األمراءاجلمهور 

                                                           

 هليعة ابن وفيه أمحد رواه) ٧/٣٧٨علي اهليثمي(-)، قال يف جممع الزوائد٦٦٤٧)(ح٥٣٠املسند ( -)  رواه اإلمام أمحد١(
  ).١٠/١٣١واحلديث صححه أمحد شاكر يف شرحه للمسند (، الصحيح رجال رجاله وبقية لني، وهو

  ).٢٨/٣٩٠)  الفتاوى(٢(
  ].٢٥١) سورة البقرة آية رقم[٣(
  ).٢/١٧٤لأللوسي(-) روح املعاين٤(
  ].٥٩آية رقم [ ) سورة النساء٥(
  ).٥/٢٥٩) تفسري القرطيب (٦(
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 فيما والطاعةُ  السمعُ  املسلم املرء على: "� قوله األمراء لطاعة ويدل  مل ما وكرِهَ  أحب 
   .)١("طاعة وال مسعَ  فال مبعصية أُمر فإذا مبعصية، يُؤَمر

 ُجمَدعَ  عبًدا كان وإن وأُطيَع، أمسعَ  أن أوصاين خليلي إن : "-عنه اهللا رضي -أبو ذر قالو 
  . )٢("األطراف

 اهللاُ  أصلح هذين عظموا فإذا والعلماء، السلطان عظموا ما خبريٍ  اسنال يزالُ  ال: "ويف األثر
  .)٣("وُأخراهم دنياهم أفسد ذين استخفوا وإذا وُأخراهم، دنياهم

وأّصلها يف مسائله أنه ال  -رمحه اهللا -األمر اليت قررها اإلمامومن احلقوق العظيمة لويل 
 دون فيمن مل كُ تُ  إذا: "-رمحه اهللا - ينبغي أن يُتكلم يف اإلمام بال علم وال عدل، يقول

 أحد لكل واجب العدل فإن وعدل، بعلم الكالم يكون أن وجب املختلفني، كامللوك الصحابة
¢��w:-تعاىل -قال حبال، باحيُ  ال امطلقً  حمرم والظلم حال، كل يف أحد كل على

�¹� ©¨�§� � ¦�¥�¤�£v)بغضهم بسبب نزلت اآلية وهذه ،)٤ 
 يف فكيف أبغضه، من يظلم أن صاحبه ُِيَ  قد هذا كان فإذا به، مأمور بغض وهو للكفار،

 مما والظلم مدحه، على األرض أهل اتفق مما والعدل ،هوى؟ أو شبهة أو بتأويل مسلم بغض
  .)٥("بالقسط الناس ليقوم الرسل أرسل واهللا ه،ذم  على اتفقوا

يف التعامل مع الوالة يف كتاباته، واليت تتجلى فيها  -رمحه اهللا -ويظهر منهج اإلمام
  املصاحل املرتتبة على الطاعة، أو عكس ذلك، فمن ذلك:

                                                           

 ،)٧١٤٢(ح ) ٥٩٥باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ( –كتاب األحكام –يف صحيحه  البخاري رواه) ١(
 )١٠٠٨( -باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية –كتاب اإلمارة   –يف صحيحه  ومسلم

   .)١٨٣٩(ح 
) ١٠٠٨( -باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية -كتاب اإلمارة   -) رواه مسلم يف صحيحه٢(

   ).١٨٣٧(ح 
  ).٥/٢٦٠تفسري القرطيب () ٣(
  ].٨) سورة املائدة آية رقم [٤(
  ).٢/٣٠هذه مسائل(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٥(



٢٩٣ 

بابًا بعنوان: باب: طاعة األمراء، وساق  )١(يف كتاب الكبائر -رمحه اهللا - بوب - ١
 النصوص الدالة على تبويبه.

أم عدوا السمع والطاعة مهانة، وعدم االنقياد  )٢(ذكر اإلمام يف مسائل اجلاهلية - ٢
 ذل والطاعة والسمع فضيلة، له االنقياد وعدم األمر ويل خمالفة أن: الثالثة كرامة، فقال"

 هلم والطاعة بالسمع وأمر الوالة، جور على بالصرب وأمر ،� اهللا رسول فخالفهم ومهانة،
 يف � عنه كرُذ  فيما بينها مجع اليت الثالث وهذه، وأعاد فيه وأبدأ ذلك، يف وغلظ والنصيحة،
 وأن شيًئا، به تشركوا وال اهللا، إال تعبدوا أال: ثالثًا لكم يرضى اهللا إن": قال أنه الصحيحني

 دين يف خلل يقع ومل ،)٣("أمركم واله من تناصحوا وأن تفرقوا، وال مجيًعا اهللا حببل تعتصموا
 ."بعضها أو الثالث ذه اإلخالل بسبب إال ودنياهم الناس

 متام من أن: الثالث األصل: ")٤(يف ستة أصول عظيمة مفيدة -رمحه اهللا -وقال - ٣
 اشائعً  ابيانً  هذا � النيب فبني ا،حبشي  اعبدً  كان ولو ،علينا تأمر ملن والطاعة السمع االجتماع

 العلم يدعي من أكثر عند يعرف ال األصل هذا صار مث ا،وقدرً  اشرعً  البيان أنواع بكل اذائعً 
 ."؟به العمل فكيف

 مل ما ،وفاجرهم همبر  املسلمني ألئمة والطاعة السمع وجوب وأرى"ومنه قوله: - ٤
 صار حىت بسيفه وغلبهم به ورضوا الناس عليه واجتمع اخلالفة ويل ومن اهللا، مبعصية يأمروا
 .)٥("عليه اخلروج وحرم طاعته، وجبت خليفة

 اجلماعة وصالة ،افاجرً  أو ابر  إمام كل مع ،اماضيً  اجلهاد وأرى: "اأيضً  ويقول - ٥
 .)٦("جائزة خلفهم

 مشاركون الظلمة األمراء أن السنة أهل مذهب": -رمحه اهللا -تيمية ابن عنومما خلصه 
 األمر يف م ويستعان معهم، وجياهد خلفهم، ىفيصل اهللا طاعة من فيه إليهم حيتاج فيما

 جيز مل ،بر  تولية أمكن وإن حكمه، نفذ بعدل منهم حكم ومن ملنكر،ا عن والنهي باملعروف
                                                           

  ).٦/٢٩٩جمموع مؤلفات الشيخ( )١(
  ).٦/٢٢٩( ت الشيخمؤلفاجمموع  )٢(
  .) سبق خترجيه٣(
  ).٦/٢٦٤جمموع مؤلفات الشيخ( )٤(
  ).٣/٧الرسائل الشخصية ( -املرجع السابق )٥(
  ).٣/٧املرجع السابق ( )٦(
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٢٩٤ 

��w�y:اهللا قال كما اإلمكان، حبسب الطاعة يف فيجتهدون فاجر، تولية x� w

©zv)١(
 وفساد صالح اجتمع فإذا ،العباد بصالح � احممدً  بعث اهللا أن ويعلمون، 

 أعظم الشر من فعله عن تولد ما كان إال سلطان على خرج من وقل  ،منهما الراجح رجحوا
 مما وهذا والدين، العلم أهل من لقخَ  فيهم كان وإن دنيا، أبقوا وال دينا أقاموا فال اخلري، من

 أصلح هو مبا كال أمر فالشارع األصلح، هو األئمة جور على الصرب من � به أمر ما أن يبني
 وعدم استيثارهم على بالصرب وأمر لرعيتهم، والنصح بالعدل الوالة فأمر وللمسلمني، له

 والقدرة وقصده احلق معرفة متنع والفتنة رجاله، حبسب زمان كل يف والفنت األمر، منازعتهم
 ومن الناس، من لكثري يتميز ال حىت بالباطل، احلق يلبس ما الشبهات من ففيهما ،عليه

 فتنة: يقال وهلذا اخلري، على القدرة يضعف ما الشر قوة ومن احلق، قصد مينع ما الشهوات
  .)٢("صما عميا

  أما عن مواقف اإلمام العملية مع والة األمر فمنها ما يلي:

 رعية استقبله أمريها حممد بنىل الد إملا انتقل اإلمام حممد بن عبد الوهاب "  - ١
 ،ال إله إال اهللا ا له املعىن الصحيح لكلمة التوحيد:سعود، فعرض عليه اإلمام أصول دعوته، مبينً 

وآفاق وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومعىن اجلهاد، مث ذكر بعض املساوئ املوجودة 
األمري، يف أهل جند، ولفت نظره إىل مسؤوليته أمام اهللا يف إصالحها، فما كان إال أن تأثر 

يا شيخ إن هذا دين اهللا ورسوله الذي ال شك فيه، وأبشر بالنصرة لك وملا أمرت  ونطق قائال:
 به، واجلهاد ملن خالف التوحيد، ولكن أريد أن أشرتط عليك اثنتني:

إذا قمنا بنصرتك، واجلهاد يف سبيل اهللا، وفتح اهللا لنا ولك البلدان، أخاف حنن  −
  غرينا.أن ترحل عّنا، وتستبدل بنا 

ا آخذه منهم يف وقت الثمار، أخاف أن تقول: ال تأخذ ن يل على الدرعية قانونً إ −
 .باهلدم واهلدم بالدم، الدم يدك، فابسط: األوىل أما: اإلمام قال ،امنهم شيئً 

  .)٣("منها خري هو ما الغنائم من اهللا فيعوضك الفتوحات، لك يفتح اهللا فلعل: الثانية وأما
                                                           

  ].١٦) سورة التغابن آية رقم[١(
  ).٢/٢٩هذه مسائل ( - مؤلفات الشيخجمموع  )٢(
  ).٩٥، ٩٤عبد اهللا الرتكي ( -تأمالت يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )٣(



٢٩٥ 

العيينة الكثري من مظاهر الشرك كالقباب، واألشجار واألوثان اليت لقد كان يف  - ٢
تُعّظم من دون اهللا، فطلب اإلمام من أمري العيينة إزالة هذه الشركيات، فاستجاب له األمري 

  . )١(وأزاهلا
بالبحث عن ويل أمر للمسلمني، ُتطبق حتت إمرته شريعة  - رمحه اهللا - ولذا اهتم اإلمام

  يف حتقيق مصاحل الدنيا واآلخرة؛ إذ إنه ال قيام للدين وال للدنيا إال بإمام.اهللا، مما ُيسهم 
أنه مل يبدأ التطبيق العملي لدعوته إال حتت إمرة أمري، فلم  -رمحه اهللا -ومن فقه اإلمام

يقم احلدود، ومل يزل مظاهر الشرك والكفر باهللا، ومل يقم اجلهاد إال حتت راية أمري وويل أمر، 
 الواليات مجيعيقول: " -رمحه اهللا -يف مسائله عن ابن تيمية -رمحه اهللا -اإلمام ويف تلخيص

 اخلري، هو وذلك لذلك، اخللق خلق إمنا -سبحانه -فإنه هللا؛ كله الدين يكون أن مقصودها
 بني كان وإن الصاحل، والعمل الصاحلات، والباقيات والقربات، واحلسنات، والتقوى، والرب،
 فال اجتمعوا وإذا باالجتماع، إال والدنيا الدين يف املصلحة تتم وال لطيفة، فروق األمساء هذه
 ا أمور من بدا وأمور ملصلحتهم، يفعلوا لألمر مطيعني ويكونون املفسدة، لدفع جيتنبو 

 اهللا طاعة حتت املرء فدخول ذلك من بد  ال كان وإذا وناٍه، آمر من بد فال عنها، والنهي
 اخلبائث عليهم وحيرم الطيبات، هلا وحيل املنكر، عن وينهاهم باملعروف يأمرهم الذي ورسوله

 � أمر وهلذا بالقسط، الناس ليقوم احلديد وأنزل وامليزان باحلق الكتاب أنزل أنه وأخرب، له خري
 وأمر بالعدل، حيكموا وأن األمانة، يؤدوا أن األمور والة وأمر عليهم، األمور والة بتولية أمته

  .)٢("بطاعتهم
وذا يتجلى أن حتقيق هذا األصل من عقيدة أهل السنة واجلماعة، يقي الفكر من 

  .)٣(االحنراف، والذي بتحقيقه يتحقق األمن الفكري، واالجتماعي والوطين
"إن طاعة والة األمر من األمراء والعلماء... هو السبيل لتحقيق أمن اجلماعة جبميع 

  يق األمن الفكري للفرد واتمع.فروعه، وعلى رأسه حتق
وحتقيق وحدة األمة واستقرار الدولة، وتفرغها ألداء واجباا يف اإلعمار والبناء 

  . )٤(والنماء"
                                                           

  ).٩٤آمنة نصري ( – العقيدة مباحث يف ومنهجه الوهاب عبد بن حممد اإلمامانظر: الشيخ ) ١(
  .)٢/٢٤هذه مسائل( - جمموع مؤلفات الشيخ )٢(
) ٤٣) جملة البحوث األمنية العدد (٥١عبد احلفيظ املالكي ( -مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه انظر: األمن الفكري )٣(

  ).٣٧صاحل احلميد( -، واألمن الفكري يف ضوء مقاصد الشريعةهـ)١٤٣٠شعبان (
  ).٣١عبد الرمحن السديس( -الشريعة ودورها يف تعزيز األمن الفكري -األمن الفكري )٤(
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  المبحث الثالث: موقفه من العلماء
للعلماء اعتبار يف الشريعة ومنزلة رفيعة يف الدين مل ينلها غريهم من الناس؛ كيف ال وهم 

؟! وقد أوجب على -سبحانه -، وهم املوقعون عنه- تعاىل -ورثة األنبياء، واألدالء على اهللا
�إليهم وسؤاهلم عما أشكل، قال تعاىل: الناس الرجوع  w�O�N� M� �L� �K�J

Pv)١(.  

 فإن ،املنزل اهللا بكتاب العلم أنواعه أعلى وأن العلم، أهل مدح فيها اآلية هذه وعموم" 
 هلم وتزكية العلم ألهل تعديل ضمنه ويف احلوادث، مجيع يف إليهم بالرجوع يعلم ال من أمر اهللا

  .)٢("التبعة من اجلاهل خيرج بذلك وأن بسؤاهلم، أمر حيث

عظم قدرهم، فأشهدهم  - سبحانه -أن اهللا :ومن األدلة على فضل العلماء وعلو منزلتهم
���w�\�[�Z���Y��X��W: -تعاىل -دون غريهم على أعظم مشهود، قال �V�U��T

g�f�e�d��c��b��a��`_�^�]v)٣(.  

 أحد كان لو فإنه وفضلهم، العلماء وشرف ،العلم فضل على دليلٌ  اآلية هذه يف" 
 العلم شرف يف وقال ،العلماء اسم قرن كما مالئكته واسم بامسه اهللا لقرم العلماء من أشرف

 - تعاىل - اهللا ألمر العلم من أشرف ءشي كان فلو )٤( �w�T�S�R�Q�POv :� لنبيه
 عظيم، للعلماء شرف وهذا ...العلم من يستزيده أن أمر كما ،منه املزيد يسأله أن� نبيه

  .)٥("خطري الدين يف هلم وحمل

��w�Æ�Åالتسوية بني العلماء وغريهـم، قال تعاىل:  - سبحانه -ويف مقام املقـارنة ينفي Ä

�Ò�ÍÌ��Ë��Ê�É�È�Çv )٦(.  

                                                           

  ].٧]وسورة األنبياء آية رقم [٤٣رقم[ سورة النحل آية) ١(
  ).٤٤١( عبد الرمحن بن سعدي -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٢(
  ].١٨سورة آل عمران آية رقم [) ٣(
  ].١١٤سورة طه آية رقم [) ٤(
  ).٤/٤١تفسري القرطيب () ٥(
  ].٩سورة اادلة  آية رقم [) ٦(



٢٩٧ 

 بفضل العلم يؤتوامل  الذين املؤمنني على ،اإلميان أهل من العلم أوتوا الذين اهللا يرفعفـ"
  .)١("به أمروا مبا عملوا إذا درجات، علمهم

  . )٢(العلماء وقدرهم وعظم منزلتهم كثرية يطول املقام بذكرهاواألدلة اليت تُبني فضل 

ومن القواعد اليت ينبغي أن تراعى يف التعامل مع أهل العلم: مواالم وحمبتهم، واحرتامهم 
وتقديرهم، واألخذ عنهم، والسعي إليهم، والرجوع إليهم، والصدور عن رأيهم خاصة يف زمن 

واحلذر من القدح فيهم، وختطئتهم بغري علم، والتماس العذر الفنت، ورعاية مراتبهم ودرجام، 
  .)٣(هلم، وكل هذا يدل على املوقف الذي ينبغي أن ُيسلك جتاه أهل العلم

للعلماء قدرهم، وأنزهلم منزلتهم الالئقة م سواء كانوا من  -رمحه اهللا -ولقد قدر اإلمام
أنه  -رمحه اهللا -ال كما يزعم خصوم اإلمام السابقني أو املعاصرين، من املوافقني أو املخالفني،

، وال كما يقول بن داود )٤(ليس له شيخ وال إمام، ومل يأخذ عن العلماء بل يسبهم ويتنقصهم
:" وهذا املغرور متكرب متجرب جمبول على اجلهل، وعلى مسبة العلماء - رمحه اهللا -عن اإلمام

، ال يتم له الدخول فيه حىت يبدو بلعن واملشايخ، وإذا أتاه إنسان يُريد أن يدخل يف دينه
يتنقص اإلمام أبا حنيفة، وُيكفر غريه  -رمحه اهللا - ، بل ويزعم أن اإلمام)٥(املشايخ وتكفريهم"

من العلماء بقوله: "ليس أبو حنيفة على شيء، وقوله: من مل ُيكفر العلماء، فهو أكفر من 
، )٧(سيوطي:"رجل تفل الشيطان يف فيه"قال عن ال - رمحه اهللا -، ويزعم أن اإلمام)٦(فرعون"

ويزعم أن اإلمام يبغضه ألجل تأليفه يف العلوم الشرعية، وقال عن البخاري:"كذب البخاري يف 
، وقال يف الشيخ منصور البهويت" وهذا البهوت ال البهويت؛ ألنه  )٨(الصحيح مخس عشرة كذبة"

  للعلماء من اآليت:  -رمحه اهللا -مام، ويتضح تبجيل اإل)٩(كذب يف شرح املنتهى مثانني كذبة"
                                                           

  ).١٤/١٩( -تفسري الطربي) ١(
  ).٦٢ -٤٣عبد الرمحن اللوحيق ( -انظر: قواعد يف التعامل مع العلماء) ٢(
  ).١٠١ناصر العقل ( –)، وإسالمية ال وهابية ١٨٤-٧٥عبد الرمحن اللوحيق ( -انظر: قواعد يف التعامل مع العلماء) ٣(
  .ب)٤٦- أ٤٦صحيفة( -عبد اهللا بن داود -) انظر: الصواعق والرعود٤(
  .ب)٤٨-أ٤٨حيفة(ص -) املرجع السابق٥(
  أ).٨٢أ)، وانظر:صحيفة(٦٢صحيفة( - املرجع السابق) ٦(
  ب).١٣٥أ)، وصحيفة(١١١صحيفة( - املرجع السابق) ٧(
  أ).١١١صحيفة( - املرجع السابق) ٨(
  أ).١١١صحيفة( - املرجع السابق) ٩(
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  الرحلة هلم، واألخذ عنهم: - ١

للعلماء، وإجالهلم؛ فقد رحل إليهم طلًبا للعلم، وتنوعت  -رمحه اهللا -من حب اإلمام
سبل األخذ عنهم، وخمالطته هلم، فقد رحل إىل احلجاز، والبصرة، وإىل األحساء من أجل 

قدٌر ومنزلة ملا حتمل هذه املشقة  -رمحه اهللا -ند اإلمامطلب العلم وحتصيله، ولو مل يكن هلم ع
  .)١(واالرحتال

  من خالل ما سطره يف مؤلفاته من إجالهلم وتقديرهم: - ٢

فقد ساق اإلمام يف كتبه من التبويبات والعبارات ما يُبني قدر العلماء ومنزلتهم عنده، 
مجلة من  بأهل الفضل، وأورد حتتهبوب بابًا بعنوان: باب: االستخفاف  )٢(ففي كتاب الكبائر

 غري القرآن وحامل ،املسلم الشيبة ذي إكرام اهللا إجالل من إن" �األحاديث منها، قوله 
  .)٣("املقسط السلطان ذي وإكرام عنه، واجلايف فيه الغايل

يف بعض مراسالته بالتقدير واإلجالل للعلماء فيقول: "وَشاِهُد  -رمحه اهللا -وقد صرح
ما نعرف يف علماء جند، ال علماء العارض وال غريه، أجل  )٤(اهللا بن عيسىهذا أن عبد 

  .)٥(منه"

أنه ُجيل كالمهم  -رمحه اهللا -ويف معرفة فضل العلماء وتقديرهم، وعلو منزلتهم عند اإلمام
  .)٦("وأما ما ذكرمت من كالم العلماء فعلى الرأس والعني" فكيف مبوقفه منهم، فيقول:

فضل أهل الفضل، ويُقدم التنازالت يف سبيل تأليف القلوب،  - رمحه اهللا - ويذكر اإلمام
 بسببه اهللا ويهديكم ،الكلمة ويؤلف زعلكم يزيل الذي األمر فإنفيقول يف إحدى رسائله: "

                                                           

  ).٨٥-١/٨٣بشر(عثمان بن  -)، وعنوان اد يف تاريخ جند١/٢١٠انظر: تاريخ ابن غنام () ١(
  ).٦/٣٠٤جمموع مؤلفات الشيخ() ٢(
)، واحلديث حسنه األلباين  ٤٨٤٣) (ح١٥٧٩( منازهلم الناس تنزيل ىف ابب -كتاب األدب-رواه أيب داود يف سننه) ٣(

  ).٤٠٣٥)(٣/٩١٨كما يف صحيح سنن أيب داود(
نهما مراسالت إبان وجود اإلمام يف العيينة، وقد ) من علماء الدرعيه وُقضاا هو وابنه عبد الوهاب، كان بني اإلمام وبي٤(

، ١/٤٠١أيد الدعوة وكتب يف ذلك، والذي يظهر أن بينهما وبني أسرة اإلمام عالقة وثيقة. انظر: تاريخ ابن غنام (
  .)٣٤٠-٥/٣٣٩عبد اهللا البسام ( -)، وعلماء جند خالل مثانية قرون٤٠٩-٤٠٦

  ).١/٤٠٣تاريخ ابن غنام () ٥(
  ).٣/١٦الرسائل الشخصية ( - مؤلفات الشيخجمموع ) ٦(
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 فالواجب اهللا أمر من اشيئً  ناظرين تكونوا أن إال اللهم ؛هذا من أشق هو ولو ،عليه حنرص
  .)١("وخلقه معكم اهللا كان أبينا وإن لكم نقيادالوا طاعتكم علينا والواجب ،اتباعه عليكم

  العدل يف موقفه من أهل العلم: - ٣

من العلماء عدًال وسطًا؛ فهو يُنزهلم منزلتهم من غري  - رمحه اهللا -كان موقف اإلمام
فينبغي : "...-رمحه اهللا - إفراط وال تفريط؛ ألن مراده احلق، وما عندهم من احلق، فيقول

والعمل بذلك، وحيرتم  ،للمؤمن أن جيعل مهه وقصده معرفة أمر اهللا ورسوله يف مسائل اخلالف
 ،ا من دون اهللا، هذا طريق املنعم عليهملكن ال يتخذهم أربابً  ؛وائأهل العلم ويوقرهم ولو أخط

وإذا ا من دون اهللا واختاذهم أربابً  ،وأما اطراح كالمهم وعدم توقريهم فهو طريق املغضوب عليهم
  .)٢("هو طريق الضالني ،قال: هم أعلم منا ذا ،قال رسول اهللا ،قيل: قال اهللا

  اختالف املوقف حبسب درجة املخالفة: - ٤
مع املخالفني له حسب قرم وبعدهم عن احلق،  -رمحه اهللا -تنوع أسلوب اإلمام

حممد بن عبد من : "- رمحه اهللا - وحبسب مراحل الدعوة، وشواهد ذلك قوله يف إحدى رسائله
الوهاب، إىل العلماء األعالم يف بلد اهللا احلرام، نصر اهللا م سيد األنام، وتابعي األئمة 

 وبلغ بلغكم، ما الفتنة، من علينا جرى: وبعد سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،األعالم
فعوا األمر إىل ا على غري جادة العلماء، ور الصاحلني، وأن  ا نسب فأشاعوا عنا: أن ... ،غريكم

املشرق واملغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها؛ وأنا أخربكم مبا حنن عليه، بسبب 
   أن مثلكم ما يروج عليه الكذب، ليتبني لكم األمر، وتعلموا احلقيقة.

وأنتم  ...متبعون ال مبتدعون، على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -وهللا احلمد -فنحن
عبد العزيز بن عبد  الشيخأن يف والية أمحد بن سعيد، وصل إليكم  -اهللاأعزكم  - تعلمون

، وأشرفتم على ما عندنا، بعدما أحضروا كتب احلنابلة، اليت عندنا عمدة، وكالتحفة، )٣(اهللا
                                                           

  ).١/٤١٩)، وتاريخ ابن غنام(٣/١٧٠الرسائل الشخصية (- جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٣/١١)، ونبذة يف اتباع النصوص مع احرتام العلماء (٢/٦١فتاوى ومسائل ( - جمموع مؤلفات الشيخ) ٢(
 أخذ فقيًها اًـ عامل وكان، ولد يف الوقف من قُرى الوشم، التميمي الناصري احلصني إبراهيم بن اهللا عبد بن العزيز عبد )٣(

 أبابطني اهللا عبد منهم العلماء من مجع وعنه وأبنائه، حممد بن عبد الوهاب اإلمامو  إبراهيم بن حممد بن إمساعيل، عن
 سنة تويفريخ واألنساب، ، كان فقيها عابًدا زاهًدا عالـًما بالتاالوشم قضاء ويل ،وغريمها سيف بن وإبراهيم

وعلماء جند  )،٤١٧-١/٤١٤عثمان بن بشر( –وعنوان اد ) ٧٩١-٢/٧٩٠). انظر:تاريخ ابن غنام(هـ١٢٣٧(
  .)٤٦٤-٣/٤٥٤عبد اهللا البسام ( -خالل مثانية قرون
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ا، فال نزاع، وإن كانت مث اعلموا وفقكم اهللا: إن كانت املسألة إمجاعً ..والنهاية عند الشافعية،.
اجتهاد، فمعلومكم أنه ال إنكار يف من يسلك االجتهاد؛ فمن عمل مبذهبه يف حمل مسائل 

ين متبع أوأنا أشهد اهللا ومالئكته، وأشهدكم أين على دين اهللا ورسوله، و  ،واليته ال ينكر عليه
   .)١("والسالم ،ألهل العلم، غري خمالف هلم

لى العلماء، وبيان ما عندهم يف رسائله التلطف والثناء ع - رمحه اهللا -ويستخدم اإلمام
من احلق، وهذا من متام عدله، ويُبني أن ُمراده احلق ليس إال، وال مانع لديه من االنقياد للحق 

  وقبوله ممن كان.

وقد جاء يف رسالته إىل عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف األحسائي: "فقد وصل إلينا 
قيل إنك كتبت معهم وقع يف اخلاطر  من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ علي، وملا

نشر لك من الذكر اجلميل وأنزل يف قلوب عباده لك من  - سبحانه - بعض الشيء؛ ألن اهللا
مل يؤتِه كثريًا من الناس؛ ملا يذكر عنك من خمالفة من قبلك من حكام السوء، وأيًضا  احملبة ما

ق، ولو خالفك فيه كبار أئمتكم؛ ِلما أعلم منك من حمبة اهللا ورسوله، وحسن الفهم واتباع احل
ياك يف شيء من التفسري واحلديث، إألين اجتمعت بك من حنو عشرين وتذاكرت أنا و 

وأخرجت يل كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح، وقلت يف مسألة 
بين هذا اإلميان اليت ذكر البخاري يف أول الصحيح: هذا هو احلق الذي أدين اهللا به، فأعج

الكالم؛ ألنه خالف مذهب أئمتكم املتكلمني، وذاكرتين أيًضا يف بعض املسائل، فكنت 
اهللا به عليك من حسن الفهم، وحمبة اهللا والدار اآلخرة؛ فألجل  منّ  أحكي ملن يتعلم مين ما

  .)٢(هذا مل أظن فيك املسارعة يف هذا األمر؛ ألن الذين قاموا فيه خمطئون على كل تقدير..."

عن الشرك، وأنكروا  ىو -تعاىل -وقال يف حماجته ملخالفيه حينما دعا إىل توحيد اهللا
فلما أبوا ذلك، نقلت كالم العلماء من كل مذهب ألهله، وذكرت كل ما  ..." :عليه فقال

الدعوة عند القبور، والنذر هلا، فعرفوا ذلك، وحتققوه، فلم يزدهم إال  ُصرَحتقالوا، بعدما 
  .)٣(نفورًا"

                                                           

  ).٥٨ -١/٥٧( مجع: عبد الرمحن بن قاسم -الدرر السنية يف األجوبة النجدية) ١(
  ).٣/١٣٨الرسائل الشخصية ( - الشيخمؤلفات جمموع ) ٢(
مجع: عبد الرمحن بن قاسم  -يف األجوبة النجدية الدرر السنية)، و ٣/٨٨(الرسائل الشخصية  - مؤلفات الشيخجمموع ) ٣(

)١/٧٣ .(  
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منهجية واضحة يف األخذ عن العلماء، واملوقف من أقواهلم  -رمحه اهللا -ولقد كان لإلمام
"وال خالف بيين وبينكم: أن أهل العلم إذا أمجعوا وجب اتباعهم؛ حني االختالف فيقول: 

وإمنا الشأن إذا اختلفوا، هل جيب علّي أن أقبل احلق ممن جاء به، وأرد املسألة إىل اهللا 
ل، مقتديًا بأهل العلم؟ أو أنتحل بعضهم من غري حجة؟ وأزعم أن الصواب يف والرسو 
  .)١(قوله؟"

  طلب النصيحة، وإظهار التسليم للحق:- ٥

مكابرًا، أو ُمتكربًا على احلق ممن جاء به، وقد صرح لكثٍري  -رمحه اهللا - مل يكن اإلمام 
ه، وهذا منهج رصني يبث يف من خمالفيه عند دعوم بقبول احلق إن كان معهم، والتسليم ل

يقول:  )٢(نفس الـُمخالف مراجعة قوله، وطلب احلق وتقريره، ففي رسالته إىل أمحد بن حيىي
"فالواجب عليك نصر أخيك ظالـًما ومظلوًما، وإن تفضل اهللا عليك بفهم ومعرفة، فال تُعذر 

عنا فالواجب عليك الدخول يف هذا األمر، فإن كان الصواب م ال عند اهللا وال عند خلقه من
الدعوة إىل اهللا، وعداوة من صرح بسب دين اهللا ورسوله، وإن كان الصواب معهم أو معنا 
شيء من احلق وشيء من الباطل، أو معنا غلو يف بعض األمور، فالواجب منك مذاكرتنا 

ت ونصيحتنا وتورينا عبارات أهل العلم؛ لعل اهللا أن يردنا بك إىل احلق، وإن كان إذا حرر 
ختالف، وأن فيها خالفًا عند احلنفية، أو الشافعية، أو املالكية، إذ إا من مسائل اال ،املسألة

  فتلك مسألة أخرى. 

وباجلملة فاألمر عظيم، وال نعذرك من تأمل كالمنا وكالمهم، مث تعرضه على كالم أهل 
  .)٣(منا أو من غرينا، والسالم"العلم، مث تبني يف الدعوة إىل احلق وعداوة من حاد اهللا ورسوله 

فبهذا يتجلى موقف اإلمام من العلماء، وأنه خالف ما افرتاه اخلصوم وسطروه وأشاعوه، 
فأين هذا من قول عبد اهللا بن داود:" وابن عبد الوهاب كثريًا ما يشهد ملعني بالنار من األحياء 

                                                           

  .)١/٤٥(مجع: عبد الرمحن بن قاسم -يف األجوبة النجدية الدرر السنية) ١(
عبد اللطيف التميمي، ولد يف العطار، إحدى بلدان سدير، قرأ على علماء سدير وغريهم،  أمحد بن حيىي بن حممد بن) ٢(

)، وتاريخ ١٣٣حممد الفاخري( -).انظر: تاريخ الفاخري١١٦٣ُعني قاضًيا يف رغبة، ولبث فيها حىت تويف فيها سنة(
-١/٥٥٣عبد اهللا البسام( -ن)، وعلماء جند خالل مثانية قرو ٨٤إبراهيم بن عيسى(-بعض احلوادث الواقعة يف جند

٥٥٤(.  
  ).١٦٤، ١٦٣/ ٣( الرسائل الشخصية- جمموع مؤلفات الشيخ) ٣(
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ما علم اهللا فيه خريًا، وإن كان له واألموات سيما العلماء، وإذا ذُكر عنده من رجل يقول: ذاك 
  .)١(شيخ، قال: ذاك يعبد شيخه"

أنه:" حيلف أميانًا مغلظة أن مجيع  -رمحه اهللا -بل ويزعم أعظم من ذلك بقوله عن اإلمام
العلماء مل يعرفوا معىن شهادة أن ال إله إال اهللا، إال هو ومن تبعه، وأبو جهل ابن هشام، 

  .)٢(ن ُيسمون علماء يقولون: ليس هلا معىن"ويقول: هؤالء الشياطني الذي

بفضل أهل العلم والرجوع إىل مؤلفام، ومعرفة قدرهم  - رمحه اهللا -إن اعرتاف اإلمام
أدب جم حتتاجه األمة ليتحقق هلا أمنها الفكري الذي تُبىن عليه سائر أنواع األمن، وإذا مل 

م يف امللّمات، وزمن الفنت وقعت األمة يُعرف للعلماء قدرهم، والرجوع إليهم، وااللتفاف حوهل
  يف شتات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  أ).٥٠صحيفة( –الصواعق والرعود  )١(
  أ).٨٤صحيفة( -) املرجع السابق٢(
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  المبحث الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين    
إىل قيام  - عليه السالم - أن كل دعوة إصالحية من لدن آدم -تعاىل -إن من سنن اهللا

اهللا، وال الساعة ال بد أن يكون هلا معارضون، وأنصار للشيطان وحزبه ال يقبلون هدى 
، وهو أحد أويل العزم - عليه الصالة والسالم -يستجيبون لداعي اهللا، فإذا كانت دعوة موسى

عليه  - عن فرعون عندما قال عن مـوسى - عز وجل  - من الرسل تُقابل مبثل ما حكاه اهللا
��w��N�M�L�K���J���I�HG�F�E�D�C�B�A:-الصـالة والسالم

��T�S�R�Q� � �P�Ov )هذا املنطق يُقابل به رسل اهللا وصفوته من  ، فإذا كان)١
  خلقه فغريهم أوىل وأحرى.

مل خيرج عن هذا السنن، فقد لقيت دعوته ُمعارضني وُخمالفني، وقد  - رمحه اهللا -واإلمام 
تعامل معهم وفق املنهج الشرعي الذي تفرضه نصوص الكتاب والسنة، وما كان عليه السَلف     

  مع اخلصوم. يف تعاملهم -رمحهم اهللا-

فهو مل يضايق من وقع حتت حكم الدولة، من أصحاب امللل، ومل يلزمهم مبا يدعو إليه، 
لكنهم ال بد أن يلتزموا مبا يقرره الشرع من ضوابط تضمن هلم العيش الكرمي، فال يظهرون 

بدفع طقوسهم وال ُمينعون من مزاولتها يف الباطن، وهم آمنون على أنفسهم وأمواهلم، ويلتزمون 
  .)٢(اجلزية وأحكام املعاهد املقررة يف كتب الفقه

فإذا كان هذا التعامل مع غري املسلم؛ فال بد أن يكون مع املسلم املـُخالف أمسى وأرقى، 
مع ُخمالفيه، فقد دعا كل من خالفه إىل اإلتيان باحلجة،  -رمحه اهللا -وهذا هو منهج اإلمام

وأنا أدعو من خالفين إىل أحد أربع: إما إىل  " :- ه اهللارمح -وبني أن احلق أحق أن يتبع، قال
، وإما إىل إمجاع أهل العلم، فإن عاند دعوته إىل �كتاب اهللا، وإما إىل سنة رسول اهللا 

  .)٣(ة"املباهل

                                                           

  ].٢٦سورة غافر آية رقم [) ١(
  ).٦٦( لويس دوكورانسي-) انظر: الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ٢(
  .)٣/١٤٨الرسائل الشخصية ( –لفات الشيخجمموع مؤ ) ٣(
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٣٠٤ 

عبارات تنم عن كونه ال يروم إال احلق، فهو يطلب من خصومه  -رمحه اهللا -وقد سطر
سلك  - رمحه اهللا -الدليل حىت يف مسائل قطعية ظاهرة، يكون الشك فيها كفرًا، إال أن اإلمام

��w�j�i��h�g: -تعاىل -مسلك التنزل اجلديل الوارد بنص القرآن الكرمي، قال �f

�o�n�m�l�kv)١(
.  

إىل طلب الدليل مع كون القضية قطعية، هو توطني  -رمحه اهللا -لذي دفع اإلمامإن ا
  .نفس املخالف على قبول احلق.

بعد موته ) مباشرة �من النيب : أي(والقائل إنه يطلب الشفاعة ": -رمحه اهللا -يقول
احلق أحق أن و  ،أو من إمجاع األمة ،� أو من سنة رسول اهللا ،اهللاتاب يورد علينا الدليل من ك

  .)٢("يتبع

العلم والتقى خيلو من الزلل؛ إما جلهل، أو  وكما هو معلوم فليس مثة إنسان مهما بلغ من
غفلة، أو حنوها مما يعرتي اإلنسان، ولكن "املنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري 

 ،حتققتم اخلطأ بينتموهفإذا ملخالفيه حيث يقول: " - رمحه اهللا -، وهذا ما بيّنه اإلمام)٣(صوابه"
فإين ال أدعي  ؛أو مائتني أخطأت فيهن ،أو مائة ،ألجل مسألة ؛ومل دروا مجيع احملاسن

  .)٤("العصمة

كان كثريًا ما يورد األسئلة اليت قد تقع يف نفس املخالف،   - رمحه اهللا -كذلك فإن اإلمام
وأنا إىل اآلن : "- رمحه اهللا -وجييب عنها حىت يفتح آفاقًا للُمخالف الذي جيهل احلق، يقول

أطلب الدليل من كل من خالفين، فإذا قيل له: استدل، أو اكتب، أو اذكر، حاد عن ذلك 
 ا عوًجا وتبني عجزه، لكن جيتهدون الليل والنهار يف صداللهم  ،اجلهال عن سبيل اهللا، ويبغو

املرجع يف ذلك إىل ما . و ..إال إن كنتم تعتقدون أن كالمي باطل وبدعة، مثل ما قال غريكم
فإن جادل منافق بكون اآلية نزلت يف الكفار، فقولوا له: هل قال أحد  ،قاله املفسرون واألئمة

من أهل العلم أوهلم وآخرهم: إن هذه اآليات ال تعم من عمل ا من املسلمني؟ من قال هذا 
                                                           

  ].٢٦سورة سبأ آية رقم [) ١(
  ).٣/٢٩الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) ٢(
  ).٢ابن رجب ( -) القواعد يف الفقه اإلسالمي٣(
  .)٣/١٣٣الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) ٤(



٣٠٥ 

اآليات النازلة يف الكفار استدالهلم ب فإنّ  ،قبلك؟ وأيًضا، فقولوا له: هذا رد على إمجاع األمة
  .)١("على من عمل ا ممن انتسب إىل اإلسالم أكثر من أن تذكر

املبدأ األصيل يف الدين اإلسالمي يف التعامل مع املخالف، وأن  - رمحه اهللا -ويؤكد اإلمام
الواجب الرجوع إىل كالم من ال ينطق عن اهلوى، واتباعه، ولو كان أكثر اخللق على خالفه، 

أمته، وأقول هلم:  �أذكر ملن خالفين أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النيب " فيقول:
 �ا، لكن إذا عرفتم كالم رسول اهللا الكتب عندكم، انظروا فيها، وال تأخذوا من كالمي شيئً 

  .)٢(الذي يف كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس"

مستوى واحد، بل ختتلف درجات  معارضون ليسوا على - رمحه اهللا -وقد صادف اإلمام
معارضتهم، وتبًعا لذلك اختلف الرد من قبل اإلمام وطريقته وأسلوبه، من حيث: اللني والشدة، 

  :)٣(واحلكم، ومبدأ األمر ومنتهاه، وميكن تقسيم مستويات املعارضة إىل ثالثة أقسام

يدوه يف كثري مما وهم الذين توقفوا عن تأييده يف بعض املسائل، ولكنهم أ القسم األول:
دعا إليه، وكان اإلمام حريًصا على إقناعهم جبميع مبادئ دعوته؛ العتقاده بفضلهم وسعة 
علمهم، وأمله يف مشاركتهم يف نشر الدعوة، ومن هؤالء الشيخ القاضي عبد اهللا بن عيسى 

 - قال اإلمامالذي خاطبه اإلمام باللني وعامله بالرفق، جاء هذا يف رسائله إليه وإىل ابنه، فقد 
وشاهد هذا أن عبد اهللا بن عيسى ما نعرف يف علماء جند وال علماء العارض عنه: " -رمحه اهللا

  .)٤("وال غريه أجّل منه، وهذا كالمه واصل إليكم إن شاء اهللا

وأكد اإلمام كذلك حمبته للشيخ ابن عيسى واعرتافه بسابق معروفه عليه وعلى أهله، 
من حممد بن عبد الوهاب، إىل عبد الوهاب بن احلسنة بينهما فقال:" ورغبته يف استمرار العالقة

إن تفضلتم بالسؤال، فنحمد اهللا  :وبعد، عبد اهللا بن عيسى، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وأبلغوا لنا  ،إليكم الذي ال إله إال هو، وحنن خبري وعافية، جعلكم اهللا كذلك وأحسن من ذلك

وغري ذلك يف نفسي عليه بعض  ، من خزي الدنيا وعذاب اآلخرةالوالد السالم، سلمه اهللا

                                                           

  ).٣/١٣٤( ) املرجع السابق١(
  ).٣/١٩( ) املرجع السابق٢(
  .)٣٥٢- ٣٣٨أمحد عبد اهللا البسام ( - ) انظر:: احلياة العلمية يف وسط اجلزيرة العربية٣(
  ).١/٤٠٣تاريخ ابن غنام ()، ٣/١٠٤الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ )٤(
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٣٠٦ 

الشيء، من جهة املكاتيب ملا حبسها عنا، هجسنا فيه الظن اجلميل، مث بعد ذلك مسعنا بعض 
وأنا أعتقد فيه احملبة، وأعتقد أيًضا  ،وا على الناسءالناس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء يقر 

أن له غاية وعقًال، وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلنا، فال ودي يعقبه باألذى، ويكدر 
  .)١("هذه احملبة بال منفعة يف العاجل واآلجل

ما بوسعه من اجلهد لتعزيز صلته احلسنة باإلمام ابن  - رمحه اهللا -وقد بذل اإلمام حممد
الوهاب، مع علمه أنه من أهم أسباب رجوع أبيه عن تأييده للدعوة، كما عيسى وابنه عبد 

وأنت وأبوك أجل  ،إين أدعو لك يف سجوديجاء يف رسالة أخرى من اإلمام قال يف آخرها: "
خصوًصا بعد ما  ء،حسامن أمر أهل األ وأحبهم عندي، وأمرك هذا أشق عليّ  الناس إيلّ 

ويعيذنا  ،ويطرد عنا الشيطان ،يهدينا وإياك لدينه القيمفعسى اهللا أن  ،اسرتكبت أباك وخربته
  .)٢("من طريق املغضوب عليهم والضالني

 فاذكرها شبهة، عندك كان فإنالبن عيسى يقول له: " - رمحه اهللا -ويف رسالة للشيخ
 ومن له، مضل فال اهللا يهدِ  من ولكن الشمس، مثل واملسألة، -تعاىل - اهللا شاء إن أبينها، فأنا

 يف خصوًصا حاضر، بقلب اهللا إىل فتضرع هلذا، عقلك يتسع مل وإن ،له هادي فال يضلل
 واهللا ،قدامك والنار اجلنة فإن بدينك، وفر ،باطًال  الباطل ويريك للحق يهديك أن األسحار

  .)٣("اخلري إال به أردت ما فواهللا الكالم، هذا تستهجن وال ن،املستعا

فيقول: "إمنا كالمنا مع رجل  من املخالفنيكما حيدد اإلمام نوع من يكون معه الكالم  
يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وحيب ما أحب اهللا ورسوله، ويبغض ما أبغض اهللا ورسوله، لكنه 

ست عليه الشياطني دينه، ويظن أن االعتقاد يف الصاحلني حق، ولو يدري أنه كفر جاهل قد لبّ 
يف النار ما فعله، وحنن نبني هلذا ما يوضح له األمر، فنقول: الذي جيب على يدخل صاحبه 

أنزل القرآن وذكر فيه ما حيبه  -سبحانه -ويسأل عنه، واهللا ،املسلم أن يتبع أمر اهللا ورسوله
أفضل األنبياء، فليس على وجه األرض أحد  � لنا فيه ديننا، وكذلك حممد ويبغضه، وبّني 

ا ويعرفون أيضً  ،ويعرفون قدره ،أنفسهم وأوالدهم علىوهم حيبونه  ،أحب إىل أصحابه منه

                                                           

  .)٣/١٥٣الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  .)٣/١٥٥( ) املرجع السابق٢(
  .)٣/١٦٦( جع السابق) املر ٣(



٣٠٧ 

قد دعاه أو نذر له أو ندبه، أو  � الشرك واإلميان، فإن كان أحد من املسلمني يف زمن النيب
أحد من أصحابه، جاء عند قربه بعد موته، يسأله أو يندبه، أو يدخل عليه، لاللتجاء له عند 

 صحيح حسن، وال تطعين وال غريي، وإن كان إذا سألت، إذا أنه القرب، فاعرف أن هذا األمر
تربأ ممن اعتقد يف األنبياء والصاحلني، وقتلهم وسباهم وأوالدهم، وأخذ أمواهلم، وحكم  �

 ال يقول إال احلق، والواجب على كل مؤمن اتباعه فيما جاء �بكفرهم، فاعرف أن النيب 
  .)١("به

خالف جيب أن يكون تعامًال يستهدف دعوته إىل احلق، ويرى اإلمام أن التعامل مع امل
عليهم  - بعيًدا عن النقد، أو اهلجوم على ما عندهم من الباطل، منتهًجا يف ذلك ج أنبياء اهللا

 يف رسالته إىل عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف: - رمحه اهللا -اإلمام فيقول ،-الصالة والسالم
وقد أمر  ،، وجيادل باليت هي أحسن، ِإال الذين ظلموا منهمفينبغي للداعي إىل اهللا أن يدعو"

  .)٢("اهللا رسوليه موسى وهارون أن يقوال لفرعون قوًال ليًنا لعله يتذكر، أو خيشى

وهم العلماء املذبذبون، والذين يؤيدون تارة، وُخيالفون تارة، ويكون لديهم  القسم الثاني:
للحق وهدايتهم للطريق القومي، ومن األمثلة على  شبهات، وقد كان اإلمام حريًصا على دعوم

  هؤالء:

عليه، وذكر مجلة من حماسنه اليت  - رمحه اهللا -حممد بن عيد الذي أثىن اإلمام - ١
يتصف ا، من رجاحة العقل، وُشحه بعرضه، وأن اإلمام يظن به ظنا حسًنا يف اتباعه للحق، 

اهللا أن  يف رسالة ُأخرى إىل أن ينطرح بني يدي، وقد أرشده اإلمام )٣(وإظهار اإلمام السرور به
  .)٤(- عليه السالم -يهديه لدينه، ودين نبيه

بن عبد الوهاب يف بادئ أمره، حيث عارض الدعوة ورد عليها، وألقى  سليمان - ٢
 .)٥(وحذره من سوء عاقبة فعله - رمحه اهللا -الشبه على أتباعها، وقد كتب إليه اإلمام

                                                           

  ).٣١-٣/٣٠الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) ١(
  ).٣/١٣٩( ) املرجع السابق٢(
  ).٣/١٣الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ) انظر: ٣(
  ).٣/١٨( ) املرجع السابق٤(
  ).١٠٨-١/١٠٧بشر(عثمان بن  -، وعنوان اد يف تاريخ جند)٢/٦٩٢(انظر: تاريخ ابن غنام  )٥(
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٣٠٨ 

ني املنتمني إىل هذا القسم أيًضا جمموعة من العلماء وردت ومن األمثلة على املعـارض - ٣
د بن عبد الوهاب، إىل من يصل ـمن حمموجاء يف أوهلا: " - رمحه اهللا - أمسـاؤهم يف رسالة كتبها اإلمام

د ـد، وعبـد بن عيـإليه هذا الكتاب من املسلمني، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، خصوًصا حمم
 ،)٤(ومحيدان بن تركي ،)٣(وعبد اهللا بن عضيب ،)٢(ابنه، وعبد اهللا بن سحيمو  )١(القادر العديلي
  .)٨)"(٧(، وصاحل بن عبد اهللا)٦(، وحممد أبا اخليل)٥(وعلي بن زامل

وملا كانت معارضة هذا القسم أشّد من األول، فقد كان طبيعيا أن يكون أسلوُب اإلمام 
عز  - حقيقة التوحيد ووجوب إخالص الدين هللا بعد أن بني  -رمحه اهللا -معهم شديًدا، فقال

 كعبادة األصنام الذي خيرج الرجل من   ،فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك: "...-وجل
 ،ويصوم النهار ،وشاع وذاع، حىت إن كثريًا ممن يفعله يقوم الليل ،اإلسالم، وقد مأل الرب والبحر

شوه يف الناس، وتبينوا هلم أن هذا كفر باهللا، وينتسب إىل الصالح والعبادة، فما بالكم مل تف
                                                           

عبد القادر بن عبد اهللا العديلي، ولد يف امعة، وتصدر يف الفقه، وويل قضاء بلده، أدرك أول دعوة اإلمام، تويف سنة  )١(
  .)٥٣٨-٣/٥٣٧عبد اهللا البسام ( -هـ). انظر: علماء جند خالل مثانية قرون١١٨٠(

عبد اهللا بن أمحد بن سحيم، ولد يف امعة وقرأ على علماء سدير، كان هاويًا لنسخ الكتب فجمع مكتبة عظيمه،  )٢(
حممد  -هـ).انظر: تاريخ الفاخري١١٧٥ويل قضاء سدير، من أخف عشريته جماة لدعوة اإلمام، تويف سنة (

عبد اهللا البسام  -ء جند خالل مثانية قرون)، وعلما١/١٢٧عثمان بن بشر( -)، وعنوان اد١٣٩- ١٣٨الفاخري (
)٣٩- ٤/٣٧(.  

مل أقف له على ترمجه، وفيه تشابه يف االسم بينه وبني عبد اهللا بن أمحد بن عضيب، والذي ترجم له البسام يف علماء  )٣(
  .)، وقال والذي ورد يف كتابات اإلمام غري صاحب الرتمجة٥٢-٤/٤١جند (

هـ)، وأخذ مبادئ القراءة فيها، والزم عبد اهللا بن عضيب ملا ١١٣٠ولد يف عنيزة عام ( محيدان بن تركي بن محيدان، )٤(
قدم إىل بلده عنيزة، كاتبه اإلمام حممد بن عبد الوهاب، ودعاه للعقيدة السَلفية، فلم يستجب هلا، رحل للمدينة بعد 

هـ). انظر: تاريخ بعض احلوادث الواقعة ١٢٠٣( استيالء اإلمام عبد العزيز بن حممد على القصيم، وتويف باملدينة سنة
  .)١٥٠-٢/١٤٦عبد اهللا البسام( -)، وعلماء جند خالل مثانية قرون٩٤إبراهيم بن عيسى (-يف جند

علي بن زامل، من تالميذ عبد اهللا بن عضيب، وقد ورد امسه ضمن من حضروا جمالس اإلجازات، تويف سنة  )٥(
  ). ٨٣إبراهيم بن عيسى(-ث الواقعة يف جندهـ) انظر: تاريخ بعض احلواد١١٦١(

حممد بن إبراهيم أبا اخليل، ولد يف عنيزة، ولزم عبد اهللا بن عضيب ملا قدم عنيزة، وجد واجتهد حىت صار من املـُربزين،  )٦(
). ١١٧٥-١١٦٥عاصر اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وكاتبه اإلمام وعرض عليه دعوته، تويف يف عنيزة فيما بني (

   .)٤٦٨-٥/٤٦٥عبد اهللا البسام ( -ظر: علماء جند خالل مثانية قرونان
صاحل بن حممد بن عبد اهللا الصائغ، ولد يف عنيزة، وأخذ العلم عن عبد اهللا بن عضيب، توىل القضاء يف عنيزة، له  )٧(

-٢/٣٦٤لسابق (هـ) املرجع ا١١٨٤قصيدة يف الرد على الصنعاين يف مدح اإلمام حممد بن عبد الوهاب، تويف سنة(
٣٦٥.(   

  ).٣/١٥٥الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ )٨(



٣٠٩ 

أو أهل بلدة تزوجوا أخوام أو عمام جهًال  ،خمرج عن اإلسالم؟ أرأيتم لو أن بعض الناس
منهم، أفيحل ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يرتكهم ال يعلمهم أن اهللا حرم األخوات 

له الناس اليوم عند قبور األولياء فإن كنتم تعتذرون أن نكاحهم أعظم مما يفع ،والعمات
والصحابة، ويف غيبتهم عنها، فاعلموا أنكم مل تعرفوا دين اإلسالم، وال شهادة أن ال إله إال 

وإن عرفتم ذلك، فكيف حيل لكم   ،اهللا؛ ودليل هذا ما تقدم من اآليات اليت بينها اهللا يف كتابه
ن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال وقد أخذ اهللا ميثاق الذي ؟،كتمان ذلك واإلعراض عنه

 تقبلونه، وال عادتكم هي كما وجهًال  هزًؤا عندكم بالقرآن االستدالل كان فإن، تكتمونه
 إذا اإلنسان أن ذكر اليت اهلائلة األمور من فيه ذكر وما املرتد، حكم باب يف اإلقناع يف فانظروا
 اهللا، وبني بينه وسائط وجعلهم والصاحلني، األنبياء يف االعتقاد مثل دمه، وحل ارتد فقد فعلها
 السائح مثل منكم األمور هذه فعل من كان فإذا ،املاء يف واملشي اهلواء، يف الطريان ومثل

 تعرفوا مل أنكم فاعلموا بكفره، اإلقناع يف صرح وقد وواليته، صالحه تعتقدون وحنوه األعرج
 هذه أن من الغلو، من شيء ذاه كالمي يف لكم بان فإن ،اهللا إال إله ال أن شهادة معىن

 الرب يف الشدائد يف زماننا أهل فعل وأن اإلسالم، من رجختُ  فال حراًما كانت لو األفاعيل
 وإن ،إليه وأرشدونا الصواب لنا بينوا هذه، من ليست والصاحلني األنبياء قبور وعند ،والبحر

 النساء وتعليمه الناس يف إشاعته الواجب وأن فيه، ريب ال الذي احلق هو هذا أن لكم تبني 
 من التائب فإن نفسه؛ على وأقر اهللا إىل وتاب عليه، الواجب ىأد  من اهللا فرحم والرجال،

  .)١("والسالم ويرضى، حيب ملا وإخواننا وإياكم يهدينا أن اهللا وعسى ،له ذنب ال كمن الذنب
باللطف واللني واحلجة والبيان يف معهم  -رمحه اهللا -وهم من بدأ اإلمامالقسم الثالث: 

 إنكار يف خطوطهم جاءتنا عبيد، وابن واملويس إمساعيل ابن هذابداية الدعوة، كما يف قوله: "
 مل من أن املذاهب كل من اإلمجاع املرتد حكم باب يف اإلقناع، يف حكي الذي اإلسالم دين
  .)٢("أحسن هي باليت وخاطبناهم العبارات، هلم ونقلنا وكاتبناهم، ،كافر فهو به يدن

مع املويس يف بادئ األمر بأسلوب يتبني منه لكل ُمبصر أن - رمحه اهللا -وقد تعامل اإلمام
 عن تكتمه ال الكتاب وهذا:"- رمحه اهللا - اإلمام ال يريد إال داللة اخللق على احلق فيقول

                                                           

  .)٧١-٣/٧٠الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٣/١٦٣(املرجع السابق )٢(
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 حجة له أن زعم وإن فعسى، اهللا إىل ورجع وأقر  تاب فإن عليه، اعرضه بل الكتاب، صاحب
 فراجعين عليك شيء أشكل فإن الدليل، فاطلب جمازفة كالمي يف أن أو ،واحدة كلمة يف ولو
  . وكالمه كالمي تعرف حىت ،فيه

وأنت ال تلمين على هذا ، ويرضاه حيبه ما إىل واملسلمني وإياك يهدينا أن اهللا نسأل
على أشياء عظيمة، واآلن أشرفت منه على  الكالم؛ تراين استدعيته أوًال باملالطفة، وصربت منه

حساء يعاوم على سب منها: أنه كاتب إىل أهل األ ،أمور ما ظننتها ال يف عقله وال يف دينه
  .)١("دين اهللا ورسوله

عنادهم، وحقائق أمرهم، وإصرارهم على الباطل ورد احلق  - رمحه اهللا -فلما تبني للشيخ
للباطل وأهله، وأثرهم على الّناس يف صدهم عن هدى اهللا ومعاداته، والتحذير منه، ونصرهم 

إىل  -رمحه اهللا - بالشبهات اليت يلقوا رغم معرفتهم للحق، واستبانتهم لسبيله، فانتقل اإلمام
أسلوب أشد وأغلظ من أجل تنبيه الّناس واحلفاظ على دينهم وعقيدم؛ وألجل أال ينخدع 

  الء:بزخرفهم وضالهلم عامة النّاس، ومن هو 

وبني له حاله لعله يرتدع وال  -رمحه اهللا -سليمان بن سحيم، وقد راسله اإلمام  - ١
 قرطاسة زعجت أنك سحيم بن سليمان به يعلم الذي :"-رمحه اهللا -يغرت به من جهل، فيقول

 على به ستلبّ  كنت وإن ،فهاماأل أفسد من فهذا فهمك قدر هذا كان فإن ،عجائب فيها
 والشرك بالكفر مصرحون وأباك أنت أنك لك نذكر اجلواب وقبل ،برابح أنت فما اجلهال
 ،علماء أنكم يعتقدون وأشباههم قصاصيب معكال يف مجاعة عند لكم صائر ولكن ،والنفاق

 ال أن شهادة تفهمون ال وأبوك أنت اآلن إىل وأنت ،ويهديهم يهديكم اهللا أن ناودّ  ونداريكم
 ،أبوك وال اآلن إىل تعرفها ال أنك القيامة يوم عنها اهللا يسألين شهادة ذا أشهد أنا ،اهللا إال إله

 وإال ،اهللا هداك إن اإلسالم دين يف وتدخل اهللا إىل تتوب لعلك ؛بينا كشًفا هذا لك ونكشف
 ،كماطوخ شهادتكما وقبول ،وراءكما والصالة ،حالكما اآلخر واليوم باهللا يؤمن من لكل بنيتَ 

  .)٢( "عداوتكما ووجوب

                                                           

  ).٣/٧٩( املرجع السابق )١(
  ).٣/١٢٥( املرجع السابق) ٢(



٣١١ 

وأظهر اإلمام حممد يأسه من عودة ابن سحيم إىل احلق موضًحا أن كالمه موجه إىل من 
وكالمنا هذا لغريك الذين عليهم الشرهة يُرجى هلم اهلداية، وسلوك احلق ممن اغرتوا به فيقول: "

كادوا أن اهللا يهديهم ويعزلونك أنت وأبوك عن الصالة   ،أو من يصلي وراءك ،الشيوخ :مثل
وإال فأنا أظنك ال تقبل وال يزيدك هذا الكالم إال جهالة  ،ئال تفسد عليهم دينهمل ؛بالناس
  .)١("وكفرًا

وكان اإلمام يرى استحالل دم ابن سحيم؛ لشدة عداوته للدعوة وخطورته عليها؛ 
الجتهاده يف صد الناس عنها، إال أن اإلمام مل يكن جيهر برأيه هذا ملعرفته عدم إدراك الناس 

حقيقته، وهلذا جاء يف رسالته إىل الشيخ عبد اهللا بن عيسى، وابنه عبد الوهاب لألمر على 
واهللا الذي ال إله إال هو، لو يعرف الناس األمر على وجهه ألفتيت حبل دم ابن سحيم قوله: "

وأمثاله، ووجوب قتلهم، كما أمجع على ذلك أهل العلم كلهم، ال أجد يف نفسي حرًجا من 
  .)٢("ذلك

من ابن سحيم عن هوى أو غري هدى؛ بل على  - رمحه اهللا - قف اإلمامومل يكن مو 
حقائق جلية واضحة، ال لبس فيها وال غموض حيث يقول اإلمام: "يعلم من يقف عليه أين 

عن اإلسالم، وشهادة  وقفت على أوراق خبط يد ابن سحيم، صنفها يريد أن يصد ا الناس
ما فيها من الكفر الصريح، وسب دين اإلسالم، وما  أن ال إله إال اهللا، فأردت أن أنبه على
  .)٣( فيها من اجلهالة اليت يعرفها العامة..."

  .)٤("اإلسالم على الكفر خمتار علم، على ضال معاند، رجل أنك ويقول له:"

  .)٥(مث يسوق اإلمام الشواهد الدالة على هذا احلكم الذي حكم به على ابن سحيم 

                                                           

  ).٣/١٢٨( املرجع السابق )١(
  ).٣/١٦٩( املرجع السابق) ٢(
  ).٣/٥١( املرجع السابق) ٣(
  ).٣/١٢٦( املرجع السابق )٤(
الرسائل الشخصية  –جمموع مؤلفات الشيخيف رسالته املطولة البن سحيم. تُنظر يف    -رمحه اهللا -) وقد ساقها اإلمام٥(

  وما بعدها. )٣/١٢٧(
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٣١٢ 

مة، وكان من املعارضني املناهضني لدعوة اإلمام بشدة، عبد اهللا املويس قاضي حر  - ٢
  والقائمني مبحاولة إقناع الناس بعدم اتباع دعوة اإلمام.

فكان رد اإلمام عليه شديًدا، وقد سلك معه قبل طريقة اللني واللطف، فلما مل يذعن 
ة، فوصفه للحق اشتد إنكار اإلمام حممد يف رده على املويس بسبب مواقفه املعادية للدعو 

بالشيطان يف رسالة حتدث فيها عن جهل غالبية الناس بالتوحيد وإعراضهم عن تعاليم الدين مث 
وعياهلم يعرفون التوحيد فضًال عن  ةومع هذا يقول لكم شيطانكم املويس أن بنيات حرمقال: "
  .)١("رجاهلم

فرًا يعادل عشرة وقد بلغت معارضة املويس للدعوة حدا جعل اإلمام حممد يفيت بكفره ك
ولكن أضعاف كفر من يعبد قبة أيب طالب، حيث جاء يف رسالة له إىل حممد بن عيد قوله: "

  .)٢("أقطع أن كفر من عبد قبة أيب طالب ال يبلغ عشر كفر املويس وأمثاله

رمحه  -أمحـد بن حيىي بن رميح، وقد كتب يف إنكار التوحيد، وأّلب على اإلمام - ٣
 وابن املويس، خطوط فهذهاإلمام يف بيان حاله ألحد املدعوين: "اجلموع، يقول  - اهللا

 صد يف جمتهدون اآلن وهم منه، والرباءة الدين هذا إنكار يف عندنا حيىي، بن وأمحد إمساعيل،
 بعداوة وجاهرت إليه، الناس ودعوت فيه، وتبينت التوحيد، على استقمت فإن، عنه الناس

 ذلك، يف األذى على وصربت كفرًا، وأعظمهم ،أجنسهم من ألنه ؛حيىي ابن خصوًصا هؤالء،
  .)٣("وحبيبنا أخونا فأنت

مع خمالفيه، وفق املنهج الشرعي الذي ال إفراط فيه وال  -رمحه اهللا - وهكذا تعامل اإلمام
تفريط، ومل يُداهن يف دين اهللا، فهو يُبني احلق للمخالف، ويفتح له اآلفاق لقبوله بأسلوب 

حقائق وأدلة ال حميد عنها للمخالف، وهذا مما يوطد األمن الفكري ويرسي ُحمكم، ومبين على 
  .- رمحه اهللا -دعائمه يف دعوة اإلمام

وقد كان لدى اإلمام ملكة يفهم ا اخلالف ويستوعب ا املـُخالف، صقلتها ُخمالطته 
كار للناس على شىت أصنافهم، واختالف مداركهم، لذا صارت لديه القدرة على استيعاب أف

                                                           

  ).٣/٩٥( ) املرجع السابق١(
  ).٣/١٦(املرجع السابق  )٢(
  ).٣/٩٢( املرجع السابق) ٣(



٣١٣ 

املـُخالفني، وأحسن التعاطي معها، بشكل إجيايب يُولد قناعة لدى من أراد اهللا هدايته؛ إما 
  .)١(التباع الدعوة، أو للحذر من املـُخالفني

���|�{��~���wوكل هذا وفق العدل الذي أمر اهللا به: �{�z�y�x
��³�²±�°�¯®�¬�«�ª�©̈ �§��¦�¥�¤�£�¢�¡�

�¹�̧ �¶�µ�́v )٢(.  

����w��K�J�I�ON�M�L:باللني والرفق يف موضعه، والرمحة باخللق للدالم على احلقوُمقرتنًا 
\�[�Z�Y�� XW��V�U�T�S�R�� �Q�P���b�a�`_� �̂]

�k�j�i�h�g�fe�d�cv )٣(.  
وال شك أن التزام الضوابط الشرعية يف التعاطي مع الفكر الـُمخالف واالتصال به له أثره 

به ينتج عن هذا االتصال، فوجب ضبطه باملنهج الشرعي يف يف األمن الفكري؛ ألن اإلخالل 
  .)٤(التعامل معه

                                                           

) جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ٢٤٥صاحل الفريح (-انظر: قراءة حتليلية يف دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب )١(
  هـ).١٤٣٢) حمرم(٥١والدراسات اإلسالمية، العدد(

  ].٨سورة املائدة آية رقم [) ٢(
  ].١٥٩سورة آل عمران آية رقم [) ٣(
) ٤٣)جملة البحوث األمنية العدد(٥٢-٥١عبد احلفيظ املالكي(-ومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقهمفه انظر:األمن الفكري) ٤(

  هـ).١٤٣٠شعبان(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفصل الخامس: وسائل اإلمام في حفظ األمن الفكري
 وفيه خمسة مباحث:

 المبحث األول: اإلقناع العقلي والحجة العلمية�

 المبحث الثاني: الدعوة إلى اهللا�

 المبحث الثالث: التعليم�

 الحوارالمبحث الرابع: �

 المبحث الخامس: المناظرة�

 



٣١٥ 

  الفصل الخامس: وسائل اإلمام في حفظ األمن الفكري
إن األمن الفكري يتمثل يف حفظ العقول من املؤثرات الفكرية والثقافية املنحرفة عن منهج 
االستقامة، سواء كان هذا األثر مصدره الشهوات أو الشبهات، ولو اطمأن الناس على قيمهم 

ومبادئهم، لتحقق هلم األمن يف أمسى صوره، وأعلى معانيه، وإذا تكونت لديهم أفكار  ومثلهم
على مبادئ ُمنحرفة، وثقافات فاسدة، وُمثل ُخمتلة، فهنا ال تسأل عن حاهلم، وال تأمن على 
مآهلم؛ إذ قد حل م اهللع وجاس اخلوف خالل ديارهم؛ ولذا فقد حرصت الشريعة اإلسالمية 

  جانب األمن الفكري، باألصول اجلامعة، والقواعد املانعة.على تعزيز 

قصب السبق يف تطبيق وسائل حفظ األمن الفكري من  - رمحه اهللا -وقد كان للشيخ 
خالل استعمال العقل يف إقناع من احنرف فكره، وعرب وسائل احلوار واملناقشات العلمية 

للمبادئ السامية اليت جددها يف نفوس  املؤصلة، وتكوين ملكة علمية ثابتة لدى من يدعوهم
الناس، وعّلمهم إياها، ومضى أن األمن الفكري مركٌب مل يرد يف كتب السَلف، وإن كانت 

منذ قيامها واستقرأ مؤلفاته  - رمحه اهللا - دالالت عبارم عليه واضحة، ومن سرب دعوة اإلمام
الفكري ووسائله، وحتصينه ألتباعه، ومن ذلك  وسريته العلمية والعملية، جتلى له عنايته باألمن

فيما خلصه من مسائل: "والرسول بُعث بإصالح العقول واألديان، وتكميل  - رمحه اهللا -قوله
  .)١(مجيع األلوان" نوع اإلنسان، وحرم ما يُغري العقل من

اهلمم الستعمال الفكر يف فهم دالالت النصوص على  - رمحه اهللا -ولقد شحذ اإلمام
فال تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه، واستعمال كتاب اهللا وإجالة الفكر صحيح، يقول:" مبدأ

فيه، وقد مسعتم من كتاب اهللا ما فيه عربة، مثل قوهلم: حنن موحدون نعلم أن اهللا هو النافع 
يف  الضار، وأن األنبياء وغريهم ال ميلكون نفًعا وال ضرا؛ لكن نريد الشفاعة، ومسعتم ما بني اهللا 

كتابه يف جواب هذا، وما ذكر أهل التفسري وأهل العلم، ومسعتم قول املشركني: الشرك عبادة 
األصنام، وأما الصاحلون فال، ومسعتم قوهلم: ال نريد إال من اهللا؛ لكن نريد جباههم، ومسعتم ما 

  ذكر اهللا يف جواب هذا كله، وقد من اهللا عليكم بإقرار علماء املشركني ذا كله.

  

                                                           

  ).٢/٢٦هذه مسائل(- جمموع مؤلفات الشيخ ) ١( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٦ 

مسعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل يف احلرمني والبصرة والعراق واليمن أن هذا شرك باهللا،  
فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، ويزعمون أم السواد األعظم أقروا لكم أن 
دينهم هو الشرك، وأقروا لكم أيًضا: أن التوحيد الذي يسعون يف إطفائه ويف قتل أهله وحبسهم 

دين اهللا ورسوله، وهذا اإلقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات اهللا، ومن أعظم نعم اهللا أنه 
   .عليكم، وال يبقى شبهة مع هذا إال للقلب امليت الذي طبع اهللا عليه، وذلك ال حيلة فيه

ولكنهم جيادلونكم اليوم بشبهة واحدة فاصغوا جلواا، وذلك أم يقولون كل هذا حق 
اهللا ورسوله إال التكفري والقتال، والعجب ممن خيفى عليه جواب هذا إذا أقروا أن  نشهد أنه دين

هذا دين اهللا ورسوله كيف ال يكفر من أنكره، وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف ال يكفر من 
أمر حببسهم؟  كيف ال يكفر من جاء إىل أهل الشرك حيثهم على لزوم دينهم، وتزيينه هلم 

حدين وأخذ ماهلم ؟ كيف ال يكفر وهو يشهد أن الذي حيث عليه أن وحيثهم على قتل املو 
الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر  أنكره؟ وى عنه ومساه الشرك باهللا ويشهد أن �الرسول 

  .املشركني بقتلهم هو دين اهللا ورسوله

واعلموا أن األدلة على تكفري املسلم الصاحل إذا أشرك باهللا، أو صار مع املشركني على 
  .املوحدين ولو مل يشرك أكثر من أن حتصر من كالم اهللا وكالم رسوله وكالم أهل العلم كلهم

وأنا أذكر لكم آية من كتاب أمجع أهل العلم على تفسريها وأا يف املسلمني وأن من 
���w�t�s:-تعاىل -فعل ذلك فهو كافر يف أي زمان، قال �r�q�p�o�n�m

e�x�w�v��u�v إىل آخر اآلية وفيها�� � � � � � �w��h�g�f

�s�l�k�j�iv)ا نزلت يف الصحابة ملا فتنهم )١فإذا كان العلماء ذكروا أ ،
أهل مكة، وذكروا أن الصحايب إذا تكلم بكالم الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله؛ 
لكن خوًفا منهم أنه كافر بعد إميانه، فكيف باملوحد يف زماننا؟ إذا تكلم يف البصرة أو األحساء 
أو مكة أو غري ذلك خوفًا منهم لكن قبل اإلكراه، وإذا كان هذا يكفر، فكيف مبن صار 
معهم وسكن معهم وصار من مجلتهم؟ فكيف مبن أعام على شركهم وزينه هلم؟ فكيف مبن 
أمر بقتل املوحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم اهللا تأملوا هذه اآلية، وتأملوا من 

                                                           

  ].١٠٧-١٠٦) سورة النحل آية رقم [١(
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وا إمجاع العلماء على تفسريها، وتأملوا ما جرى بيننا وبني أعداء اهللا نطلبهم نزلت فيه، وتأمل
دائًما الرجوع إىل كتبهم اليت بأيديهم يف مسألة التكفري والقتال، فال جييبوننا إال بالشكوى عند 
الشيوخ وأمثاهلم، واَهللا أسأل أن يوفقكم لدينه ويرزقكم الثبات عليه والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  .)١(وبركاته"

وهذا على وسائل متعددة سعًيا منه حلفظ األمن الفكري،  - رمحه اهللا -ولقد اعتمد اإلمام
  يتجلى يف املباحث التالية:

   

                                                           

  ).١٥٢-٣/١٥١الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ )١( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  المبحث األول: اإلقناع العقلي والحجة العلمية
لقد اشتمل الكتاب العزيز على مجلة من األدلة ُتربز مكانة العقل ومقامه وتلفت النظر 

���w:بقوله - انهـسبح - اهللا ُخياطبنا ما كثريًا ذلكته، وبإىل أمهي ���~�}v )١(،w�Ð

��Ò�Ñv )٢(
 ،�w�y�l�kv)٣(

 ،�w�f�e�dv )بقوله وينادينا ،)٤ :
w�¬��©�¨v)وغريها من اآليات اليت سيقت مساق التنبيه على إعمال الفكر، )٥ ،

، وعدم استعماله على ودوره يف اإلقناع واالقتناع، واحلث العقل أمهية على دليل كله وهذا
  تعطيله. 

لقد جاء اإلقناع العقلي يف القرآن الكرمي واضًحا جليا، وكذلك يف السنة النبوية املطهرة 
  على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.

ا ُميـَز به عن وذلك ألن من أعظم نعم اهللا على اإلنسان أن ميزه بالعقل، مث ُخوطب مب 
  سائر املخلوقات.

�: -صلوات اهللا وسالمه عليهم -فالرسل w�m� � � � �i�hv)أتوا أقوامهم :أي )٦ 
  .)٧(النقلية والرباهني العقلية، حلججبا

  .)٨(��wb�a�`�_�^�]��\�[�Z�vومن ذلك قوله تعاىل: 
 ،العقل بصريح عباده عليها اهللا فطر اليت بالفطرة ومعلومقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "

 معلوم أحدثه حمدث بال احلادث حدوث وإن ،أحدثه مبحدث إال حيدث ال احلادث أن
 :فقال ضربة الصيب ربضُ  لو ،الصبيان حىت آدم بين يف مركوز أمر وهذا ،العقل بضرورة البطالن

                                                           

  ] وقد تكررت يف القرآن الكرمي بلفظ"تعقلون" يف أربع وعشرين موضًعا.٤٤[سورة البقرة آية رقم ) ١(
  ] وقد تكررت يف القرآن الكرمي بلفظ"تتفكرون" يف ثالثة مواضع.٢١٩سورة البقرة آية رقم [) ٢(
  ] وقد تكررت يف القرآن الكرمي يف موضعني.٢١٩سورة النساء آية رقم [) ٣(
  تكررت يف القرآن الكرمي يف سبعة مواضع.] وقد ٧٣سورة البقرة آية رقم [) ٤(
  ] وقد تكررت يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع.١٧٩سورة البقرة آية رقم [) ٥(
  ].١٨٤سورة آل عمران آية رقم [) ٦(
  .)١٥٩( عبد الرمحن بن سعدي- الرمحن يف تفسري كالم املنانانظر:تيسري الكرمي ) ٧(
  ].٣٥سورة الطور آية رقم [) ٨(



٣١٩ 

 لو وهلذا، فاعل غري من حدثت الضربة أن عقله يصدق مل أحد ضربك ما :فقيل ؟ضربين من
 عند لكان لذلك حمدث غري من ذلك وحنو ،راسغِ  أو ،بناء أو ،كتابة حيدث أن زوّ جمُ  زجوّ 

 معلوم وكذلك ،الضرورية واملعارف البديهية للعلوم كاملنكر امسفسطً  وإما ،اجمنونً  إما العقالء
 فضال غريه دثحيُ  أن فيمتنع ،اشيئً  يكن مل حدوثه قبل امعدومً  كان فإن ،نفسه دثحيُ  مل أنه
   .)١("نفسه حيدث أن عن

 النيب أتى اشابً  فًىت  إن: قال أمامة أيب عنومن أمثلة اإلقناع العقلي يف السنة: ما جاء "
  .مه. مه: وقالوا فزجروه عليه القوم فأقبل بالزنا، يل ائذن اهللا، رسول يا: فقال �

  .اقريبً  منه فدنا ادنه،: فقال 

  .فداءك اهللا جعلين واهللا ال: قال ألمك؟ أحتبه: قال فجلس: قال 

  .ألمهام حيبونه الناس وال: قال 

 حيبونه الناس وال: قال فداءك اهللا جعلين اهللا رسول يا واهللا ال: قال البنتك؟ أفتحبه: قال 
  . لبنام

  .فداءك اهللا جعلين واهللا ال: قال ألختك؟ أفتحبه: قال

  . فداءك اهللا جعلين واهللا ال: قال لعمتك؟ أفتحبه: قال. ألخوام حيبونه الناس وال: قال 

  .لعمام حيبونه الناس وال :قال

  .فداءك اهللا جعلين واهللا ال: قال خلالتك؟ أفتحبه: قال 

  .خلاالم حيبونه الناس وال :قال 

  .فرجه وحصن قلبه، وطهر ذنبه اغفر اللهم :وقال عليه يده فوضع: قال 

  .)٢("شيء إىل يلتفت الفىت ذلك بعد يكن فلم: قال 

                                                           

  ).٢٠٣-٣/٢٠٢اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح () ١(
)، واحلديث صححه ٧٦٧٩) (ح٨/١٩٠)، والطرباين يف املـُعجم الكبري (٢٢٥٦٤) (ح١٦٤٢) رواه أمحد يف مسنده (٢(

  ). ٣٧٠)(ح١/٢/٧١٣األلباين كما يف سلسلة األحاديث الصحيحة (
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 إن اهللا، رسول يا: فقال أعرايب جاءه � اهللا رسول أن -عنه اهللا رضي -هريرة أيب عن"و 
: قال محر،: قال ،ألواا ما: قال نعم،: قال ،إبل من لك هل: فقال أسود، غالًما ولدت امرأيت

 ابنك فلعل: قال نزعه، عرق أراه: قال، ذلك كان فأىن: قال نعم،: قال ،أورق من فيها هل
  . )١("عرق نزعه هذا

 املوافقة العقلية الرباهني وإقامة الظاملني، شبه ودفع املبطلني، جمادلة: القرآن علوم منبل "و 
 الراسخني، واجلهابذة الربانيني، العلماء خواص من القرآن علوم من الفن وهذا، النقلية لألدلة

 ركَ ذَ  فإن...الربهانية، والقواطع العقلية، األدلة من القرآن اشتمل وقد املستبصرين، والعقالء
 التوحيد صحة على القاطعة الرباهني من أقام الثاين، عن وى باألول وأمر والشرك، التوحيد
 ذلك جيعل ما للهالك، الطريق هو وكونه وبطالنه، الشرك حوقبّ  للنجاة، طريًقا وتعينه وحسنه
  .الظهرية حنر يف كالشمس للبصرية

 النرية العقول ينبه رأيته األخالق، ومكارم اآلداب على وحث الشرعية، باألوامر رمَ أَ  وإن
 بأنه جيزم ما ومعادهم، معاشهم يف حيتاجوا اليت الضرورية، املصاحل من عليه اشتملت ما على

  .اقتضاء أشد ا األمر تقتضي حكمته وأن منها، أحسن ال

 والشر والضرر، الفساد من ضمنها يف مبا أخرب واخلبائث، والقبائح احملارم عن ىهَ نَـ  وإن
 أقدارهم وتعلية وتكرميهم عنها، زيههمـوتن عليهم بتحرميها عليهم اهللا نعمة وأن بتناوهلا، احلاصل

 على مشتمالت واحملرمات الصالح، على مشتمالت فاملأمورات نعمة، كل فوق ا التلبس عن
  .املفاسد

 لْ قُ فَـ  الضالني، مذاهب وبطالن املشبهني، شبه وتزييف للمبطلني، احلجاج يف عَ رَ شَ  وإن
 أن وبيان املعاند، على احلجة وإقامة ضال، وإرشاد باطل، ودمغ حق، إحقاق من شئت ما

 أمساء إال هي إن له، حقيقة ال باطل امسه على هو بل احلق، من شيء ألقل يقوم ال الباطل
  .امنثورً  هباءً  تبينت جردت، إذا الباطل ا يسمون

                                                           

كتاب -)، ومسلم٥٣٠٥) (ح٤٥٨ي الولد (باب إذا عّرض بنف-كتاب الطالق-) رواه البخاري يف صحيحه١(
  ). ٣٧٦٦)(ح٩٣٦اللعان(
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 والنقض االعرتاض من وأسلمها وأوجزها عبارة بأوضح العقلية، الرباهني يسوق ورأيته
 وتارة باملطلوب، لخمُ  غري إجيازًا واحدة، كلمة يف والنقلي العقلي الدليل بني فيجمع واخلفاء،

  .)١(" بالبيان بعضه يكفي ما الرباهني من ويسرد ذلك، ليفصّ 

عليها الدعوة اإلصالحية، هو حترير عقول الناس من ربقة إن من أهم األسس اليت قامت 
التقليد واخلرافة، والرتبية على التفكري، وتنمية امللكات العقلية، والتدبر، وإطالق العقل، 

فطن هلذا املنهج املوافق  - رمحه اهللا -واالستنباط به من خالل النظر يف اآليات الشرعية، واإلمام
على قوم التبس عليهم احلق بالباطل، وعطلوا عقوهلم عن التماس اهلدى، للشرع؛ إلقامة احلجة 

 من ويربأ، األخيار والصاحلني ،واألشجار ،األحجار عبادة من يربأ" :فعندما يقرر التوحيد فهو
 -كقوله اجلالل، ذي باهللا وكفر وضالل، شرك أا على والنقلية العقلية احلجج ويقيم عابديها،

� :ألقوامهم لسالر  قول عن حكاية - تعاىل w� �i� �b� �a� �̀ �_� �̂]�\�[v)٢(، ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�wq � p � o � n� m � l� �w� � t� s� rv)وكقوله، )٣: �w�a�`��_

� � �e� �d�c� �b����q�p�o� nm�l�k�j� � ih�g�f

srv)٥(")٤(.  

حىت ال جيد اخلصم وقد وّضح اإلمام للمدعوين األدلة العقلية مقرونة باألدلة النقلية، 
حميًدا عن قبول احلق والتسليم له، وهذا ظاهر جبالء يف مؤلفات اإلمام ورسائله، فمن ذلك 

وهو يسوق أربًعا من قواعد الدين اليت تدور عليها األحكام: "وأنا أمثل لك  - رمحه اهللا -قوله
نون الدين، وهو مثال تعرف به صحة ما قلته، وحتتذي عليه إن فهمته، وأمثل لك يف فن من ف

  علم الفقه، واجعله كله يف باب واحد منه، وهو الباب األول: باب املياه.

                                                           

  ).٢٤ -٢٣عبد الرمحن بن سعدي ( –) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان١(
  ].٥٩) سورة األعراف آية رقم [٢(
  ].٢١) سورة البقرة آية رقم [٣(
  ].١٤) سورة فاطر آية رقم [٤(
)، ٤٤أمحد آل أبو طامي ( - السَلفية ودعوته اإلصالحية وثناء العلماء عليه) اإلمام حممد بن عبد الوهاب عقيدته ٥(

  ). ٢١أمحد آل أبوطامي ( -والشيخ حممد بن عبدالوهاب جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه ودحض تلك املفرتيات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٢ 

: املاء كله طهور إال ما تغري بنجاسة، أو خرج عنه اسم )١(فنقول: قال بعض أهل العلم 
 املاء، كماِء َوْرد، أو باقال وحنوه، وقال آخرون: املاء ثالثة أنواع: طهور، وطاهر، وجنس، والدليل

، فلوال أنه يفيد منًعا مل ينه عنه، ودليله من )٢(: "ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم"�قول النيب 
النظر أنه لو وّكله يف شراء ماء فاشرتى ماء مستعمال، أو متغريا بطاهر مل يلزمه قبوله، فدل على 

يف املاء الدائم"، : "ى أن يغتسل الرجل �أنه ال يدخل يف املاء املطلق، قال األولون: النيب 
وإن عصى وفعل فالقول يف املاء مسألة أخرى، ال تعرض هلا يف احلديث ال بنفي وال إثبات، 
وعدم قبول املوّكل ال يدل، فلو اشرتى له ماء من ماء البحر مل يلزمه قبوله، ولو اشرتى له ماء 

نه هذه األدلة ال تفيدكم متقذرًا طهورًا مل يلزمه قبوله، فانتقض ما قلتموه، فإن كنتم معرتفني أ
إال الظن وقد ثبت أن الظن أكذب احلديث، فقد وقعتم يف احملرم يقيًنا أصبتم، أم أخطأمت؛ 

كالم عام من جوامع الكلم، فإن   )٣(��w��È��»�º�¹vألنكم أفتيتم بظن جمرد، فإن قوله:
حيل الكالم الشارع فهـو عفـو ال  عنه دخل فيه هذا خالفتم النص، وإن مل يدخل فيه وسكت

� :-تعاىل - فيه، وعصيتم قوله w�»�¥�¤� �£�¢�¡���~v ٤( اآلية( ،
، وتركتم )٥(:"املاء طهور ال ينجسه شيء"�وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام اجلامع مع قوله

هذه األلفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن املاء ثالثة أنواع باألدلة اليت ذكرمتوها، وقعتم يف طريق 
يف ترك احملكم واتباع املتشابه، فإن قلتم: مل يتبني لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر  أهل الزيغ

فيه، قلنا: قد جعل اهللا لكم مندوحة وهو الوقف، وقول: ال أدري، وإال أحلقوه مبسألة 
املتشاات، وأما اجلزم بأن الشرع جعل هذا طاهرًا غري مطهر فقد وقعتم يف البحث عن 

  .)٧(")٦(: "وبينهما أمور مشتبهات�تباع املتشابه، وتركتم قوله املسكوت عنه وا
                                                           

املاء ثالثة أقسام. انظر: الصواعق  خالف ما يزعمه اخلصوم من أنه يلعن من جعل - رمحه اهللا -وانظر إىل كالم اإلمام )١( 
  ب).٥٥صحيفة(-عبد اهللا بن داود -والرعود

باب النهي  - كتاب الطهارة  - ) بنحوه، ومسلم٢٣٩)(ح٢١باب البول يف املاء الدائم(- كتاب الوضوء- ) رواه البخاري٢(
  ) بنحوه.٢٨٢)(ح٧٢٦عن البول يف املاء الراكد(

  ].٦املائدة آية رقم []، وسورة ٤٣) سورة النساء آية رقم [٣(
  ].١٠١) سورة املائدة آية رقم [٤(
  ).١/٤٥)، وصححه األلباين كما يف إرواء الغليل(١١٥٥)(ح ١/٢٥٩) رواه البيهقي يف سننه(٥(
باب أخذ احلالل وترك  - كتاب املساقاة- )، ومسلم٦/٥٢( باب فضل من استربأ لدينه - كتاب اإلميان  - ) رواه البخاري٦(

  ).١٥٩٩)(ح٩٥٥الشبهات(
  ). ٣/٧أربع قواعد تدور األحكام عليها( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٧(



٣٢٣ 

للتفريق بني ما هو يف الذهن والتطبيق العملي املوافق للشرع  -رمحه اهللا -ويف بيان اإلمام
رمحه  - يضرب مثًال يتجلى فيه استعمال العقـل استعماًال صحيًحا أثناء التطبيق العملي، فيقول

اه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت املسألة مل يعرفها؛ بل : "كثريًا ممن واجهن- اهللا
إذا قال له بعض املشركني: حنن نعرف أن رسول اهللا ال ميلك لنفسه نفًعا وال ضرا، وأن النافع 

نعّلمه أكثر من َسَنة أن  الضار هو اهللا، يقول: جزاك اهللا خريًا، ويظن أن هذا هو التوحيد، وحنن
التفطن هلذه املسألة، فإا الفارقة بني  و توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون، فاهللا اهللا يفهذا ه

الكفر واإلسالم، ولو أن رجال قال: شروط الصالة تسعة، مث سردها كلها، فإذا رأى رجال 
كن لغري القبلة مل يدر أن صالته فاسدة، مل ي يصلي عريانًا بال حاجة، أو على غري وضوء، أو

قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه، ولو قال: األركان أربعة عشر، مث سردها كلها، مث رأى 
من ال يقرأ الفاحتة، ومن ال يركع، ومن ال جيلس للتشهد، ومل يفطن أن صالته باطلة، مل يكن 

  .)١(اهللا يف التفطن هلذه املسألة" قد عرف األركان ولو سردها، فاهللا

 الناس، إليه حيتاج ما كل"للتعاضد بني العقل والشرع يقول: -اهللا رمحه -ويف بيان اإلمام
 بينه ما رفعُ  إذا مث واإلميان؟ التوحيد، أصول فكيف ا،كافيً  اشافيً  ابيانً  ورسوله، اهللا بينه فقد

 الصريح والعقل والسنة، الكتاب على رضتفعُ  ا، أرادوا وما الناس أقوال يف ظرنُ  الرسول،
  .)٢("اهلدى سبيل فهذا الكتاب، مع امليزان فإنه للرسول، موافق هو الذي

  -رمحه اهللا -اليت خلصها من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهللا –ويف مسائل اإلمام
: تعاىل قولهكالم بديع يُبني دقة اختياره ومجعه بني الدليل الشرعي والدليل العقلي فيقول: "

w�S� � �R�Q��P�O�N�M� �Lv)٣(
  تضمنت ،وجوه من باألشياء علمه على تدل 

  �:العقلي النظر ألهل املذكورة الرباهني

  .تكوينها قبل العلم يف تقديرها فتضمن بتقدير، اإلبداع هو واخللق هلا، خالق أنه: أحدها

 أكثر عند املشهورة الطريقة وهذه املراد، تصور فيلزم ،واملشيئة لإلرادة مستلزم أنه: الثاني
   .الكالم أهل

                                                           

  ).١/٣٣٧)، وتاريخ ابن غنام (٣/١٢الرسائل الشخصية ( –جمموع مؤلفات الشيخ )١(
  ).٢/١٥مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
  ].١٤) سورة امللك آية رقم [٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٤ 

 فعلمه بالفرع، العلم يوجب باألصل والعلم التام، سببها وهو عنه صادرة أا: الثالث
  .عنه يصدر ما بكل العلم يستلزم بنفسه

 باألشياء؛ للعلم ىاملقتض هو وهذا اخلفي، يدرك خبري الدقيق، يدرك لطيف أنه: الرابع
  .)١("التام السبب لوجود ىاملقتض وجود فيجب

للخصم إىل قبول احلكم الشرعي، فإنه يستدرجه بدليل  - رمحه اهللا -ويف إجلاء اإلمام
عقلي للتسليم للحق كقوله: "فكيف مبن جاهد بنفسه وماله وأهله، ومن أطاعه يف عداوة 

ومن اتبعهم،  التوحيد، وتقرير الشرك، مع إقراره مبعرفة ما جاء به الرسول، فإن مل تكفروا هؤالء
ه الشرك، فأنتم كمن أفىت بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل ممن عرف أن التوحيد حق، وأن ضد

رأس اإلبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليال وارًا، وأفىت للناس أن ذلك ال ينقض وتبعوه 
 على ذلك حىت ميوت أنه ال ينقض وضوءه،... وأنا أمثل لك مثاًال لعل اهللا أن ينفعك به

يقصدوا  ا تعرفون، منها: ما ذكر يف األوراق أم مللعلمي أن الفتنة كبرية، وأم حيتجون مب
  .عليهم حبربكم رد التوحيد وإحياء الشرك، وإمنا قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغي

فنقول: لو نُقدر أن السلطان ظلم أهل املغرب ظلًما عظيًما يف أمواهلم وبالدهم، ومع 
ورأوا أم ال يدفعوم إال باستنجاد الفرنج، هذا خافوا استيالءهم على بالدهم ظلًما وعدوانًا، 

ودنياكم، ودينكم هو  وعلموا أن الفرنج ال يوافقوم إال أن يقولوا حنن معكم على دينكم
مل يدخلوا يف دين  احلق، ودين السلطان هو الباطل، وتظاهروا بذلك ليال وارًا، مع أم

تظاهروا مبا ذكرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم، هل الفرنج، ومل يرتكوا اإلسالم بالفعل، لكن ملا 
إذا صرحوا أن دين السلطان هو  يشك أحد أم مرتدون يف أكرب ما يكون من الكفر والردة

الباطل؟، مع علمهم أنه حق، وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب، وأنه ال يُتصور أم ال 
دنيا شيًئا كثريًا؛ وألم أهل الزهد يتيهون ألم أكثر املسلمني؛ وألن اهللا أعطاهم من ال

والرهبانية فتأمل هذا تأمال جيًدا، وتأمل ما صدرمت به األوراق من موافقتكم به اإلسالم، 
بكلمة ولو مل تعتقد، ويكون بفعل ولو لو يتكلم،  ومعرفتكم بالناقض إذا حتققتموه، وأنه يكون

                                                           

  ).٢/١٥هذه مسائل ( - مؤلفات الشيخ) جمموع ١(



٣٢٥ 

األمر اللهم إال إن كنتم  ومل يعمل، تبني لكيتكلم  ويكون يف القلب من احلب والبغض، ولو مل
  .)١(ذاكرين يف أول األوراق وأنتم تعتقدون خالفه فذلك أمر آخر"

يف األدلة العقلية التدرج يف اإلقناع؛ ألنه  -رمحه اهللا - ومن األساليب اليت انتهجها اإلمام
لـُمكلف، فهنا ال جيد حميًدا عن يتناسب مع القدرات الفطرية، وامللكات العقلية اليت وهبها اهللا ا

وأنا أبني لكم هذه مبسألة القبلة أن التسليم للدليل إن كان يروم احلق، ومما أورده اإلمام قوله: "
وأمته بيت اهللا، وقبلة النصارى مطلع  �وأمته يصلون، والنصارى يصلون، ولكن قبلته  �النيب 

يقر  �قبلة، ولو أن رجًال من أمة حممد كل منا ومنهم يصلي، ولكن اختلفنا يف الالالشمس، ف
من يستقبل القبلة، وحيب من يستقبل الشمس، أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا  ذا، ولكن يكره

بعثه اهللا بالتوحيد، وأن ال يُدعى مع اهللا أحٌد، ال نيب وال غريه،  �ما حنن فيه، فالنيب 
  ن: ليشفعوا لنا عند اهللا.والنصارى يدعون عيسى رسول اهللا، ويدعون الصاحلني، يقولو 

مثل القبلة، واجعلوا الشرك مثل فاجعلوا التوحيد فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد،  
اكم، ال تضيعوا حظكم خناستقبال املشرق، مع أن هذا أعظم من القبلة، وأنا أنصحكم هللا وأ

و يعلم من قلبه أنه من اهللا، وحتبون دين النصارى على دين نبيكم، فما ظنكم مبن واجه اهللا وه
عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله، وهو يبغضه، ويبغض من اتبعه، ويعرف أن دعوة غريه هو 
الشرك، وحيبه، وحيب من اتبعه، أتظنون أن اهللا يغفر هلذا؟، والنصيحة ملن خاف عذاب 

  .)٢(اآلخرة، وأما القلب اخلايل من ذلك فال، والسالم"

 أن فاعلم لعبادته، خلقك اهللا أن عرفت فإذا: "-ه اهللارمح -ومن التدرج كذلك قوله
 فإذا الطهارة؛ مع إال صالة تسمى ال الصالة أن كما التوحيد، مع إال عبادة تسمى ال العبادة
 إذا الشرك أن عرفت فإذا ،الطهارة يف دخل إذا كاحلدث فسدت، العبادة يف الشرك دخل
 ما أهم أن عرفت النار، يف اخلالدين من صاحبه وصار ،العمل وأحبط ،أفسدها العبادة خالط
  .)٣("باهللا الشرك وهي الشبكة، هذه من خيلصك أن اهللا لعل ذلك، معرفة عليك

                                                           

  ).٣٤٢-١/٣٤١)، وتاريخ ابن غنام(١٦-٣/١٥الرسائل الشخصية ( -جمموع مؤلفات الشيخ )١( 
  ).١/٤١٠)، وتاريخ ابن غنام(١١٠- ٣/١٠٩الرسائل الشخصية( –جمموع مؤلفات الشخ  )٢(
  ).٦/١٤٤القواعد األربع ( –) جمموع مؤلفات الشيخ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٦ 

مع الـُمخالفني التنزل مع  -رمحه اهللا - ومن أساليب اإلقناع العقلي اليت سلكها اإلمام
 أنه أو فعله، من يكفر ال الشرك أن التنزل، سبيل علىاخلصم حيث نّص على ذلك بقوله: "

 أردت فإن ذلك، على يدل ال ذكرمت ما مجيع أن مع الكفر، غري معصية أنه أو أصغر، شرك
 لك بينته كما رجل، كل كالم من األدلة من العبارات هذه معاين املرة هذه غري يف لك بينتُ 

  .شيخال كالم من

 مع ،بذلك أقر رجال أن فلو عنه، وى أنكره قد � اهللا رسول أن مونمسل  أنتم لكن
 الذي األمر أن قدرنا ولو ؟!امرتد  كافرًا هذا أليس ،فيه ورغبهم للناس نهزي  لكنه ؛يفعله مل كونه
 ى الذي أن أو الفجر، كركعيت :استحباب أمر إال الرسول به أمر ما عنه الناس وصد كرهه
 رجًال  أن ولو ،وضوء غري من نبللجُ  والنوم ،بالشمال كأكل :زيهـتن ي إال عنه ى ما عنه

 عند ياملرض األحب هو بالشمال األكل أن األغراض من غرض ألجل وزعم لالرسو  ي عرف
 وأن ،اهللا عند يضر النوم أراد إذا بنُ للجُ  الوضوء وأن ،اهللا عند يضر باليمني األكل وأن ،اهللا

 ؟!مرتد كافر كالم هذا أليس ،� الرسول قال مبا علمه مع اهللا إىل أحب وضوء غري من النوم
 املشركني دين ومدح به، ومعرفته إقراره مع األنبياء مجيع به بعث الذي اهللا دين سب مبن فكيف
  .)١(!"معرفته مع إليه الناس ودعا ،بإنكاره األنبياء اهللا بعث الذي

فإذا ُأحيط العقل بسياج الشرع وسلم من العبث، وجترد من الوهم واخلرافة، فإنه حينئذ 
عليه، ويكون آمًنا وأميًنا يف تفسريه وتفكريه، ويتحقق دوره الريادي يف الفهم واإلفهام؛  يؤمن

ولذا حرصت الشريعة على محاية العقل وعدته من الضروارت اخلمس اليت جيب احلفاظ 
  .)٢(عليها

على العناية بالفكر بتوفري كل أسباب محايته واستقامته،  - رمحه اهللا - وقد حرص اإلمام
على رصد كل ما من شأنه التأثري على سالمته، وهذه النظرة الثاقبة من اإلمام أوصلته والعمل 

إىل نتائج مثمرة وغايات حممودة، فال شك أن من وسائل حفظ األمن الفكري اإلقناع العقلي 
  .�واحلجة العلمية اليت ينتج عنهما التسليم ألمر اهللا وأمر رسوله 

  
                                                           

  ).١٨ - ٣/١٧الرسائل الشخصية ( –بق) املرجع السا١(
  ).٤١عبد اهللا الرتكي( - انظر: األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به) ٢(



٣٢٧ 

  اهللالمبحث الثاني: الدعوة إلى 
كامنة يف سر وجود البشر يف هذه الدنيا، واحلاجة   -تعاىل -إن احلاجة للدعوة إىل اهللا

إليها ال تُقاس حباجة؛ ألن السعادة والرخاء، واالطمئنان، واالتزان الفكري، ال يكون إال بالقيام 
 بواجب الدعوة

 حاجةه: "عن حاجة البشرية للدعوة بقول -رمحه اهللا  -، وقد عّرب ابن القيم)١(
 الطب  علم إىل حلاجتهم نسبة وال ،شيء كل إىل حاجتهم فوق ضرورية الشريعة إىل الناس
 العباد حركات يف وسخطه اهللا ارض مواقع تعريف على فمبناها الشريعة وأما ...،إليها

 -التنفس إىل إىل الشريعة أشد من احلاجة واحلاجة، احملض الوحي على فمبناها ؛االختيارية
 موت والشراب والطعام التنفس عدم يف رد قَ يُـ  ما غاية ألن ؛- والشراب الطعام عن فضال
 وهالك ،مجلة والقلب الروح ففساد الشريعة عدم عند رد قَ يُـ  ما وأما ،عنه الروح وتعطل ،البدن
  .األبد

 معرفة إىل منهم أحوج شيء إىل قط الناس فليس ،باملوت البدن وهالك هذا بني وشتان 
 يرجع حىت عنه خرج من وجهاد ،عليه والصرب ،إليه والدعوة ،به والقيام، � الرسول به جاء ما

 إال األكرب والفوز السعادة إىل الوصول إىل سبيل وال ،البتة ذلك بدون صالح للعامل وليس ،إليه
  .)٢( "سراجلِ  هذا على بالعبور

 - ، ويكفي أن يُتدبر قوله-وتعاىلسبحانه  -ومما سبق يتبني جبالء أمهية الدعوة إىل اهللا
  .)٣( ���wy�x�w���v��u�t�s�r�q��p�o�n�m�lvتعاىل:

ولذا وجل الدعاة واملصلحون والـُمجددون هذا الباب، وبذلوا يف سبيله الغايل والنفيس، وإذا 
الذي مل يدخر ُجهًدا وال وسًعا  -رمحه اهللا - ُعدوا كان من مجلتهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب

تبليغ دين اهللا، والدعوة إليه بكافة السبل والوسائل، وقد اختط منهًجا ُمغايرًا ملا عليه علماء يف 
  عصره، يف عصٍر طغت فيه الشركيات والبدع واخلرافة، واختل بسببه األمن بشىت صوره.

  مبرحلتني يف مسريا: - رمحه اهللا - وقد مرت دعوة اإلمام

                                                           

  ).١/٥٣أمحد اخللف( - ) انظر: منهج ابن القيم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل١(
  ).٢/٣١٨) مفتاح دار السعادة (٢(
  ].٣٣) سورة فصلت آية رقم [٣(
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  أوًال: مرحلة الجهد الفردي:
تدأت منذ فرتة ُمبكرة، يف أثناء طلبه للعلم، كما كان يف العيينة إبان والية أبيه واليت اب

هـ)، فقد كان يُنكر الشركيات والبدع، والظلم ١١٣٩لقضائها، قبل أن ينتقل إىل حرميال سنة (
الـُمتفشي، وقتل الناس بعضهم لبعض، وأنكر الشركيات والبدع يف البصرة أثناء رحلته إليها، 

اس يف حرميالء، واهم عما يقومون به من أمور شركية، وأعلن الدعوة بعد وفاة والده ودعا الن
  .)١(حىت شاع أمره وظهر خربه

يف الدعوة إىل اهللا، وحث على القيام ا ابتغاء موعود اهللا،  - رمحه اهللا -وقد رغب اإلمام
 وأجّلها أعظم املراتب أن امعلومً  عندك ويكونفقال خماطًبا أحد علماء املدينة يف رسالة له:"

��w: اهللا قال اليت إليه، الدعوة: اهللا عند �kj� �i�h�gv )احلديث ويفاآلية،  )٢ :
  .)٤(")٣(النعم محر من لك خري واحًدا، رجًال  بك اهللا يهدي ألن واهللا،"

 -بدأ اإلمام أن نذـمومل يقتصر الرتغيب يف الدعـوة على العلماء، أو فئة من الـُمخالفني ف
دعوته يف العيينة مل جيعل بينه وبني األمراء حاجزًا مينعه من الوصول إليهم وتبليغهم  -رمحه اهللا

تغري  شيخ مراده عندما استجاب له أمري العيينة عثمان بن معمر، وملاّ للدين اهللا، وقد حصل 
قه اهللا لقبول الذي وف - رمحه اهللا - عليه، انتقل اإلمام بدعوته إىل أمري الدرعية حممد بن سعود

  هذه الدعوة.

ومن اجلهود الفردية: التذكري باألجر العظيم املرتتب على الدعوة إىل اهللا، مع كوا شرفًا 
للداعي، وإكراًما من اهللا له، حىت ولو كانت الدعوة بنصر دين اهللا بالقلب والدعاء قدر 

وله هلا، يقول اإلمام      االستطاعة، بل لو كانت مبجرد عرض رسالة اإلمام على من يُرجى قب
وأنا أرجو أن يكرمك اهللا بنصر دينه ونبيه وذلك مبقتضى االستطاعة ولو بالقلب : "- رمحه اهللا-

                                                           

  ). ٨٥-١/٨٢عثمان بن بشر (-)، وعنوان اد يف تاريخ جند٢١٥-١/٢١٢) انظر:تاريخ ابن غنام(١(
  ].٣٢) سورة فصلت آية رقم [٢(
يف  ومسلم ،)٣٧٠١ح( ) ٣٠٢باب مناقب علي بن أيب طالب ( - املناقب كتاب   - يف صحيحه البخاري) رواه ٣(

  .)٢٤٠٦ح() ١١٠١(  طالبباب من فضائل علي بن أيب - الصحابة فضائلكتاب   - صحيحه
  ).٣/٢٩الرسائل الشخصية ( –) جمموع مؤلفات الشيخ٤(



٣٢٩ 

والدعاء...، فإن رأيت عرض كالمي على من ظننت أنه يقبل من إخواننا فإن اهللا ال يضيع 
  .)١("أجر من أحسن عمال

حثيثًا يف تبليغ دين اهللا، والدعوة إليه بتأليف سعى سعًيا  -رمحه اهللا -كما أن اإلمام
الكتب، واليت مل يكن القصد من رقمها الرتف الفكري أو إثراء املكتبات، بل الدافع هلا حاجة 
الدعوة ومحايتها، ومن هذه الكتب، واليت ال بد أن يكون صاحبها دعوة: كتاب التوحيد، فقد 

ت، واألصول الثالثة، وغريمها، إضافة إىل إرسال ، وكتابا كشف الشبها)٢( هـ)١١٥٣( ألّفه سنة
 - رمحه اهللا - ؛ إلدراك اإلمامعموم الناسو  ،األمراء واألعيانو  الرسائل إىل العلماء، وطلبة العلم،

وكانت رسائله إما  املدعوين، والتأثري يف أفكارهم وتوجهام، نفوس يف هلذه الوسيلة بالغالثر لأل
دعوته،  ملعضلة، أو دعوة مباشرة، أو إيضاًحا حلقيقة بهة، أو حال لشتفنيًدا جوابًا خلطاب، أو 

  وإزالة ما علق بأذهان الناس جراء الدعاية املغرضة، وغالب رسائله كانت بعد اتفاق الدرعية.

للبحث عن سلطة سياسية لتأييد دعوته، فعرض نفسه على  -رمحه اهللا -وقد سعى اإلمام
واليت يظهر من خالهلا  - رمحه اهللا -ه إىل اإلمام حممد بن سعودابن معمر، فلما ختلى عنه اجت

  .)٣(اجلهد الفردي الذي بذله اإلمام من أجل دعوته

  ثانًيا: مرحلة الجهد الجماعي:
إىل الدرعية، ومناصرة اإلمام حممد بن  -رمحه اهللا -وتتضح صورا بعد انتقال اإلمام

ليه األتباع، وانعقدت له الدروس، وتكونت والية له يف دعوته، حيث وفد إ -رمحه اهللا-سعود  
إسالمية كانت منطلًقا للجهد اجلماعي للدعوة، فانتقل مببادئه من امليدان النظري للدعوة إىل 

  التطبيق العملي.

، فقد يه اجلهودفبأن الدعوة جهد مجاعي جيب أن تتضافر  -رمحه اهللا - ولعلم اإلمام
ليقوموا بدعوة بعض البه الذين بعث م إىل املناطق؛ أسند بعض مهام الدعوة إىل بعض ط

  م.وتوضيح التوحيد هل م،ومذاكر ،املخالفني

                                                           

  ).٣/٢٢) املرجع السابق (١(
  ).١/٢١٥انظر: تاريخ ابن غنام( )٢(
  ).٣٤- ٣٠أمحد آل أبو طامي( - ) انظر:  اإلمام حممد بن عبد الوهاب عقيدته السلَفية ودعوته اإلصالحية وثناء العلماء عليه٣(
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٣٣٠ 

إرسال  :والعلماء إىل البلدان اليت انضمت إىل رحاب الدعوة، مثل ،بعث الدعاةفقد 
، وعيسى بن ، من أجل تعليمهم وإمامتهم يف الصالة)٢(إىل بلدة منفوحة )١(حممد بن صاحل

إىل بلدة  )٤(، وأمحد بن سويلم؛ من أجل تعليمهم مبادئ الدعوةإىل بلدة الرياض )٣(قاسم
، وأرسل عبد العزيز احلصني إىل مكة املكرمة؛ لعرض إىل بلدة اليمامة )٥(ومحد العريين ،ثادق

 ،لاللتقاء م ؛ األمراء، ويدعو الوفودنيعيشارك يف توكان يُ  ،)٦(الدعوة على الشريف وعلمائه
  .)٧(وتذكريهم بواجبهم

يف دعوته على منهج شرعي وأصول علمية؛ ال كما يزعم  -رمحه اهللا -وقد سار اإلمام
اخلصوم أنه ال فقه وال علم، وإمنا ُيشرع ويُفسر هو وأتباعه حبسب أهوائهم، وأم ال يفقهون 

  .)٨(الدينمن املسائل، وال شريعة رب العاملني ما يؤهلهم إىل أن يكونوا من أئمة 

  ميضي يف دعوته وفق منهجية قائمة على أسس، أمهها: - رمحه اهللا -بل قد كان اإلمام

 ،نبيه ومعرفة ،اهللا معرفة وهوالعلم: وقد حده اإلمام للخروج من العموم بقوله: " -١
  . )٩("باألدلة اإلسالم دين ومعرفة

                                                           

  مل أقف له على ترمجة رغم بذل اجلهد. )١(
هـ)، وخرج من أتباع الدعوة يف يوم سبعون رجًال. انظر: تاريخ ١١٦٦) وقد قام أهل منفوحه بطرده بعد ارتدادهم، عام (٢(

  ).١٠٩- ١/١٠٨عثمان بن بشر( - )، وعنوان اد يف تاريخ جند٢/٦٩٤ابن غنام(
اإلمام عند قدومه إليها، وصفه ابن غنام بقوله:" وكان بنشر الدين ُجمدا قائم، ) من مشاهري أهل الدرعية الذين ناصروا ٣(

- ١/١٠٩عثمان بن بشر( - )، وعنوان اد يف تاريخ جند٨٨٣، ٢/٦٧١ولتعليم الناس مالزم" انظر: تاريخ ابن غنام(
  ).١٣٥حممد الفاخري(- ) تاريخ الفاخري١١٠

الدرعية، وممن باشر قطع شجرة قريوة، انظر: تاريخ ابن  ) تتلمذ على اإلمام وناصره عند قدومه إىل٤(
  ).١/١١٦عثمان بن بشر(- )، وعنوان اد يف تاريخ جند٧٤٥- ٢/٧٤٤)،(١/٢١٦غنام(

) محد بن راشد العريين، صاحب ديانةوأمانة، وعفة واستقامة، تتلمذ على اإلمام وغريه من علماء الدعوة، أرسله اإلمام سنة ٥(
- هم ومكث عندهم حىت نكثوا، وُعني قاضًيا يف مقاطعة سدير.انظر: عنوان اد يف تاريخ جندهـ)، ليعلم١١٩٤(

  ).٢/٧٣عبد اهللا البسام ( - )، وعلماء جند خالل مثانية قرون١/١٥٦عثمان بن بشر (
  ).١٩١-١/١٩٠عثمان بن بشر(- ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٦(
  ).١/٣٥١عمر الزبيدي(- )، والفسيفساء السعودية١/٢٠١ان بن بشر(عثم- ) انظر:عنوان اد يف تاريخ جند٧(
)، وكتاب مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي ٣٧صحيفة( - عبد اهللا بن داود - ) انظر: الصواعق والرعود٨(

  ).٤علوي احلداد(- النجدي اليت أضل ا العوام
  ).٦/١٣٤ثالثة األصول(- جمموع مؤلفات الشيخ) ٩(



٣٣١ 

يف كون العلم النظري سابًقا تتمثل  -رمحه اهللا - ومما سبق ميكن القـول بأن منهجية اإلمام
أورده البخـاري للعمـل التطبيقي؛ وذلك ألن العلم الصحيح هاديًا إىل حسن العمل، وسـاق ما 

على هذه املنهجية بقوله  - رمحه اهللا - : باب العلـم قبل القـول والعمل، وقد استدل)١(يف صحيحه
�تعاىل: � � � � � �w� �ë�� � �ã�â�á��à��ß�� �Þ� � �Ý�Üv)العلم به  -سبحانه -فقدم ،)٣)(٢

وبوحدانيته على االستغفار، وهذا الفهم له داللة واضحة على أصالة هذا املنهج، وصحته 
  وسالمته. 

هذا األساس وطبقه يف الواقع املعيش، فقد   -رمحه اهللا - العمل: لقد وظف اإلمام -٢
قيقة هذا العلم، يأخذ ذا األساس ويعطي، ويتناول ويدع، وفق ما تقتضيه ح -رمحه اهللا- كان 

يف خدمة دينه، والدعوة إليه، وإصالح جمتمعه، مبتدأ بنفسه وأهل  - رمحه اهللا -وذلك إسهاًما منه
قدوة يف العمل مبقتضى ما جاء يف القرآن الكرمي، والسنة  -رمحه اهللا - بيته، ومن حوله، فقد كان

 .)٤(الـُمطهرة

رمحه  -  بالعلم الذي حدد اإلمامالدعوة إليه: ويتمثل هذا األساس يف الدعوة إىل اهللا -٣
جماالته الثالثة آنفة الذكر، فقد طبقه تطبيًقا عمليا، ودعا إىل اهللا على بصرية بصور ووسائل  - اهللا

  : )٥(شىت منها
  : الدعوة إىل اهللا باحلكمة:أوًال 

وهي منزلة منيفة، وغاية شريفة يسعى إىل تطبيقها عمليا من وفقه اهللا هلداه، وسار على 
  منهج حكيم هلداية اخللق.

فاحلكمة ال تقتصر على صفة ُمعينة؛ بل هي جمموعة من الصفات والشمائل، والعلوم، 
واألخالق اليت يتزود ا الداعي إىل اهللا، واليت يتأهل ا إىل تقدير األمور، فيبدأ باألهم فاملهم، 

  .)٦(حىت يأيت على مجيع ما حيتاجه املدعوون

                                                           

  ).٨() كتاب العلم ١(
  ].١٩) سورة حممد آية رقم [٢(
  ).٩١عبد اهللا العجالن( - ) انظر:حركة التجديد واإلصالح يف جند يف العصر احلديث٣(
  ).٩٥- ٩٤انظر:املرجع السابق ( )٤(
  ).٩٥)انظر:املرجع السابق (٥(
  ).٧١٤- ٧١٣(عبد الرحيم املغذوي  - ) انظر: األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية٦(
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شيء يف موضعه، فهي لني يف وقت اللني، وشدة يف وقت  واحلكمة تقتضي وضع كل
  كان حكيًما كما يتضح من خالل رسائله، ومواعظه، ومؤلفاته.  -رمحه اهللا -الشدة، واإلمام

فكانت العقيدة وصحتها هي هاجسه األول، وأصل منطلق دعوته؛ لذا مل يتساهل أو 
 باهللا، الشرك: النار أهل أعمال ورأس: "-رمحه اهللا - فيقول ،يتأخر فيما يتعلق مبسائل العقيدة

 فهو واإلحسان، والصدقة والنهار، الليل اهللا بعبادة القيامة يوم أتى فلو ذلك، على مات فمن
 ويتعبد الدنيا، يف ويزهد الربية، يف صومعة أحدهم يبين الذين كالنصارى، ا،قطعً  النار أهل من

  .)١("ذلك عن اهللا تعاىل باهللا، بالشرك ذلك خلط لكنه والنهار، الليل

يف دعوته للُمخالفني على اختالف طبقام، كما  -رمحه اهللا -وتتجلى حكمة اإلمام
  مضى يف تعامله مع املخالفني. 

  : الدعوة إىل اهللا باملوعظة احلسنة:ثانًيا

من دعوة الناس بتلمسه للكلمات املرققة للقلوب، واملنورة  -رمحه اهللا -مل يفتأ اإلمام
 - رمحه اهللا -واليت ُتذهب وحر القلوب القاسية، وتؤلف النفوس العاصية، ُمستخدًما للصدور،

اخلطاب الـُمقنع والعبارات النافعة، اليت تقـع من املدعو موقًعا حسًنا، فيحصل املقصود، ويظهر 
 يعرف الذي -واهلوى التعصب عن اخلايل اللبيب فليتأمل: "- رمحه اهللا -احلق، ومن ذلك قوله

 ويفهمها النصوص، هذه -الضمري خفيات على يطلع اهللا أن يعلم الذي ونارًا، جنة راءهو  أن
  .)٢("جيًدا فهًما

ومن اُحلسن يف املوعظة ذكر األثر املرتتب على قبول احلق واالنقياد له يف سياق 
 بعد وسنة شهر، بعد اوشهرً  ،يوم بعد اويومً  ساعة، بعد ساعة لك ذكرت ما فتأملعرضه"

 يوم احلوض عن صدتُ  وال ،معهما فتحشر نبيك ودين ،إبراهيم أبيك ملة تعرف أن لعلك ؛سنة
 تزل وال القيامة، يوم الصراط على متر أن ولعلك، طريقهما عن دصُ  من عنه يصد كما الدين،

                                                           

  ).٢/١٠١مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( - ) الدرر السنية يف األجوبة النجدية١(
  ).٣/٥٠الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(



٣٣٣ 

 حضور مع الفاحتة دعاء بإدامة فعليك زل، من الدنيا يف املستقيم صراطهما عن زل كما عنه
  .)١("وتضرع وخوف ،قلب

  : الدعوة إىل اهللا بالقصة:ثالثًا

ال شك أن للقصة أثر بالغ ووقع يف النفوس، ويتجلى ذلك يف القصص القرآين البليغ 
: -تعاىل -الذي قصه اهللا على العباد؛ من أجل أخذ العظة والعربة، وتصحيح املسار، قال

w�½�¼�»�º��¹v)٢(.    

اهللا؛ ملا ُحتدثه يف النفوس من االطمئنان القليب، والقصة ركيزة هامة من ركائز الدعوة إىل 
  .)٣(واإلقناع العقلي إضافة إىل اإلمتاع العاطفي

هذا اجلانب الدعوي الـُمهم بل سطره مبداده يف  -رمحه اهللا -ولذا مل يُغفل اإلمام 
رآن للقصص الثابتة يف الق -رمحه اهللا -مؤلفاته، وانتهجه يف سريته الدعوية، فمن ذلك إيراده

، وقصة الرجلني )٥(، وقصة الثالثة من بين إسرائيل)٤(الكرمي، والسنة النبوية، كقصص األنبياء
 -، وقصة عمر بن اخلطاب)٦(اللذين دخل أحدمها اجلنة يف ذباب، ودخل اآلخر النار يف ذباب

  .)٧(مع املنافق يف التحاكم لغري اهللا -رضي اهللا عنه

الرتف الذهين؛ وإمنا من أجل التأثري يف املدعوين وهذا اإليراد للقصص ال على سبيل 
  .)٨(وتصحيح اخللل الذي وقعوا فيه

  

                                                           

  ).٢/٣٤كتاب فضائل القرآن والتفسري(- ) جمموع مؤلفات الشيخ ١(
  ].١٧٦) سورة اآلعراف آية رقم [٢(
  ).٧٣٩عبد الرحيم املغذوي( - لدعوة اإلسالمية) انظر: األسس العلمية ملنهج ا٣(
) تفسري سورة ٢/٧٧قصة آدم وإبليس( - كتاب فضائل القرآن والتفسري- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ ٤(

  ).٢/٢٢٠، وقصة موسى مع فرعون(٢/١٩١)، قصة موسى مع اخلضر(٢/١٠٦يوسف(
  ).٦/٨٦كتاب التوحيد(- )انظر:جمموع مؤلفات الشيخ ٥(
  ).٦/٢٤املرجع السابق() انظر:٦(
  ).٦/٧٤) انظر:املراجع السابق(٧(
  ).٩٩-٩٨عبد اهللا العجالن( -) انظر:حركة التجديد واإلصالح يف جند يف العصر احلديث٨(
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من الوقوف على ثغور عظيمة لدعوة الناس  -رمحه اهللا -ويتضح مما سبق ما قام به اإلمام
للحق، وتوجيههم إىل ماينفعهم يف أمور دينهم، وحتذيره هلم من مغبة خمالفة ذلك، وقد كان 

يف احلفاظ على األمن الفكري، من حيث وضع سياج متني  -رمحه اهللا -بارزًا منههذا إسهاما 
للعقول يتألف من: اإلميان، والعلم، والثوابت الصحيحة اليت تشكل لدى األفراد واجلماعات 

  حصانة فكرية.

إىل واقع الناس ودعاهم، ونزل إىل مستويات أفكارهم،  - رمحه اهللا - لذا خرج اإلمام
وضاعهم، وشخص حاهلم، ونوع األساليب يف تصحيح مسارهم، ويف هذا حفاظ ووقف على أ

  .)١(على األمن الفكري ومحاية له
   

                                                           

سعد العبيسي    -) انظر: تقومي جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري١(
)٣٥-٣٤.(  



٣٣٥ 

  المبحث الثالث: التعليم
إن اهتمـــام اإلســـالم بالعقـــل واحلـــث علـــى طلـــب العلـــم، ســـواًء كـــان فـــرض عـــني أو فـــرض  

بر، والتأمــل وإعمــال كفايــة، والــذي ال ميكــن حصــر شــواهده لكثرــا، والــدعوة إىل التفكــر والتــد
العقــل؛ إلدراك احلقــائق الــيت تُعــني علــى حتقيــق اهلــدف الــذي ُخلــق اإلنســان لتحقيقــه، كــل ذلــك 

  . )١(يشهد لدين اإلسالم باهتمامه بالعلم والعقل، إذ مها من أهم روافد األمن الفكري

ا؛ إذ عليـه فالعلم الصحيح املبين على منهج رباين له أثره البالغ علـى األمـة يف مسـرية حياـ
  مبىن دينها، وسالمة توجهها، وبه جتتمع كلمتها، وتتألف قلوا، ويستتب أمنها.

قيمــة التعلــيم وكونــه وســيلة فاعلــة مــؤثرة يف النــاس، ومــن مث  -رمحــه اهللا -ولقــد أدرك اإلمــام
 جد واجتهد، وأقام دعوته على هذه الركيزة واليت أساسها تعليم الناس الكتاب والسنة، وتشجيع

  .)٢(طالب العلم على التعمق يف العلوم الشرعية، وغريها من العلوم النافعة

، )٣(أنــه ُحيــذر مــن العلــم -رمحــه اهللا -ومــع مــا يشــيعه اخلصــوم مــن مــدعي العلــم عــن اإلمــام
وينسبونه إىل اجلهل والتجهيل يف تفسريه وفتواه، ومن ذلك أنه أنكـر على عامل ى عــن الصـالة 

، ويف )٥)(٤(�w�y�x���w�v�u���t�s��rv: -تعـــــــاىل -يف وقــــــت النهــــــي ُمســـــــتدال بقولــــــه
ملــدعي العلــم وجلــى حقيقــتهم، وكشــف أمــرهم  -رمحــه اهللا -احلقيقــة والواقــع فقــد تصــدى اإلمــام

الناس دينهم، وذلك بتحذيره من رؤوس أهل الضالل كما مضى يف اخلصوم من وتلبيسهم على 
  مدعي العلم.

ومل يقتصر على التحذير فحسب، بل وجه وعّلم وشجع على العلم عندما استتب له 
، وكذلك )٦(ألزم مجيع الناس بالعلم - رمحه اهللا -األمر يف الدرعية، ومل يُبالغ من قال إن اإلمام

                                                           

) جملة البحوث األمنية العدد ٤٣- ٤٢عبد احلفيظ املالكي(- ظر: األمن الفكري مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه) ان١(
  هـ). ١٤٣٠) شعبان (٤٣(

  ).٣٦٤ناصر العقل( - ) انظر:إسالمية ال وهابية٢(
  ب).٥٧عبد اهللا بن داود( -انظر: الصواعق والرعود )٣(
  ].١٠- ٩) سورة العلق آية رقم [٤(
  ب).٨٠عبد اهللا بن داود(-انظر: الصواعق والرعود )٥(
  ).١/٩٩منري العجالين(- ) انظر:تاريخ البالد العربية (الدولة السعودية األوىل)٦(
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 - رمحه اهللا -، وما ذاك إال لعلمه)١(بق أحد من عوام أهل جند جاهًال بالدين"من قال: "فلم ي
 -بأثر العلم البالغ على الـُمتعلم، وأثره على تعبده وسلوكه، ومن األساليب اليت سلكها اإلمام

  يف التعليم، وطُرق تنفيذها ما يلي: - رمحه اهللا

صر فيها على أصول الدين دروس لعموم الناس، وكان يقت -رمحه اهللا - عْقد اإلمام - ١
، �وقواعد اإلسالم، كتعليم معىن كلمة التوحيد، ومستلزمات أداء الفرائض، ومعرفة نبيهم 

 .)٢(وذلك وفق منهج شرعي بسيط واضح

من ذلك هو أن يتسىن للعامي املوحد الذي ُجييد  - رمحه اهللا - وقد كان مقصد اإلمام
؛ ويف )٣(ه الـُمضلني، وحجج املبتدعة يف الدينأجبديات العلم وُمقدماته أن يدفع عن نفسه شب

 هؤالء علماء من ألًفا يغلب املوحدين من والعامي: "-رمحه اهللا -هذا املعىن يقول اإلمام
  .)٤("املشركني

دروس علمية خلاصة طالب العلم، يف التفسري والتوحيد والفقه، واحلديث،   - ٢
كتفسري ابن كثري، والطربي، وصحيح البخاري، ، ويف املطوالت من كتب أهل العلم،  )٥(وغريها

، وقد كانوا )٦(وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وما كتبه اإلمام من مؤلفات
بكتب العلماء الـُمعتربين، ففي التفسيري إضافة إىل  �يستعينون على فهم ُمراد اهللا وُمراد رسوله 
ازن وغريها، ويف احلديث شرح العسقالين، والنووي، ما سبق تفسري البغوي والبيضاوي واخل

، وكان اهلدف من )٧(واملناوي، ويف الفقه، وأُمهات كتب احلديث، وغريها من كتب أهل العلم
 هذه الدروس إعداد العلماء والقضاة والدعاة لسد حاجة الناس ونشر العلم.

وتلقينها للناس وسؤاهلم تأليف الـُمختصرات لعامة الناس واملبتدئني من طلبة العلم،  - ٣
عنها بعد صالة الصبح أو بني العشاءين، يف مجيع املساجد، فيسألون عن األصول الثالثة، 

                                                           

  ).٢٤٣إبراهيم احليدري(- ) عنوان اد يف بيان أحوال بغداد والبصرة وجند١(
  ).٩٢- ١/٩١عثمان بن بشر(- ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ).٣٨عبد الرمحن العريين( - ) انظر: األساليب الرتبوية املستمدة من دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٣(
  ).٣/٨٧الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ ٤(
  ).١٩٩، ١/٩٠عثمان بن بشر( - )، وعنوان اد يف تاريخ جند١/٢١٤)انظر: تاريخ ابن غنام(٥(
  ).١/٢٥٩عبد الرحيم عبد الرمحن( - السعودية األوىل) انظر: الدولة ٦(
  ).١/١٧٤عبد اهللا البسام( -) انظر: علماء جند خالل مثانية قرون٧(



٣٣٧ 

وشروط الصالة وأركاا، وفروض الوضوء ونواقضه، وحتقيق التوحيد، وأنواع العبادة اليت ال تنبغي 
 ره يف حياة األمم والشعوب.ألمهية العلم، ودو  -رمحه اهللا - ، وهذا إلدراك اإلمام)١(إال هللا

 احلث على التعلم وتشجيعه:  -٤

لتعليم الناس وحثهم على التعلم، وأمرهم به، ومن ذلك  - رمحه اهللا -لقد سعى اإلمام
، وقوله: " اعلم )٢(: "أن تعـرف أن طلب العلم فريضة، على كل ذكر وأنثى"-رمحه اهللا-قوله   

أن التوحيد  -رمحك اهللا- ، وقوله: "اعلم )٣("أنه جيب علينا تعلم أربع مسائل -رمحك اهللا-
الذي فرض اهللا على عباده قبل فرض الصالة والصوم هو توحيد عبادتك أنت...، واعلم أن 

صفة إشراكهم أم يدعون اهللا، ويدعون معه األصنام  �املشركني الذين قاتلهم رسول اهللا 
  .، ومثل هذا كثري يف رسائل اإلمام ومؤلفاته)٤(والصاحلني"

فكانوا حيبون العلم والعلماء  -رمحه اهللا -وقد شجع أئمة الدولة هذا التوجه لدى اإلمام
ويُعظموم، وكانوا كثريي العطاء للقضاة وأهل العلم وطلبته، ومعلمي القرآن وأئمة املساجد، 
وجيعلون هلم عطاء من الديوان، ومن كان يف حاجة أو عليه محالة فيحضر إىل الدرعية لقضاء 
ما عليه، وكانوا يشجعون الصبيان على تعلم العلم، وُجيزلون هلم العطاء، ويكتبون إىل النواحي 

  .)٥(حيضون على طلب العلم وتعليمه

ومما يؤكد تشجيع األئمة من آل سعود للعلم، وحرصهم عليه أم كانوا حيضرون االس 
ه، وكانوا يعقدون االس العلمية، ويضعون أنفسهم موضع طالب العلم الـُمتلقي عن شيخ

العلمية يف قصورهم، ويلقون الدروس بأنفسهم، ويف غزوام يصطحبون العلماء لدوامهم على 
  . )٧(، ومنهم من ألف يف أبواب العلم املؤلفات النافعة)٦(العلم وجمالسه

                                                           

  ).١/٢٠١عثمان بن بشر( -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).١/١٦٩مجع: عبد الرمحن بن قاسم(-) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٢(
  ).٦/١٣٤ثالثة األصول( -الشيخ  ) جمموع مؤلفات٣(
  ).٦/٢٦٧جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان(-) املرجع السابق٤(
  ).٢٧١-٢٧٠، ١/٢٦٦عثمان بن بشر(-) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٥(
  ).١/٣٢٠٣٢٦) انظر: املرجع السابق(٦(
)٧ ة) مثل اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود، وقد كتب" الرسالة الدينية، وحقيقة الدعوة النجدينشر -ة يف معىن اإلهلي

  هـ).١٤٢٩سنة٢دار التوحيد (ط
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 التدرج يف التعلم: - ٥

يف تعليم الـُمتعلم، وهذا وحث عليها التدرج  -رمحه اهللا -من األمور اليت طبقها اإلمام
خاضع العتبارات يف الـُمتعلم، كالذكاء، وقوة الفهم، واحلفظ، والتمييز، ورجاحـة العقل، 

 القرآن يقرأ ممن كان فإن فهمه، قدر على اإلنسان يعلم أن للمعلم ينبغي":- رمحــــــه اهللا-فيقـول
 أنه وجيتهد القرآن، عليه ويقرأ وأدلته، والشرك وأدلته، الدين أصل علمفيُ  ذكي، أنه عرف أو

 غالب مثل كان وإن هذا، بعض له ذكر امتوسطً  رجال كان وإن قلب، فهم القرآن يفهم
 له ويصف ملعاذ، � النيب ذكر ما مثل العبيد، على اهللا حبق له فيصرح الفهم، ضعيف الناس،
 ذلك من وأعظم الوالدين، وحق األرحام، وحق املسلم، على املسلم حق مثل اخللق، حقوق

 واحدا ترفع لو أنك وتعلم النبيني، خامت وأنه اهللا، رسول أنه له شهادتك وأفرضه ،� النيب حق
  .)١(م"وأعظ أعظم عليك اهللا حق فقل ذلك فهم فإذا كافرًا، صرت النبوة منزلة يف الصحابة من

كان يهتم مبا يسمى يف العملية الرتبوية مبراعاة   -رمحه اهللا - ويف هذا لفتة إىل أن اإلمام
الفروق الفردية يف املتعلم؛ لذا نبه يف مسائله على كتاب التوحيد على أمور ينبغي أن يُراعيها 

 كشف، و فاألهم باألهم البداءة، و بالتدريج التعليم على التنبيه"العامل يف تعليمه ومن ذلك قوله: 
  .)٢("املتعلم عن الشبهة العامل

ومن صور التدرج أن الطالب الذي ينهي بعض الكتب على مشاخيه ويربز يف جماالت 
علمية، ويلمس شيخه فيه نبوًغا وفهًما، وقدرة على التعليم ونفع الناس ُجيرى له اختبار يف علوم 

 .)٣(صل إذا اجتاز ذلك على إجازةمتنوعه، أو كتاب ُمعني، أو علم من العلوم وحي

 التعليم باملراسلة: - ٦

انتشار مثل هذا النوع من  -رمحه اهللا -من األساليب العلمية والتعليمية يف زمن اإلمام
التعليم، وقد كان يتم عن طريق الشرح، أو التفسري، أو مناقشة مسألة علمية، وقد كان خطـاب 

ان، واإلجيـاز والعبارة اليت تُناسب ثقافة املتلقي ومستواه اإلمام للمتعلم يتسم بالوضوح والبي
 وبعد،البن عبـاد، فبعد أن أثىن عليه اإلمام قال: " -رمحه اهللا -العلمي، ومن ذلك رسالته

                                                           

  ).١٧١-١/١٧٠مجع: عبد الرمحن بن قاسم( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية١(
  ).٦/١٤كتاب التوحيد (–) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٥٠٨- ٢/٥٠٧)،(٤٣٤، ١٨٦- ١/١٨٥البسام(عبد اهللا  - ) انظر: علماء جند خالل مثانية قرون٣(



٣٣٩ 

 وّدك أن فيه وتذكر للصواب، اهللا وفقك الكالم، أحسن من كالم ا التوحيد، يف أوراق وصلنا
أن بني له اإلمام بعض مسائل العقيدة قال: ، وبعد )١(" شيء فيها كان إن لك نبني

 اإلنسان جيزم أن ينبغي فال ،"الصني يف ولو العلم اطلبوا": قال � النيب بأن جزمك: لسادسةا"
 ذكر أو وُروي،: قلت أنك فلو ،علم بال القول من وهو صحته، يعلم ال مبا � اهللا رسول على

 فال تصح مل اليت باألحاديث اجلزم وأما ،مناسًبا هذا لكان الفالين، الكتاب يف ذُكر أو فالن،
  .)٢( "!فيها يقع من أكثر فما املسألة، هلذه فتفطن ،جيوز

يف ختام رسالته السابقة ضروة التواصل لتوضيح ما تعذر  - رمحه اهللا -وقد أكد اإلمام
 ونتذاكر نا،تواصل أنك بعزمية عليك أشري ولكن: "- رمحه اهللا - بيانه عن طريق املراسله فيقول

  .)٣(..."معك

على أداء العلم وتبليغه على أكمل وجه، حيث  -رمحه اهللا -وهذا ينم عن حرص اإلمام
مل يقتصر على التوضيح باملراسلة فقط، وإمنا دعا إىل التلقي املباشر الذي هو بال شك أدعى 

  للفهم وحصول العلم.

لسورة الفاحتة حينما طلب األمري  -رمحه اهللا - ومن صور التعليم باملراسلة: تفسري اإلمام
أن يكتب له التفسري فما كان من اإلمام إال أن  - رمحه اهللا -عبد العزيز بن حممد بن سعود

  .)٤( أرسل له تفسريًا شامًال مطوًال، ُمدعًما باألدلة، معتمًدا فيه على ما ورد يف كتب املفسرين

عليم أكمل قيام، وال عجب! حيث قام مبهمة الت -رمحه اهللا -ومما سبق يتبني أن اإلمام
شجع على العلم وحث على طلبه يف غري موضع من كتاباته، ورسائله، وخطبه ومواعظه، 
وسعى سعًيا حثيثًا حلمل الناس على طلب العلم ويئة سبله، وحمو األمية ومكافحتها، ودحر 

ك عاقل يف كون العلم املبين اجلهل وظلمته، وإنارة العقول واألفهام بنور العلم واهلداية، وال يش
على أصول علمية وأخذه من مصادره ومن أهله وسيلة فاعلة وحاجز منيع إلقصاء كل ما من 

  شأنه أن ُخيل بالفكر ويُهدد أمنه.

                                                           

  ).٣/٩الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ ١(
  ).٣/١٠) املرجع السابق(٢(
  ).٣/١٢) املرجع السابق(٣(
  ).٢/٢٩) املرجع السابق(٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٠ 

  المبحث الرابع: الحوار
  .)١(احلوار لغة: الرجوع، يقال: حار إذا رجع من حال إىل حال

و أطراف، يُقصد ا تصحيح كالٍم، وإظهار مناقشة بني طرفني أاحلوار اصطالًحا: "
  .)٢("حجٍة، وإثبات حٍق، ودفع شبهٍة، ورد الفاسد من القول والرأي

ويُعد احلوار مبدأ أصيًال من مبادئ الدعوة اإلسالمية، ومنهًجا شرعيا من مناهجها، وقد 
�w�C�B�A:- تعاىل -ُعين القرآن والسنة يف غري ما موضع باحلوار، ومن ذلك قوله

Q�P�O�N�M�L�K�� JI�H�G�F�E�D���S�R
�a� �̀_��^�]�\�[�Z�Y�XW�V�U�Tc�b��e�d

h��g�f�j�i���m�l�kn��v�u�t�s�r�q��p�o
_�~�}�� �|�{�z�y�xw��h�g��f�e�d�c�ba�`

�u�t����s�r�q��p�o�n�m�l�k�j�iv )٣(.  

وأصحابه، وبينه وبني الكفار،  �والسنة النبوية زاخرة بالعديد من احلوارات بني النيب 
  وأهل الكتاب، وكان هلا نتائج إجيابية يف إحقاق احلق وإبطال الباطل.

حينما أرسل  - رضي اهللا عنه - ومن ذلك القصة املشهورة للصحايب حاطب بن أيب بلتعة
ما محلك على  �مباشرة، ومل يشدد عليه، بل سأله  �خطًا إىل أهل مكة، فلم يعاتبه النيب 

ا صنعت؟ فقدم عذره، وأقر بالشهادتني، مث بّني صورة املسألة بشكل احلوار اهلادف، وقال م
قال: " إنه قد شهـد بدرًا،  �دعين أضرب عنقه، ولكنه  �للنيب  -رضي اهللا عنه-عمر    

  .)٤( وما يدريك لعل اهللا قد اطّلع على من شهـد بدرًا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"

                                                           

  ).٣/٣٨٤ابن منظور(-)، ولسان العرب ٢٣١كتاب احلاء(-ابن فارس-انظر: مقاييس اللغة )١(
  ).٩صاحل بن محيد(-احلوار وآدابه )٢(
  ].٣٣- ٣٠) سورة البقرة آية رقم [٣(
  ).٣٠٠٧)(ح٢٤١باب اجلاسوس( -كتاب اجلهاد–رواه البخاري يف صحيحه  )٤(



٣٤١ 

يتبني أن للحوار دوره الفّعال فبه ميكن تعديل مسار األشخاص، وأفكارهم، وتبديل وذا 
قناعام، إذا أقيم احلوار معهم على حجة وإقناع عقلي، وقد سلك كثري من العلماء والدعاة 

  .)١(إىل اهللا هذا املسلك، ملا له من دور بارز يف حتري الصواب، واحلجة الدامغة

يتبني له استخدام اإلمام هلذه الوسيلة يف مواطن  -رمحه اهللا -امواملتأمل يف رسائل اإلم
من جند، واحلجاز،  والقريب والبعيدمن اخلاصة والعامة، عدة، وذلك حبسب فئات معاصريه، 

  .وغريها والعراق، واليمن، والشام، واملغرب

حسن يف كثري من رسائله استخدامه للجدال باليت هي أ -رمحه اهللا -وقد كرر اإلمام
  .)٢((احلوار)، من ذلك قوله: "وأقول كل إنسان أجادله مبذهبه"

وإميانا من اإلمام بأمهية احلوار، وأثره الفاعل يف تغيري القناعات، واتباع احلق، فلم يقتصر 
على تطبيقه وممارسته فحسب، بل حث بعض املدعوين على استثماره واإلفادة منه، فيقول 

، واطلب منه اجلواب عن كل كلمة من هذا، فإن أجابك ألحدهم: "...واعرض هذا عليه
 فإنبشيء، فاكتبه وإن عرفته باطًال، وإال راجعين فيه أبينه لك، وال تستحقر هذا األمر، 

 هذه وصارت املبتدعة، وعقيدة ،السنة وأهل ،أمحد اإلمام عقيدة عرّفك ا،جد  عليه حرصت
 مما واالختالف، أاخلط بسبب ؛ثالثة أو رينشه العقائد علم يف القراءة من لك أنفع الواقعة
  .)٣("احلق يوضح

يف احلوار أا مبنية على الدليل واملسلمات  -رمحه اهللا -ولقد اتسمت منهجية اإلمام
  الفطرية والعقلية ووفق مقتضى حال من يدعوهم، ومن أبرز ما اتسمت به ما يلي:

 احملاورة باللطف واللني: - ١

أن حصول اهلدف املنشود والتوصل إىل احلق وإذعان املخالف  - رمحه اهللا -أدرك اإلمام
له إمنا يكون بالرفق واللني، لذا جتده حياور باليت هي أحسن، وخري شاهد على هذا ما ورد يف 

 إليه من شريف مكة، اإلمام أمحد بن سعيد، يف عام ورد واري حِ  على خطابٍ جوابه 

                                                           

  ).١٥٣بندر الشهراين(- ) انظر: تصور مقرتح لتفعيل دور املدرسة الثانوية يف حتقيق األمن الفكري١(
  ).٣/٨٠الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٣/٧٦) املرجع السابق(٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٢ 

 حضرة عليك، هنعم أفضل اهللا أدام لديك، ملعروضا: "فيهاإلمام  حيث يقول )هـ١١٨٢(
  .الثقلني سيد جده، دين به وأعز الدارين، يف اهللا أعزه سعيد، الشريف بن أمحد الشريف

، وتأمل ما فيه من الكالم احلسن، رفع يديه بالدعاء إىل اخلادم إن الكتاب ملا وصل إىل
نصر الشريعة احملمدية، ومن تبعها، وعداوة من خرج عنها، ا كان قصده ّـ اهللا بتأييد الشريف، مل

  .)١(وهذا هو الواجب على والة األمور"

  اهلدف من احلوار هو الوصول للحق: - ٢

بينوا لنا : "...- رمحه اهللا -لقد أبدى اإلمام استعداده لقبول احلق معضًدا بدليله، فيقول
  .)٢("الصواب، وأرشدونا إليه

وذلك انطالقًا من الغاية اليت وضعها نصب عينيه وهي الوصول للحق، إذ مل يكن احلوار 
بل هو  ،الغري وإفحام ،ات، وطلب الغلبةللذانتصار يف  - رمحه اهللا - يشكل رغبة لدى اإلمام

 اهللا ُأشهد بل ؛: "وأرجو أين ال أرد احلق إذا أتاين- رمحه اهللا -أمسى من ذلك، يقول اإلمام
 وألضربن والعني، الرأس على ألقبلّنها احلق من كلمة منكم أتانا إن خلقه، ومجيع ومالئكته

  .)٣("احلق إال يقول ال فإنه ،� اهللا رسول حاشا أئميت، أقوال من خالفها، ما بكل اجلدار

ترويض النفس، وإلزامها بقبول احلق، حىت ولو  على - رمحه اهللا - وهكذا فقد درج اإلمام
فالواجب على املؤمن أن : "...-رمحه اهللا - ، ويف هذا يقول اإلمامجاء على لسان اآلخرين
   .)٤(يدور مع احلق حيث دار"

  احرتام الطرف اآلخر وحماولة كسبه: - ٣

هتماًما بالًغا؛ للحاجات النفسية من احرتام وتقدير، وأوالها ا -رمحه اهللا -لقد فطن اإلمام
 - مبا يورّثه ذلك من قبول للحق وإذعان له، ويف هذا السياق مل يكن اإلمام -رمحه اهللا -لعلمه

يتواىن عن االستشهاد بأقوال الطرف اآلخر واالستفادة منها، وذلك يف إطار تلبية  -رمحه اهللا

                                                           

  ).٣/١٦٨) املرجع السابق (١(
  ).٣/٧١) املرجع السابق(٢(
  ).٣/١٣٩) املرجع السابق(٣(
  ).٣/٧٢) املرجع السابق(٤(



٣٤٣ 

رمحه  -هلذا رد اإلمام، ومما يشهد )١(حاجات املدعو النفسية، إذا كانت املصلحة تقتضي ذلك
على رسالة أحد املدعوين واليت بّني له فيها حقيقة التوحيد مث أردف قائًال: "... وغري  - اهللا

  .)٢(ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد، الذي هو مضمون ما ذكرت يف رسالتك"

  االستناد على األسس الشرعية والقواعد العلمية: - ٤

واستشهاده مبا ورد يف كتاب اهللا وسنة نبيه، واختاذ ذلك  - ه اهللارمح - إن استناد اإلمام
: "...فنحن مقلدون الكتاب - رمحه اهللا -منهًجا، هلو واضح جلي صرح به يف رسائله، فيقول

والسنة، وصاحل سلف األمة، وما عليه االعتماد من أقوال األئمة األربعة، أيب حنيفة النعمان بن 
  .)٣(" -تعاىل -بن أدريس، وأمحد بن حنبل، رمحهم اهللا ثابت، ومالك بن أنس، وحممد

ومن حيث االعتداد بالقواعد العلمية، فإنه كثريًا ما كان حييل حماوريه إىل كتب أهل العلم، 
حيث إن ذلك يؤدي إىل الوقوف على احلق، وإطالة النظر والتأمل فيه، مما قد حيصل به 

 ،وجهًال  هزًؤا عندكم بالقرآن االستدالل كان فإن..: ".-رمحه اهللا -التسليم واالنقياد، يقول
 األمور من فيه ذكر وما املرتد، حكم باب يف اإلقناع يف فانظروا تقبلونه، وال عادتكم هي كما

  .)٤(ه"دم وحل ارتد فقد فعلها إذا اإلنسان أن ذكر اليت اهلائلة

  ألصول طرف احلوار اآلخر: - رمحه اهللا -احرتام اإلمام - ٥

يف حواره مع املـُخالف احرتام أصوله،  -رمحه اهللا - من املبادئ اهلامة اليت سلكها اإلمام
ا فبكالم "إن كان شافعي : -رمحه اهللا - واألخذ عنها إذا كانت حقا، ويف هذا يقول اإلمام

 الشافعي، وإن كان مالكي ة، أو حنبليا فبكالم املالكي إليهم ا فكذلك، فإذا أرسلت ا أو حنفي
  . )٥("ذلك عدلوا عن اجلواب، ألم يعرفون أين على احلق، وهم على الباطل

أنواًعا من احلوار حسب ُمقتضى احلال وتنوع الوسائل  -رمحه اهللا -وقد استعمل اإلمام
  الـُمتاحة يف عصره، ومن أمثلة ذلك:

                                                           

  ).٥٥٦-٢/٥٥٥عبد احملسن بن باز ( -) انظر:رسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب الشخصية١(
  ).٣/٩٤(الرسائل الشخصية - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٣/٥٥) املرجع السابق(٣(
  ).٣/٧١) املرجع السابق(٤(
  ).٣/٨٠) املرجع السابق (٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٤ 

 احلوار التعليمي: - ١

صال املعلومة إىل املـُحاور بطريقة ويهدف هذا النوع من احلوار إىل التعليم، واإلفهام وإي
  .)١(مباشرة أو غري ُمباشرة

رمحه  -، حيث يقول)٢(وتتجلى صـورة احلـوار التعليمي يف كتاب اإلمام كشف الشبهات    
  .بعبادة ليس ودعاؤهم الصاحلني إىل االلتجاء وهذا ،اهللا إال أعبد ال أنا: قال فإن: "- اهللا

: قال فإذا عليك، حقه وهو هللا العبادة إخالص عليك فرض اهللا أن تقر أنت :له فقل
  .نعم

 عليك، حقه وهو وحده هللا العبادة إخالص وهو ،عليك فرض الذي هذا يل بّني : له فقل
w�y�x: - تعاىل -اهللا قال: بقولك له فبينها أنواعها وال العبادة يعرف ال كان فإن

�¢��|{��zv)ذا، أعلمته فإذا )٣ فال اهللا؟ عبادة هذا علمت هل له فقل  يقول أن بد :
  .العبادة مخ والدعاء. نعم

 تلك يف دعوت مث ،اوطمعً  اخوفً  اوارً  ليًال  اهللا ودعوت ،عبادة أا أقررت إذا: له قل
  .)٤("نعم: يقول أن بد  فال غريه؟ اهللا عبادة يف أشركت هل غريه أو انبي  احلاجة

  .باهللا أشرك ال أنا: قال إذا أنه: املسألة وسر: "-رمحه اهللا - ويقول أيًضا

  .يل فسره باهللا، الشرك وما: له فقل

  .األصنام عبادة هو: قال فإن

  .يل فسرها األصنام، عبادة معىن وما: فقل

  .وحده اهللا إال أعبد ال أنا: قال فإن

                                                           

  ).٢٩حممد خوجة(- ) انظر: احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه١(
  ).٦/١٢٠) جمموع مؤلفات الشيخ(٢(
  ].٥٥) سورة األعراف آية رقم [٣(
  .)٦/١٢٠كشف الشبهات (- )جمموع مؤلفات الشيخ ٤(



٣٤٥ 

 وإن املطلوب، فهو القرآن بينه مبا فسرها فإن يل، فسرها وحده، اهللا عبادة معىن ما: فقل
  .يعرفه ال وهو اشيئً  يدعي فكيف يعرفه مل

 وعبادة باهللا الشرك معىن يف الواضحات اآليات له بينت معناه بغري ذلك فسر وإن
له هي اليت  شريك ال وحده اهللا عبادة وأن بعينه، الزمان هذا يف يفعلونه الذي وأنه األوثان،

  .)١("إخوام صاح كما فيه ويصيحونينكرون علينا، 

 -التعليمي يتجلى التبسط يف احلوار، والتنزل مع الـُمحاور، وقد كان اإلمامويف احلـوار 
يراعي هذا اجلانب، وهو البساطة يف العبارة مع الـُمحاور، واستخدام األلفاظ املناسبة  -رمحه اهللا

 ذا"إ لفهمه؛ ألنه مل يقصد بدعوته فئة أو طبقة معينة؛ حيث إن دعوته إسالمية عامة فيقول:
  .اهللا ريب: فقل ربك؟ من :لك قيل

  .املتصرف املالك املعبود: فقل الرب؟ معىن إيش: لك قيل فإذا 

  .واألرض السموات: فقل خملوقاته؟ من ترى ما أكرب إيش: لك قيل فإذا

  .)٢("وخملوقاته بآياته أعرفه: فقل به؟ تعرفه إيش: لك قيل فإذا

 الشرك، ومسألة التوحيد، مسألة -اهللا شاء إن -لكم أبني وأنا:"-رمحه اهللا -ويقول
 قفاه، الكعبة ووىل القرب، واستقبل قام الظهر، صلى الرجال من والذي قبة، فيه املشهد: تعرفون
 صار فهمنا،: قالوا فهمتم؟ أأنتم شرك، لعلي وصالته توحيد، هللا صالته ركعتني، لعلي وركع
  .)٣("لغريه وصلى هللا، صلى ا،مشركً  هذا

 احلوار الكتايب: - ٢

أن يكتب الـُمحاور كتابًا، أو مقالة فيها نصح أو توجيه وإرشاد، تظهر فيها صورة  وهو
  . )٤(الـُمحاورة من خالل كتاباته أو طرحه

                                                           

  ).١٢٣- ٦/١٢٢) املرجع السابق (١(
  ).٦/٢٤٨جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان (- ) املرجع السابق ٢(
  ).٢/١٢٩مجع: عبد الرمحن بن قاسم( - ) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٣(
  ).٢٥حممد خوجة ( - ) انظر: احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه٤(
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وهذا النوع من احلوار هو األكثر وروًدا يف كتابات اإلمام، ومراسالته، يف دعوته للناس 
  وتوجيههم وإرشادهم على اختالف طبقام.

 ولكن سادات، وال قبب عندهم ما إن غارهم القصيم وأهل": - هللارمحه ا -يقول اإلمام
 يغيضون ما داموا ما ا، إال دين للرجل يصري ال واملعاداة واملواالة والبغض احلب أن أخربهم

  .اهللا إال إله ال: قول ينفعهم وال ،الشرك ترك ينفعهم فال وأمثاهلم، الزلفي أهل

 ما ولو رمضان، بصوم أخل من مثل به أخل من التوحيد كون: له تفطنهم ما فأهم 
  .أبغضه

 ترك ينفعه فال حمارمه، بعض تزوج من بغض مثل أهله، أبغض ما كان إن الشرك، وكذلك
 وجوب من أعظم ذلك بيته، وأهل عياله يعلم: الرجل على واجب أنه هلم واذكر...، الشرك
  .)١("والصالة الوضوء تعليم

إىل بعض أتباعه لتوضيح بعض الشبهات  - رمحه اهللا -ومن احلوار الكتايب ما أرسله
 وذلك جلواا، فأصغوا واحدة، بشبهة اليوم جيادلونكم ولكنهموحماورة من ضل فيها، فيقول: "

 ممن والعجب ،والقتال التكفري، إال ورسوله، اهللا دين أنه نشهد حق، هذا كل: يقولون أم
 من وقتل أنكره، من يكفر ال كيف ورسوله، اهللا دين هذا أن أقروا إذا! هذا جواب عليه خيفى
 الشرك، أهل إىل جاء من يكفر ال كيف! حببسهم؟ أمر من يكفر ال كيف وحبسهم، به أمر

 يكفر، ال كيف ماهلم، وأخذ املوحدين، قتل على وحيثهم! هلم؟ وتزيينه دينهم لزوم على حيثهم
 باهللا، الشرك ومساه! عنه؟ وى أنكره � الرسول أن عليه، حيث الذي هذا أن يشهد وهو

  .)٢( "!ورسوله اهللا دين هو بقتلهم، املشركني ويأمر أهله، ويبغض يبغضه، الذي هذا أن ويشهد
ملبدأ احلوار بأنواعه ومع كافة أطياف  -رمحه اهللا -ومما سبق يتنب جبالء تفعيل اإلمام

واالقتناع به، وأنه خري سبيل جمتمعه، وما ذاك إال إلدراكه ألمهية احلوار يف إيصال احلق 
  .)٣(للمحافظة على العقل وسالمته من اللوثات الفكرية

                                                           

  ).٣/١٧٣الرسائل الشخصية ( –شيخ) جمموع مؤلفات ال١(
  ).٤١عبد الرمحن السديس( -الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري -) األمن الفكري٢(
  ).٣/١٥١انظر:املرجع السابق ( )٣(



٣٤٧ 

وال شك أن لكل مرحلة من مراحل انتشار الضالل طرق مواجهة وجماة، وإذا رتبت 
وسائل جماتها كان من أمهها احلوار؛ ألنه يقتلع الفكر الـُمنحرف من جذوره، ويُرسخ احلق 

  .)١( بدليله

ثقافة احلوار يف اتمع، وتقبل الرأي اآلخر يف حدود ضوابط الشرع، مقوم مهم  فإشاعة
من مقومات األمن الفكري ووسيلة فاعلة من وسائل حتقيقه، واليت ينبغي أن تتجسد داخل 

  .)٢(اتمع جبميع أطيافه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           

األمنية العدد ) جملة البحوث ٥٦- ٥٥عبد احلفيظ املالكي ( - ) انظر:األمن الفكري مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه١(
  هـ).١٤٣٠) شعبان (٤٣(

  ).٣٠-٢٩صاحل بن محيد( -) انظر: األمن الفكري يف ضوء مقاصد الشريعة٢(
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  المبحث الخامس: المناظرة
 معىن إىل فروعه يرجع صحيح أصل والراء والظاء لنونا:")١(املناظرة لغة: قال ابن فارس

 وباراه باحثه: افالنً  وناظر له، انظريً  صار: افالنً  ناظر: يقال "،ومعاينته الشيء تأمل وهو ،واحد
  .)٢(له انظريً  جعله: بالشيء الشيء وناظر اادلة، يف

  .)٣("بالبصرية النظر من أو ،النظري من مأخوذة فاملناظرة" 

 وإبطال ،قوله تصحيح منهما كل يقصد شخصني بني الكالم تردد :ااصطالحً  واملناظرة
  .)٤(احلق ليظهر صاحبه قول

  .)٥("للصواب اإظهارً  الشيئني بني النسبة يف اجلانبني من بالبصرية النظروقيل:" 

واملناظرة وسيلة شرعية إلحقاق احلق وإبطال الباطل، وقد وردت يف الكتاب العزيز يف 
مع ُمدعي  - عليه الصالة والسالم -الرسـل ألقوامهم، ومن ذلك ما جرى إلبراهيمدعوة 

���w:- تعاىل-الربوبية، قال     �d�c��b�a�`�_�^�]�j�i�h�g�f�e

r�q�p�o��n�m�l�k��{� �z��y�x�w� � �v�u� ts

dc��b�a�`�_�~�}�|��j�i�h�g�f�ev)٦(.  

_�`�[�^���w:-تعاىل -مع فرعون، قال -عليه الصالة والسالم -ومناظرة موسى
l�� � � � �k� � �j� ih�g�f�e�d�c�b� � � �a���q�p� � � �o�n�m

y�x��w�v�u�t�s�r��b��a�`��_�~�}�|���{�z
�s�r�q�p�o�n� � m�l�k� � �j� i� hg�f�e�d�c

�utv)٧(.   
                                                           

  ).٩٠٥-٩٠٤كتاب النون(-) مقاييس اللغة١(
  ).١٩٣-١٤/١٩١كتاب النون(  -ابن منظور- ) انظر: لسان العرب٢(
  ).٢٥٠علي اجلرجاين( –) التعريفات ٣(
  ).٦عبد الوهاب اآلمدي ( - آداب البحث واملناظرة) انظر:شرح الولدية يف٤(
  ).٢٥٠علي اجلرجاين( –) التعريفات ٥(
  ].٢٥٨) سورة البقرة آية رقم [٦(
  ].٢٩- ٢٣) سورة الشعراء آية رقم [٧(



٣٤٩ 

 ،حقه اإلسالم أعطى يكن مل دابرهم تقطع مناظرة والبدع اإلحلاد أهل يناظر مل من فكل"
 أفاد وال ،النفوس وطمأنينة الصدور شفاء بكالمه لصَ حَ  وال ،واإلميان العلم مبوجب وىفّ  وال

  .)١("واليقني العلم كالمه

 ،ومن هذا املنطلق حرص اإلمام على مناظرة من مل ُيسّلم لدعوة التوحيد من كبار اخلصوم
على تبليغ دين اهللا، وإقامة احلجة على الـُمخالف، ولعلمه أن  - رمحه اهللا -وذلك حرًصا منه

  الفكر مناط بالقيادة لئال يُغرت ا، وتُتابع على ضاللة.

عن منظارته حبجج واهية، وذلك لعلمهم ما  -رمحه اهللا -وقد أحجم بعض خصوم اإلمام
معه من احلجة والدليل، وتذرعوا بالباطل ظنا منهم أم يصدون الناس عن دعوته، فعندما 

اء ابن عبد الوهاب؛ من أجل إظهار ما طلب بن معمر من ابن عفالق أن يواجه أحد العلم
يزعمونه من حق وإبطال باطله رد عليه بقوله: "فهذا ُحمال والسبب يف هذا أن العلماء 
يتخاصمون يف احلرام واحلالل، واجلائز وغري اجلائز، وأما من قال ادعوكم إىل شهادة أن ال إله 

عوهم إليها كأم مل يعرفوها فبماذا إال اهللا، وادعى النبوة، وأرسل رسله إىل سائر األمصار يد
  .)٢(ُجياوبونه؟ أيقولون نؤمن بك ونتبعك، أم يقولون أثبت نبوتك ورسالتك"

وحني طلب الشريف أن يُرسل له عاملـًا ليبني حقيقة الدعوة أرسل اإلمام واألمري عبد 
الشريف، ، ومعه كتاب إىل -رمحه اهللا -الشيخ عبد العزيز احلصني -رمحهما اهللا-العزيز  

وناظرهم يف ثالث مسائل، وهي: التكفري بالعموم، وهدم القباب، وإنكار دعوة وشفاعة 
احلق يف هذه املسائل، وحبثوا فيما أحاهلم عليه من   -رمحه اهللا -الصاحلني، فبني هلم الشيخ

  . )٣(كتب يف جملس املناظرة، فأقروا به

ا املناظرة، من أجل حتقيق اهلدف لألسس اليت تُبىن عليه -رمحه اهللا -وقد تنبه اإلمام
  الذي من أجله يُناظر، ومن أبرزها:

  

                                                           

  ).٢٠/١٦٤ابن تيمية (-) الفتاوى١(
  ب).٦٢صحيفة(-) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر٢(
  ).٣/١٦٨الرسائل الشخصية(-)، وجمموع مؤلفات الشيخ٧٩١-٢/٧٩٠غنام() انظر:تاريخ ابن ٣(
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  عدم اخلروج عن دائرة املوضوع حمل املناظرة:  - ١

يف توجيهه ألحد املدعوين، ممن يطلب بيان احلق من اإلمام،  -رمحه اهللا -ويف هذا يقول
 بأشياء عليك يلبسوا أن األحساء أهل من حذر على وكن ليناظر به علماء اخلرج واألحساء:"

��w�A�C:- تعاىل - قال كما ،باطل بكالم عليك يشبهوا أو ،املسألة على ترد ال �B

�K�J�I�H���G�F�E�D�Q�P��O�N�M�L

�^�]�\���[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�Rv )٢(")١(.  
  يئة اخلصم لقبول احلق:  - ٢

ومن ذلك أن يُلفت نظر اخلصم للدليل ومظانه، ليستعني بذلك على فهم احلجج، 
مع أحد املناظرين يف مسألة التقليد  - رمحه اهللا -والتسليم هلا، ومن شواهد ذلك ما بينه اإلمام

 أعالم كتاب فعندكم ،وعدل بعلم الرد  يعل أردمت اإذ:"ف-رمحه اهللا - ، فيقول)٣(واالجتهاد
 ابسطً  األصل هذا على فيه الكالم بسط فقد ة،مشرف يف ،فريوز ابن عند القيم البن املوقعني

 بالدالئل هلا واستدل  عنها وأجاب آباؤكم، وال أنتم تعرفون ال ما أئمتكم شبه من وسرد ا،كثريً 
  .)٤("القاطعة الواضحة

  تعيني حكم بني املتناظرين:  - ٣

إىل تعيني حكم حيكم بني املتناظرين حال االختالف، سواًء   -رمحه اهللا -فقد تنبه اإلمام
كان اَحلكم مرجًعا علميا، أو أشخاًصا، فيقول يف رسالته إىل الشريف عندما بعث الشيخ عبد 

 وإن ذلك، على هللا فاحلمد اجتمعوا، فإنملناظرة علماء مكة:"  -رمحه اهللا -العزيز احلصني
 يقصد أنه: ومنكم منا الكل على والواجب احلنابلة؛ وكتب كتبهم الشريف أحضر وااختلف
  .)٥("رسوله ونصر اهللا، وجه بعلمه

                                                           

  ].٧٨) سورة آل عمران آية رقم [١(
  ).٨١- ٣/٨٠الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ).٥٥٥- ٢/٥٥٤عبد احملسن بن باز ( - ) انظر: رسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب الشخصية٣(
  ).٣/١٤١الرسائل الشخصية( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  ).٣/١٦٨) املرجع السابق(٥(



٣٥١ 

  الوضوح وترتيب األفكار يف املناظرة:  - ٤

على الدقة يف التقسيم والبيان، حىت تكون أيسر لكشف  -رمحه اهللا -حرص اإلمام
البن سحيم، فيقول فيها: "واكشف على ذلك حقيقة اخلصم، ومن ذلك ما ذكره يف مناظرته 

، مث يسوق اإلمام )١( بوجوه...، مث يقول: وأما الدليل على أنك رجل ُمعاند... فمن وجوه..."
مجلًة من املسائل واالستدالالت اليت جتلي حقيقة اخلصم وتكشف عواره حىت حيذر منه من 

  يغرت به.

  فهم أصول اخلصم لقطع حجته:  - ٥

مع اخلصوم بكثرة استشهاداته بأصول اخلصم اليت  -رمحه اهللا -ماممتيزت مناظرات اإل
:" -رمحه اهللا -يبين عليها مذهبه، ويزعم أنه منتحل ألصحاا، ويقتدي م، ومن ذلك قوله

  .)٢("بأيديهم اليت كتبهم إىل الرجوع دائًما نطلبهم اهللا، أعداء وبني بيننا جرى ما وتأملوا

يف جوابه على اعرتاض اخلصوم إال أم مل ُحيريوا جوابًا،  - رمحه اهللا -ورغم وضوح اإلمام
 والشافعي واملالكي احلنفية، من املتأخرين بكالم احلنفي أخاصم أنا:" -رمحه اهللا -فقال هلم
 ذلك، أبوا فلما ،عليهم يعتمدون الذين علمائهم من املتأخرين بكتب أخاصمه كلٌ  ،واحلنبلي

  .)٣("مذهب كل من العلماء كالم هلم قلتن

  احلرص على حضور ذوي املكانة العلمية، واالجتماعية الس املناظرة:  - ٦

اخلصم املناظر وإذعانه للحق وانقياده له، وعدم املكابرة،  حجةألن ذلك أدعى النقطاع 
وذلك حني أقر  خبالف ما لو كانت املناظرة حبضرة اجلهال، أو عامة الناس، ومثل هذا حاصل،

  .)٤(ابن سحيم باحلق حبضرة الشيوخ والعلماء، وتنكبه عنه حال غيام

                                                           

  ).٣/١٦٨) املرجع السابق(١(
  ).٣/١٥٢) املرجع السابق(٢(
  ).٨٨، ٣/٢٢) املرجع السابق(٣(
  ).٣/١٢٧) انظر: املرجع السابق(٤(
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أحد طالب العلم ليناظر أهل  - رمحه اهللا -ومن الشواهد على ذلك أيًضا: إرسال اإلمام
: "... وملا طلبتم من ناحيتنا طالب علم -رمحه اهللا -مكة على مرأى من علمائها، فيقول

  .)١(هو وعلماء مكة" -أعزه اهللا - اصل إليكم، وجيلس يف جملس الشريفامتثلنا األمر، وهو و 

على جتلية األفكار املنحرفة واملبادئ الضالة اليت  -رمحه اهللا - ومما سبق يتبني حرص اإلمام
 )٢(تستهدف العقول واملعتقدات الدينية، وقمعها باحلجة والربهان، والتحذير منها بشىت الوسائل

ملناظرات، حيث يتم فيها عرض أدلة الفريقني ومناقشتها، مما يسهم يف واليت من أبرزها ا
الوصول إىل احلق، واالقتناع به، وتكوين منظومة فكرية على أسس سليمة، وقواعد متينة، حتفظ 

  للفكر أمنه، ومتكنه من مواجهة كل ما من شأنه أن خيل به.

   

   

                                                           

  ).٣/١٦٨) املرجع السابق (١(
  ).١٦٨احلفيظ املالكي( عبد - ) انظر: حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري٢(



٣٥٣    

 الباب الثالث:
 محمد بن عبدالوهاب  الشيخآثار دعوة  

  .في تحقيق األمن الفكري
 وفيه ثالثة فصول: 

 .لدعوة اإلمام ثار العلميةاآلالفصل األول: 
 وفيه ثالثة مباحث: 

 الرجوع بالناس إلى منهج السلف.المبحث األول: 
 انحسار البدع والخرافات.المبحث الثاني: 
 . اإلسهام في النهضة العلميةالمبحث الثالث: 

 السياسية. الشيخل الثاني: آثار دعوة الفص
 وفيه ثالثة مباحث: 

 تحكيم الشريعة.المبحث األول: 
 .المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعودية الثالث)

 األمن.و ستقرار ال: الثالمبحث الثا
 .واالجتماعية قتصاديةالا الشيخ: آثار دعوة لثالفصل الثا

 وفيه أربعة مباحث: 
 .ومحاربة الفساد قتصاديصالح االإلالمبحث األول: ا

 .المبحث الثاني: توفر الموارد
 إعادة بناء القيم.المبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع.
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  الباب الثالث:
  في تحقيق األمن الفكريمحمد بن عبدالوهاب  الشيخآثار دعوة 
ذات جهد واضح ملموس ميكن قياسها، وقياس آثارها، من خالل الواقع إن كل دعوة 

بتلك الدعوة، ومن الدعوات املؤثرة يف واقع الناس، دعوة اإلمام  الذي يعيشه الناس املتأثرون
، واليت مل يقتصر أثرها على موطن اإلمام أو عصره فحسب، - رمحه اهللا -حممد بن عبد الوهاب

صل هلا صوته، وكل أرض وطئتها قدم متأثر بدعوته، واليت مل بل امتدت لتشمل كل ناحية و 
حيدها زمان اإلمام كما مل حيدها مكانه، بل ال زال كثٌري من أصقاع العامل اليت استفادت من 
منهج اإلمام تتفيأ ظالل تلك الدعوة املباركة، وجتين مثرة االستفادة منها يف مجيع جماالت حياا 

  واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية واألخالقية.التعبدية، والفكرية 

وليس من املبالغة مبكان إن قيل: إن اإلمام بىن منهًجا رصيًنا، ُحيقق لألمة أمنها الفكري، 
وُحيصنها يف مجيع شؤوا، بل هو مدرسة تستطيع األمة أن تستفيد منها إذا طبقت املنهج 

ان هذا املنهج واضًحا وبعيًدا عن السرية واحلزبية، ُحمدد الـُمتكامل الذي رمسه اإلمام، وقد ك
  الغايات واألهداف.

شبه اجلزيرة من الفرقة  -بعد فضل اهللا - حول -رمحه اهللا -فهذا املنهج الذي رمسه اإلمام
إىل الوحدة، ومن اجلهل إىل العلم، ومن البدعة واُخلرافة إىل السنة، ومن اخلوف إىل األمن، ومن 

والنهب إىل البناء، وهذا يتجلى بوضوح من خالل اآلثار التالية اليت أحدثتها دعوة  السلب
  .-رمحه اهللا -اإلمام

  
  
  
  
  
  



٣٥٥ 

  
   

 لدعوة اإلمام ثار العلميةاآلالفصل األول: 
 وفيه ثالثة مباحث: 

 الرجوع بالناس إلى منهج السلف المبحث األول: �

 انحسار البدع والخرافات المبحث الثاني: �

 اإلسهام في النهضة العلميةالمبحث الثالث: �
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  لدعوة اإلمام ثار العلميةاآلالفصل األول: 
إن العلم له أثره ودالالته، خاصة إذا ُبين على أساس صحيح، والعلم واألمن توأمان ال 

بيئة ينفرد أحدمها عن اآلخر، وأخطر أنواع األمن، األمن الفكري، والذي ال ُميكن أن ينمو يف 
  غري آمنة أو علمية.

ولقد كانت اجلزيرة العربية مرتًعا للجهل واخلرافة، والبعد عن هدي الكتاب والسنة، وذلك 
بسبب قلة العلم املبين على أصول صحيحة، ووسط هذا اجلو الذي كسا فكر األمة فيه 

قوم، فعادت الظالم، ظهرت دعوة اإلمام، وسلكت بالناس مسلك الرشد، واهلداية للطريق األ
 -عليه الصالة والسالم -وفق املنهج الذي رمسه �بالناس إىل فهم ُمراد اهللا، وُمراد رسوله 

ألمته، وعلى فهم من تنزل عليهم الوحي وعاصروه، وحاربت دعوة اإلمام البدعة واخلرافة، 
ا وردت على شبهات اخلصوم اليت أثاروها لصد الناس عن اهلدى والرشد الذي دعا إليه، وهذ

  هو امليزان الرشيد لألمن الفكري.

لقد كانت جند مرتًعا للخرافة يف األعم األغلب؛ نتيجة للجهل الذي سيطر على السكان 
الرحل، وهي الغالبية اليت جتوب البالد يف طوهلا وعرضها، وما ينتج عن هذا اجلهل من تصرفات 

تغيري هذا الواقع املؤمل، وإجياد بديل يفرضها الواقع الذي يعيشه الناس، لذا كانت احلاجة ماسة ل
  .)١(له أساس وأصول تُغري ا احلياة البائسة

على بعث اهلمم وإذكاء روح التنافس يف التحصيل  - رمحه اهللا - فقامت دعوة اإلمام
  العلمي اجلاد املبين على أصول علمية راسخة تدي دي الكتاب والسنة.

أن  -رمحك اهللا -اعلمعلى طلب العلم، وُمرّغًبا فيه: "حاثا  - رمحه اهللا -يقول اإلمام
طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب املريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول اجلنة، واجلهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا اهللا 

  . )٢("منها

                                                           

زكريا كورشون  - )، والعثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين٢٠٣هارفرد بريدجز ( - ) انظر: موجز لتاريخ الوهايب١(
)٢٤.(  

  ).٤/٣٣٧مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( –) الدرر السنية يف األجوبة النجدية ٢(



٣٥٧ 

ألمة مبا أحدثته من يقظة علمية أصبح فيها استجالء وقد نبهت هذه الدعوة الـُمباركة ا
احلق بدليله وفهمه فهًما صحيًحا هدفًا للباحثني، َفُحِرص على فهم الكتاب العزيز، والسنة 
الـُمطهرة؛ ألما أصل العلم ومنبعه، وكذلك علوم األلة اليت يستقيم ا الفهم وُتستجلى ا 

  .)١(الغوامض

شرارة اليت أشعلت احلركة الفكرية والعلمية، نتيجة ردود أفعال لقد كانت الدعوة هي ال
الـُمعارضني، وثبات الدعوة، والبحث عن سبل ووسائل اإلقناع هلداية الناس وداللتهم على اخلري 
الذي تدعو إليه، وما نتج عن هذا احلِراك من صراع فكري يف جمالس املناظرة، واحملاورة، وكل 

الذي أثرى املكتبة اإلسالمية، وفتح آفاقًا واسعة للمهتمني بالعلم بكافة  هذا له نتاجه العلمي
  . )٢(ختصصاته

وقد بنت الدعوة هذا العلم على أسس كانت األمة يف أمس احلاجة إليها يف بداياا، 
  ويتجلى ذلك وأثره من خالل املباحث التالية: 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١١١مي العيسى ( –)، واحلياة العلمية يف جند ١٢١د العزيز األهل (عب - ) انظر: داعية التوحيد حممد بن عبد الوهاب١(
  ).١٩٧سليمان احلقيل ( - ) انظر: حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته٢(
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  السَلفالرجوع بالناس إلى منهج المبحث األول: 
بعد أن كشف اهللا الغمة ذه الدعوة املباركة اليت عادت بالناس إىل اإلسالم يف صفائه 

أمته عليه بعد أن أُزيلت عنه اخلرافات اليت أُلصقت به من  �ونقائه األول، الذي ترك النيب 
  .)١(املسلمني أنفسهم

أو فاصلة لإلنسان عن  اليت مل تكن طقوًسا صوفية، - رمحه اهللا - فقد جاءت دعوة اإلمام
حميطه الذي يعيش فيه، ويتأثر به ويؤثر يف تكويناته، إمنا هي دعوة على منهج رباين، جامع 
ملصاحل الدنيا واآلخرة، منهج له تصوراته عن الفكر والكون، والعلم والعمل، له أثره يف الصالح 

  .)٢(واحلاكم واحملكوم واإلصالح، والرتبية والسلوك، منهج له أثره يف االقتصاد والسياسة،

يف هذا الباب بعد أن سئل عن مجلة من املسائل اليت حتدث  -رمحه اهللا -يقول اإلمام
شتاتًا للفكر، وتوقعه يف احلرية وعدم الثبات إذا مل يتعامل معها وفق منهج شرعي له أصوله 

سبحانه  - ن اهللاأ - أرشدك اهللا -اعلم: " �وقواعده اليت يفهم ـا ُمراد اهللا، وُمراد رسوله 
باهلدى الذي هو العلم النافع، ودين احلق هو العمل الصاحل، إذا كان  �بعث حممًدا  - وتعاىل

الدين: منهم من يتعاىن بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعاىن  من ينتسب إىل
، ومن أعظم ما امنت العبادة وطلب اآلخرة كالصوفية، فبعث اهللا نبيه ذا الدين اجلامع للنوعني

واحدة  يف كتابه كلمة -تعاىل -اهللا به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم، فيذكر اهللا
  .)٣(تكون قاعدة جامعة يدخل حتتها من املسائل ما ال حيصى"

قائمة على منهجية علمية عملية، وعلى ثوابت ومرتكزات  -رمحه اهللا - فدعوة اإلمام
  توجهها نزعات األهواء واملصاحل الفردية أو السياسية.شرعية، ال 

أن اإلسالم علًما وعمًال، ودعوة، عقيدة وشريعة، وأن  - رمحه اهللا -فهكذا فهم اإلمام
  . )٤(العلم ال بد أن يُواكب العمل

                                                           

إعداد: -)، والوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية يف بغداد٦٨لويس دوكورانسي( -) انظر: الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ١( 
  ).١٢٤هاشم ناجي (

  ).٣٢مفرح القوسي( - ) انظر: املوقف املعاصر من املنهج السلفي يف البالد العربية٢( 
  ).٢/١٨فتاوى ومسائل( -) جمموع مؤلفات الشيخ٣( 
  ).١٧٢علي حممود( –) انظر: السلفية ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ٤( 
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وسعى إىل تصحيحه، وتأصيله وتثبيته  - رمحه اهللا -فمن اخللل العريض الذي واجهه اإلمام
م الناس وواقعهم املنهجية يف توحيد اهللا؛ ملا ينبين على سالمة هذا املنهج من فهم يف أفها

  .)١(صحيح للدين، وتفسرياته ملا ُحييط باإلنسان، وعالقته باهللا وبالكون واحلياة

ومما سبق يتبني أن دعوة اإلمام تتمثل يف منظومة علمية، ونسق ُمتكامل قائمة على منهج 
بني احلياة يف جتددها وُمعطياا وما ُحتدثه يف حياة البشرية وواقعها من  فكري وسلوكي، يربط

تغيري، وبني تعاليم الشريعة املستمدة من الكتاب والسنة الصاحلة لكل زمان ومكان، فهذا 
املنهج له مشوليته يف مجيع شؤون احلياة العقدية، واألخالقية، والسياسية، واالقتصادية، 

 ٢(ة، والُنظم اليت حتكم هذه العالقاتواالجتماعي( .  

  وميكن جتلية هذا من خالل الركائز التالية: 

 الركيزة العقدية:  - ١

دعوته أدرك بكل جالء ووضوح، قيمة هذه الركيزة، وضرورة  -رمحه اهللا -حينما بدأ اإلمام
، تصحيحها وبنائها، وما ترتب على االحنراف عنها من خلل يف واقع الناس التعبدي

واالجتماعي، فسعى لتحقيق التوحيد بكل أنواعه، ونبذ الشرك والوثنية، وجتلية ما يناقضه وفق 
وتابعيهم، وذلك باالعتماد على نصوص  �منهج السَلف الصاحل، من صحابة الرسول 

الكتاب والسنة، وفهم السَلف هلا باألسلوب الفطري البسيط، بعيًدا عن مناهج علم الكالم، 
  .)٣(املتفلسفة، وذلك لكوا سبب احنراف الناس عن التوحيدوسفسطة 

ألمهية هذه الركيزة؛ إذ هي مرتكز دعوة الرسل، فهي  - رمحه اهللا -وذلك إدرًكا من اإلمام
قائمة على هذا املنهج الواضح، وهم القدوة لكل داعية إىل احلق، واخلروج عن هذا املنهج، أو 

انبة للحق وتنكب للصواب، إذ إن اهلدف األسىن واملطلب تقدمي بعض األولويات عليه فيه جم
األعلى لكل منهج دعوي قائم على فهم السَلف، ال بد أن تكون أوىل أولياته دعوة الناس إىل 

                                                           

  ).٣٣عبد اهللا الرتكي( -) انظر: جممل اعتقاد أئمة السلف١( 
  ).٥٥عبد الرمحن الزنيدي( -) انظر: السلفية وقضايا العصر٢( 
  ).٦٢-٦١عبد الرمحن الزنيدي ( -) انظر: تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياة٣( 
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التوحيد، وتعليمه وبيانه وشرحه، وإيضاح مقاصده ونتائجه ومثراته، وحتذير الناس مما يضاده 
  .)١(وُخيل به

يف أصول الدين وقطعياته هو منهج السَلف الصاحل أهل السنة  - اهللارمحه  -فمنهج اإلمام
  واجلماعة، ومن سلك سبيلهم.

وهلذا كل من نظر يف كتب الشيخ ومؤلفاته، وما دعا إليه من إخالص الدين، ومتابعة 
، ومعرفة معىن الشهادتني، والعمل ما، وحشده لألدلة على ذلك من الكتاب والسنة، �النيب 

للشرك بنوعيه، وضرب األمثلة لذلك، وكشف شبهات املنحرفني، وبيان البدع، جيزم بأنه وبيانه 
  .)٢(مثل منهج السَلف يف االعتقاد والقول والعمل

 : إنأقولعقيدة اإلمام وما يدعو إليه قال: " - رمحه اهللا - ولذا عندما استعرض اجلربيت
 من علينا وما ،التوحيد لباب خالصة وهو ،أيًضا حنن به اهللا ندين ما فهذا ،كذلك كان

  .)٣("واملتعصبني املارقني

وهذا حقق للدعوة جبالء صحة إسالميتها يف الفكر والعبادة ومنهج احلياة، ومحاها من 
املناهج القائمة على أصول تناقض اإلسالم، أو جتعله ثانويا منعزال عن احلياة االجتماعية، وهو 

  .)٤(واقع الكثري من الـُمجتمعات اإلسالمية ما أحدث خالًال وارتباًكا يف

وعدم العناية ذا املرتكز، والوقوف على أصوله يُولد شتاتًا فكريا يكون نتاجه احنرافًا يف 
الفكر والسلوك، وهذا ما يأباه اإلسالم؛ ألن سالمة العقيدة عامل أساسي يف اتزان العقل 

  .)٥(والنتاج الفكري

 الركيزة العلمية:  - ٢

د قامت كثري من املناهج اليت تدعي اإلسالمية على غري هدى، وال سبيل قومي، لق
واختطت طرقًا ُخمالفة للمنهج احلق، وذلك بضالهلم عن طريق العلم الصحيح؛ ألم بنوا طريق 

                                                           

  هـ).١٤١٥) سنة(٤٣عدد( -جملة البحوث اإلسالمية) ٢٤٢زيد الزيد( -) انظر: أولويات الدعوة يف منهج األنبياء١(
  ).١٥عبد الرمحن العمر( -)، وحقيقة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٦١ناصر العقل( -)انظر: إسالمية ال وهابية٢(
  ).٢٠٨هارفرد بريدجز(-)، وانظر: موجز لتاريخ الوهايب٣/٣٧٠) عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار (٣(
  ).٦٦عبد الرمحن الزنيدي( - : تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياةانظر) ٤(
  ).٢٥لطفية قمرة(- انظر: مدى توافر اخلربات الرتبوية املصاحبة يف منهج التوحيد واسهامها يف تعزيز األمن الفكري...) ٥(



٣٦١ 

العلم على مقدمات عقلية، وقواعد فلسفية، أما العلم الصحيح الذي جاء به اإلسالم" 
لضالل الفكري والعلمي، كما ُخيلصهم من الضالل العملي والسلوكي، لتخليص البشر من ا

والذين ذهبوا بعيًدا عن املنهج العلمي الذي جاء به اإلسالم ظلموا أنفسهم؛ ألم أبوا إال أن 
  .)١(يعتمدوا على عقوهلم فيما ال تستطيع عقوهلم حتصيله والوصول إليه"

 على اهللا أنزل ما علم طلب الواجب أن نيتب وقد": -رمحه اهللا -ويف هذا يقول اإلمام
 ومن والتابعون الصحابة عليه كان كما بذلك أراد ما ومعرفة ،واحلكمة الكتاب من � رسوله
 فكيف ا،افيً ـك اشافيً  ابيانً  � ورسوله اهللا بينه دـفق الناس إليه حيتاج وكلما سبيلهم، سلك
 رضتفعُ  ،ا أرادوا وما الناس أقوال يف ظرنُ  � بينه ما رفـعُ  إذا مث واإلميان، التوحيد أصول
 فهذا ،الكتاب مع امليزان فإنه � للرسول موافق هو الذي الصريح والعقل والسنة الكتاب على

 رجال بآراء بدعة تبتدع أن ،فعكسه واجلهل والبدع الضالل سبيل وأما اهلدى، سبيل
 لوه،أصّ  ما وفق على وتؤّول ألفاظه رفوحتُ  ،هلا اتبعً  � الرسول به جاء ما جتعل مث وتأويالم،

 ،ىاهلد منه يتلقون وال ،� الرسول به جاء ما على يعتمدون ال األمر نفس يف جتدهم وهؤالء
 حيرفون كالذين ،تأولوه منه خالفهم وما عمدة، ال حجة وجعلوه قبلوه، منه وافقهم ما ولكن
  .)٢("أماين  إال الكتاب يعلمون ال كالذين فوضوه أو مواضعه، عن الكلم

فالعلم املبين على الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة رافٌد من أهم روافد األمن 
الفكري؛ ألنه يدعو إىل نضوٍج فكري، وسلوك املنهج القومي الذي تصح معه الطاعات، 

  وُجتتنب احملرمات تقربًا إىل اهللا وطمًعا يف رمحته، وخوفًا من عذابه.
دعوة املباركة اليت جعلت الكتاب والسنة أصل العلم وأساس وهذا ما قامت عليه هذه ال

  .)٣(التشريع، واملؤول عليهما عند االختالف والرجوع إليهما واالهتداء ديهما
وذا العلم اإلمياين يتحقق اجلمع بني فضيليت التقوى والعلم، ويؤدي إىل بناء جمتمع آمن 

تباط الوثيق بني العلم واألمن الفكري، فأخذ العلم من فكريا مستقيم سلوكيا، وهذا ما ُجيّلي االر 
  .)٤(أهله والعمل به يُعد صمام األمن الفكري

                                                           

  ).٦٩عمر األشقر ( -صيل) أهل السنة واجلماعة أصحاب املنهج األ١(
  ).٢/١٥مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
  ).٢٠٨، ٢٠٦هارفرد بريدجز(-) انظر: موجز لتاريخ الوهايب٣(
  ).٢٧-٢٦عبد الرمحن السديس( -الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري-انظر: األمن الفكري )٤(
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٣٦٢ 

ويتضح بذلك التمايز بني أصحاب املنهاج املبنية على غري هدى اهللا، مع من أسس بنيانه 
  على تقوى من اهللا ورضوان.

 الركيزة العملية:  - ٣
السَلفية يف قالب نظري جامد ال تؤثر يف حميطها الذي دعوته  -رمحه اهللا -مل يُقدم اإلمام

تعيش فيه، ولكنه قدمها كمنهج جديد يقوم على أنقاض واقع فاسد، وبعث لواقع جديد يقوم 
على منهجية هلا أصوهلا لتؤيت مثارها يف واقع احلياة مبساريها الفكري والعملي، فلم تقم 

عروف والنهي عن املنكر كما سبق يف املقومات من أجل املناظرات واحلوارات، وشعرية األمر بامل
ترف فكري، أو علم نظري؛ وإمنا قامت من أجل الوصول إىل احلق والتزامه وتطبيقه يف واقع 

، وهكذا كان منهج السَلف، فهو تعظيم للشريعة، وإحياء ملنهج النبوة، وسري )١(الناس وحيام
ج يف سياق اإلمام لعقيدته وتعريفه لإلميان بقوله: ، وقد جتلى هذا املنهعلى طريق الصحابة

 وينقص بالطاعة، يزيد باجلنان، واعتقاد باألركان، وعمل باللسان، قول: اإلميان أن وأعتقد"
   .)٢("باملعصية

فالركيزة العملية ناجتة عن الركيزة العلمية ومثرة من مثراا، وهذه الركيزة هلا آثارها يف الفرد 
ذلك انشراح صدره، وراحة باله، وسعة رزقه، وسالمته وارتياحه وشعوره بالطمأنينة  وحياته، ومن

جعل اهللا له فرقانًا يُفرق به بني  �واألمان، فمن اتقى اهللا وعمل بطاعته، وعلى هدي رسوله 
  .)٣(احلق والباطل، وهذه هي حقيقة األمن الفكري

 الركيزة االجتهادية:  - ٤

اهللا هلا الدميومة والبقاء إىل قيام الساعة، فال حيدها زمان وال الشريعة اإلسالمية كتب 
مكان، فأصوهلا وقواعدها ثابتة، والرجوع إليها هو األصل الذي تُبىن عليه األحكام، ومل حتجر 
هذه الشريعة على أتباعها االجتهاد يف املستجدات اليت حتتاجها يف واقع احلياة العملية، ووفق 

  قررة يف فنها.أصوله وضوابطه امل

                                                           

  ).٦٦عبد الرمحن الزنيدي( - ظر: تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياةان) ١(
  ).١/٣٣مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( - الدرر السنية يف األجوبة النجدية) ٢(
  ).٢٧-٢٦لرمحن السديس(عبد ا -الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري -انظر: األمن الفكري )٣(



٣٦٣ 

فشا داء خطري تلمسه يف واقع من تقوقع على اجرتار آراء  -رمحه اهللا -ويف عصر اإلمام
فيها ُخمالفٌة صرحية ملدلوالت الكتاب والسنة، زاعمني أنه ال جمال لفهم القرآن والسنة، وأن 

 ا وال إدراكها  فهمهما حيتاج إىل من تتوفر فيه شروط االجتهاد املطلق، واليت ال ميكن اإلحاطة
  كما مضى.

وقصروا فكرهم وأفهامهم على التقليد األعمى، وابتعدوا عن األصول اليت يؤخذ منها 
  الدين وتُفهم ا شريعة رب العاملني.

مع كل هذا يرد زعمهم أنه يدعي لنفسه االجتهاد املطلق؛ لكنه  - رمحه اهللا -واإلمام
ستنبط من املصادر األصلية للشريعة، وذا يرفض ما ينادون به من أنه ال جيوز ألحد أن ي

فتح آفاقًا إلعمال العقل والفكر يف النصوص وحتريرها من التقليد والتبعية  -رمحه اهللا -فاإلمام
  .)١(بغري هدى وال برهان، ومكنها من التفكري السليم الذي تستلهم به اهلدى والنور

 بلغ من إال منه اهلدى على يقدر ال رآنالق أن على زعم فمن: " -رمحه اهللا -قال اإلمام 
 حق يف يكون ال الباطل القول هذا على فإنه ،دىهُ  أنه خبربه اهللا كذب فقد االجتهاد، رتبة

 أن حقهم يف اهلدى بل حقهم، يف هدى فليس الناس أكثر وأما املؤلفة، اآلالف من الواحد
 اإلسالم يدعي ملن يصح وكيف! قول من هذا أبطل فما ،اآلباء عليه وجدت ما تتبع فرقة كل
  .)٢("الظن؟ هذا وكتابه باهللا يظن أن
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)، وحممد بن عبد ٤٩حممد الفقي ( - انظر: أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها) ١(
  ).١٣٠- ١٢٦كمال درويش (  - الوهاب والدعوة الوهابية

  ).٢/٤٦فتاوى ومسائل ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ٢(
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٣٦٤ 

  انحسار البدع والخرافاتالمبحث الثاني: 
أن هذا الغل، والفكر النشاز،  �ألمته من البدع إال لعلمه  �مل يكن حتذير الرسول 

والذي حتتجب به األبصار عن نور اإلميان، ويكون ُمضال للفكر سيستشري يف األمة؛ بسبب 
  اجلهل، والتقليد والتبعية لألمم.

وقد عاش كثٌري من البلدان اإلسالمية حياة فكرية متضاربة، مما أوجد بيئة خصبة النتشار 
  وهذا ناتج عن الصراع املذهيب واالحنراف حنو التقليد. البدع واملعتقدات الباطلة،

وهذا االحنراف إمنا ترعرع يف بيئة ابتعد أهلها عن فهم السَلف، وادعوا الدخول يف 
طريقتهم من غري سلوك الطريق الشرعي، وال فهم مقاصد أهله، مع ضعف نيام، ويؤ 

ضا اخلالق، وكرهوا ما أنزل اهللا واتبعوا أبدام للشهوات، وإيثار رضا املخلوق وتقدميه على ر 
  .)٢("مناقبهم كثرأ ودفنوا ألنفسهم حجة السَلف زالت جعلوا، و")١(أهواءهم

لذا فقد صمد املصلحون والدعاة الـُمخلصون يف وجه دعاة البدع، ومن سلك سبيلهم، 
بالسنة، يف واقع ووقفوا وقفة صادقة جّلوا فيها هذا الغسق، ونشروا نور العلم، وأحيوا العمل 

الناس وحيام، وحذروا أشد التحذير من اإلحداث يف الدين، والتقليد والتبعية على غري 
  هدى، فحرسوا الدين وحفظوه، وكشفوا عوار أهل البدع والدجل واخلُرافات وحذروا منها.

 حيث كان مهه األول يف بداية دعوته تطهري جمتمعه من -رمحه اهللا -وهكذا كان اإلمام 
البدع واخلرافة، بعد أن أدرك ما فيه من الضالل، فأخذ على عاتقه االلتزام مبنهج السَلف 

  .)٣(والعودة بالناس إىل العقيدة الصحيحة يف صفائها ونقائها

، وجّالها -يف مبحث شبهات ال ُخترج من امللة -من البدع كما مضى -رمحه اهللا -فحذر
  وكشف زيفها وافتها، وحما آثارها.

   

                                                           

  ).٦٨-١/٦٧الشاطيب(إبراهيم  -) انظر: االعتصام١(
  ).١/٦٨) املرجع السابق (٢(
  ).١٣عبد الرمحن الفاضل( -) انظر: الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته يف شبه اجلزيرة العربية٣(



٣٦٥ 

  وسلك يف سبيل ذلك مسالك شىت أسهمت يف احنسار البدع واخلُرافات، ومن ذلك:  

 يف نشر العلم وإحياء السنة:  -رمحه اهللا -ساهم  - ١

وبذل ما يف وسعه لتعليم الناس السنة، ونشر العلم يف  - رمحه اهللا -لقد حرص اإلمام
، �رة دين اهللا ورسوله أوساط أتباعه؛ ألن ذلك يؤدي إىل إزالة البدع ودحضها؛ وهذا من نص

 أهل من الكالم هذا على الواقف وليعلم: "- رمحه اهللا -وهو من ُمقتضيات قبول العمل، فيقول
  : مسألتني يف الكالم أن -اهللا أعزهم - العلم

 يف أحد معه علجيُ  ال هللا، الدين إلخالص؛ � حممًدا بعث -سبحانه - اهللا أن: األوىل
 معظّ  من وأن ذلك، غري وال شجر، وال حجر وال قرب وال نيب، وال ملك ال والتأله، العبادة

  .منهم بريء -السالم عليه -وعيسى ،النصارى يشبه فهو باهللا بالشرك الصاحلني

 العوام؛ أكثر بني اشتهرت وإن البدع، وترك ،� اهللا رسول سنة اتباع وجوب: والثانية
 ،العلماء كالم ونقل املسائل، هذه حتقيق من العلم أهل كالم إىل حمتاجون العوام أن وليعلم
  .)١("الئم لومة اهللا يف تأخذه ومل ودينه، ورسوله اهللا نصر من اهللا فرحم

ما اندرس من معامل السنن بالرجوع إىل ما صح عن  -رمحه اهللا - وذا جدد اإلمام 
الصدر وتطبيقه يف واقع حياة الناس، ليعود الدين إىل صفائه الذي كان عليه يف  �رسول اهللا 

  األول.

 حشد النصوص الدالة على حترمي البدع وبطالا:  - ٢

النصوص الدالة على حترمي البدع وبطالا يف مواضع عدة من  -رمحه اهللا -أورد اإلمام
مؤلفاته؛ ألن ذلك يُبدد ظالم البدع، ويطمس معاملها، ويدعو إىل زوال زيفها وانقشاع ُغّمتها، 

�w�v�u�t�s�r�q�p: - تعاىل - ملقام قولهيف هذا ا -رمحه اهللا -ومما أورده
�¡xwv)تعاىل -، وقوله)٢- :�w�r�q�p�o�n�m�l�k�j

�c�vu�t�sv)سبحانه- على هذه اآلية بقوله: "فأخرب - رمحه اهللا -وعلق اإلمام ،)٣ - 
                                                           

  ).١٠٠-٣/٩٩الرسائل الشخصية ( - ) جمموع مؤلفات الشيخ١(
  ].٧) سورة احلشر آية رقم [٢(
  ].٣) سورة املائدة آية رقم [٣(
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٣٦٦ 

 البدع وترك ربنا، من إلينا أُنزل ما بلزوم وأمرنا ،� رسوله لسان على وأمتهأنه أكمل الدين 
  .)١("واالختالف والتفرق

 إزالة معامل البدع:  - ٣

السنة، ونشرها قوًال وعمًال، وحارب البدع واخلُرافات،  -رمحه اهللا -بعد أن أعلى اإلمام
وهدم القباب املبنية على القبور وحذر الناس منها، ومن وسائلها، قام بإزالة املشاهد واملزارات، 

األمة من وسائل الشرك، وأقام دولة عمادها ، فخّلص بذلك )٢(اليت كانت تُقصد من دون اهللا
اإلسالم، بعيًدا عن العصبية القبلية، والعصبية املذهبية، وبعيًدا عن البدع واخلرافات والفرقة، فكان له 

، ومن مجلة ما )٣(أثره البالغ يف اجلزيرة العربية، وخارجها، ورسم بذلك طريق اإلصالح واهلدى والنور
  .)٤(هلذه الدعوة املباركة هو إزالة البدع وحموهاُعد من حماسن 

 التحذير من البدع وأهلها:  - ٤

املـُحذرة من البدع وأهلها،  -رمحهم اهللا -نصوص السَلف -رمحه اهللا - حشد اإلمام
وخطر جمالستهم وُمصاحبتهم، ملا له من أثر على املسلم يف دينه ودنياه وُأخراه، ومن ذلك ما 

 ميرض فإنه بدعة؛ صاحب جتالس ال : ")٦(عن ابن وضاح )٥(املستفيدنقله يف كتابه ُمفيد 
 من يسلم مل بدعة صاحب جالس من: "قال الثوري سفيان عن بإسناده ذكر مث". قلبك

 النار، اهللا فيدخله به فيزل شيء قلبه يف يقع أن وإما لغريه، فتنة يكون أن إما: ثالث إحدى
 عني طرفة دينه على اهللا أمن فمن بنفسي، واثق وإين تكلموه ما أبايل ما واهللا: يقول أن وإما
 أعان فقد ليوقره بدعة صاحب أتى من: "قال السَلف بعض عن بإسناده ذكر مث. "إياه سلبه
   ".اإلسالم هدم على

                                                           

  ).٣/٦٢الرسائل الشخصية ( - مؤلفات الشيخ ) جمموع١(
  ).٢١٨- ٢١٧راغب السرجاين( - ) انظر: قصة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٢(
  ).٧عمر األشقر(-انظر: اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب باين دولة ومنشئ أمة  )٣(
  ).٨١احللواين( اختصار: أمني -عثمان بن سند -انظر: مطالع السعود يف أخبار الوايل داود )٤(
 )٥٧-٥٦) (٥.(  
  ).١٠٥-١٠٤) كتاب فيه ما جاء يف البدع (٦( 



٣٦٧ 

كما قال ابن بشر       ،رسوم أهل البدع واخلُرافة -رمحه اهللا - وهكذا احنسرت بسبب دعوته
: "وهدم املسلمون بربكة علمه مجيع القباب واملشاهد اليت بُنيت على القبور وغريها - رمحه اهللا-

من مجيع املواضع الـُمضاهية ألوثان املشركني يف أقاصي األقطار من احلرمني وامة، واليمن، 
 مجيع من مشلته والية وُعمان واألحساء، وقرى جند، وغري ذلك من البالد، حىت ال جتد يف

  .)١(املسلمني، الشرك األصغر فضًال عن غريه"

على بلوغ هدفه، وهو استئصال البدع، وحموها من  -رمحه اهللا -وهكذا صمم اإلمام
  .)٢(ُجمتمعه، ونشر التوحيد والسنة، وإخالص العبودية هللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١/٢٠٠) عنوان اد يف تاريخ جند (١(
)، وتاريخ الوهابيني وحياة العرب ٣٥مسعود الندوي ( - ) انظر: حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم وُمفرتى عليه٢(

  ).٢٢آندروا كرايتون (-االجتماعية
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  اإلسهام في النهضة العلميةالمبحث الثالث: 
جمتمًعا يسوده اجلهل العقدي، الذي  - رمحه اهللا -كان اتمع الذي نشأ فيه اإلماملقد  

استشرى يف الناس؛ لغياب الفقه احلقيقي الذي ُمييز فيه احلق من الباطل، والصحيح من 
  الضعيف، وذلك بغياب املرجعية اليت تستبني احلق وتُنادي به من غري ضعف وال استكانة.

سبًبا يف احلراك الفكري والنهضة العلمية، يف جو امتأل  -رمحه اهللا - اإلمامفكانت دعوة 
العامل فيه باجلهل واجلمود العلمي ليس يف شبه اجلزيرة العربية فحسب، بل يف مجيع أصقاع 
العامل اإلسالمي، فكان ملبادئ الدعوة وانتشارها أثر عظيم، يف حتويل الناس من جمتمع أمي يف 

   ُجمتمع علمي ُمتعلم، وحيرص على العلم من أجل دينه ال من أجل دنياه.الغالب إىل

فنتج عن ذلك علم ومعرفة أسهمت يف بناء اتمع على أساس علمي، يؤمن بالدين 
  .)١(اإلسالمي على أنه عقيدة وشريعة ونظام حياة

لعلم، سبًبا يف تبديد اجلهل، وبزوغ نور ا -رمحه اهللا -لقد كان انتشار دعوة اإلمام
فتنوعت الثقافة يف عصره، وتعددت العلوم، فكان جّل عنايته بالتوحيد ال سيما توحيد 
األلوهية، كما اهتم بكتب التفسري دراسة وشرًحا وتعليًقا، كتفسري ابن جرير، وابن كثري، 
والبغوي، وبرز االهتمام باحلديث وأمهات كتبه، وشروحها، كما ُدرست أصول هذه العلوم، 

بالفقه وخاصة فقه اإلمام أمحد بن حنبل، إال أنه إذا كان يف املسألة قول ضعيف وهناك  واهتم
 - رواية أصّح، ُأخذ بالقول الراجح املستند إىل الكتاب والسنة الصحيحة، وبالعموم مل يكن

  .)٢(خيرج عن قول بقية األئمة أو بعضهم - رمحه اهللا

هـ)، فقال: ١٢٣٠من اتباع الدعوة سنة ( من التقى ما )٣(وقد وصف اجلربيت يف تارخيه
 من وهلما والنوادر باألخبار ومعرفة اوتضلعً  اواطالعً  لسان وطالقة أنًسا منهما فوجدت"

 الفروع واستحضار الدين يف والتفقه اخلطاب يف األدب وحسن األخالق وذيب التواضع

                                                           

)، والشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته يف شبه اجلزيرة ١/٩١عثمان ابن بشر( -عنوان اد يف تاريخ جند) انظر: ١(
  )١٥٨-١٥٧عبد الرمحن الفاضل ( -العربية

  ).١٨/ ١عبدالرمحن البسام ( -انظر: علماء جند خالل مثانية قرون )٢(
  ).٤/٣٢٥عجائب اآلثار( )٣(



٣٦٩ 

هؤالء مثرة من مثار دعوة "، وال شك أن الوصف يفوق ما فيها املذاهب واختالف الفقهية
  العلمية. -رمحه اهللا -اإلمام

مسالك شىت أسهمت يف قيام ضة علمية ال مثيل هلا يف  - رمحه اهللا -وقد سلك اإلمام
القرون املاضية، حيث بدأ بكتابة الرسائل العلمية، وتصنيف الكتب، وتدريس كتاب اهللا، وسنة 

 الس، وقد أدتنبيه املطهرة، وإقامة الدروس العلمياجلهود املبذولة من  هذه ة يف املساجد وا
 ويف اهلند يف الناس من غفري مجع اليت تأثر ا ،دعوته رو وظه ،قبل الشيخ إىل اشتهار أمره

 دعاةكما وجد  والعراق، والشام، مصر، يفو  املغرب، ويف أفريقيا ويف أفغانستان، ويف سيا،يندونإ
  .)١( بالدعوة واشتهروا ومهتهم نشاطهم زادف ماماإل دعوة بلغتهمإىل دين اهللا 

 على العلم وتعلمه، واستشعار فضيلته يقول يف تفسري "قوله     -رمحه اهللا - اإلمامويف حث
��w�ª: -تعاىل- � ¤£�¢�¡���~�}v)٢(

 ألمسعهم الدين متعل  على احرصً : أي 
 ملا ؛- سبحانه -منه عدل اليوم الناس أكثر يف الفهم عدم أن على يدل فهذا ،ألفهمهم: أي

 لكون املوجبة األسباب أعظم من أن فتبني ،الدين تعلم على احلرص عدم من قلوم يف يعلم
  .)٣("الدين تعلم على احلرص عدم هو الدواب شر من اإلنسان

  وتتجلى مظاهر إسهام الدعوة يف قيام ضة علمية وثورة فكرية شاملة يف التايل: 

 التعليم لكل فئات اتمع:  - ١

ملرحلة جديدة يف طريقة التعليم، وفنونه، والفئات  - رمحه اهللا -انتقل التعليم يف زمن اإلمام
الـُمستهدفة فيه، فلم يقتصر التعليم على الرجال دون النساء، وال على الكبار دون الصغار، 

  . )٤(لمفقد مشل كل فئات اتع، مما كان له أثره الواضح يف نشر الع

أن األوالد يُلّقنون منذ الصغر أصول الدين  )٥(ويذكر فالني يف رحالته إىل جزيرة العرب
  وشعائره، ويُعلمون القراءة والكتابة، وأن هذا منتشر يف القرى الوهابية على حد قوله.

                                                           

  ).٣٥- ٣٤ابن باز(-الوهاب دعوته وسريتهانظر: اإلمام حممد بن عبد  )١(
  ].٢٣) سورة األنفال آية رقم [٢(
  ).٧مفيد املستفيد() ٣(
  ).٧٤حسن الريكي( - ) انظر: ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب٤(
  ).٧٩) انظر: ُجورج فالني(٥(
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ويقول ابن بشر: "وعرف التوحيد الصغري والكبري، بعد أن كان ال يعرفه إال اخلواص، 
جتمع الناس على الصلوات والدروس، والسؤال عن معىن ال إله إال اهللا، وفقه معناها، وا

والسؤال عن أركان اإلسالم، وعن شروط الصالة وأركاا وواجباا، ومعاين أذكارها، فتعلم 
ذلك الصغري والكبري، والقارئ واألمي، بعد أن كان ال يعرفه إال اخلصائص، وانتفع بتعليمه أهل 

  . )١("اآلفاق

وقد تكاثر عند اإلمام طالب العلم من اآلفاق الذين وفدوا عليه لتلقي العلم، فكانوا 
حيرتفون بالنهار لسد كفايتهم، وجيلسون عنده للتعلم بالليل، وال شك أن هوالء كان هلم األثر 

  . )٢(يف نشر العلم بعد اتساع رقعة الدولة، وانتشار الدعوة

 تفعيل دور املسجد:  - ٢

مما ال شك فيه أن للمسجد دورًا عظيًما يف نشر العلم وبيانه للناس، وال خيفى ارتباطه 
باملسجد واضح املعامل،  -رمحه اهللا -، وارتباط اإلمام�الوثيق بالرتبية والتعليم منذ عهد النيب 

  .)٣(فهو املدرسة األوىل اليت نشر من خالهلا علومه، وأصول دعوته

قيام الدعوة مسجد البجريي الكبري، ويقع يف منازل الدرعية  ومن أشهر املساجد إبّان 
، )٤(الشرقية، ومسجد الطريف الكبري، ويقع يف منازل الدرعية الغربية، ومسجد اإلمام سعود

وقد بلغ عدد مساجد الدرعية مثانية وعشرين مسجًدا، وال شك يف أا كانت عامرة بدروس 
، وُعدت املساجد بالعشرات يف بلدة الدرعية، وال يُتصور أن )٥(ارفالعلم يف خمتلف العلوم واملع

 ة اليت مبناها على العلم الصحيح والدليل البنيم يف هذا العهد للدعوة الفتيختلو من ُمعل
الواضح، وال زال هذا االمتداد الـُمبارك قائًما، واملساجد عامرة بدروس العلماء الربانيني واليت 

  ا على املتعلم وعلمه وجمتمعه.تظهر بركته

 

                                                           

  ).١٦٣أللوسي(حممود ا –)، وانظر: تاريخ جند ٢٠٠عثمان بن بشر( - ) عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).١/٩٠عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ).١/٢٠١) انظر: املرجع السابق(٣(
  ).٢٩١، ١/٢١٣) انظر: املرجع السابق (٤(
  ).٧٥عبد الرمحن العريين( - ) انظر: األساليب الرتبوية املستمدة من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب٥(



٣٧١ 

 التأليف:  - ٣
أثره الواضح يف  -رمحه اهللا -لقد كان للحراك الفكري الذي صاحب دعوة اإلمام

مؤلفات عدة يف فنون العلم، وأمهها العقيدة؛ إذ احلاجة  -رمحه اهللا -التأليف، فقد ألف اإلمام
تج عن معارضي الدعوة ومؤيديها إليها ملّحة وقائمة، ويتجلى ذلك يف مؤلفاته، إضافة إىل ما ن

  من سجال معريف من خالل الردود اليت تداوهلا الفريقان فيما بينهما بني مؤيد وُمعارض. 

ويف الوقت الذي كان فيه العلماء قبل الدعوة يشتغلون بالفقه والتأليف فيه؛ حلاجتهم إليه 
كسرت   -رمحه اهللا -عوة اإلمام، إال أن د)١(يف القضاء، وندر التأليف يف العقيدة وما يتعلق ا

هذه القاعدة، وفتحت الباب للعلماء للمسامهة يف ثورة علمية أنتجتها هذه الدعوة الـُمباركة، 
فقد مشل التأليف األصول والفروع، وعلى الدليل البني الواضح، وبفهم سلف األمة؛ لـذا 

كلف والغموض، والتجميل ، وأتباع دعوته بعيدة عن الت-رمحه اهللا -جاءت كتابات اإلمام
، )٢(البالغي، وتكلفات الفقهاء املتعصبني، واحنرافات املتكلمني، وشطحات املتصوفة املغالني

  وهذا أسهم يف تأسيس قاعدة فكرية رصينة لدى األتباع.

وأحفاده وتالميذه، وأتباع  -رمحه اهللا -وهذا النوع من التأليف درج عليه أبناء اإلمام
هم علماء أجالء يف فنون العلوم ومعارفها، وامتد هذا األثر على أتباع هذه دعوته، وبّرز من

الدعوة املباركة رغم تطاول السنني، وظهر أثرها يف حركة العلم إىل عصرنا هذا يف شىت أنواع 
  املعارف، ويف مجيع ااالت العلمية من تأليف أو أطروحات علمية.

 وقف الكتب:  - ٤
وانتشاره توفر مصادره، ويف احلقبة الزمنية اليت ظهرت فيها دعوة إن من وسائل نشر العلم 

اهتم طالب العلم بالكتابة والنسخ والتأليف، واحتساب األجر يف ذلك،  -رمحه اهللا -اإلمام
ومن توابع هذا االحتساب أن يوصي من ميلك ثروة علمية وخزانة مكتبية بوقفها على أهل 

  رًا وُذخرًا.العلم وطالبه، لينال بذلك أج

والذي   -رمحه اهللا -ومن األئمة العلماء اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود
كان له معرفًة بشىت العلوم كالتفسري والفقه واحلديث، واليت تتجلى يف مكاتباته، وقد كان ميلك 

                                                           

  ).١٩عبد اهللا العثيمني( - بن عبد الوهاب حياته وفكره ) انظر: الشيخ حممد١(
  ).١٣٣مسعود الندوي( - ) انظر: حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧٢ 

ودية األوىل أكرب مكتبة يف الدرعية يف ذلك الوقت، وقد كان له ولغريه من أئمة الدولة السع
  .)١(جهود يف وقف الكتب

 -رمحه اهللا -ومن األئمة الذين أوقفوا الكتب كذلك اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود
ويتجلى ذلك يف وقفه لبعض الكتب واليت وردت نصوصه ُمدّجبة ا ومن ذلك عبارة الوقف 

ة والسالم على سيد اليت سطرها على شرح صحيح البخاري" احلمد هللا رب العاملني والصال
األولني واآلخرين أما بعد؛ فقد وّقف وسّبل عبد العزيز بن سعود تقبل اهللا منه هذا الد من 
شرح البخاري وبقية الدات، وهن سبع جملدات، وجعل نصفهن سبالة للشيخ حممد اهللا يعفو 

يم ابن الشيخ حممـد، عنه، ونصفهن سبالة ألبيه وأمـه عفا اهللا عنهم، وشهـد على هـذا إبراه
وعبـد اهللا بن عبد العزيز، وكتبه وشهد به عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، وكفى باهللا شهيًدا 

  .)٢(وصلى اهللا على حممد وآله وسلم"

ومن املكتبات اليت اعرتاها النهب والتلف مكتبة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد 
  . )٣(الوهاب

غم ما اعرتاه من تعد إال أنه ال يزال له بقية أسهمت يف نقلة وال شك أن هذا اإلرث ر 
  علمية ال نزال نتفيأ ظالهلا. 

  

                                                           

) حبث مقدم لندوة ١٠- ٨عبد اهللا املنيف ( - ) انظر: دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الرياض١(
بية السعودية اليت عقدا وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف املدينة املكتبات الوقفية يف اململكة العر 

  هـ).٢٧/١/١٤٢٠- ٢٥املنورة من(
  ).١٠) املرجع السابق (٢(
  ). ٤٠٧- ١/٤٠٦عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(



٣٧٣ 

   

 السياسية الشيخالفصل الثاني: آثار دعوة 
 وفيه ثالثة مباحث: 

 تحكيم الشريعةالمبحث األول: �

المبحــث الثــاني: جمــع الكلمــة علــى إمــام واحــد (الــدول الســعودية �
 الثالث)

 األمنو ستقرار ال: الثالمبحث الثا�
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  السياسية الشيخالفصل الثاني: آثار دعوة 
كانت البلدان النجدية منقسمة إىل إمارات متصارعة متناحرة، ال جتمعها كلمة وال 

  تربطها مصلحة، إذ الكلمة للقوة، فاألمن غائب، واحلزن دائم، واملصاحل مهدرة.

بسبب الفرقة  - رمحه اهللا - يام دعوة اإلمامفلم يقم يف جند حكم مركزي قبل ق
واالختالف، فقد كان التفكك السياسي هو السمة البارزة يف هذه الفرتة؛ وذلك لغياب 

:" )١(القاعدة اليت ميكن أن يقوم عليها حكم أو جتتمع عليها كلمة، قال ابن خلـدون يف مقدمته
 على الدين من عظيم أثر أو ،والية أو َوةٍ نب من دينية بصبغة إال  امللك هلم حيصل ال العرب إن

 لبعض، بعضهم اانقيادً  األمم أصعب فيهم الذي التوحش خللق أم ذلك يف والسبب اجلملة،
 بالنبوة الدين كان فإذا أهواؤهم، جتتمع فقلما الرئاسة، يف واملنافسة اهلمة وبعد واألنفة للغلظة

 انقيادهم فسهل ،منهم واملنافسة الكرب خلق وذهب ،أنفسهم من هلم الوازع كان الوالية أو
 التحاسد عن الوازع ة،واألنف للغلظة بالـُمذهِ  الدين من يشملهم مبا وذلك ؛واجتماعهم

 نهمم بذهِ يُ  اهللا بأمر القيام على يبعثهم الذي الويل أو النيب فيهم كان فإذا ،والتنافس
 وحصل جتماعهما مت احلق ِإلظهار كلمتهم ويؤلف ،مبحمودها ويأخذهم ،األخالق مذمومات

  ، وهم مع ذلك أسرع الناس قبوًال للحق واهلدى لسالمة طباعهم".والتغلب امللك هلم

وقد انقسم الباحثون يف فهم العالقة بني دعوة اإلمام واجلانب السياسي يف عصره إىل 
  ثالثة أقسام: 

به احلال إىل حتويل قسم: يرى أن دعوة اإلمام سياسية ذات غطاء ديين، حىت وصلت 
املصطلحات الدينية إىل سياسية، فأحدث الشرك السياسي، وزعم أن تعدد السلطة يف نظر 

، فكانت دعوة الناس إىل )٢(أئمة الدعوة تعدد ملظاهر الشرك السياسي وتنوعه على حد زعمه
لوجود الشرك يف التوحيد يف نظره وحتذيرهم من الشرك من أجل الوحدة السياسية جزًما، وليس 

واقع الناس حقيقة؛ وذلك بسبب إدخال اجلانب التارخيي البعيد عن التخصص يف العقدي، 
وعدم وضوح عقيدة الوالء والرباء لدى من يفصل الدين عن حياة الناس وممارسام، وذلك 

  عند حتليل بعض املواقف.
                                                           

)١٥١) (١.(  
  ) وما بعدها.١٨٢خالد الدخيل ( - القبيلة) انظر: الوهابية بني الشرك وتصدع ٢(
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دعوة وعلم، وال ُتشارك يف  -هللارمحه ا -وقسم: يرى أن الدعوة السَلفية اليت دعا هلا اإلمام
العملية السياسية، فهي منزوية يف اجلانبني العقدي والعلمي يف داخلها وخارجها، وبعيدة عن 

  .)١(اجلانب السياسي

تُلزم احملكوم بطاعة احلاكم  - رمحه اهللا -وقسم: يرى أن الدعوة السَلفية اليت دعا هلا اإلمام
  .)٢(دية فيهاواخلنوع له، وال مكان للتعد

حممد بن سعود، وحممد بن عبد  - رمحهما اهللا -وال شك أنه باتفاق الدرعية بني اإلمامني
الوهاب، على اجتماع الكلمة، والقيام بدولة جتمع شتات تلك الدويالت واإلمارات يف اجلزيرة 

واجههما من وحتكيم شرعه، واجههما ما  �العربية، وتكون قائمة على كتاب اهللا وسنة رسوله 
عقبات مت التغلب عليها، واجتمعت الكلمة على إمام واحد وضرب األمن واالستقرار بأطنابه 
يف أرجائها، وقامت وحدة دينية سياسية ال انفصال إلحدامها عن األخرى، ويتجلى ذلك يف 

  املباحث التالية.

   

                                                           

) حبث مقدم ملؤمتر الوهابية والسلفية األفكار واآلثار ٧حممد أبو مازن ( - ) انظر: هل تغري موقف السلفيني من الدميقراطية١(
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢- ٢١(

- ٢١) حبث مقدم ملؤمتر الوهابية والسلفية األفكار واآلثار (٢العال عيسى(حممد عبد  - ) انظر: الوهابية السلفية املصرية٢(
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢
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  تحكيم الشريعةالمبحث األول: 
القرآن والسنة يقضي بالتسليم هلما ولداللة إن اإلميان الراسخ يف النفوس حبجية 

أحكامهما واإلذعان هلما يف مجيع األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والرجوع هلما يف 
احلكم والتحاكم، والناس ال حيكم بينهم إال كتاب ُمنزل من السماء، كما قال شيخ اإلسالم 

 ال الناس فإن واـخيتلف أن بد  فال والسنة بالكتاب االعتصام واترك ومىت":-رمحه اهللا -ابن تيمية   
��w�r�q�p�o�n: -تعاىل -الـق كما،اءـالسم من لمنز  تابـك إال بينهم يفصل

�b�a`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s
�t�s�r�q�p� on�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

zy�x�w�v�u��£�¢�¡����~�}�|�{v )٢)"(١(.  
وليس القصد من حتكيم الشريعة العدل فحسب، بل األمر أبعد من ذلك، فهو إضافة 
إىل أن الشريعة قسط وعدل، وال يتحقق العدل إال بإقامتها يف العقائد واملقاالت واملذاهب، 

بقوله:  - تعاىل -والسلوك والقيم، وحتكيمها يف مجيع االختالفات والنزاعات استجابة ألمر اهللا
�w�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ñ�ÉÈ�Ç�Æv)فاألهـم من ذلك كله وسنامه، أن حتكيم  ،)٣

الشـريعة عبادة وتوحيـد، وحتكيم القوانني وغريها مما ال دليل عليه شرك يف الطاعـة، واعتـراف 
¨�©��w�¬�«�ª:  -تعاىل -لغري اهللا بأحقية التشريع، كما قال
±�°�¯�®���½�¼�»�º¹�¸�¶�µ�´�³�²

�Ã�Â�Á�À�¿¾v)٤(
عندما  - رضي اهللا عنه - ي بن حامتوقد قال ُعد ،

 اهللا أحل ما حيرمون أليس: � فقال نعبدهم، لسنا إنا، �مسع هذه اآلية من رسول اهللا 
  .)٦)(٥( "عبادم فتلك: قال بلى،: قلت فتستحلونه؟ اهللا، حرم ما وحيلون ،فتحرمونه

                                                           

  ].٢١٣) سورة البقرة آية رقم [١(
  ).٥/٢٨٤) درء تعارض العقل والنقل(٢(
  ].١٠) سورة الشورى آية رقم [٣(
  ].٣١) سورة التوبة آية رقم [٤(
)، وقال الرتمذي هذا حديث ٣٠٩٥)(ح١٩٤٦باب ومن سورة التوبة (- كتاب تفسري القرآن- يف جامعه) رواه الرتمذي ٥(

  ).٦٤حسن غريب، واحلديث حسنه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف كتاب اإلميان (
العدد - مية) جملة البحوث اإلسال٧٣- ٧٢مناع القطان ( - ) انظر: وجوب حتكيم الشريعة االسالمية يف شؤون احلياة كلها٦(

  هـ).١٣٩٥األول(
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�wba��`�_�~�}�|{�z�y��x�w��d�cبعبادة اهللا:  األمرفالتحاكم لشرع اهللا قرين 
�k�ev)١(

.  

هو تطبيق األحكام الشرعية يف  - رمحه اهللا - ولذا كانت من األولويات اليت قام ا اإلمام
، فأُلغي قانون األعراف والعادات )٢(واقع الناس، والتحاكم إىل الكتاب والسنة بكل صفاء ونقاء

مشروًعا يف األحكام اليت والتقاليد اليت تتعارض مع أحكام الشرع، ومل يعد العمل ا جائزًا أو 
ُتضبط ا شؤون الناس ومصاحلهم، وقد كان كثري من األحكام اليت ُحيمى ا اتمع أكثر 

  .)٣(تطبيًقا من األحكام اليت يُعاقب ا

وإن األثر الذي تركته الدعوة واضًحا يف أول دولة إسالمية يف العصر احلديث تطبق 
والذي مل حيده زمنها بل امتد ليشمل الدولة السعودية الثانية، الشريعة اإلسالمية يف أحكامها، 

وال يزال ميتد مع امتداد هذا العهد املبارك ليشمل الدولة السعودية الثالثة، فال تزال اململكة 
العربية السعودية هي الدولة الوحيدة اليت تسري يف أحكامها على مبادئ الشريعة ال غري إىل 

  يومنا هذا.

الدولة السعودية األوىل، ومنذ قيامها وهي متقيدة بتطبيق أحكام اإلسالم، ويُلقب  ففي
فيها احلاكم بلقب اإلمام، والذي يُعطي الصفة اإلسالمية ملن يُطبق الشريعة يف أحكامه، فلم 

  .)٤(يعد أحد يُظلم أو ُيسلب حقه يف ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلكم بني الناس

الدولة السعودية الثانية اليت قامت على عاتق أفراد البيت السعودي، والتف حوهلا ويف 
أبناء اإلمام وأحفاده، ومن تأثر بدعوته املباركة، فقد تبنت املبادئ اليت سادت يف الدولة 
السعودية األوىل، واليت أصبحت ركيزة يف احلكم بني الناس يف شؤون أمورهم، فظلت الدولة 

 ٥(ة الثانية تطبق الشريعة على كل من يعيش يف كنف الدولة بكل أمن وأمانالسعودي( .  

                                                           

  ].٤٠) سورة يوسف آية رقم [١(
  ).٢١٠هارفرد بريدجز(- ) انظر: موجز لتاريخ الوهايب٢(
  ).٢١٤- ٢١٣) انظر: املرجع السابق(٣(
  ).٢٢٣- ٢٢٢راغب السرجاين(- ) انظر: قصة اإلمام حممد بن عبد الوهاب٤(
)، وقصة اإلمام حممد ١٦٢حممد درنيقة ( - ية يف العصر احلديث) انظر: الشيخ حممد بن عبد الوهاب رائد الدعوة السلف٥(

  ).٢٢٤راغب السرجاين( - بن عبد الوهاب
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على يد اإلمام عبد  - اململكة العربية السعودية - وما كادت تقوم الدولة السعودية الثالثة
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود، بعد أن وّحد أطرافها، إال ويعلن أن دستورها كتاب اهللا وسنة 

تطبيق الشريعة يف مجيع مناحي احلياة ووفق ما سار عليه أسالفه يف الدولتني األوىل و  �رسوله 
  .)١(والثانية

ومما جـاء يف النظام األساسي للحكم" املـادة األوىل: اململكة العربية السعودية، دولـة عربية 
وسنة رسوله  ،-تعاىل -إسـالمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب اهللا

�")٢(.  

 على املبنية -اهللا رمحه -الوهاب عبد بن حممداإلمام  لدعوةفمن أعظم اآلثار احلميدة 
 أئمتها أولو  األساس، هذا على دولةهذه ال قيام األمة، سلف عليه كان وما ،والسنة الكتاب

 يف الوالية واستمرت واليته، يف اهللا شرعَ  وحكم اإلمام، ناصر الذي -اهللا رمحه - سعود بن حممد
 ،، وهي على هذا املبدأقرون ثالثة من يقرب ما عليها مضى وقد هذا، عصرنا إىل األسرة هذه

 هذه من االستفادة اهللا بعد توفيق القوي سبُبه الدولة هلذه البقاء هذا استمرار أن ال شك و 
 األقوى السبب وهو والسنة، الكتاب واتباع شرع اهللا، حتكيم على املبنية املباركة الدعوة

، على اهللا ثبتها املستقبل، يف الستمرارها ا احلقيرضيه الذي الوجه على به القيام على وأعا - 
  .)٣(- وتعاىل سبحانه

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٢/٢٩٩عبد اهللا العثيمني(- ) انظر: تاريخ اململكة العربية السعودية١(
  ).٢) النظام األساسي للحكم(٢(
  ).٧- ٦حملسن البدر(عبد ا - ) انظر: منهج شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف التأليف٣(
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  المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعودية الثالث)
وضعت أسس النظام السياسي للدولة  -رمحهما اهللا -باتفاق الدرعية بني اإلمامني

الوليدة، واليت أخذت على عاتقها مسؤولية تصحيح العقيدة ونصرة الدين، وتكونت بذلك 
، وقررت بأن )١(وطنية غري معهودة يف تلك احلقبة، جتاوزت ا حدود القبيلة والعصبية اإلقليمية

ذا ما أكده اإلمام حممد بن عبد الدولة ال بد أن تؤسس على قرآن يهدي وسيف حيمي، وه
بقوله: "وأنا أُبشرك  -رمحه اهللا -يف لقائه األول باإلمام حممد بن سعود -رمحه اهللا -الوهاب

بالعز والتمكني والنصر الـُمبني، وهذه كلمة التوحيد اليت دعت إليها الرسل كلهم، فمن متسك 
جند كلها وأقطارها أطبقت على ا وعمل ا ونصرها ملك ا البالد والعباد، وأنت ترى 

الشرك واجلهل والفرقة واالختالف والقتال لبعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماًما جيتمع عليه 
املسلمون وذريتك من بعدك، وجعل يشرح له اإلسالم وشرائعه... فلما شرح اهللا صدر حممد 

لشيخ على بن سعود لذلك، وتقرر عنده، طلب من الشيخ الـُمبايعة على ذلك فبايع ا
  .)٢(ذلك"

وبذلك حتقق االنسجام بني السلطتني الشرعية والسياسة، ووضح اهلدف لكل منهما، 
وهو حتقيق العبودية هللا، وحتكيم شرعه يف كل جماالت احلياة، فال انفصال بني السلطتني لسمو 

ته هذه رسالتهما، وصفاء النية، وسالمة املقصد الذي ُيسعى لتحقيقه، وهذا رغم ما واجه
الدولة من حتد وشراسة خصوم، إال أا استطاعت أن تثبت أمام هذه الـُملمات وتستعيد بناء 

  نفسها ثالث مرات عندما أثبتت يف الواقع أن اإلسالم دين ودولة.

 ففي الدولة السعودية األولى:  
ن توجهت اجلهود من أئمة آل سعود إىل العلم والعمل، وتطهري االعتقاد من أدرا  - ١

وال أدل على ذلك من تتلمذ األئمة  - رمحه اهللا -الشرك واإلحلاد؛ وذلك لتأثرهم بدعوة اإلمام
على الشيخ اإلمام، وضرم للمثل األعلى والقدوة يف طلب العلم، واجلهر بالدعوة والقيام 
 بتعليم الناس وتفقيههم يف دينهم، واإلنفاق على العلم والتعليم، بل وإرخاص األنفس يف سبيل

                                                           

) حبث مقدم ملؤمتر الوهابية والسلفية األفكار ٦تامر هاشم ( - ) انظر: الدور السياسي للحركة الوهابية يف ظل بيئة متغرية١(
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢- ٢١واآلثار (

  ). ١/٨٩عثمان بن بشر( - ) عنوان اد يف تاريخ جند٢(
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العقيدة والدفاع عنها، فقد قُتل من آل سعود مجع يف حروب الدولة السعودية األوىل مع 
، ويف دفاعهم عن دولة الدين والعقيدة يف حروب حممد علي حنو واحد وعشرين )١(خصومها

 .)٢(رجًال 

قامت الدولة على أساس علمي ووالية شرعية، وكان اسم اإلمام حممد بن عبد  - ٢
فكانت  -رمحهم اهللا - يف كتاباته ُمقرتنا بأمساء أئمة الدعوة من آل سعود -رمحه اهللا-الوهاب 

الرسائل أحيانًا مشرتكة وتتضمن يف افتتاحيتها بعد محد اهللا، اسم اإلمامني وعلى سبيل املثال: 
من عبد العزيز بن حممد بن سعود وحممد بن عبد الوهاب، مث بيان حقيقة الدعوة، وأصوهلا 

  . )٣(تبس على الـُمرَسل إليهوبيان ما قد يل
املبادئ السياسية اليت تقوم عليها الدولة، وما للراعي من  -رمحه اهللا -وقد بني اإلمام

حقوق وما عليه من واجبات للرعية، وكذلك ما جيب أن متتثله الرعية جتاه ويل أمرها، وهذا مما 
ف، ويسل سخائم القلوب، فقد قرر حيقق الوحدة الـُمجتمعية، وجيمع الكلمة، ويُوحد الص

  اإلمام وفق ما تقضيه الشريعة اإلسالمية، واليت هي الـُمنطلق والقاعدة هلذه الدعوة املباركة أن: 

  .)٤(طاعة ويل األمر واجبة يف غري معصية اهللا  -أ 

 .)٥(اخلروج على السلطان املــُسلم ُحمرم وجترمي من فعله  - ب 

 .)٦(اجلماعةيُقتل من شق عصا الطاعة وخرج عن - ج 

 .)٧(قتل املــُسلم بغري وجه حق ُحمرم شرًعا على السلطان  -د 

 

                                                           

  ).٢/٦٧٨تاريخ ابن غنام() انظر: ١(
  ).٣/٣٨١عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
مجع: عبد  - )، والدرر السنية يف األجـوبة النجدية١٦٨، ٣/٥٤الرسائل الشخصية (- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٣(

  ).١/٩٤الرمحن بن قاسم(
  ).٦/٢٩٩كتاب الكبائر(- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٤(
  نفس اجلزء والصفحة.- ) انظر: املرجع السابق٥(
  نفس اجلزء والصفحة.- )انظر: املرجع السابق٦(
  ). ٦/٣٠١) انظر: املرجع السابق(٧(



٣٨١ 

نصر الشريعة اإلسالمية ومن تبعها، وعداوة من خرج عنها من أهم ُمهمات   - ه 
 .)١(السلطان

 .)٢(ويل األمر مسؤول عن رعيته، فيحفظ أمنهم وأمالكهم  -و 

 .)٣(الرعية على الوايلالرفق بالرعية وحتقيق العدل والشفقة عليهم من حقوق   -ز 

 .)٤(االحتجاب عن الرعية، وعدم قضاء حاجام وكفايام ُحمرم- ح 

 .)٥(أكل أموال الناس بالباطل ُحمرم شرًعا  -ط 

اختيار الوالة والقضاة، واجب من واجبات الرعية على الوايل، فينبغي حسن   -ي 
 .)٦(اختيارهم

  .)٧(ة يف عصرهللحياة السياسي  - رمحه اهللا -هكذا كانت نظرة اإلمام

كانت السياسة قائمة على سياسة الناس يف أمور دينهم ودنياهم وتعبيدهم هللا؛  - ٣
وألجل ذلك مل حيصل انفصال بني السلطتني السياسية والشرعية، فكل منهما يقوم بدور 
اآلخر، وهذا جعل الناس يف غاية اإلذعان واالنقياد بكل صدق وإخالص وطمأنينة للسلطتني 

  مًعا.
ويتجلى ذلك من خالل رسائل األئمة من آل سعود ممن تتلمذوا على اإلمام ولوا من 

يقول  والروم العجم بلدان أهل إىل سعودحممد بن  بن العزيز عبدمعني علمه، ففي رسالة اإلمام 
 على هللا حق العبادة أن نعتقد أنا: خالفنا من إليه ندعو الذي وهو عليه، حنن الذي أمافيها: "
 ألحد جيوز وال...مرسل نيب وال مقرب، ملك ال شيء، ذلك يف عبيده من ألحد وليس عبيده،

                                                           

  ).٣/١٦٨الرسائل الشخصية(- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ١(
  ).٦/٣٠٩كتاب الكبائر(- ) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ٢(
  ). ٦/٣٠٦) انظر: املرجع السابق(٣(
  ). ٣٠٧- ٦/٣٠٦) انظر: املرجع السابق(٤(
  ). ٦/٣١٢) انظر: املرجع السابق(٥(
  ). ٦/٣٠٧) انظر: املرجع السابق(٦(
- ٩٣حممد السكاكر( - دراسة تارخيية مقارنة- ) انظر: دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي٧(

٩٥.(  
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 لغري يذبح وال بذلك، إليه اتقربً  اهللا، لغري ينذر وال اهللا، بغري يستعيذ وال اهللا، غري على يتوكل
  .)١("اهللا

: "وكنا قبل أن مين اهللا علينا - رمحه اهللا -ومما قاله اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود
؛ بسبب الشيخ حممد  �ذا الدين نفعل ما يفعله الناس...، ّمث إن اهللا هدانا لدين نبيه حممد 

 بن عبد الوهاب أدخله اهللا اجلنة بغري حساب وال عذاب...وحنن قبل أن مين اهللا علينا ذا
الدين، والدعوة إليه، وجهاد الناس عليه، ُكنا من أذل الناس، فلما مّن اهللا علينا باإلسالم 
ودعونا إليه، وجاهدنا النّاس عليه، نصرنا اهللا، وأعزنا على من عادانا، واألرض هللا يورثها من 

  .)٢(يشاء من عباده والعاقبة للمتقني"

إىل أشراف جنران يُبني مقومات  -هللارمحه ا - ويف رسالة اإلمام سعود بن عبد العزيز
 ال وحده اهللا ونعبد مبتدعون، ال متبعون أننا وخنربكماالجتماع واأللفة ووحدة الصف بقوله: "

 على يدنا حتت من وجنرب الفرائض، ونقيم عنه، وينهى به، يأمر فيما � رسوله ونتبع له، شريك
 ونأمر احلدود، ونقيم واحملرمات، البدع، عن وننهى باهللا، الشرك عن وننهى ا، العمل

 الوالدين، وبر واملوازين، واملكاييل، بالعهود، والوفاء بالعدل، ونأمر املنكر، عن وننهى باملعروف،
  .)٣("إليه الناس ندعو وما عليه، حنن ما صفة هذا األرحام وصلة

ون الوثيق فهذه اجلهود املشرتكة من األئمة تدل داللة واضحة على االنسجام التام والتعا
بني السلطتني، مما كان له األثر امللموس يف مجع الكلمة وااللتفاف حول مبادئ الدعوة، وهذا 

  . )٤(أمثر نتيجة واضحة يف القضاء على التفرق والشتات الذي كان سائًدا قبل قيام الدعوة

  وفي الدولة السعودية الثانية: 
بعد أن سادت الفوضى يف جزيرة العرب نتيجة سقوط الدولة السعودية األوىل، انتشر 
السلب، وعادت األمور إىل حالتها قبل قيام الدولة من فرقة واختالف، وتناد بالثأر، وتعطيل 
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واون يف أداء الصلوات، والفطر يف ار رمضان، وشيوع 

                                                           

  ). ٢٥٩- ١/٢٥٨مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( - لسنية يف األجوبة النجدية) الدرر ا١(
  ). ١٣٦، ١٣٣عبد العزيز بن حممد بن سعود ( - ) حقيقة الدعوة النجدية٢(
  ). ١/٢٨٥مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( - ) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٣(
  ). ١٢عبد الرمحن العريين( - الدولة السعودية األوىل ) انظر: اإلمام حممد بن سعود وجهوده يف تأسيس٤(



٣٨٣ 

وما صاحب ذلك من استذالل، واستئثار باملال واملساكن من قبل العساكر، وتفرق  للمنكرات،
؛ وذلك بسبب غياب الفكر الرشيد الذي يستلهم هداه )١(العلماء واألخيار بني طريد وشريد

  من الثوابت اليت ال تُغريها األحوال والظروف.
مقومات املنهج الذي  ورغم فظاعة احلدث وقوته وما صاحبه من تغريات سياسية إال أن

ال زالت عالقة يف أذهان ونفوس وقلوب كثري  -رمحه اهللا - خطه اإلمام حممد بن عبد الوهاب
من الناس، وظل جمتمع اجلزيرة ُيكن الوالء واحملبة لألئمة من آل سعود وذريام؛ حيث أقاموا 

  . )٢(لدنيوية واألخرويةشريعة اهللا يف واقع الناس، وما يرتتب عليها من حتقيق العدل واملصاحل ا
ويظهر ذلك جليا فيما ُسطر عن األئمة ممن تسنموا زمام األمور يف الدولة السعودية 
الثانية، والذين ساروا على ُخطا سلفهم يف الدولة السعودية األوىل، ومن ذلك ما ُسطر عن 

حيث إنه كان يُرتب األئمة إلقامة الصالة، وتعليم الناس  -رمحه اهللا -اإلمام تركي بن عبد اهللا
تأديبهم، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، واالجتماع على العلم وجمالس الذكر، واليت هي و 

أمسى بذور االجتماع والتآلف، وتعيني القضاة للعدل بني الرعية، ويُذِكر بنعم اهللا واالجتماع 
عية، وجعل بعد الفرقة، واألخوة بعد العداوة، وزجر أمراء البلدان عن الظلم، وعدم اإلضرار بالر 

من مهمات احلاكم رعاية مصاحل رعاياه، وتوفري األمن واالستقرار هلم، وطلب من الرعية رفع 
  .)٣(مظاملهم إليه، وقد أوضح نظامه يف احلكم يف كتبه ورسائله لعامة املسلمني وعّماله 

مر اليت يقرر فيها أصول اإلسالم، ووجوب األ - رمحه اهللا - ففي إحدى رسائل اإلمام تركي
باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ على يد الـُمخالف حبزم، واألمر بتقوى اهللا، خيتمها بقـوله: 

�w�n"وأنا نصرة لكل صاحب حق، وعون لكل مظلوم،  � �m�l�k�j�i�h
t�s�r�q�p�o��e� }|�{��z�y�x�w�v�uv)٤( ،

  . )٥(وأعزكم بعد القّلة، وآمنكم بعد اخلوف باإلسالم"
                                                           

فيلكس ماجنان  - )، وتاريخ الدولة السعودية األوىل١٥، ١٤، ٢/٨عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  . )٥/٤٨مجع وإعداد: عبد الرحيم عبد الرمحن( - )، ومن وثائق شبه اجلزيرة العربية يف عصر حممد علي١٨٥(

  ). ٧٧عبد الفتاح أبو علية ( - ) انظر: تاريخ الدولة السعودية يف أدوارها الثالثة٢(
عبد الرحيم عبد الرمحن  -)، وحممـد علي وشبه اجلزيرة العربية٧٤، ٢/٢٦عثمان بن بشر( -) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(

)٢٧٤-٢/٢٧٣ .(  
  ].١٠٣) سورة آل عمران آية رقم [٤(
  ).٢٢٣-٢٢٠إبراهيم احليدري(-عنوان اد يف بيان أحوال بغداد والبصرة وجند) ٥(
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لعموم املسلمني، يقرر فيها ما قرره والده،  - رمحه اهللا -بن تركي ويف رسالة لفيصل
وخيتمها بقوله: "واملطلوب منكم االستقامة على هذا الدين، واالجتماع عليه، وقد رأيتم ما يف 

  .)١(اجلماعة من املصاحل العامة واخلاصة، وما يف التفرق من الشر يف أمر الدين والدنيا"

  ضامني الدعوة السَلفية.ومجيع هذه الرسائل حتمل م

  وفي الدولة السعودية الثالثة:  
قامت الدولة على ما قام عليه أسالفهم يف العهدين السابقني؛ وذلك بتطبيق شرع اهللا 

مؤسس هذا  -رمحه اهللا -قوًال وعمًال، وعلى منهٍج سلفي واضح املعامل، يقول امللك عبد العزيز
يت هي السَلفية اليت أمشي مبقتضاها على الكتاب الكيان: "إنين رجل سلفي، وعقيد

  .)٢(والسنة"

كذلك: " ومصاحل العباد ال تكون إال باالجتماع، فإذا تألفت   -رمحه اهللا -ومن أقواله 
القلوب، وتوحدت الكلمة نالوا السعادة يف الدين والدنيا، وإذا اختلفت القلوب، وتفرقت 

  . )٣(ول وال قوة إال باهللا"الكلمة أضاعوا الدين والدنيا، وال ح

: " ويقولون: إننا وهابية، واحلقيقة أننا سلفيون حمافظون على ديننا، ونتبع كتاب - رمحه اهللا - ويقول
  .)٤(اهللا وسنة رسوله، وليس بيننا وبني املسلمني إال كتاب اهللا وسنة رسوله"
: " إننا لنرى اليوم -اهللارمحه  -وعلى هذا النهج سار أبناؤه من بعـده يقول امللك فيصل

يف األمة اإلسالمية، من التفرق والتناحر واالختالف، ما يُنذر خبطر جسيم، فلماذا التفرق أيها 
اإلخوة؟، وملاذا االختالف؟، ولدينا كتاب اهللا وسنة رسوله، فعلينا مجيًعا أن نسعى لتحكيم  

  .)٥(كتاب اهللا وسنة رسوله يف مجيع شؤوننا"

" قد سعد املسلمون  -رمحه اهللا-رمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيزويقول خادم احل 
بشريعة اإلسالم حني حكموها يف حيام وشؤوم مجيًعا، ويف التاريخ احلديث قامت الدولة 

                                                           

  ). ٢٢٥-٢٢٤) املرجع السابق(١(
  ). ١٣٠مجع وإعداد: حميي الدين القابسي(-) املصحف والسيف٢(
  ). ٧٠) املرجع السابق(٣(
  ). ١٣٦) املرجع السابق(٤(
  هـ). ١٣٨٤) ذو احلجة(٢٠٦٧العدد(- ) جريدة أم القرى٥(
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السعودية األوىل منذ أكثر من قرنني ونصف على اإلسالم حينما تعاهد على ذلك رجالن 
فقامت  -رمحهما اهللا -بن سعود، والشيخ حممد بن عبد الوهابصاحلان مها: اإلمام حممد 

هذه الدولة على منهاج واضح يف السياسة واحلكم، والدعوة واالجتماع، هذا املنهاج هو 
  . )١(اإلسالم عقيدة وشريعة"

: "إن - حفظه اهللا- ومن أقوال خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز
ليست هدفًا ُمستحيًال وال أمنية خيالية؛ بل مطلب مشروع، قادرين مبشيئة  الوحدة اإلسالمية

اهللا أن حنوله إىل حقيقة ملموسة إذا استطعنا أن نغلب مصلحة الكل على مصلحة اجلزء، 
ال كلمة كل منا مبفرده هي العليا، وليس ذلك على  -عز وجل  - وسعينا مجيًعا لتكون كلمة اهللا

  .)٢(املخلصني بعزيز"مهم املؤمنني 

ومن خالل ما سلف يتبني عمق العالقة الوطيدة بني الدعوة اليت نادى ا اإلمام حممد 
، فقد عضت الدولة السعودية - رمحهم اهللا - واألئمة من آل سعود -رمحه اهللا - بن عبد الوهاب

واليت أصبحت  األوىل على الدعوة بالنواجذ، وكانوا خري عون لإلمام على حتقيق أهداف دعوته،
نواة لالجتماع والتآلف يف عهدها األول، وتبوأت مكانة عالية يف نفوس أتباعها، ويف نفوس 
املسلمني الصادقني وإن نأت م الديار، وعندما تضعضعت الدولة السعودية األوىل حبكم 

اس من الظروف والكيد الذي ُمنيت به، فقد استنهض اإلمام تركي بن عبد اهللا ما يف نفوس النّ 
اخلري واستطاع يف فرتة وجيزة تكوين الدولة السعودية الثانية، واليت مل تكن أوفر حظا من 

لقيام الدولة  -رمحه اهللا - سالفتها؛ ملا أحاط ا من حمن، وعندما نادى امللك عبد العزيز
ه؛ ألنه السعودية الثالثة اشرأبت األعناق لندائه، واجتمعت القلوب قبل األجساد على دعوت

أسس هذا النداء على تقوى من اهللا ورضوان، حيث إن سلطان الشريعة هو الغالب، وهي 
  .)٣(الـُمحّكمة يف شؤون الناس وجماالت حيام

  
  

                                                           

  ). ٢٨١خادم احلرمني الشريفني(- ) خطب وكلمات١(
  هـ. ١٤٣٥/ صفر/ ١٣) ١٥٠٥٤العدد ( -) صحيفة اجلزيرة٢(
  ).١١١- ١/١١٠حممد الشثري( - ) انظر: الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز٣(
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  األمنو ستقرار ال: االثالثالمبحث 
كانت األهداف اليت تسعى الدعوة إىل حتقيقها القضاء على الفوضى والتنازع، بل 

ب؛ إذ كانت اللغة السائدة للتعامل بني القبائل، واملناطق، واملدن، بل والتقاتل ألتفه األسبا
  واملدينة الواحدة هي القوة.

فكان التقاتل والتناحر هو السائد رغم ما يتمتع به العريب من بعض الصفات اإلجيابية 
  اليت متليها عليه بيئته العربية.

تعرض لنوع من أنواع التعدي، إما  وكان ال يسافر من أهل البلدان مسافة ولو قصرت إال
  .)١(السلب، أو القتل

ومل يسلم من اإلخافة وقطع الطريق حىت حجاج بيت اهللا احلرام؛ ملا يتعرضون له من قطع 
  . )٢(الطريق والسلب والنهب، بل وحىت القتل

وكان املال واحملاصيل تؤخذ إما بقطع السبيل، أو ًبا، أو على شكل ضرائب ُتدفع 
  .)٣(من األذى للسالمة

ولقد سعى أئمة الدعوة منذ تأسيسها إىل استقرار الناس وأمنهم يف مجيع شؤون حيام، 
ومن عاش سلبيات املاضي قبل قيام الدعوة رأى البون الشاسع بني احلالني، فنعندما ُحكم شرع 

هناك اهللا وحتقق العدل يف مجيع مناحي احلياة كما سبق يف مبحث حتكيم الشريعة، مل يعد 
  .)٤(مكان أو محاية ملن يتعد على حقوق الناس أو ممتلكام

  وفي الدولة السعودية األولى: 
انتقل الناس نقلة عظيمة، من واقع جاهلي مظلم يف مجيع نواحي احلياة إىل نور اإلميان 
والطاعة، ومن قانون الغاب إىل عدل اإلسالم، فما إن سادت الدعوة إال وظهرت نتائج مل 

يف حسبان الكثري من الّناس، فقد خلص التوحيد، وانتدثر الشرك، وتآلفت القلوب  تكن

                                                           

  ).٢٦٥- ١/٢٦٤عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).٢/١٣٥عبد الرمحن اجلربيت( - خبار) انظر: عجائب اآلثار والرتاجم واأل٢(
  ). ٢٢زكريا كورشون( - ) انظر: العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين٣(
  ). ٥٠جوهان بوركهارت(- ) انظر: مواد لتاريخ الوهابيني٤(



٣٨٧ 

املتنافرة، ووحدت الصفوف املتقاتلة، وانقلب اخلوف إىل األمن، والضيق إىل رغد، فلما قام 
� -عز وجل  - الدين على منهاج النبوة حتقق موعود اهللا w�_� �̂ ]�\�a�`

j�i�h�g�f�e�d�c�b���n�m�l�k
q�p�o�x�w�vu�t�s�r� ��`�_�~�}� |{� �z�y
�d�c�b�av)فكان أثر الدعوة واضًحا يف مجع الشتات وتوحيد الكلمة،  ،)١

وجيلي ابن بشر هذه احلقيقة يف زمن اإلمام عبد العزيز بن حممد، وهو أحد بواكري أئمة هذه 
 عيشة يف مطمئنة آمنة زمنه يف والرعية األقطارالبالد من مجيع  وكانتالدعوة املباركة، بقوله: "

 أي العظيمة باألموال يسافر الواحد الشخص ألن ؛زمانه مهدي يلقب بأن حقيق وـوه ،هنيئة
 وغري ،وعمان وامة واليمن واحلجاز جند يف وغربًا شرقًا وشاًما، ميًنا وصيًفا، شتاءً  شاء، وقت
 واخلرج العارض من جند بلدان مجيع وكانت مكابرًا، وال سارقًا ال اهللا، إال اأحدً  خيشى ال ذلك،

 يف مواشيهم مجيع يسيبون الربيع أيام يف النواحي، من ذلك وغري ،واجلنوب والوشم والقصيم
 عطشت إذا بل ،مراعٍ  وال راعٍ  هلا ليس واألغنام، والبقر واجلياد، واخليل اإلبل من واملفايل الرباري
 أهلها هلا حيتاجون أو الربيع، ينقضي حىت ،مفاليها إىل تصدر مثتشرب  الد،الب على وردت
وولدها معها...(و)  جاءت إذا إال أهلها يدري وال وتلد، تلقح ورمبا ،وخنيلهم مـزروعه لسقي

خيرج الراكب وحده من اليمن وامة، واحلجاز والبصرة، والبحرين وعمان، ونقرة الشام، ال 
  يريده بسوء.حيمل سالًحا، بل سالحه عصاه، ال خيشى كيد عدو، وال أحد 

وأخربين بعض من أثق به أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية، وهم أهل 
ست جنائب حممالت رياالت زكوات بوادي أهل الشام، فإذا جّنهم الليل، وأرادوا النوم نبذوا 

  رواحلهم ودرامههم مييًنا ومشاًال، إال ما جيعلونه وسائد حتت رؤوسهم.

ذا جاءوا باألمخاس، والزكوات من أقاصي البالد جيعلون مزاود الدراهم وكان بعض العمال إ
  .)٢(أطنابًا خليمتهم، ورباطًا خليلهم بالليل، ال خيشون سارقًا وال غريه"

                                                           

  ].٥٥) سورة النور آية رقم [١(
  ).٢٦٥- ١/٢٦٤عثمان بن بشر( - ) عنوان اد يف تاريخ جند٢(
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وقد سادت هذه احلالة األمنية واالستقرار على امتداد زمن الدولة السعودية األوىل، ومل 
تاج من نتائج التوحيد، ومثرة من مثراته، واليت يتحقق ا حيصل هذا إال بعد توفيق اهللا، وهذا ن

األمن بشىت صوره، وما يتبعه من عدل الوالة، والعمل بطاعة اهللا، وما يتلبسون به من 
  .)١(العفاف

وكان احلجاج الذين كانوا قبل قيام هذه الدعوة يف حالة رعب وهلع وخوف على حيام 
اجلزيرة ال يتعرضهم أحد، بل وصل األمر إىل أن املرأة  فضًال عن أمواهلم، فكانوا ميرون عرب

  . )٢(حتمل ُحليها ومتضي حيث شاءت وال يتعرض هلا أحد
�w�Aفلم يتحقق األمـن واالستقرار يف اجلـزيرة إال بقيام الدولة على أساس عقدي إمياين

�L�K�J��I�H�G�F�E�D�C�Bv)وهذا كان له أثره البالغ )٣ ،
اخل نفوس أتباعه، مما وّلد رقابة ذاتية، تردع من تسول له نفسه الشطط يف حتقيق صور األمن د

  .�واالحنراف عن أمر اهللا وأمر رسوله 

وإن الناظر يف أحوال اتمعات والدول ليستجلي بوضوح ما ننعم به يف هذه البالد الطيبة 
ا مكنه اهللا هلا الـُمباركة، وما حققه اهللا لساكنيها وقاصديها من أمن حسي ومعنوي، وهذا مم

  .)٤(وألهلها؛ ألن قيامها كان باإلسالم وعلى اإلسالم، وبفهم سلف األمة الكرام

فساد األمن واالستقرار أرجاء البالد، وأثرت حالة اخلوف واهللع يف نفوس الناس إذا 
  .)٥(تذكروا سالف عهدهم، واليت عادت إليهم بعد أن جاست جيوش حممد علي جزيرة العرب

  ة السعودية الثانية: وفي الدول
عانت الدولة العثمانية بعد أن تدخلت يف اجلزيرة العربية وشؤوا الداخلية كثٌري من حالة 
الفوضى والسلب والنهب، فورد يف خماطبات أحد مسؤويل الدولة، وهو حيكي صعوبة املرور يف 

يع التقدم إىل األمام بعض املناطق لبعض رجاالت دولتهم، بقوله: "... أيقن أنه لن يستط

                                                           

  ). ٢٦٩- ١/٢٦٦) انظر: املرجع السابق(١(
  ). ١٠٥حسن الريكي( - ) انظر: ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب٢(
  ].٨٢) سورة األنعام آية رقم [٣(
  ). ٥١٩- ٥١٨عبد الرمحن الزنيدي ( - ) انظر: تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياة٤(
  ).٧٨- ٧٧جورج فالني(- انظر: رحالت فالني إىل جزيرة العرب) ٥(



٣٨٩ 

بسبب أعمال النهب والغزو القائمة بني العربان هناك، واستحالة مرور فرد واحد يف تلك 
، وهذه احلالة حصلت بعد أن كانت اجلزيرة مضرب املثل يف األمن واألمان منذ قيام )١(اجلهة"

راهيم باشا، هـ) على يد إب١٢٣٣الدعوة وسيادا، إىل حني سقوط عاصمتها الدرعية عام (
فوقعت احلرائب واشتعلت الفنت يف مجيع النواحي والبلدان، وتقاطعت األرحام، وكثر القتل حىت 
أن الرجل ال يستطيع أن ميشي إال بسالحه، فال يأمن على نفسه ال يف جمامع الناس وأسواقهم 

شاهر  ، حيث كان الناس يضرب بعضهم رقاب بعض، وكان كل بلد فيه أمري)٢(وال خارج البلد
  .)٣(سيفه، وُحمارب للبلد الذي يليه

واستمروا على هذه احلال اليت تردى فيها األمن بشىت صوره وتزعزع، حىت قيام الدولة 
الذي أِمنت به البالد، وطهرت  -رمحه اهللا -السعودية الثانية على يد اإلمام تركي بن عبد اهللا

بسببه قلوب العباد من الضغائن واألحقاد، واجتمعت كلمة اخللق على السمع والطاعة، وصار 
  .)٤(د كلهم مجاعة بعد أن بايعوا على دين اهللا والسمع والطاعة أهل جن

بعد أن "هان على كثري من الناس دينها وإسالمها، كأم مل يكونوا حدثًا بإسالم، ومل 
جيتمعوا على إمام، واون كثري منهم بالصلوات، وأفطروا يف شهر رمضان، وصار هذا الشهر 

وتعذرت بني البلدان األسفار، واختذوا دعوى اجلاهلية العظيم عندهم كأنه مجادى أو شعبان، 
هلم شعارًا، فحارب البلدان، وقاتل العربان، ودعاهم إىل اجلماعة والسمع والطاعة، حىت ضرب 

  . )٥(اإلسالم ِجبرانِه، وسكنت األمة يف أمنه وأمانه، وسعت سعاة األسفار إىل أقاصي األقطار"

ه الدعوة، وأثرها يف نفوس الناس، وحسن سري اخللف ومل يتحقق ذلك إال بسبب تأثري هذ
من األئمة على منهج السَلف، فقد قام األئمة من آل سعود يف مدة حكمهم يف الدور الثاين 
باالهتمام بالعلم والعلماء على طريقة أسالفهم، واملبين على هذا األصل جيمع شتات األفكار، 

ام والعلماء أثر بالغ يف النفوس، إذا كان القول ويبدد التنازع واخلصام، ويكون لكالم احلك
  مرتبطًا بالعمل، ومل يكن تنظريًا إعالميا يزول بزوال وقته.

                                                           

)، ٥/١٩١) (٣٧وثيقة رقم (- إختيار وإعداد: عبد الرحيم عبد الرمحن - ) من وثائق شبه اجلزيرة العربية يف العصر احلديث١(
  ). ٨٠، ٥/٤٨وانظر: (

  ). ٤١٠- ٤٠٩، ٣٩٤- ٣٩٣، ١/٣٨٩عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ). ٢/٩٣) انظر: املرجع السابق(٣(
  ). ٩٣، ٢٧- ٢٥، ٢/٩) انظر: املرجع السابق(٤(
  ). ١٥-٢/١٤) املرجع السابق(٥(
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جيتمع بالناس على دروس علمية عامة، كل إثنني ومخيس  - رمحه اهللا -فكان اإلمام تركي
كل صالة   يف حال االستيطان، وكان يصحب معه يف غزوه العلماء الذين يُذكرون الناس بعد

  .)١(عصر يف جملسه

ذا سرية حسنة يف الناس، فقد نصر الدين، وجاهد يف  -رمحه اهللا - فقد كان اإلمام تركي
سبيل إعالئه، "فاطمأنت بعدله الرعايا، وأمنت البلدان والقريا، وخافت من سطوته أشرار 

ن وزالت عنهم احلروب البلدان، والنت هليبته رؤوس العربان، ورفع اهللا بواليته عن املسلمني احمل
  .)٢(والفنت"

وسار على منهاجه ابنه فيصل، والذي يتضح من خماطباته مدى تأثره بالدعوة وما حباه 
  .)٣(اهللا من فضل يف حفظ كتابه، وكان ُحيب العلماء وُجمالستهم

ومن  - رمحه اهللا - وقد حافظ العلماء على ما أنعم اهللا به على الناس يف زمن اإلمام فيصل
 اهللا منّ  وقدبقوله: " -رمحه اهللا -سطره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ذلك ما
 الدينية النعم من ،واجلهات البالد غالب يف سواكم يعطه مل مبا األوقات، هذه يف عليكم

  .)٤("األوطان يف واألمن والدنيوية،

من مجع للكلمة وتوحيد ومما سبق يتبني ما أنعم اهللا به على الناس يف زمن هذه الدولة 
للصف نتج عنه أمن يف األوطان، وأمان واسقرار، رغم التقلبات اليت حصلت، والضعف الذي 
ختلل بعض فرتاا، ولكن سرعان ما يعود الناس ويلتفون حول حكامها إذا أمنوا سطوة من 

  يسيطر عليهم ويأخذهم بالقوة.
احلقبة، وما ُجبلوا عليه من العفو وذلك من حسن السرية وسالمة السريرة من حكام هذه 

  .)٥(والصفح واإلحسان إىل الرعية
  

                                                           

  ). ٩٥-٢/٩٤) انظر: املرجع السابق(١(
  ). ٢/٣٢) املرجع السابق (٢(
  ).١١٠، ٢/١٠٧) انظر: املرجع السابق (٣(
  ).١/٤٦٥بد الرمحن بن قاسم (مجع: ع - ) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٤(
  ). ٢/٢١٢،٢٢٠،٢٢٥،٢٢٩) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند(٥(



٣٩١ 

  وفي الدولة السعودية الثالثة: 
بعد الفرتة اليت عّمت البالد بعد ضعف الدولة السعودية الثانية نتيجة نشوب اخلالفات، 

العهود  والتفكك الذي تنازع أطرافه الدولة، واخلالفات اليت نشأت ممن ضعف دينهم ونقضوا
  . )١(واملواثيق، واختلفوا على إمامهم، واونوا بدماء املسلمني

فاألمن يضمحل إذا غاب الفكر، وإذا ُفقد األمن فال استقرار وال هناءة عيش، ففي 
هـ) كان الناس يعيشون حالة من اهللع ١٣١٨-هـ ١٣١٠وقت التنازع الذي ساد من عام (

والتفرق الذي ساد، وانعدم األمن بعد أن ُقطعت واخلوف، لغياب الوحدة واجتماع الكلمة 
السبل، وازداد اخلوف وعّمت الفوضى، والسلب والنهب، والقتل ألتفه األسباب حىت طال 

  .)٢(ذلك حجاج بيت اهللا وقاصديه
وظلت هذه احلال إىل أن قيض اهللا هلذه الدولة املباركة بطًال مهاًما، وفارًسا نصر اهللا به 

قد سطر التاريخ له مبداد من ذهب عبارات خالدة، ينصر اهللا قائلها اإلسالم، كيف ال؟ و 
ويعلي مكانته بقدره وُقدرته واهللا غالب على أمره، فمما ُسطر له قوله: "ال إله إال اهللا حممد 
رسول اهللا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إين واهللا وباهللا وتاهللا، أقدم دمي ودم أوالدي وكل آل 

  .)٣(الكلمة، ال أضن به" سعود فداء هلذه
فكان امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل هو ذلك الفارس الذي أخذ على عاتقه 
الذب عن حياض الدين والدفاع عنه ونشره، وبذلك ضرب للناس أعظم املثل، وأحسن القدوة 

كرمية بسط اهللا له يف اتباع الكتاب الكرمي، والسنة املطهرة، وذه السجايا العظيمة، واخلالل ال
هذا امللك، ووطأ له من أكناف هذه الدولة الـُمرتامية واليت ال ُيستطاع السيطرة عليها بقوى 
مادية، فعاشت عهًدا سعيًدا باألمن والرخاء ورغد العيش، وهذا هو االمتداد املبارك ملا تعاهد 

، وهذه الدعوة قد " )٤(- رمحها اهللا - عليه اإلمامان حممد بن سعود وحممد بن عبد الوهاب
 عليها ترتب ملا وذلك ؛املفضلة القرون بعد قبله مصلح يد على حتصل مل عظيمة مثراتأمثرت 

 صافًيا تطبيًقا أحكامها وتطبق ،الدعوة ذه تؤمن دولة ووجود ،اإلسالم حيكمه جمتمع قيام من

                                                           

  ).٢١٧،٢٢٨- ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٨، ٢/٢٠٥عثمان بن بشر( - ) انظر على سبيل املثال: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).١٠٣حممد الفقي( - ريها) انظر: أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغ٢(
  ).١٢٤) املرجع السابق(٣(
  ).١٢٥حممد الفقي( - ) انظر: أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها٤(
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 ذلك وغري واالقتصاد ،واحلدود ،والعادات ،واألحكام ،العقائد يف ،الناس أحوال مجيع يف انقي، 
 مل والراشدين الرسالة عهد بعد اإلسالمي التاريخ إن: يقول الدعوة هلذه املؤرخني بعض جعل مما

 اليت السعودية الدولة ظل يف العربية اجلزيرة شهدته كما اإلسالم بأحكام اتام  االتزامً  يشهد
  .عنها ودافعت الدعوة هذه أيدت

 يف ورغًدا ،واستقرارًا أمًنا الدعوة هذه بثمرات تنعم -هللا واحلمد -البالد هذه تزال وال
 انتشرت حيث ؛اإلسالمية البالد من بكثري أضرت اليت واخلرافات البدع عن وبعًدا ،العيش

  .)١("فيها
 -رمحه اهللا -لقد نعمت اململكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد امللك عبد العزيز

باالستقرار واألمن الوارف، وال زالت تتفيأ ظالل هذه النعمة، ومرد هذا االستقرار واألمن بعد 
 الصراعات واحملن اليت عصفت باجلزيرة، إىل تطبيق شرع اهللا، واإلميان الذي يؤلف القلوب،

ويروضها على اإلذعان لداعي اهللا واالجتماع والطاعة يف غري معصية اهللا، والسري على القواعد 
الشرعية والسنن املرعية اليت حتث على املصاحل وتكثريها، وتزجر عن املفاسد وتدعو إىل تقليلها، 

سم معاملها حممد فاتمع تربطه يف عالقاته حبكامه وسائر أفراده رابطة وشيجة قوامها الدين ورا
وعلى فهم سلف األمة، وُمطبقها حكام التزموا هذا املنهج، وأعلنوا التمسك به والسري عليه  �

  .)٢(وتطبيقه يف مجيع مناحي احلياة
فقد كان التزام احلاكم واحملكوم باحلقوق والواجبات املفروضة لبعضهم على بعض سبًبا يف 

من الفرقة واالختالف، مما كان له أثره الـُمباشر يف  متاسك اجلبهة الداخلية، وحتصني اتمع
  األمن واالستقرار.

  
 

                                                           

  ).١/٣٨٠مجع: حممد الشويعر ( - ) جمموع فتاوى عبد العزيز بن باز ١(
  ).٤٨٥- ٤٨٤عبد الرمحن الزنيدي( - العربية السعودية وآثاره يف احلياة)انظر: تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة ٢(



٣٩٣ 

   

 واالجتماعية قتصاديةالا الشيخ: آثار دعوة لثالفصل الثا
 وفيه أربعة مباحث: 

 ومحاربة الفساد قتصاديصالح االإلالمبحث األول: ا�

  المبحث الثاني: توفر الموارد�

 إعادة بناء القيم المبحث الثالث: �

 المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع�
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  واالجتماعية قتصاديةالا الشيخ: آثار دعوة لثالفصل الثا
دعوته يف زمن غربة للدين، وقد تأثر الكثري من أفراد اتمع ببعض  -رمحه اهللا -بدأ اإلمام

ما انتشر من املعامالت الـُمحرمة، أو العادات واملعامالت اليت ال تُقرها الشريعة، ومن ذلك 
العادات اليت سادت يف واقع البعض كالسلب والنهب، والقتل بغري وجه حق، فقد نشأ عن 
ذلك فساد يف االقتصاد، وجور على الناس يف دخوالا وأرزاقها، وغالًبا ما تتعرض البالد ألنواع 

عيش، ينتج عنه ردود فعل هلا أثر سليب من اجلوائح اليت ُتوقع الناس مجيًعا يف حرج وضيق من ال
  بالغ على الوضع االقتصادي واالجتماعي.

وعلى الرغم مبا يتمتع به العريب من العادات واألخالق إال أن بعض الظروف قد تبيح 
 -لفئام من الناس أن ترى بعض املمارسات اليت ال يُقرها الشرع أمرًا سائًغا، وقد سعى اإلمام

عوته إىل العود بالناس إىل السبيل األقوم، واملنهج األحكم، وذلك مبا وأنصار د - رمحه اهللا
حققته الدعوة من آثاٍر ملموسة شهدها احلاضر والباد، فكانت الدولة السعودية يف أدوراها 
الثالثة ُحمققًة قصب السبق يف جوانب احلياة الـُمختلفة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، 

  ظهر ذلك جليا يف املباحث التالية: أو فكرية، وي
  
  
  
  
  
  
  

   



٣٩٥ 

  ومحاربة الفساد قتصاديصالح االإلالمبحث األول: ا
كانت احلالة االقتصادية يف جند يف حالة من السوء نظرًا لغياب األمن، فارتفعت 

، وتعرضت القوافل التجارية للسلب والنهب، وكذلك احلروث والزروع ُمعّرضة لعوامل )١(األسعار
، إضافة إىل ما تفرضه القوة السياسية من إتاوات )٣(، والنهب)٢(متعددة من اإلتالف والتعدي

، أو ما تستأصله السلطات الظاملة )٤(وضرائب، ومكوس على النواحي اليت تقع حتت سلطاا
هـ) عندما هجم ١٠٥٧من الناس نتيجة احلروب غري املربرة، كما حصل من الشريف سنة (

هـ) عندما هاجم ١٠٨٤وأخذ من أهلها دراهم كثرية، ومحل ثالمثائة مجل، وسنة ( على العيينة،
هـ) وأخذ ١١٣٠، كما سار ابن معمر على أهل حرميالء سنة ()٥(قبيلة حرب وب أمواهلم

، وكما فعل ابن غرير حبصاره للعمارية حىت هزلت مواشيهم، وبه لبيوت أهل )٦(أغنامهم
  .)٨(هـ) ُأخذت غنم أهل البري١١٣١(، ويف سنة )٧(الدرعية

 -كان اإلمام حممد بن سعود  - رمحهما اهللا -ويف الدرعية قبل قيام التعاهد بني اإلمامني
يأخذ من أهل الدرعية بعض الدخول اليت يأخذها أهل البلدان على رعاياهم   -رمحه اهللا

  .)٩( كإتاوات أو ضرائب واليت ال ُجييزها الشرع

مر آلل سعود وأئمة الدعوة استقرت احلالة االقتصادية؛ بسبب عدل وعندما استقر األ
الشريعة وتطبيقها يف واقع الناس، وإقامة احلدود على من يتجاسر على أموال الناس بغري حق، 

  وحماربة الفساد الذي يُتوصل به إىل أكل أموال الناس بالباطل.

                                                           

  ).١/٣٦٩عثمان بن بشر ( - )انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
  ).١٠٢حممد الفاخري ( - )، وتاريخ الفاخري١/٥٠،٦٩،٧٠)انظر: املرجع السابق (٢(
  ).١/٦٦،٧٥عثمان بن بشر ( - )انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٣(
  ).٤٠١، ٢/١٤٦)انظر: املرجع السابق (٤(
  ).٤٤، ١/٣٧)انظر: املرجع السابق (٥(
  ).١/٦٧)انظر: املرجع السابق(٦(
  ).١/٦٨)انظر: املرجع السابق (٧(
  ).١٢٠حممد الفاخري ( - )انظر: تاريخ الفاخري٨(
  ).١/٨٩عثمان بن بشر ( - )انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٩(
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اطق وما حيتاج إليه الناس، وينتقلون فقد أصبحت القوافل جتوب اجلزيرة حمملة مبنتجات املن
، وبفضل اهللا وماحصل من األمن )١(من منطقة إىل أخرى حبسب احلاجة آمنني مطمئنني

  .)٢(واالستقرار نوع الناس يف منتوجام، وتوفري ما ُحيتاج إليه من مطعومات وصناعات

ها البضائع من خمتلف البالد، وقد أصبحت الدرعية مركًزا جتاريا هاما لرواد التجارة ترد إلي
سواء من الداخل أو اخلارج، وأصبحت أسواقها عامرة مبختلف أنواع البضائع والتجارات، 

واصًفا حال أسواق  -رمحه اهللا -وخمتلف الوافدين للتبضع أو البيع، ويف هذا يقول ابن بشر
 زمن يف ذلك بعد الدرعية أيتر  ولقدالدرعية يف زمن الدعوة، وما آلت إليه احلالة االقتصادية: "

 وكثرة اَألموال من أهلها فيه وما ،- رمحهم اهللا تعاىل -بن عبد العزيز بن حممد بن سعود سعود
 ،اجلياد اخليلما عندهم من و  مثله، يوجد ال الذي والفضة بالذهب احمللى والسالح الرجال
 ،اللسان عده عن يعجز ما الرفاهيات من ذلك وغري ،الفاخرة واملالبس ،اتالعماني  بئوالنجا
 يف وهو مرتفع، مكان يفوأنا  يوما مومسها إىل نظرت ولقد ،والبنان اجلنان حصره عن ويكل

 منازهلابني و  بالطريف، املعروفة سعود آل فيها اليت الغربية منازهلا بني بالباطن، املعروف املوضع
 وموسم ،جانب يف الرجال موسم ورأيت الشيخ، أبناء فيها اليت بالبجريي، املعروفة الشرقية
، وكثرة ما يتعاطونه من واألغنام واإلبل والسالح والفضة الذهب، وما فيه من جانب يف النساء
 كدوي إال فيه تسمع الو  البصر، مد وهو ذلك، وغري عطاءواإل واألخذ والشراء، البيعصفقة 
 مملوءة والغريب الشرقي جانبيه على والدَكاِكني يت،رت شاو  بعت: وقول لغط األصوات من النحل

يكاد حييط به الوصف، فسبحان من  ال ما والسالح، وغري ذلك من األمتعة والقماش اهلدم من
  .)٣(ال يزول سلطانه وملكه"

ووجود هذه األصناف واملعروضات يدل داللة ظاهرة على كثرة ما يرد إىل البلد من 
  تلف البلدان، وهذا يُربز النمو االقتصادي يف هذه احلقبة.التجارات، وكثرة قاصديه من خمُ 

 الواصف يقدر ال وأمواهلا رجاهلا وكثرة أهلها وقوة مبانيها، وعظم البلد هذه قوة وكان"
 يف وإدبارهم فيها وإقباهلم ذكر أبطاهلاأ ذهبتُ  فلو مبعرفتها، العارف حييط وال صفتها، على

                                                           

  ). ٥٠جوهان بوركهارت ( - ) انظر: مواد لتاريخ الوهبيني١(
  ). ٢١٠- ٢٠٣فيلكس ماجنان ( - ) انظر: تاريخ الدولة السعودية األوىل٢(
  ).٩١- ١/٩٠) املرجع السابق(٣(



٣٩٧ 

 سائر من األموال أمحال من أهلها على يدخل وما ،العمانيات والنجائب اخليل كتائب
 العجب ولرأيت ،كتاب يسعه مل األقطار أهل ومن ،أهلها من املسافرين مع هلم اليت األجناس
 واحلجاز، وامه اليمن من اآلفاق أهل من اأحدً  يفقد ال مومسها يف الداخل وكأن العجاب،

 ممن اآلفاق أهل من ذلك غري إىل حاضرم، من وأناس ومصر الشام، وبادية والبحرين وعمان
 تباع ال الدور وكانت ،فيها مستوطن وهذا منها، خارج وهذا فيها داخل هذا عدهم، يطول
 شيء وكل وأكثر وأقل ، بألف والداين ،اآلف ومخسة ، آالف سبعة وأمثاا ا،نادرً  إال فيها

 الدكاكني وسائر ،رياال وأربعون مخسة الشهر يف الواحد الدكان وكروة التقدير، هذا على بقدره،
 كروة بلغت أتت، إذا اهلدم من القافلة أن يل كروُذ  ، نصفب وشيء اليوم،كل  بريال الواحد
 خنالت فاشرتى ويعمره، بيته يوسع أنأراد  منهمن رجًال وأ أريل، أربعة الواحد اليوم يف الدكان
وهن  رياال، ومخسني رياال بأربعني خنلة كل موضعها، لكي يُعمر قطعها يريد البيت، هذا حتت

 أثق من يل كروذَ ، متامه قبل اهلدم عليه وقع ولكنه البيت، وعمر النخل فقطع خنالت عيدان،
 ثالثة طوهلا خشبة فاشرتيت بييت، يف اميزابً  أردت إين: له قال الدرعية أهل من رجًال  أن به

 حىت ،الغاية حد  إىل واخلشب فيها احلطب غال وكان ، ئهوبنا جنره وأجرة أريل، بثالثة أذرع
 بيوا وكل ،بريال الغليظة اخلشبة من والذراع وستة، أريل مخسة بلغ احلطب محل إن: قيل

 مرتفع مكان يف وقفت فإذا ،القبور ساكن أبناء من يكونوا مل ساكنيها كأن ،وقصور مقاصري
 رنتهم مسعت مث ،وإدبارهم وإقباهلم ،فيه وتزايلهم اخلالئق من فيه ما وكثرة مومسها ونظرت

  .)١("جبل عايل من صب إذا القوي السيل دوي فكأنه ،فيه وجنناجهم

وارتفاع أمثان املعروضات، ونفاسة ما يُعرض يدل على مستوى املعيشة الذي وصل إليه 
ارتفاع أسعار العقار الناس يف ذلكم الزمن وعلوه، واالستقرار األمين والرغد املعيشي، وكذلك 

  ينبئ عن الرغبة الـُملّحة يف ُسكىن هذا البلد الستتباب األوضاع فيه.

وقد طبق األئمة الشرع الـُمطهر يف مجيع املعامالت، فُحرم الربا، وإفساد احليل، وما يؤخذ 
من احلجاج من مبالغ لتأمينهم، وكذلك اجلوائز على الطرقات، وُمنعت الضرائب اليت كانت 

  .)٢(ة يف البلدان يف ذلك الوقتسائد

                                                           

  ).٩١- ١/٩٠) املرجع السابق(١(
  ).٢١٩- ١٨هارفرد جونز( - )، وانظر: موجز لتاريخ الوهايب٢٦٥، ١/٢١٦) انظر:املرجع السابق(٢(
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آثاٌر يف اإلصالح االقتصادي، وحماربة الفساد، فكان  -رمحه اهللا -ولقد كان لدعوة اإلمام
يبّني للناس أحكام الشريعة يف مسائل التجارة، واملعامالت، والبيع، وحيارب الفساد، املوجود يف 

 يريد املقاصة، صورة: األوىل مسألتان، عندكم جيري: "-رمحه اهللا -اتمع يف عهده، يقول
 جاء إذا: للشريك ويقول قبضه، قبل الطعام بيع من عنه، املنهي على حيتال أن الناس بعض

 ،املباحة املقاصة من هذا وجيعل يتساقطان، مث ذمته، يف الذي قدر بتمر، علي بعها بدراهم
 الشرط، وفسد العقد صح ا، يوفيه أن عليه وشرط سلعة، منه اشرتى إذا: ذكروا وكذلك
 وينسب آخر، ادينً  ذمته يف الذي الدين قلب إىل حيلة هذه جيعل أن يريد: الناس وبعض
 حيرمان ماأ حىت هذا، ملثل اوحترميً  اكالمً  الناس أشد من ومها واملنتهى، اإلقناع إىل الصحة

  .وغريها العينة مثل ذريعة، يتخذ لئال احليلة، يقصدا مل املتعاقدين كون مع اصورً 

 احملرمة احليل عن فاسألوه اجلواز، وأمثاله هذا يف أحد ادعى إذا: امرارً  لكم ذكرت قد وأنا
 منك اشرتى رجل عن تسألين أنك: ذلك مثال ؟ صورا وما معناها ما هللا، خمادعة هي اليت

 هذا: لك قلت غريمها، أو اطعامً  أو اثيابً  العشرين تساوي وهي ،امشخصً  بعشرين سلعة
 مائيت يقرضين أن يريد ألنه إال أبرئه ومل مين، يشرت مل إنه: قلت فإذا ،باإلمجاع صحيح

 تساوي سلعة بعين ولكن يصح، ال ربا هذا: يل وقال ا،مشخصً  عشرين بربح مشخص،
 وكذلك ،شك بال هللا واملخادعة الربا، صريح هذا لك قلت منها، أبرئين ذلك بعد مث عشرين،

 بيع جيعل أو املقاصة، من قبضه قبل الطعام بيع على التحيل جيعل فالذي الصورة، هذه أشباه
 هذه بال بتحرميه تصرحيهم مع ا،دينً  السلم مال رأس كون جعل إىل حيلة ا، ليوفيه السلعة
 .باملكابرة إال افرقً  جيد ال فإنه تلك؟، وبني الصورتني هاتني بني الفرق ما: اسألوه احليلة،

 أنتم عليها نشأمت قد الربا على احليل أن: وهي عليها، التنبيه ينبغي: فائدة وههنا 
 مفارقتها عليه صعب عليها، اإلنسان نشأ اليت واألمور" التصحيح" وتسموا ومشاخيكم،

 له يوفق ال عظيم أمر املشايخ، عليه وما اآلباء مذهب وترك والرسول، هللا واالستجابة بالكلية،
 وال مرة، أول الشرك تفهموا مل أنكم فكما الشرك، أمر مثل ومسائله احليل فأمر اخللق، أكثر
 وتسميتها عليها، نشأتكم ألجل احليل، فكذلك اآلن، إىل كله تفهموه ومل ثالثة، وال ثانية



٣٩٩ 

 اللهفان إغاثة يف والتمثيل واملطالعة هلا، التدبر فأكثروا وفطنة، نظر إىل منكم حتتاج التصحيح
  .)١("وغريها

عن أكل أموال الناس بغري وجه حق، فلم يؤخذ من التجار ما كان  -رمحه اهللا -ىولقد 
متفشًيا يف عصره، وبعد عصره من الضرائب اليت تؤخذ منهم، "فلم تكن الضرائب التعسفية، 
اليت تسمى عونة يف الشرق معروفة على اإلطالق يف املناطق الوهابية؛ إذ مل يتطلب من أحد أن 

مما كان عليه أن يدفعه إىل جباة الزكاة أو ضريبة جزاء عن جرم ارتكبه، وكان  يدفع أكثر
األغنياء حمميني متاًما من جشع احلكومة، ورمبا كانت تلك البالد هي الوحيدة يف الشرق اليت 

  حيدث فيها ذلك األمر.

بًدا على فتجار مكة األغنياء الذين حتوي مستودعام أحسن املالبس البدوية مل ُجيربوا أ
  . )٢(دفع أي مبلغ من املال؛ بل مل ُجيربوا على إهداء أية هدايا مثينة إىل سعود"

وهذا من أوضح األدلة على أثر الدعوة يف اإلصالح االقتصادي وحماربة الفساد، لوضوح 
ة للناس واملتوافقة مع الشرع الـُمطهر، مما أسهم يف محاي -رمحه اهللا -املبادئ اليت وضعها اإلمام

  اتمع من شرارات االنفجار اليت قد تعصف به.

فكانوا يلتفون حول الدولة كلما انتابتها النوائب؛ وذلك ألن السلطة الدينية هي السلطة 
 حممد بن العزيز عبد اإلمام السياسية، وال فرق بني السلطتني، فكل منهما ُميثل اآلخر، يقول

 يف إال هو ليس أم عليها؟ املنصوص األنواع تةالس يف هو هل الربا، عن عندما سئل سعود بن
  .النسيئة؟

 األنواع يف النسيئة ربا: هو األمة، عليه واتفقت � اهللا رسول عن ثبت الذي: فأجاب"
 بالذهب، والذهب بالشعري، والشعري بالتمر، والتمر بالرب، الرب: "عبادة حديث يف اليت الستة،
 األمة كثري عليه فالذي النسيئة، عدم مع الفضل ربا وأما، )٣(" بامللح وامللح بالفضة، والفضة
 ابن ذلك يف وخالف وغريمها، الصحيحني يف مشهورة، كثرية أحاديث عليه ودليلهم ،حترميه

                                                           

مجع: عبد الرمحن بن قاسم  –)، والدرر السنية يف األجوبة النجدية ٩-٢/٨فتاوى ومسائل(–) جمموع مؤلفات الشيخ ١(
)١٩٣ -١٩٢/ ٦(  

  ).٤٩جوهان بوركهارت( - ) مواد لتاريخ الوهابيني٢( 
  ). ٢١٧٠) ( ح ١٦٩باٌب: بيع التمر بالتمر ( -كتاب البيوع  –) رواه البخاري يف صحيحه ٣(
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٤٠٠ 

 من وغريه اخلدري، سعيد أبو ناظره ملا ذلك، عن رجع إنه قيل مث ،-عنهما اهللا رضي –عباس
 إليه، املشرتي اضطرار مع النسيئة لـألج يومه، سعر من بأكثر امتاعً  باع من وأما، الصحابة

 -قوله لظاهر العلماء، أكثر عند جائزة وهي" املضطر بيع" تسمى املسألة فهذه ال؟ أم حيل هل
��w�s: - تعاىل \[�Z�Y�X�Wv)١(

" التورق" فمسألة ا،متورقً  املشرتي كان فإن، 
 التابعني، وبعض العزيز، عبد بن عمر ومنعها جوازها، على ومجهورهم فيها، العلماء اختلف
  .)٢("عنه رواية يف وأمحد

: وعلي اهللا وعبد وإبراهيم حسني: الشيخ أبناء وعلى هذا املنهج سار أتباع الدعوة، يقول
 ومل الغرمي على الدين حلّ  إذا املعسر، على الدين قلب ،- الربوية املعامالت أي -: ومنها"

 يف ا أوفاه مث ذمته، يف طعام يف إليه وأسلمها دراهم، الدين طالب أحضر الوفاء، على يقدر
 وإمنا دراهم، إليه يسلم مل فإنه بصحيح، ليس فاسد وهو ا،تصحيحً  هذا ويسمون العقد، جملس
، عليه الدين قلب جيوز ال واملعسر استيفائه، عن عجز ملا ذمته، يف الذي الدين عليه قلب

 وعاقبته بركته، وتذهب املال، متحق املعامالت هذه فإن عقوبته، واحذروا ،اهللا بتقوى فعليكم
 على الدين حل فإذا فيه، الربكة عدم من الدنيا، يف صاحبه به يعاقب مما أعظم اآلخرة يف

)٣(��w�É�À¿��¾�½v:تعاىل قال كما عليه، قلبه على التحيل لغرميه جيز مل املعسر،
 وإن 

 ا ويذهب البائع، ويقبضها دراهم، إليه فليدفع ويعامله، إليه يسلم أن وأراد ا،ملي  الغرمي كان
 فيها يتصرف حبيث يومني، أو ايومً  عنده وأخذت متلكها فإذا احلال، يف ا يوفيه وال بيته، إىل
  .-تعاىل -اهللا شاء إن به بأس ال فهذا منها، أوفاه مث يشاء، مبا

 كلها واحليل احليل، إىل ذريعة ألنه لكم، ينبغي فال العقد، جملس يف ا االستيفاء وأما
 التحيل وأما الشرعي، بالقبض قبضه من بد  فال الَكداد، على التمر حل إذا وكذلك ،حمرمة
 منه أوفاه الذي على يبيع وال صاحبه، يأخذه بل ا،أيضً  ينبغي فال صاحبه، على قلبه على

                                                           

  ].٢٧٥) سورة البقرة آية رقم [١(
  ).٦/١٠٧مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية٢(
  ].٢٨٠) سورة البقرة آية رقم [٣(



٤٠١ 

 فتحصل منه، قبضه الذي الطعام غري اطعامً  فليبعه البيع أحب فإن ،قليًال  وال اكثريً  ال ا،شيئً 
  .)١( "تعاطيها جيوز ال اليت احليل، عن واالحتياط التَنزه وحيصل املعاملة،

يف إصالح االقتصاد وبناء اتمع  -رمحه اهللا -وهذه األقوال تدل على أثر دعوة اإلمام
  اإلسالمي، وهذا كان له األثر يف احلالة االقتصادية الراقية اليت وصلت هلا البالد.

ومن بعده من أئمة آل سعود وأوالدهم، وأتباعهم،  - رمحه اهللا -ولقد كان اهتمام اإلمام 
يف إصالح اقتصاد اتمع من أجل إقامة شريعة اهللا كاملة، على كافة اخللق، يف البالد التابعة 

ة: (األوىل، والثانية، والثالثة)، حىت يستقر العيش واتمع، هلم، ويف كل أحناء الدولة السعودي
  ويتحقق األمن الفكري واالجتماعي، الذي به حييا الناس حياة طيبة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).١١٨/ ٦مجع: عبد الرمحن بن قاسم ( -) الدرر السنية يف األجوبة النجدية١(
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٤٠٢ 

  المبحث الثاني: توفر الموارد
من الـُمتقرر أن أي دولة ال ميكنها البناء، والقيام بدورها؛ إال بتوفر موارد تستطيع من 

املبحث السابق حرصت أشد خالهلا القيام باملهام املنوطة ا، ومبا أن الدعوة كما تبني يف 
احلرص على نقاء املوارد االقتصادية مما ُخيالف الشرع؛ ألا قامت على منهج أساسه وأصوله 

  مستمدة من شريعة اهللا.

وكانت اجلزيرة شحيحة املوارد الطبيعية بسبب موقعها اجلغرايف، وخلوها من األار، 
ل قيام الدعوة؛ ولضعف الوازع الديين يضطرب ووسطها أشد ُشحا وأعظم قساوة؛ لذا كانت قب

أمنها، ويعيش سكاا يف حالة استنفار قصوى لظروفها اليت حتيط ا من مجيع النواحي، وملا 
: -تعاىل -مّكن اهللا هلذه الدعوة الرشيدة، وساندا هذه الدولة الراشدة حتقق فيها موعود اهللا

�w�r�q�p�o�n�m�l�k�j~�}|�{�z�y�x�w�vu�t�s���
¦�¥�¤�£¢�¡��ª�©�¨�§v )١(.  

إن من واسع فضل اهللا على هذه الدولة الفتية إبان قيامها، أن طبقت شرع اهللا يف سائر 
ظروفها سلًما، أو حربًا، فآمنت وأمنت، وما تبع ذلك من توسع أدى إىل تنوع البيئات بعد 

اهللا ا على أنصار  توحيد أطراف اجلزيرة وما صاحب ذلك من تنوع مصادر الدخل، اليت أفاء
  واليت ُميكن إمجاهلا يف التايل:  )٢(دينه

 الزكاة:  - ١

وهي ركن من أركان اإلسالم، حدد الشرع أهلها، ومقدارها، وأصنافها وشروطها، وكانت 
جتىب لبيت مال املسلمني، وُتصرف يف مصارفها، ويف كثرة ما ُجيىب من أموال يدل على ازدهار 
 ، الوضع االقتصادي، فقد بلغت يف عام من األعوام زكاة علوى من مطري أحد عشر ألف

ألًفا، ومن هتيم سبعة آالف، وكان ُجيىب من عنزة، وبوادي خيرب، واحلويطات  وبريه اثىن عشر

                                                           

  ].٣- ٢) سورة الطالق آية رقم [١(
  ). ٢٢٦- ٢١٩هارفرد بريدجز(- لتاريخ الوهايب ) انظر: موجز٢(



٤٠٣ 

أمواٌل كثريٌة عظيمٌة، ومن بوادي مشر والظفري وقحطان وعتيبة وجهينة وآل مره والعجمان 
  .)١(وغريهم، ما يعجز عنه احلصر، وهذا أثر من آثار تطبيق شرع اهللا والتمسك به

)   ٢٣١٠٠٠٠عهد الدولة السعودية األوىل من الزكاة إىل (بل وصلت املوارد املالية يف 
)٢(.  

الذين يبعثهم لقبض زكاة  -رمحه اهللا -ووصل عدد عّمال اإلمام سعود بن عبد العزيز
البوادي بضًعا وسبعني عاملة، وعدد كل جمموعة سبعة رجال، وهذا فضًال عن ُعمال نواحي 

روض التجارة، فيأيت إىل جند من األموال ما يصعب عده البلدان الذين يقبضون زكاة الثمار، وع
  .)٣(وحصره

ويف الدولة السعودية الثانية بلغ ما ُجيىب من زكاة بعض األقاليم الداخلية قرابة 
  .)٤() ، إضافة إىل ما يرد من مناطق اخلليج العريب، واحلجاز، وعسري٧٧٥٠٠٠(

على ما كان عليه األمر يف الدولتني السابقتني من ويف الدولة السعودية الثالثة اليت سارت 
دفع للزكاة، حيث إا ركن من أركان اإلسالم، وقيامها بسد احتياجات الرعية واليت هي من 

 .)٥(مسؤليات اإلمام، ولو دعا األمر إىل االستدانة من ذوي اليسار 
 غنائم احلرب:  - ٢

اليت ينتصرون فيها، وتشمل األراضي،  وهي األموال اليت حيوزها الـُمحاربون بعد املعركة
واألموال، واملواشي، والسالح بأنواعه، واخليول، وما يتبع ذلك من األموال املنقولة، وقد دخل 

هـ) ١٢٠٥على الدعوة وأنصارها من جراء ذلك أمواًال عظيمة، ومن ذلك ما متت حيازته سنة (
، )٦(وأكثر من مائة ألف من الغنم من إحدى الوقائع يف تلك السنة، وهو أحد عشر ألف بعري،

هـ) فقد غنم ١٢١٠ونتيجة حلملة قام ا الشريف غالب ضد الدولة السعودية األوىل عام (
                                                           

  ).٢٧٠- ١/٢٦٩عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند١(
عبد الرحيم عبد  –)، والـدولة السعـودية األوىل ٢٧٢حسن الريكي ( - ) انظر: ملع الشهاب يف سرية حممـد بن عبد الوهاب٢(

  ).٢٥٣الرمحن (
  ).٣٣١- ١/٣٣٠عثمان بن بشر( - ريخ جند) انظر: عنوان اد يف تا٣(
  ).٧٣٣- ٧٢٩حصة الزهراين( - ) انظر: احلالة االجتماعية واالقتصادية يف الدولة السعودية الثانية٤(
  ).٢/٣١٦عبد اهللا العثيمني ( - ) انظر:: تاريخ اململكة العربية السعودية٥(
  ).١/١٩٦عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٦(
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٤٠٤ 

أهل الدعوة منها مائيت ألف من الغنم، ومن اإلبل ثالثون ألًفا، إضافة إىل ما حصلوه من 
ذلك ما غنمه اإلمام سعود بن ، وك)١(األموال والطعام واألزواد، وما حازوه من املتاع والسالح

  ، وتتبع ذلك يطول.)٢(عبد العزيز من قبائل مشر والظفري وغريهم، فغنموا أكثر حملتهم وإبلهم

كما أن مجيع الغزوات اليت ُتشن على الدولة، أو تشنها على اخلصوم غالًبا نتائجها   
، فيجىب إىل )٣(لدولةلصاحل الدعوة وأئمتها، وينتج عنها مال وفري ُيصب جزء منه يف خزينة ا

  .)٤(الدرعية من األمخاس والغنائم ما يصعب عده

ويف الدولة السعودية الثانية، وخاصة يف عهدي اإلمامني تركي بن عبد اهللا، وفيصل بن 
تركي، كانت الغنائم من أهم مصادر الدخل، وقد دخل عليهم بسبب االنتصارات اليت 

  حققوها دخوالت كثرية.

ـ) يف غزو تركي بن عبد اهللا للخرج، وما حصل من مناوشات أعقبها ه١٢٤٠ففي عام (
هـ) حصل اإلمام تركي بن عبد اهللا ١٢٤٢، ويف سنة ()٥(صلح حصل مبوجبه على خيل وسالح

هـ) حصل لإلمام ١٢٤٥، وكذلك يف وقعة السبية سنة ()٦(على غنائم من غزوه لبين خالد
وعندما امتنع بعض أتباع اإلمام عن دفع الزكاة، وهربوا  ،)٧(ومجوعه من هذه الغزوة أمواال طائلة

هـ)، وغنم منهم كثريًا من األموال واإلبل واألغنام، وغريها ١٢٥٠من اجلباة، أغار عليهم سنة (
  . )٨(من األمحال

                                                           

  ).٢/٩٣٠) انظر: تاريخ ابن غنام(١(
  ).٢٤٥- ١/٢٤٤عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ).٢١٩هارفرد بريدجز( - ) انظر: موجز لتاريخ الوهايب٣(
  ).٥٧جوهان بوركهارت ( - )، ومواد لتاريخ الوهابيني١/٣٣١عثمان بن بشر ( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٤(
  ).٢/٢٩عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٥(
  ).٢/٤٤) انظر: املرجع السابق (٦(
  ).٢/٦١) انظر: املرجع السابق (٧(
  ).٢/١١٣) انظر: املرجع السابق (٨(



٤٠٥ 

وابنه  -عبد العزيز بن حممد بن سعود - وقد ذُكر أن ما كان" ُحيمل إىل الدرعية يف زمن
من غري الزكوات واألمخاس، وغري ذلك من السالح، واخليل العتاق، واإلبل، سعود من األموال و 

  . )١(ما يفوق على أهل النواحي والبلدان وضعفائهم، وضعفاء البوادي ال حيصيه العد"

وهذا بعكس ما يفعله عساكر الدولة الرتكية، وأتباعها من الوالة احملليني أو التابعني 
د من السلب والنهب واالستيالء على أموال الناس بأي وسيلة، للدولة، أو كان سائًدا يف جن

هـ)، وكذلك ما صودر من ١٢٣٦ومن ذلك ما ُصودر من الناس من أموال يف الرياض سنة (
أموال أهل القصيم وسدير واحململ والوشم فقد أخذوا ما عند الناس من الدراهم والذهب 

من حلي، بل وأخذوا الطعام والسالح  والفضة، ووصل احلال إىل أن أخذوا ما على النساء
، وكذلك ما ُأخذ على أهل بالد األحساء من )٢(واملواشي واألواين، وخربوا الدور وقطعوا النخيل

هـ) حيث فرض على أهل البيع والشراء ١٢٥٤األموال من قبل ممثل باشا مصر سنة (
لى كل ما بيع من الدواب  والصناعات، والزروع بأنواعها حىت أعالف الدواب شيًئا معلوًما، وع

كذلك، وما فُرض على أهل بلدان القصيم، وسدير والوشم واحململ، ففيه من الظلم واجلور يف 
أخذ األموال بغري وجه حق ما ال يعلمه إال اهللا؛ إذ إم يزيدون على أخذ الزكاة ربع املال أو 

  .)٣(مثنه أو ثلثه حسب أهوائهم، ِشرعة ما أنزل اهللا ا من سلطان

ويف الدولة السعودية الثالثة كان جزء من الدخل يف بداية قيام الدولة مما يُغنم من 
  .)٤(املعارك

 الصدقات واهلبات والدخوالت اخلاصة:  - ٣

فقد كان للرعية وسد احتياجتهم نصيٌب منها، وذلك لتحقيق الكفاية، وتوفري سبل 
غلت األسعار بسبب القحط هـ) عندما ١١٩٧العيش الكرمي، فمن ذلك ما حصل يف عام (

بصدقات كثرية وزعت على  -رمحه اهللا -وقلة األمطار، فأمر عبد العزيز بن حممد بن سعود
، وكان من رمحته برعاياه أن ال يستكثر إعطاءهم األموال، وتفقد حمتاجهم )٥(احملتاجني

                                                           

  ).١/٢٦٩) املرجع السابق (١(
  ).٤٠٦-١/٤٠٥عثمان بن بشر( - )انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٢(
  ).١٥١-٢/١٤٥السابق () انظر: املرجع ٣(
  ).٢/٣١٦عبد اهللا العثيمني ( - ) انظر: تاريخ اململكة العربية السعودية٤(
  ).١/١٧٧عثمان بن بشر( - ) انظر: عنوان اد يف تاريخ جند٥(
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٤٠٦ 

العطاء  مع ذلك كثري - رمحه اهللا تعاىل -، " وكان)١(بالصدقة، واحلرص على تفحص أحواهلم
والصدقات للرعية، والوفود واألمراء والقضاة، وأهل العلم وطلبته، ومعلمة القرآن، واملؤذنني 
وأئمة املساجد، حىت أئمة مساجد خنيل البلدان ومؤذنيهم، ويُرسل قهوة ألهل الصالة يف الليل 

دون إليه يف ليايل رمضان، وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند املعلم يصع
بألواحهم، ويعرضون عليه خطوطهم، فمن حتاسن منهم خطه أعطاه عطاًء جزيًال وأعطى 

  الباقني دونه.

وكان عطاؤه للضعفاء واملساكني يف الغاية، فكان منهم من يكتب إليه، منه ومن أمه 
 خيصه، فيوقع لكل كتاب منهم عطاء، وكان -وحده -وزوجته وابنه وابنته، من كل واحد كتابًا

رياًال، وأقل وأكثر، وكان إذا مات الرجل من مجيع نواحي  )٢(الرجل يأتيه ذا السبب عشرون
جند يأيت أوالده إىل عبد العزيز وابنه سعود كذلك، فيستخلفونه فيعطيهم عطاء جزيًال، ورمبا  

  كتب هلم راتًبا يف الديوان.
الصدقات، يف كل وقت وكل  وكان كثريًا ما يُفرق على أهل النواحي والبلدان كثريًا من

سنة، يُعطي أهل كل بلد، وكل أهل ناحية، ألف ، وأقل وأكثر، ويسأل عن الضعفاء، 
  واأليتام يف الدرعية وغريها، ويأمر بإعطائهم، وكثريًا ما يُفرق على بيوت الدرعية وضعفائها.

العلم وتعليمه، وكان كثريًا ما يكتب ألهل النواحي حيضهم على تعليم القرآن وتعلم 
وجيعل هلم راتًبا يف الديوان، ومن كان منهم ضعيًفا يأمره أن يأيت إىل الدرعية، ويقوم جبميع 

  .)٣( أنوابه"
يف مكه من صدقات وعطاء ال يوصف من   -رمحه اهللا - وما بذله سعود بن عبد العزيز

، ويف حجه )٥( هـ)١٢١٧، ويف عمرته عام ()٤( هـ)٢١١٥كثرته، وذلك يف حجه عام (

                                                           

  ).١/٢٦٣) انظر: املرجع السابق(١(
تفاع األسعار، أربعة آصع من التمر، أو ) علًما أن الريال كانت قيمته عالية يف ذلك الوقت، إذ يُشرتى به يف حالة ار ٢(

  ). ١/٢٨٥إحدى عشرة وزنة من التمر. انظر: املرجع السابق(
  ).٢٧١- ١/٢٧٠) املرجع السابق(٣(
  ).١/٢٥٦) انظر: املرجع السابق(٤(
  ).١/٢٦٠) انظر: املرجع السابق(٥(



٤٠٧ 

، ويف حجه )٣( هـ)١٢٢٤، ويف حجه عام ()٢( هـ)١٢٢٣، ويف حجه عام ()١(هـ)١٢٢٢عام(
  .)٥( هـ)١٢٢٦، ويف حجه عام ()٤( هـ)١٢٢٥عام(

يعتين بالفقراء واحملتاجني واألرامل واأليتام، وكان ُحيسن  - رمحه اهللا -وكان اإلمام تركي
لك من أمواهلم وما كان يُهدى لألمراء من هدايا ، وذ)٦(إليهم ويربهم، ويُنفق عليهم وُيكرمهم

 .)٧(نفيسة، وهبات من جهات ُخمتلفة

 توفر املوارد بسبب األمن:  - ٤

إن عدم األمن ينقطع به املعاش، وينشغل الناس بأنفسهم عن النظر يف أمور معاشهم 
عرتاض ومعادهم، إذ تتعطل التجارات والزراعات، وترتفع األسعار، بسبب إتالف احملاصيل، وا

، ويف استتباب األمن يتفرغ الناس لسبل معاشهم ومعادهم، وينعمون حبياة )٨(التجارات وسلبها
هانئة هادئة، ففي الدولة السعودية األوىل اليت ُضرب ا املثل يف األمن بلغ سعر الرب ثالثة عشر 

ة الثانية وصل سعر ، ويف عهد الدولة السعودي )٩(صاًعا بريال، والتمر سبع وثالثني وزنة بريال
الرب مخسة وثالثني صاًعا بريال، والتمر سبعني وزنة بريال، وهذا خالف من مل يُطع لإلمام من 
أهل األوطان، وما حوهلم من البلدان يف وقتهم، حيث الغالء والندرة يف الزاد بسبب اختالل 

ية من نواحيها، وتوجه ، ويف الدولة السعودية الثالثة ضرب األمن بأطنابه يف كل ناح)١٠(أمنهم
  الناس للعمل والكسب بكل أمن وطمأنينة ال خيشى أحدهم إال اهللا. 

  

                                                           

  ).٢٨٦/ ١) انظر: املرجع السابق(١(
  ).٢٨٨/ ١) انظر: املرجع السابق(٢(
  ).٢٩٤/ ١نظر: املرجع السابق() ا٣(
  ).٣٠٢/ ١) انظر: املرجع السابق(٤(
  ).٣١٠/ ١) انظر: املرجع السابق(٥(
  ).٩٦، ٩٤/ ٢١) انظر: املرجع السابق(٦(
  ).٧٢٩حصة الزهراين( - ) انظر: احلالة االجتماعية واالقتصادية يف الدولة السعودية الثانية٧(
  ).٢/٣٠عثمان بن بشر( - د) انظر: عنوان اد يف تاريخ جن٨(
  ).١/٢٩٩) انظر: املرجع السابق (٩(
  ).٧٩، ٢/٧٧) انظر: املرجع السابق(١٠(
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٤٠٨ 

 الزراعة:  - ٥

فقد أمن الناس على حماصيلهم نتيجة األمن واالستقرار الذي ساد عند سيادة الدعوة 
والدولة، فسعوا إىل تنشيط مزارعهم، واستعانوا جبهود غريهم لتحقيق عائدات أكرب لوجود 

  .)١(وطرق آمنة يستطيعون من خالهلا تصريف إنتاجهم وزيادة دخوالمأسواق 
 التجارة:  - ٦

وقد ازدهرت كما مضى وتعددت سبلها ووسائلها، وازدادت جماالا بسبب تعدد احلرف 
والصناعات، وحاجات الناس، وقامت املصانع حسب متطلبات العصر، وما توصل إليه العامل 

ري، وتوافرت األسواق املفتوحة، وكل ذلك مل يتحقق إال بتحقق من تقنيات، فزاد التبادل التجا
 . )٢(األمن

 ما أخرج اهللا من كنوز األرض: - ٧
ومما انفردت به الدولة السعودية الثالثة من موارد سدت حاجات الناس وفاضت عنها، ما 
أخرجه اهللا هلم من النفط الذي نافست به كربيات الدول يف اقتصادها، وما تبع ذلك من 
صناعات برتوكيميائية، وما تبع ذلك من تنوع اإلنتاج الصناعي يف مجيع ااالت، وكذلك ما 

، وذا حتقق للمواطن موارد مل تكن يف )٣(صاحب ذلك من إنتاج حبري، وزراعي، وحيواين
��احلسبان تستوجب ذكرًا للمنعم وشكرًا � � ��w�d�cb�a�`�_�^�]

�i�h�g�f�ev )٤(.  
  
  
  
  

                                                           

  ).٢٣١- ٢٣٠عبد اهللا العجالن ( - ) انظر: حركة التجديد واإلصالح يف جند يف العصر احلديث١(
  ).٢٣١) انظر: املرجع السابق(٢(
  ).٣٢٢- ٢/٣١٦عبد اهللا العثيمني ( –) انظر: تاريخ اململكة العربية السعودية ٣(
  ].٧) سورة إبراهيم آية رقم [٤(



٤٠٩ 

  إعادة بناء القيمالمبحث الثالث: 
القيم لغة: قيل: القيم مصدر مبعىن االستقامة واالعتدال، يُقال: استقام له األمر، وقـام 

�: -تعاىل -الشيء واستقام: اعتدل واستوى، وقوله w�F� E� D� C� B� A
TGv)١(

، وهي املالزمة واحملافظة، والثبات �أي: عملوا بطاعته، ولزموا سنة نبيه  
  . )٢(كوالتمس

أما القيم يف االصطالح فهي: "مبادئ حتث على الفضيلة، وموجهات للسلوك اإلنساين 
  .)٣("�لصاحله وصاحل جمتمعه، وتستمد أصوهلا باألمر والنهي من القرآن الكرمي وسنة الرسول 

وإن اهللا حلكمته، ولكمال قدرته، خلق آدم وأسكنه اجلنة، وأنزله إىل األرض واستخلفه 
فيها ذريته، ووهب اإلنسان عقًال وفكرًا ومتييزًا، وسخر له ما حيتاج إليه، ومع ذلك فيها، وبث 

مل يكن يستطيع أن يستقل ذه اإلمكانات عن االحتياج هلداية وإرشاد لكي يسعد يف دنياه، 
وينعم يف أخراه؛ ولذا أرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب، اليت اشتملت على الـُمثل العليا والقيم 

  .األمسى
ومع ذلك يشهد التاريخ أن الناس رغم وضوح البيان، وبقاء احلجة يتنكبون الصراط لغلبة 
اجلهل واستحكام الشهوة وقوة الشبهة، فانغمسوا يف محأة الشرور، وغاب املنهج احلق، ورأوا 

ه املنكر معروفًا، واملعروف ُمنكرًا، ولذا احتاجوا إىل من ينربي لبيان احلق ونشره، وتعاهد بنيان
الذي أصابه االيار واالضمحالل، وال شك أن وضوح األهداف والسعي لتحقيقها حيتاج إىل 

 قيم تستقر يف نفوس الناس وُحتفزهم إىل العمل لتحقيقها.
توجد فيه بعض القيم،   - رمحه اهللا -وقد كان اتمع الذي ظهرت فيه دعوة اإلمام

وه، وقـد وصل من االهتمام ذا األمر إىل وهي مما توارث والشجاعة، ووفادة الضيف،كالكـرم، 
  .)٤(حد املنافسة

                                                           

  ].٣٠) سورة فصلت آية رقم [١(
  ).٣٥٧-١١/٣٥٤باب القاف( - ابن منظور- )، ولسان العرب ٧٥٧) انظر: مقاييس اللغة البن فارس (٢(
) جملة  ٢٦١حممد وجيه الصاوي ( - وقطر) القيم اإلسالمية املتضمنة يف كتاب القراءة للصف الثالث االبتدائي يف مصر ٣(

  م).١٩٩٠جامعة قطر( - كلية الرتبية
- )، وتاريخ الوهابيني وحياة العرب االجتماعية٢٣زكريا كورشون( - ) انظر: العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العثماين٤(

  ).١٣٧آندرو كرايتون (
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٤١٠ 

وذكر األلوسي صورًا من القيم اليت كان عليها أهل جند، وأا ما كان عليه العرب، وهي  
"الوفاء، والغرية، وصيانة العرض، وحماماة الدخيل، وصدق اللهجة، والشجاعة،... ومراعاة 

  . )١(احلقوق والعهود،...، واحللم"

أن هذه القيم، وإن كانت مغروسة أصًال يف نفس العريب، إال أا مع البعد عن هدي  غري
الكتاب والسنة أصاا ما أصاا من تفسريات خاطئة أبعدا عن مضامينها املثلى، ومكانتها 

  العليا اليت جاء ا اإلسالم.

يرتكب ومن ذلك ما كان سائًدا يف جند مما يسمى بالدخيل، حيث إن الشخص الذي 
جرمية قتل، أو غريها حيل دخيًال على قبيلة أخرى يلتجئ إليها وحيتمي ا عن أخذ الثأر 

  ، وذلك لغياب تطبيق الشرع يف واقع الناس.)٢(منه

ومثله من يقع أسريًا بسبب السرقة والسطو فإنه يستطيع فك أسره باحتمائه بأحد أفراد 
  .)٣(به كحبل وحنوه أسرة املسطو عليهم باملالمسة، أو بوسيلة تصله

وأعظم مما ذُكر انطماس القيم الفطرية املركوزة يف النفس البشرية، وهي ما يتعلق حبق اهللا 
  وإفراده بالعبادة، وما طرأ عليها من احنراف أوقع يف الشرك أو البدعة.

ىت وال شك أن هناك تالزًما بني قوة العقيدة وسالمتها، وبني القيم الفاضلة والتزامها، فم
صحت العقيدة، ورسخت يف نفوس الناس أدى ذلك إىل التزام القيم الفاضلة، وسيادا يف 
واقع الناس، وكذلك إذا سادت القيم الفاضلة يف اتمع أدى ذلك إىل زيادة الرابطة العقدية 

  . )٤(واألخوة اإلميانية

بنائها وفق منهج رباين  إىل عظم مكانة القيم، وضرورة إعادة -رمحه اهللا - وقد تنبه اإلمام
  .�يستمد أصوله من كتاب اهللا وسنة رسوله 

                                                           

  ).٥٦) تاريخ جند (١(
  ).٢١٥بريدجز ( هارفرد- ) انظر: موجز لتاريخ الوهايب٢(
  ).١٤٥- ١٤٣آندرو كرايتون (- ) انظر: تاريخ الوهابيني وحياة العرب االجتماعية٣(
  ).٤٦٦- ٤٦٥عبد اهللا اجلربوع ( - ) انظر: أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة٤(



٤١١ 

فمن حقيقة الدعوة أا رجعت بالعرب إىل الدين احلق مما نتج عنه مزاولة القيم اإلجيابية 
  . )١(اليت جاء ا بدقة، واليت كانت تتعارض مع ما كانوا عليه من جفاء

نواع القيم كما سيأيت، وإمنا عّلم أتباعه ما مل يقتصر على نوع من أ -رمحه اهللا -فاإلمام
  .)٢(ينبغي أن يقولوه وما ال ينبغي، يف خماطبام وألفاظهم حىت لو كان ُمستكَرها

فهذه الدعوة املباركة أوجدت نقلة جذرية يف مجيع أنواع القيم، واليت أصبحت تنظم حياة 
  .)٣(وابط تنظيم حيامالناس وعالقام، بل وصفة راسخة يتمتعون ا وضابط من ض

ويتضح ذلك جليا من خالل ما سيطر على جمتمع اجلزيرة من تقاليد وأعراف خّلفها 
الضعف الذي حدث عند املسلمني، وبعدهم عن تعاليم الدين، فلما جددت الدعوة ما 
اندرس من الدين، وعادت بالناس إىل هدي الكتاب والسنة، ومها مصدر التوجيه األول للعقل، 

فكر اإلنساين الرشيد، استعادوا قدرًا عظيًما من القيم اليت كانت تز كلما اهتزت الدعوة، وال
حيث كان يعود اجلفاء واألعراف اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان كلما ضعفت الدولة كما يف 

  .)٤(الدول السعودية األوىل والثانية

ان اإلسالمية، بل طالت حىت بالد وقد تفشت األخالق الرديئة قبل قيام الدعوة يف البلد
احلرمني، وقد انتشرت الـُمخالفات العقدية، والشهوات املشينة، والرخص املفتوحة اليت مينحها 
رؤساء القوافل ملن هم حتت إمرم، وال شك أن هذا ُخمالف لطهارة األخالق اليت جاء ا 

ا قبل قيام الدعوة األخالق الفاضلة ، بل قد دمر اخللل يف العقيدة الذي كان سائدً )٥(اإلسالم
بإعادة بناء القيم؛ إميانًا منه بضرورا للحفاظ على  -رمحه اهللا -، وقد اعتىن اإلمام)٦(لألمة

عقيدة األمة ومحاية عقوهلا، ويتضح ذلك من خالل مناذج وأمثلة ألبرز القيم واليت يضيق املقام 
  عن حصرها، ومن أبرزها ما يأيت: 

                                                           

  ).٢١١هارفرد بريدجز (- لوهايب)، وموجز لتاريخ ا٢٦جوهان بوركهارت ( - ) انظر: مواد لتاريخ الوهابيني١(
  ).١٠٦عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب( - ) انظر: املقامات٢(
التليلي - ) انظر: صدى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف البالد التونسية يف عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز٣(

  ).٥٠لويس كورانسيه(- )، وتاريخ الوهابيني١٩العجلي(
  ).٣٩٨، ١٧٠- ١٦٩عبد الرمحن الزنيدي( - : تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية وآثاره يف احلياة) انظر٤(
  ).١٩( جوهان بوركهارت-) انظر: مواد لتاريخ الوهابيني٥(
  ).٢١١(هارفرد بريدجر -) انظر: موجز لتاريخ الوهايب٦(
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٤١٢ 

 قيمة الحق:  -١

  احلق يف حق اهللا إفراده بالعبودية، والعمل مبقتضى شرعه.

 ،- تعاىل -اهللا حق حمضُ  االعتقادبقوله: " -عز وجل - حق اهللا -رمحه اهللا -وجيلي اإلمام
   .)١("غريمها عن فضال مرسل، لنيب وال مقرب مللك ال شيء منه يصلح ال

 حق: هو الذي التوحيد وبيان"منزلة هذه القيمة وعلو مكاا بقوله:  - رمحه اهللا -ويوضح
 ،نفسه نصح امرأً  اهللا فرحم رمضان، وصوم والزكاة الصالة من أفرض وهو العبيد، على اهللا

 ذلك عن سأل فإن ،أعماال منهما لكل جعل -وجل عز - اهللا وأن ا،ونارً  جنة وراءه أن وعرف
  .)٢("- تعاىل -اهللا توحيد: اجلنة أهل أعمال رأس وجد

لبيان قيمة حق اهللا، وما عليه أهل الزمان من غياب هذه  - رمحه اهللا -ويف معرض جوابه
القيمة عن واقع حيام، وتقدمي ما ورثوه من العرف والعادة على ما جاء من احلق يف كتاب اهللا 

 من واإلثبات النفي من تضمنتا وما الشهادتان: وأوالها أمهها أن فاعلميقول: " �وسنة رسوله 
 ارتعت، ما ذلك من شيء لك بان فإن ،األمة على الرسالة حق ومن عبيده، على اهللا حق

 دين من عليه هم ما وعرفت له، ُخلقوا عما واإلعراض ،والغفلة اجلهل من فيه الناس ما وعرفت
 عليها أدركوا وأفعال ألفاظ على دينهم بنوا أم وعرفت النبوي، الدين من معهم وما اجلاهلية،

 هذا أهل وحال حالك رجل، يا فانظر ...الكبري عليها وهرم الصغري، عليها نشأ أسالفهم،
 دانوا واملكان الزمان أهل عند جاز وما والعادة، بالعرف ودانوا آبائهم عن دينهم أخذوا الزمان،

 فالتفتْ  باهلالك، هلا ترضى وال عزيزة، عليك نفسك كانت وإن! وذاك فأنت ،فال ال وما به،
 وذلك واإلثبات؛ النفي من الشهادتني خصوًصا والعمل، العلم من اإلسالم أركان تضمنت ملا

  .)٣("رسوله وكالم اهللا كالم من ثابت

ومبا أن كلمة التوحيد تُعَصم ا حقوق اخللق وتُعلي منارها؛ إال أا ال تثبت إال ملن عمل 
ردا على من يظن أن النطق ا يعصم  - رمحه اهللا –مبقتضاها، ويظهر ذلك فيما أورده اإلمام 

 ،اهللا إال إله ال: قال من: يقولون زماننا يف العلماء نصاحبها بغري اعتقاد وعمل، فيقول: "إ
                                                           

  ).٣/٨٥(الرسائل الشخصية- ) جمموع مؤلفات الشيخ١(
  ).١٥) اجلواهر املضية(٢(
  ). ٩٤- ٣/٩٣الرسائل الشخصية(- ) جمموع مؤلفات الشيخ٣(



٤١٣ 

 البدو شأن يف بذلك يصرحون إم حىت يقاتل، وال ُيَكّفر ال ،والدم املال حرام املسلم، فهو
 لبطَ  ولو اهللا، حق هو الباطل شرعهم أن ويزعمون ،الشرائع وينكرون ،بالبعث بونكذ يُ  الذين
 .)١("املنكرات أنكر من لعدوه اهللا شرع عند خياصمه أن خصمه منهم أحد

  قيمة العبودية:  -٢

، وهي أساس القيم؛ )٢(-تعاىل - العبودية هللا هي: املتضمنة غاية الذل يف غاية احلب هللا
  .)٣(القيم، فهي حتقق الغاية من الوجود على أكمل وجهألا كلية شاملة ُمهيمنة على 

بإعادة بناء قيمة العبودية، وإظهارها، وجتليتها للناس بكل  - رمحه اهللا -وقد اعتىن اإلمام
وضوح من خالل تأليفه يف كتاب التوحيد، واألصول الثالثة، وكشف الشبهات، وهذا إدارك 

 -ة ينعكس على السلوك والتصرفات، ولذا يُقررأن حتقيق هذه القيم -رمحه اهللا -من اإلمام
أن الغاية من خلق الثقلني هـو العبادة  )٤(يف أول باب من أبواب كتاب التوحيد -رمحه اهللا

 �ويف احلديث عنه  ،)٥(�w�i�h�g�f�e�d�cvُمستدًال بقوله تعاىل: 
 وال يعبدوه أن: "يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد؟ قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: قال

   .)٦("يعذم ال أن: ، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: اهللا ورسوله أعلم، قالشيًئا به يشركوا

 ففيه اهللا يعبد مل به يأت مل من وأن التوحيد، هي العبادة أن هذا ويف: -رمحه اهللا -ويقول
)٧(�w�O�N�M�L��K�Jv: قوله معىن

.  

وإنزال الكتب، وإقامة علم اجلهاد، وقيام وأن احلكمة من خلق اخللق، وإرسال الرسل، 
  سوق اجلنة والنار، هو من أجل العبادة.

                                                           

  ).١/٢٦(�خمتصر سرية الرسول - ) جمموع مؤلفات الشيخ١(
  )١٠/١٥٣) انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية(٢(
  ).٣١مانع املانع( -) انظر: القيم بني اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة٣(
  ). ٦- ١/٥) انظر: جمموع مؤلفات الشيخ(٤(
  ].٥٦) سورة الذاريات آية رقم [٥(
) ٦١٤أمته إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل( �باب ما جاء يف دعاء النيب  - كتاب التوحيد  - ) رواه البخاري يف صحيحه٦(

  ). ٧٣٧٣(ح
  ].٥، ٣) سورة الكافرون آية رقم[٧(
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٤١٤ 

هذه القيمة بأسلوب يفهمه اخلاص والعام،  -رمحه اهللا -يُبني اإلمام )١(ويف األصول الثالثة
 اليت الثالثة األصول ما: لك قيل فإذا: " -رمحه اهللا -ويُدرك مضامينه العاِمي والـُمتعلم، فيقول

 َمن: لك قيل فإذا ،� حممًدا ونبيه ودينه ربه العبد معرفة: فقل، معرفتها؟ اإلنسان على بجي
 سواه، معبود يل ليس معبودي وهو بنعمه، العاَلمني مجيع ورىب  رباين الذي اهللا ريب: فقل ربك؟

)٢(�w�J�I�H�G�Fv: تعاىل قوله والدليل
،  واحد وأنا عاَمل، اهللا سوى ما وكل 

 والنهار الليل آياته ومن وخملوقاته، بآياته: فقل ربك؟ عرفتَ  مبَ : لك قيل فإذا العاَمل، ذلك
 ،"بينهما وما فيهن  وَمن السبع واألرضون السبع واتاالسم خملوقاته ومن والقمر، والشمس

�w�l: - تعاىل -قوله والدليل املعبود، هو والرب : "قال واستدل لذلك من القرآن الكرمي، مث

�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m� | � { � z � y � x � w
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�²�±v)٣(".  

: اهللا رمحك علميُقرر هذه القيمة بأسلوب آخر، فيقول: "ا )٤(ويف كتاب كشف الشبهات
 إىل به اهللا أرسلهم الذي الرسل دين وهو بالعبادة، -سبحانه -اهللا إفراد هو التوحيد أن

: زماننا يف املشركون يسميه الذي العبادة توحيد هو جحدوه الذي التوحيد أن وعرفت...عباده
  ".االعتقاد

  قيمة العدل:  -٣

العدل تسمو به النفوس، وتُعمر به البالد، ويبعث على الطاعة، وتتالشى معه مجيع 
w��r�q�p�o�n�m�l�kالفوارق األرضية، وهو مما أمر اهللا به، 

�xw�v�u�t�sv )٥(.  

                                                           

  ). ٦/١٣٥) جمموع مؤلفات الشيخ (١(
  ].٢سورة الفاحتة آية رقم [) ٢(
  ].٢٢- ٢١) سورة البقرة آية رقم [٣(
  ). ١١٥- ٦/١١٤) جمموع مؤلفات الشيخ (٤(
  ].٩٠سورة النحل آية رقم [ )٥(



٤١٥ 

 دلـالع فإن : "-رمحه اهللا - يف ما خلصه من كالم ابن تيمية - رمحه اهللا -اإلمامقال 
: - تعاىل-الـق حبال، يباح ال امطلقً  حمرم والظلم حال، كل يف أحد كل على دـأح لكل واجب

�w�¹�ª�©¨�§�¦�¥�¤�£�¢v)٢( ")١(.  

عدة أبواب على وجه التحذير مما ُخيالف العدل،  -رمحه اهللا -ويف كتاب الكبائر بّوب
، وباب: ما جاء يف )٣(: ذكر إرادة العلو والفسادباب: - رمحه اهللا–وفيها حٌث عليه، فقال 

، وباب: الـُمحاباة يف )٥(، وباب: ما جاء يف غش الرعية)٤(التملق ومدح اإلنسان مبا ليس فيه
  .)٧(العدل حيسن ال من والية، وباب: )٦(الوالية

  وأورد حتتها مجلة من النصوص الزاجرة عن الظلم واحلاثة على العدل. 

ويف فضائل القرآن يذكر أن العدل جيب أن يكون حىت مع من خالف املسلم يف معتقده؛ 
سورة النحل: يف ما استنبطه من مسائل على  -رمحه اهللا - ألنه ُمقتضى ما أُمرنا به شرًعا فيقول

  .)٨("الكفار حق يف حىت العدل ذكر"

 والفطر والسنة بالكتاب ُعلم قدألحد السائلني يقول: " - رمحه اهللا -ويف معرض جوابه
 ،باطل وإعطاء حق إبطال على الرجل يأخذ ما :هو والرشوة ،وقبحها الرشوة حترمي: والعقول

 يسكت بل مستحقه، إىل حق إيصال على يؤخذ ما أيًضا وهي ،منازعك لك يسلمها وهذه
 فمن أخذها؛ من ملعون باإلمجاع، عنها منهي حرام، فهذه رشوة، يعطيه حىت فيه يدخل وال

  .اإلمجاع خالف فقد حلها ادعى

 وأمجع ،� اهللا رسول شريعة به حكمت: فنقول هذا؟ بتحرمي حكمت شريعة بأي: وقوله
  .امللعونون املرتشون ذلك وأحلّ  أمته، علماء ذلك على

                                                           

  ].٨سورة املائدة آية رقم [ )١(
  ).٢/٣٠هذه مسائل(- مؤلفات الشيخجمموع  )٢(
  ).٦/٢٧٣جمموع مؤلفات الشيخ( )٣(
  ).٦/٢٨٠املرجع السابق( )٤(
  ).٦/٣٠٦املرجع السابق( )٥(
  ).٦/٣٠٧املرجع السابق( )٦(
  ).٦/٣٠٧املرجع السابق( )٧(
  ).٢/١٨١كتاب فضائل القرآن والتفسري(- مؤلفات الشيخجمموع  )٨(
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٤١٦ 

 لصاحبها يكن مل ولو احلكم، بسبب احلاكم إىل ُتدفع اليت اهلدايا: الرشوة أنواع ومن
  .هذا مثل يف رخص العلماء من أحًدا أعلم ال ؛حاضر غرض

 حلظه يف اخلصمني بني العدل جيب: فيه حتكمون الذي كتابكم يف كان إذا والعجب، 
 اخلصمني، أحد على محران عشرة أكل من هذا فأين عليه، والدخول وكالمه وجملسه ولفظه

 أم! هذا؟ حبلّ  حكمتْ  شريعة أي! اهللا سبحان له؟ وحكم صاحبه من بدهلا أخذ يعطه مل وإن
  .)١( "!وجهه وأقوى حياءه، وأقل هذا، مثل يف جيادل من أجهل ما أجازه؟ عقل أي

  قيمة الصدق:  -٤

والفضيلة، وهو مبىن الصدق قيمة ُكربى؛ ملا يرتتب عليه من نتائج على مستوى األخالق 
القيم؛ ألنه أصلها، فالعدل، واألمانة، والرب، والوفاء، والنصح، والرمحة، وغريها من القيم مبناها 
على الصدق، وهلا تعلق يف التعامل مع احلق واخللق، ففيها جانب عقدي، وجانب أخالقي، 

، وثقة من اخللق، فهو والتحلي ذه الصفة يُورث سكينة وطمأنينة يف النفس، واحرتام للذات
يسمو بصاحبه يف الدنيا، ويرفعه يف اآلخرة، وتُعد قيمة الصدق من معايري الرقي الفكري، الذي 

  َيكُمل به اإلنسان ويرتقي إىل درجة الصديقني.

إىل إحياء هذه القيمة يف النفوس؛ ألنه بغياا ال تستقيم  - رمحه اهللا –وقد سعى اإلمام 
  والدنيوية، وال تستقر يف غياا منظومة القيم.حياة الناس الدينية 

ألحد السائلني يُبني له منزلة هذه القيمة ومكانتها بقوله:    - رمحه اهللا - ويف جواب اإلمام 
 ارتفع ما: قال واإلخالص، الصدق أمحد اإلمام ذكر وملا ،كبرية واإلخالص الصدق فمسألة"

 واإلخالص؛ الصالة مثل العبادة، فرادأ بعض يف التفكر الفهم إىل قرايُ  ولكن. القوم
 ،ذلك وغري ،والعادة والطبع الرياء من كثريًا خيالف عما إفرادها إىل يرجع فيها فاإلخالص

  .)٢("لذلك الناس أبغضه ولو املشروع، على إيقاعها إىل يرجع والصدق

                                                           

  ).٢/١٢فتاوى ومسائل( - مؤلفات الشيخجمموع  )١(
  ).٢/٣٠) املرجع السابق (٢(



٤١٧ 

القيمة  يف إحدى خطبه منوًها بفضل اهللا على خلقه ذه - رمحه اهللا - ويقول اإلمام
  .)١("معاملته يف بالصدق شاء من على ومنّ بقوله: "

 فإن ،-تعاىل - اهللا اتقوابقيمة الصدق وفضلها يف خطبه أخرى بقوله: " -رمحه اهللا - ويُنوه
 وعليكم الطاعات، يف اجتهد من أفلح فقد طاعته يف واجتهدوا والنجاة، السعادة حتصل بتقواه

 فإمنا والنية القصد له وأخلصوا املعامالت، يف اهللا كذب من خاب فقد معاملته يف بالصدق
  .)٢("بالنيات األعمال

w�Sويذكر يف تفسريه أن الصدق أحسن ما فسرت به التقوى بعد ذكره لقوله تعاىل: 

[�Z�Y�XW�V�U�Tv )٣(.  

  . )٤(وأن املتقي يأيت بالصدق إن كان ُخمربًا، وُيصدق بالصدق إن كان سامًعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٢/١٩٥اخلطب املنربية ( - مؤلفات الشيخجمموع  )١(
  ).٢/١٩٦املرجع السابق ( )٢(
  ].٣٣سورة الزمر آية رقم [ )٣(
  ).٢/٢٤٥كتاب فضائل القرآن والتفسري(  - مؤلفات الشيخانظر: جمموع  )٤(
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٤١٨ 

  المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع
بعبقريته أن يزاوج يف خطابه بني فصل الفرد عن اجلماعة،  -رمحه اهللا -استطاع اإلمام

  ومجعه معها لتصحيح فكره.

الفرد عن اجلماعة؛ ليصحح مساره ويستنهض مهته، ومرة  -رمحه اهللا -فيفصل اإلمام
كفرد مسؤول عن تصرفاته، حماسب على عمله، خياطبه ليؤثر يف جمتمعه وحميطه، فيخاطبه  

  وخياطبه كجزء من اجلماعة اليت هلا دورها وتأثريها يف أفرادها.

هو تصحيح العقيدة،  -رمحه اهللا -ومما سبق يف ثنايا البحث يتبني أن أصل دعوة اإلمام
  .�على وفق مراد اهللا وسنة رسوله 

فرد واتمع من خالل املباحث السابقة ولذا فقد برزت آثار دعوة اإلمام املباركة على ال
  يف هذا الباب، وُميكن إمجاهلا فيما يأيت: 

   



٤١٩ 

 المطلب األول: أثرها على الفرد
إن من أبرز آثار هذه الدعوة املباركة على الفرد هو إحياء الوازع الديين، وتنقية التوحيد 

به، وبيان ذلك أن الفرد إذا بأنواعه الثالثة من شوائب الشرك؛ فتتحقق بذلك عبودية الفرد لر 
أدرك أن اهللا هو املعبود حبق، فال ميكن حبال من األحوال أن يوجه عبادته من دعاء، أو 

  .-جل وعال -استعانة، أو استغاثة، أو ذبح، أو نذر لغري خالقه
كما أنه إذا علم أن اهللا وحده هو الرزّاق ذو القوة املتني، وأنه ال مانع ملا أعطى وال 

ملا منع، فهو بذلك ال يتطلع إىل احلصول على الرزق إال عن طريق السبل املشروعة، فال معطي 
  سرقة، وال ب، وال تطفيف كيل، وال تعد على الغري.

ومىت ما أدرك الفرد أن اهللا هو الـُمطلع على خائنة األعني وما ختفي الصدور، فال تراوده 
حقوق اهللا وحقوق خلقه، وذلك تعظيًما  نفسه على انتهاك حرمات اهللا، أو التعدي على

  .)١(خلالقه، ورجاء ثوابه، وخوفًا من عقابه
مث إن أثر الدعوة على الفرد يتضح جبالء، أنه مىت ما ضعفت الوحدة، والدولة اجلامعة 
للشتات، واليت قامت على دعوة التوحيد املباركة ألي سبب من األسباب، فإنه ما إن ينُادي 

التف حوله من سلم فكره من الزيغ، ورشد بإميانه بربه، وكره الكفر منادي الوحدة إال 
  والفسوق.

فلم يكن من أتباع الدعوة الذين لوا من معينها الصايف، وتتلمذوا على علمائها من كان 
رأًسا يف فتنة، أو داعية ضاللة وفرقة، وما ذلك إال لصفاء منهج هذه الدعوة املباركة، ووضوح 

  .أهدافها ومقاصدها
وقد تولد لدى الفرد شعوٌر بالوحدة الوطنية من رسوخ هذه الدعوة يف نفسه، فلم يُقدم 

  مصلحة دنيوية أو مكاسب مادية من أجل اإلضرار بالدعوة والوحدة.
ويتضح ذلك من خالل رفض عضوية إقليم جند ملن ُميثلهم أمام الدولة العثمانية عندما 

 ذلك يتعارض مع القيم اليت تربوا عليها يف ظل هذه الدعوةهـ)؛ ألن ١٣٢٧طُلب ذلك عام (

 . )٢(املباركة
                                                           

) العدد ٢٠فهد اجلديد ( -دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وتثبيت األمن مبفهومه الشامل -انظر: جملة البيان )١(
  هـ).١٤١٤ذي القعدة ٧٥(

  ).٣٢٤زكريا كورشون( -مانيون وآل سعود يف األرشيف العثماينانظر: العث )٢(
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 المطلب الثاني: أثرها على المجتمع

ما للوحدة من أثر يف عز األمة وقوا، وصالبتها ومتاسكها،  -رمحه اهللا -لقد أدرك اإلمام
�we�d�c�b�a��j�i�h�gf -عز وجل  -وحتقيقها ألمـر اهللا

�q�p�o�n� � �m� l�kr���z�y�x�w�v�u�t�s
�e� �d�c�b�a�`�_�~�}|�{v)فلما نفذوا األمر حتقق فيهم، )١ 

ُمراد اهللا أن أّلف بني قلوم بعد الفرقة والشتات، وبعد أن كان بعضهم يُبغض بعًضا ويقتل 
 بعًضا.

فقد مجع اإلمام هذا الشتات على اإلخالص، والصدق، واحملبة، ومكارم األخالق، وكل 
اإلسالم بكل جالء ووضوح، فوحد األمة، وآخى بني أفرادها ومجاعاا، وبلداا، أمر دعا إليه 

فأحاط اتمع بأسوار إميانية، اشتملت على تعاليم اإلسالم وشرائعه، ومنظومة قيمه، 
  وضوابطه، حبيث ُتسد كل ثغرة ُحيتمل أن يتسلل من خالهلا الفساد إىل قلب اتمع املسلم.

يم يف إقامة جمتمع مسلم تتحق فيه الوحدة واجلماعة اليت ُحيتم اإلسالم وهذا له أثره العظ
على أتباعه أن ينتظموا يف ركاا فيصطبغوا بصبغته، ويُقيموا تعاليمه، ويوالوا أهله، وحيكموا 
بشرعه، وحيتموا حبماه من شرور الفرقة واالختالف، وحيققوا الوحدة الدينية االجتماعية اليت 

  نصوص الشرع. حثت عليها 

بوحدة اتمع، وإقامته على شرع اهللا، فقد حرص على  - رمحه اهللا - ومن اهتمام اإلمام
وحدة األسرة، ومنع ما قد يقع فيها من ظلم، وجتٍن على الشرع مما ُيشتت وحدة نواة اتمع، 

، فمن ذلك حترمي ما وقع يف األوقاف والوصايا من ظلم، وهو حرمان البعض من حقه الشرعي
 -وال شك أن هذا يُورث العدواة والبغضاء والشتات يف اتمع الذي يتفشى فيه، يقول اإلمام

 ذلك على لوالتحي  ،ودينه اهللا شرع تغيري الكبائر وأكرب املنكرات أعظم من: "-رمحه اهللا
 أو ،ابن امرأة أو ،امرأة من اهللا أعطاه من حيرم أن أراد إذا هذه أوقافنا مثل وذلك ،إليه بالتقرب

 من ينقصه أو اهللا، فرض عما أحًدا يزيد أو اهللا، حرمه من ييعط أو ذلك، غري أو ،بنات نسل

                                                           

  ].١٠٣سورة آل عمران آية رقم [ )١(
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 الوقف، هذا بطالن على فاألدلة ،اهللا عن بعًدامُ  كونه مع بذلك اهللا إىل التقرب ويريد ذلك،
  .)١("حتصر أن من أكثر ورسوله اهللا قسم على وقسمه طائًعا، وعوده

ُمنسجًما مع نفسه، فال انقسامات  -رمحه اهللا -وقد كان مكون اتمع يف زمن اإلمام
عرقية، وال فرق طائفية، وال أحزاب سياسية، إذ كان اجتماع الّناس منذ قيام هذه الدعوة 

أو تربة  املباركة على عقيدة إهلية مساوية، ومل يكن اجتماعهم حتت راية عمية، أو عصبية قبلية،
إذا سارت  -بإذن اهللا - وطنية، وهذه امليزة ال زالت تتفيأ ظالهلا هذه البالد املباركة، وستبقى

  على هذا النهج القومي، والصراط املستقيم. 

  

  

   

                                                           

  ).٣/٤٥الرسائل الشخصية( - جمموع مؤلفات الشيخ )١(
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 الخـــاتمة

 



٤٢٣ 

  الخـــاتمة
آله احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى 

  وصحبه أمجعني.

  وبعد :

فلقد من اهللا علي بفضله وكرمه إذ وفقين إلمتام هذا البحث، فلله وحده احلمد أوًال وآخرًا 
  وظاهرًا وباطًنا. 

  واليت منها: ،ولعل من الـُمناسب يف ختام هذا البحث، اإلشارة إىل أهم النتائج

ي واضح، وإن اختلفت أن أعداء الرسل هم أعداء من سار على جم، وهذا جل - ١
من  -سبحانه - التهم الختالف العصر والثقافة والفكر، ففي الكتاب العزيز بعد أن حذر

��w�á�à�ß�é�è�ç�æالشرك ذكر التهمة اليت تُوجه لدعاة التوحيد  åä�ã�â

� �ë�êJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A����T�S�R� QP�O�N�� �M�� � �L�K

�V�Uv)١(
.  

�w�A: -تعاىل - التالزم بني العقيـدة الصحيحة وسالمـة الفكر وأمنه التام، قال - ٢

�L�K�J���I�H�G�F��E�D�C�Bv)رمحه  -؛ ولذا اهتم اإلمام)٢
  برتسيخ اإلميان يف النفوس. - اهللا

أن األمن الفكري املـُستمد من عقيدة صحيحة يُطهر اتمع مما كان عالًقا يف  - ٣
 د، والتعصب، واهلوى، والتبعية بالتقليد على غري هدى.نفوس أهله من أدران احلس

من شبهات هدفها التشويش وإعاقة الدعوة، فال  - رمحه اهللا -ما أثري على اإلمام - ٤
 مستند هلا من علم وال شرع.

ملعقوقات العقيدة الصحيحة، واليت هي معوقات لألمن  -رمحه اهللا -جتلية اإلمام - ٥
 الفكري.

                                                           

  ].٥٣-٥١سورة الذاريات آية رقم [ )١(
  ].٨٢سورة األنعام آية رقم [ )٢(
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عقيدة صحيحة ُحيارب الغلو جبميع صوره، سواًء كان  األمن الفكري القائم على - ٦
 وضبطه بضابط الشرع. -رمحه اهللا -يف جانب اإلفراط، أو التفريط، وهذا ما تنبه له اإلمام

ما التبس فهمه من األلفاظ، اليت أوقعت العوام يف احلرية  -رمحه اهللا -حرر اإلمام - ٧
 والنجاة من عذاب اهللا. والضالل، ومن ذلك كلمة اإلخالص اليت ا السالمة

على صفاء املنهج، ووضوح اهلدف، وهو تصفية العقيدة  - رمحه اهللا - حرص اإلمام - ٨
 مما طرأ عليها من احنراف وشتات؛ مما صار له األثر الـُمباشر على أمن الناس الفكري.

ربانيا، ويتجلى ذلك يف تربَية الناس على صغار العلم قبل   -رمحه اهللا -كان اإلمام - ٩
ره؛ ولذا رىب ثلة من األتباع محلوا لواء الدعوة بعده، فاقتبسوا جذوة أضاء اهللا ا األفكار كبا

 بعد ظالمها.

جهًدا أو وقًتا يف سبيل هداية الناس وتبصريهم؛  -رمحه اهللا -مل يدخر اإلمام -١٠
ومراسلة؛ إلخراجهم من درك الغواية والضالل إىل نور اهلداية، فبذل نفسه بني تعليم، وتأليف، 

إلقامة الربهان على صدق ما يدعو إليه، حىت دعا احلال وحتم الواقع الدفاع عن النفس واحلرمة 
  والعرض، وقام سوق اجلهاد فكان له حضوره وكلمته.

منهجه على ركائز متينة ترسم معامل الشخصية  -رمحه اهللا -بىن اإلمام -١١
وجبه املسلم مع احلياة بإجيابية، وُحتقق له اإلسالمية القائمة على بناء فكري سليم يتفاعل مب

 الوالء لدينه مث أمته ووطنه ووالة أمره.

على العقيدة أسهم يف تنقية العقول من  - رمحه اهللا -تركيز مؤلفات اإلمام -١٢
 اخلرافة، واليت انعكست على األمن الفكري، وأسهمت يف قاعدة دولة التوحيد ومحايتها.

حاربت األمية جبميع  - رمحه اهللا -بذرا األوىل اإلمام التعليم وإلزاميته اليت بذر -١٣
 أشكاهلا، وحاربت الغلو جبميع صوره، ودعت إىل الوسطية والتعامل مع الـُمخالف مبنهجية.

منهج رشيد حتتاج إليه  -رمحه اهللا - إن وسائل حتقيق األمن الفكري عند اإلمام -١٤
 األمة يف وقتها احلاضر.

سباب اختالل األمن جبميع أنواعه، وعلى رأسها األمن إن النظرة الشاملة أل -١٥
 الفكري، جتعل املعاجلة شاملة متكاملة، مما يوصل إىل نتائج مثمرة، وغايات حممودة.

ما تعيشه األمة اإلسالمية اليوم من أحداث التكفري والتفجري مرده إىل احنراف  -١٦
 الفكر، وهو ما يُنبئ خبطورة االختالف بدافع عقدي.



٤٢٥ 

الدور البارز لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، يف عالج كثري من يتبني  -١٧
  مشكالت األمن الفكري من خالل ما يلي:

  مجع كلمة أهل احلل والعقد. -أ
  احنسار البدع واخلرافات.- ب
  تطبيق الشريعة يف واقع الناس. - ج

  التوصيات
واستناًدا ملا ورد يف  انطالقًا من أمهية األمن الفكري ودوره يف مشروع النهوض باألمة،

  الدراسة، ُميكن اخلروج ذه التوصيات:
إعطاء األمن الفكري مزيًدا من االهتمام، وذلك من خالل وسائل اإلعالم  - ١

  ومناهج التعليم.
حتصني األمة بالثوابت الشرعية مما ُيسهم يف تشكيل حاجز منيع إلقصاء اهلجمة  - ٢

  الفكرية الشرسة على ثوابت األمة ورموزها.
إجراء مزيٍد من البحوث والدراسات العلمية حول املواضيع املتعلقة باألمن الفكري  - ٣

  مدعمة بالربهان الشرعي مث العقلي.
أن ُتطرح هذه الدعوة الـُمباركة كمنهج متكامل، لتحصني أتباعها من تشويش من  - ٤

  يريد زعزعتها؛ ألن األثر العكسي سليب على مجيع أنواع األمن.
جدد معاملها اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وسانده بالقيام بنشرها  العقيدة اليت - ٥

وحفظ اهللا ا األمة ومكانتها على مدى قرنني من  -رمحهما اهللا -اإلمام حممد بن سعود
الزمان، وقادت ا العامل اإلسالمي على هدى ونور حري أن تُرسخ يف األجيال، وُتسخر هلا  

  كل السبل واإلمكانات لنشرها.
لتأكيد على استمرارية الدراسات اليت توضح األثر الكبري هلذه الدعوة املباركة على ا - ٦

  األمن بشىت صوره، وانعكاسها على الفرد واتمع.
يرى الباحث ضرورة تضافر اجلهود بني ُخمتلف اجلهات احلكومية وغريها؛ للقيام  - ٧

 مبهمة تعزيز األمن الفكري واحلِفاظ عليه.
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 الفهارس

 فهرس اآليات القرآنية.-١

 فهرس األحاديث النبوية، واآلثار.-٢

 فهرس األعالم.-٣

 فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة.-٤

 فهرس األديان والملل والفرق. -٥

 فهرس األماكن. -٦

 فهرس األشعار.-٧

 فهرس المصادر والمراجع.-٨

 فهرس الموضوعات.-٩
 



٤٢٧ 

  فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w��I�H�G�Fv�   ٤١٦  ٢  الفاحتة�

�w�t�s�r��q�p�o�n�m�lv�   ٤١٦-٣٢٢  ٢٢- ٢١  البقرة�

w��C��B��AI��H��G��F��E��DJv�   ٣٤١-٢٩١  ٣٣- ٣٠  البقرة�

�w�����~��}v�   ٣١٩  ٤٤ البقرة�

�w����e��dv�   ٣١٩  ٧٣  البقرة�

w��O��N��M��L��Kv�   ٢٢٠  ٧٨  البقرة�

�wº��¹���¸»�����¿��¾��½���¼v�   ٢١٢-١٢٠  ٨٨  البقرة�

�w~��}��|���{��z��������¢��¡v�   ٢١٢  ٩٩  البقرة�

w������b���a��`��_��~v  ١٣٦  ١٠٩  البقرة  

�w���������]��\��[��Zv�   ٢٤٩-٢٤٥  ١٤٣  البقرة�

�w�Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��ÒÑ�����������Ð��Ïv�   ٥٦  ١٦٣  البقرة�

�w��E��D��C��B��Av�   ٥٦  ١٦٤  البقرة�

�w��t��s��r��q��p��o��n���mv�   ٥٦  ١٦٥  البقرة�

�w���È��ÇÌ����Ë��Ê��ÉÍ���������v�   ٢٨٢-٢٠٤  ١٧٦  البقرة�

w����©��¨v�   ٣١٩  ١٧٩  البقرة�

�w���q��p��o��n��t��s��r���u
vv� �

  ٣٧٨-٢٠٤  ٣١٢  البقرة

w�����Ñ��Ðv�   ٣١٩  ٢١٩ البقرة�

�w��¦���¥��¤��£��¢��¡v�   ٢٩١  ٢٥١  البقرة�
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  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w�¯��®��¬��«��ª�±���°²��v�   ٢٣٨  ٢٥٥  البقرة�

�w����d��c���b��a��`��_��^��]��g��f��e

��hv� �
  ٣٤٩  ٢٥٨  البقرة

�w����H��G��F���E��D��C��B��Av�   ٥٩  ٢٧٠  البقرة�

�w[�Z�Y�X�W\��v�   ٤٠٢  ٢٧٥  البقرة�

�w¿���¾�½À�v�   ٤٠٢  ٢٨٠  البقرة�

�w���TV�U�����]��\��[��Z�����Y���X���Wv�   ٢٩٦  ١٨  آل عمران�

�w�����c���b��a�������������`��_��^v�   ٢٧٥-٢١١  ٣١  آل عمران�

w��A��H���� �G��F��E��D��C���B

I�v� �
  ٣٥٠  ٧٨  آل عمران

�w����¡������~��}��|v�   ١٩١  ٩٧  آل عمران�

�w��Z��Y��X��W��V��U��T��v�  آل عمران�
١٠٢-
١٠٣  

-٢٦٥- ج
٢٨٧-٢٨٥ 

wf��e��d��c��b��ag�������v� �

  ١٠٣  آل عمران

١٧٠-
٢٧٩-
٢٨٢-
٢٨٤-
٢٨٦-
٢٨٩-

٤٢٠-٣٨٣  

w��k��j��i���h��g�fv�   ٢٦١  ١٠٤  آل عمران�

�w��z��y��x��w���vv�   ١٠٥  آل عمران�
٢٨٠-

٢٨٧-٢٨٦  
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  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

w������Åv�  ٢٨٧  ١٠٧ آل عمران�

w �����R��Q��P��O��Nv�   ٢٦١  ١١٠  آل عمران�

�w�[������Z��Y��X��W���Vv�   ٤٢  ١٥١  آل عمران�

�w���K��J��IN��M��LO��v�   ٣١٣  ١٥٩  عمرانآل �

�w����������i��hv�   ٣١٨  ١٨٤  آل عمران�

w�I�H�G�F�E�D�C�B�Av  ج  ١  النساء  

�w��_��^��]��\��[�����Z��Y
��`v� �

  ١٧٧  ٢٩  النساء

�w��D��C��B��Av�   ١٩٨  ٣٤  النساء�

w��È��»�º�¹v�   ٣٢٢  ٤٣  النساء�

�w����x��w��v���u��t��s��rv�   ٦٥  ٤٨  النساء�

w������Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õv�   ٢١٣  ٥١  النساء�

�w��������_��^��]��\���[��Z���Yv  ١٣٦  ٥٤  النساء  

�w� �Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
ÐÑv�   ٥٩  النساء�

١٧٣-
٢٠٣-
٢٠٨-

٢٩١-٢٥٢  

�w��´��³��²��±������°���¯��®��¬v�   ١٧١  ٦٥  النساء�

�wF��E��D��C��B��AG����v�   ٢٥٣  ٨٠  النساء�

w���f��e��d��c��b��a��̀ ��_���^v�   ٢١٩  ١١٥  النساء�

�w^��]��\��[�������Z��Y_�v�   ١٠٦  ١٢٣  النساء�

�w^��]��\��[��Z v�   ١٢٤  ١٣٥  النساء�

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٠ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

w� �g��f��e��d���c��b��a
k��j��i��h�v� �

  النساء
١٥٠-
١٥١  

١٩١  

�w����l��kv�   ٣١٨  ٢١٩  النساء�

�wj�q�p��o�n�m�l�kv�v�   ٣  املائدة�
٨٢-٢٦ -

٣٦٥  
w���»�º�¹v�   ٣٢٢  ٦  املائدة�

�w���~���}��|��������{��z��y��x¡����v�   املائدة�
  
  

٨  
٢٩٢-
٣١٣-
٤١٥  

s��E����D��C��B��Ar�   ١٧١  ١٤  املائدة�

:����w��os��r���q�����p��v��u��t��v�   ٢٠١  ٤٨  املائدة�

�w��n��m��l��k����j�r���q��p��ov�   ٧٢-٧٠  ٧٢  املائدة�

�w�»�¥�¤��£�¢�¡���~v�   ٣٢٢  ١٠١  املائدة�

�w��¦��¥��¤��£����«��ª���©��̈ ��§v�   ٥٩  ١٧  األنعام�

w�Q��LK�J�I��H�G�Fv�   ١٤٢  ٥٣  األنعام�

�w��Ä��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å
��Ì��Ë��v� �

  األنعام
٨١-
٨٢  

٢٤٣  

�w�J���I�H�G�F��E�D�C�B�A

�L�Kv�   ٨٢  األنعام�
٢٤٤-
٣٨٨-
٤٢٣  

�w��x��w����v��u��t�����s���������r��q���p���o��n��m��l

������z��yv� �
  ٧٥  ٩٣  األنعام



٤٣١ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w��̀ ��_��̂ ���]��\��[��Z��Yv  ٢٦٧-٣١  ١١٢  األنعام  

w���y��x��w��v��u��t��sv  ٣٣  ١١٣  األنعام  

�w��a��_��������~��}��|��{v  ٣١  ١٢١  األنعام  

wn��m��l��k��jo��q��p��v�   ٢٨٠-٢٦  ١٥٣  األنعام�

�wÏÎ������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Çv�   ١٧٧  ١٥٨  األنعام�

�w�p�����o��n��m��l��k��j��iv� �
  ١٥٩  األنعام

٢٨٠-
٢٨٤-
٢٨٦  

�w�X��W��V��U������T��S��R��Qv�   ١١٧  ٣  األعراف�

w��}��|���{��z��y��x��w���v��uv�   ٥٩  ١٧  األعراف�

w{���z��y��x|�����v�   ٣٤٤  ٥٥  األعراف�

�w�������b���a��̀ ���_��̂ ��]��\��[v�   ٣٢١  ٥٩  األعراف�

�w�f��e��d��co��v�   ٢١٣  ٧١  األعراف�

�w���q��p��o��n��m��lv �   ٤٠  ٨٦  األعراف�

�w�^��]��\��[��Z��Y��X��W�v�   ٢٦٣  ١٦٦  األعراف�

w����¼��»��º���¹v�   ٣٣٣  ١٧٦  اآلعراف�

�w�¢��¡���~�}¤£���v�   ٣٦٩  ٢٣  األنفال�

�w��«��ª������©��̈ ��§���¦��¥

®��¬¯�����v�   ٣٩  األنفال�
٥٤-
١٥١-
٢٥٣  

w�������IH��G��F��E��Dv�   ١٧٢  ٤٦  األنفال�

w��T���S��R��Q��P��Ov�   ١٠٢  ٢٨  التوبة�

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٢ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w�®�¬�«�ª��©�¨v�   ٣٧٦  ٣١  التوبة �

w�����g��f��e����d��c���b��a

hv� �
  ١٧٧  ٣٤  التوبة

�w���E��D��C��B��Av�   ٢٢٠  ١٠٠  التوبة�

�w��z��y��x��w��v���u��t��s��rv�   ٥٤  ١٨  يونس�

�wz��y��x��w��v���u��t��s��rv���   ٥٦  ١٨  يونس�

�w{��~���}��|��v�  ١٦٧  ١٨  يونس�

�w� �°��¯��®�� � � � �¬��«��ªv�   ١٦٧  ٣١  يونس�

�w���J��I��H��G��F��E��D��C��B��Av�   يونس�
٦٢-
٦٤  

٧٣-٦٦  

�w×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î v�   ٥٦  ١٠٦  يونس�

w����½��¼��»��º��¹��¸��¶���������µ���´v�   ٢١٣  ١١٦  هود�

�wP��O��N��M��L���K��J��IQ������v�   هود�
١١٨-
١١٩  

٢٧٩  

�ww�{�z��y���x|��a����`�_�~�}b�v�   ٣٧٧  ٤٠  يوسف�

�wu�����t��s��r���q��pv������x��wv�   ٢٠٦  ١٠٨  يوسف�

w�Ì��Õ����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Öv��   ٣٧  ٣٣  الرعد�

�w`�_��^�]�b�ac�v�   ٤٠٨  ٧  إبراهيم�

�w����P��O�N��M���L���K��Jv�   ٢٩٦  ٤٣  النحل�

�wT��\��[��Z��Y��X��W�����V���Uv�   ٢٠٦  ٤٤  النحل�

��w�����Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Òv�   ٦٤  النحل�
٢٠٥-
٢١٣  



٤٣٣ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

w���r�q�p�o��n�m�l�kv�   ٤١٤  ٩٠  النحل�

wg��f��e��d���c��b��a��`v�   ١٦٦  ١٠٥  النحل�

�wr�q�p�o�n�m��e��u�t�s�v�   النحل�
١٠٦-
١٠٧  

٣١٦  

�w��{��£��¢��¡������~��� �}� �|

¥��¤���v� �
  ١٩٦  ١١٦  النحل

w��½��¼��»��º��¹�����¸���v�   ١٦٧-٥١  ٥٧  اإلسراء�

�w�����Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Åv�   ٢١٤  ١٨  طه�

�wO������S��R��Q��Pv�   ٢٩٦  ١١٤  طه�

w�������Ã��Â��Á��À��¿���¾��½v�   ١٢٠  ١٢٣  طه�

�wL��K�J��P�O�N�Mv�   ٢٩٦  ٧  األنبياء�

-:��w����m��l��k��j��iv�   ٢٣٨  ٢٨  األنبياء�

�w���������d��c���������b��a��̀v�   ٢٤٩  ١٠٧  األنبياء�

m���i��hl�   ٩٨  ٧٧  احلج�

w¡������~��}���|���{��z¢�����v�   ٢٤٩  ٧٨  احلج�

w���{����z��y��x��w��v����u��t
��|v� �

  ٤١  احلج
٢٦١-
٢٦٤  

�ww��v��u��t�����s��r��qx������v�  املؤمنون�
٥١-
٥٣  

٢٨٧  

�w��®×Ö�Õ�Ô�Óv�   ٢٨٦-٣٨  ٥٣  املؤمنون�

�w����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãv�   املؤمنون�
١٠٢-
١٠٣  

٢٣٨  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٤ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w��_����̂ ��]��\��c��b���a���`
���e��d���v� �

  ٥٥  النور
٢٤٤-
٣٨٧  

w�i�d�c�b��a�`�_��~�}v�   ٢١٢  ٦٣  النور�
�wÅ��Ä����Ã���Â��ÁÆ��v�   ٢٦٧  ٢٠  الفرقان�
�w��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Àv  الفرقان  

٤٣-
٤٤  

١٢٥  

�w�m��l����k��j������i��h��g��f��ev�   ٥٦  ٢١٣  الشعراء�

�w��^��]��e��d��c��b���� � � �a��`��_
h��g��fi��l������ � � � � � �k���� ��j������v� �

  الشعراء
٢٣-
٢٩  

٣٤٨  

�wÀ��¿��¾���½��¼��»�����º��¹v  ١٣٣  ٥٠  القصص  

�w�©�������~�}�|�{�z��y�x�wv�   ١٧  ٥٧  القصص�

w�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��sv�   ٢٦٧  ٣- ٢  العنكبوت�

�wÐ��Ï��Î���Í��Ì��ËÑ��v�   ٢٨٠  ٣٢  الروم�

w��m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a
�onv� �

  ٢١  لقمان
١١٧-
٢١٣  

�w���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Áv�   ٢١  األحزاب�
٢٠٦-
٢٧٧  

w��I��H��G��F��E����D��C���������B��Av�   ٢٥٥  ٣٦  األحزاب�

�w��f��e���m��l��� � �k��j���� � � �i��h��g
��o��nv� �

  األحزاب
٦٦-
٦٨  

١١٤  

w�|�{�z�y�x�w�v�u�v  ج  ٧١  األحزاب  

w����n��m��l��k��j��i���h��g�����fv�   ٣٠٤  ٢٦  سبأ�



٤٣٥ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w�c���b��a��`���_v�   ٣٢١  ١٤  فاطر�

w��|��{��z�����y��x��w��v��uv�   ٢١١  ١١- ٧  يس�

�w��£��¢��������¡������~v�   الّصافات�
١٧١-
١٧٣  

٢٦٧  

�w��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìv�   الصافات�
١٨٠-
١٨٢  

٢٣٧  

�w��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Óv�   ١٢٦  ٢٦  ص�

w������d���c��b��a��`����_��~��}��|��{

��ev� �
  ٣  الزمر

٦٦-٥٤ -
١٦٦  

�w��_��^��]a��`b�����v�   ٥١  ٣٤  الزمر�

w�U�T��Sv�   ٤١٧  ٣٣  الزمر�

w��}���|��{��z��y��x��wv�   الزمر�
٦٤-
٦٥  

٧١  

�w¨���§�¦�¥�¤�£��¢�¡���v��   ٤٢  ٦٥  الزمر�

�w��É��È��Ç��Æv�   ٧١  ٦٧  الزمر�

�w�G��F��E��D��C��B��Av�   ٢٦  غافر�
١٥٣-
٣٠٤  

w����������������z�����y��x��w��v��u��t���������������sv�   ١٩٢  ٣٥  غافر�
�w��Y��X��W����V��Uv�   ٢٦٧  ٥١  غافر�

�wo��n��m���l����k���j��i��h v�   ٥٦  غافر �
١١١-
١١٢  

w���RQ��P��O��N��Mv�   ٥٤-٤٧  ٦٠  غافر�

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٦ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w��£��¢��¡�����~��}v�   ٣٩  ٨٣  غافر�

�wG�F�E�D�C�B��Av�   ٤١١  ٣٠  فصلت�

�w���j����i��h��gv�   ٣٢٩  ٣٢  فصلت�

�w����s��r��q���p��o��n��m��lv�   ٣٢٨  ٣٣  فصلت�

�w�k���j����i��h��g��f��e��d��cv�   ٤٢  فصلت�
١٠٤-
٢٠٥  

�wÈ�Ç��Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�v� �
  ١٠  الشورى

١٧٣-
٢٠٨-
٣٧٨  

�wS��������R��QT�����W��V�����Uv�   ٢٣٧  ١١  الشورى�

w��q��p��o��n��m��l��k��j��v�   ٢٨٦  ١٣  الشورى�

w�����~��}��|v�   ١٤٥  ٤٠  الشورى�

w����z��y���x��w��v��uv�   ٢١٢  ٣  الزخرف�

w����V�U�T�S�R�Q�P�O��N�Mv�   ١٠٦  ٢٣  الزخرف�

�w����I��H����G��F��E��D��C��B��Av�   الزخرف�
٢٣-
٢٤  

١١٧  

�w����I��H��G��F��E������D���C��B��Av�   ١٢٤  ٢٣  اجلاثية�

�wÊ�É�È�����Ç�Æ��Å�Ä�Ã�Âv�   ١٢٥  ٥  األحقاف�

�w�Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½v�   ٥٥  ٦- ٥  األحقاف�

�w���¢��¡�������~��}��|v�   ٢٣٠  ٢٦  األحقاف�

�w����������ã��â��á���à���ß�����Þ�����Ý��Üv�   ٣٣٢  ٩  حممد�

w�e��d��c���b��a��`��_v�   ٢٢٠  ١٨  الفتح�



٤٣٧ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

�w��������L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

Mv� �
  الذاريات

٥٢-
٥٣  

٣١  

�w��á��à��ßä��ã��âå��� �ê��é��è��ç��æv�   الذاريات�
٥١-
٥٣  

٤٢٥  

�w��h�g�f�e�d��cv�   ٤١٥  ٥٦  الذاريات�

�w��a��`��_��^��]����\��[��Zv���   ٣١٩  ٣٥  الطور�

�w��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Kv�   ٢٠٦  ٤- ٣  النجم�

w�����ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Øv�   ٢٣٩  ٢٦  النجم�

�w����d��c����b�����a���`��_��^v� �
  القمر

١٧-
٢٢-
٣٢  

٢١٢  

�w�Ò�ÍÌ��Ë��Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Äv�   ٢٩٧  ٩  اادلة�

w���è��ãâ��á�à�ß�Þ��Ý�Ü�Û�Úv�   ١٨  ١١  اادلة�

�w��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üv�   اادلة�
٢٠-
٢١  

٢٦٧  

�mw��v����u���t��s��r��q��pl�   ٣٦٥-٩٥  ٧  احلشر�

�w���G��F��E��D��C��B��A��������H

I��L��K��J����v� �
  ٢٣٩  ١٠  احلشر

�w��¥��¤��£��¢��¡�������������~��}��|��{��z

����§��¦v  
  ١٢٧  ٤  املمتحنة

�w�����z��y��x��wv�   ٢٩٤  ١٦  التغابن�

�w�o��n�m�l��k�jv�   ٤٠٢  ٣- ٢  الطالق�

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٨ 

  الصفحة  رقمها  السورة  طرف اآلية

w�������R��Q���P��O��N��M���Lv�   ٣٢٣  ١٤  امللك�

�w����n��m��l��k��j��i��h���gv�   ٥٤-٥٣  ١٨  اجلن�

�w��k�����j��i������h��g��f���e��dv�   ٥٣  ٢١  اجلن�

�w����D��C��B��Av�   ٢٣٩  ٤٨  املدثر�

�w����O��N��������M��L���K�������J��Iv�   ٥٩  ٧  اإلنسان�

�w�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼v�   النازعات�
٤٠-
٤٢  

١٢٤  

�w�����F��E��D��C��B��Av�   ٢٦٨  ٣- ١  العصر�

�w�������|��{��zv�   ٥٩  ٢  الكوثر�

�w�N�M�L���K�Jv�   ٤١٣  ٥- ٣  الكافرون�

w�����D��C��B��Av��   ٢١٧  ١  اإلخالص�

 

   



٤٣٩ 

  فهرس األحاديث واآلثار

  الصفحة  طرف الحديث
  ١٨٣  أحدمها ا باء فقد أخاه الرجل كفرأ إذا

  ٢٨٠  افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة
 رســـول احممـــدً  وأن اهللا إال إلـــه ال أن يشـــهدوا حـــىت النـــاس أقاتـــل أن أمـــرت

  اهللا
١٧٧  

  ٤٧  و العبادةـاء هـإن الدع
  ٢٤٦  إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا

  ٤٨  إن الشيطان يئس أن يعبده املصلون
  ٢٦٥  إن اهللا يرضى لكم ثالثا

  ٢٨٠  ثالثا لكم ويكره ،ثالثا لكم يرضى اهللا إن
  ٢٧٦  فقهه من ةٌ ن ئِ مَ  خطبته، وقصر الرجل، صالة طول إن

  ٣١٩  فقال يارسول اهللا �إن فىت شاباً أتى النيب 
  ٨٨  سويته إال امشرفً  اقربً  وال، طمستها إال صورة تدع ال أن
  ٢٩٨   القرآن وحامل ،املسلم الشيبة ذي إكرام اهللا إجالل من إن

  ٣٧٦   اهللا أحل ما حيرمون أليسإنا لسنا نعبدهم، فقال:
  ٣٤٠  إنه قد شهـد بدرًا، وما يدريك لعل اهللا قد اطّلع على من شهـد بدرًا

  ١٧٨  الدماء يف الناس بني يقضى ما أول
  ٨١  إياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة

  ١٩٦  أميا رجل قال ألخيه: يا كافر فقد باء ا أحدمها
  ٢٧٢، ١٧٦  كما بدأ  اوسيعود غريبً  ابدأ اإلسالم غريبً 

  ٣٩٩  بالذهب والذهب بالشعري، والشعري بالتمر، والتمر بالرب، الرب
  ١٨٣  جهينة من احلرقات فصبحنا ،سرية يف  � اهللا رسول بعثنا

  ٢٦  ذا أمرمت أو هلذا خلقتم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤٠ 

  الصفحة  طرف الحديث
  ١٦٦  تتجارى م األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه

  ١٥٣  اخلميصة وعبد الدرهم وعبد الدينار عبد تعس
  ٣٢٠  أعرايب فقال: يارسول اهللا إن امرأيت ولدت غالماجاءه 
  ٥٥  العبادة مخ الدعاء

  ٢٧٣  واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث على األمة ذهـه ستفرتق
  ٢٩٢  مبعصية يُؤَمر مل ما وكرِهَ  أحب  فيما والطاعةُ  السمعُ  املسلم املرء على

  ٢  فأبواه يهودانه أو ينصرانه
  ١٧٨  الدمِ  سفكَ  :فيها نفسه أوقع ملن خمرج ال اليت األمور ورطات من إن

  ٨٣  قد تركتكم على البيضاء
  ١٧٧  وعرضه وماله دمه حرام املسلم على املسلم كل
  ٢٧٥، ٢١١  أىب من إال اجلنة يدخلون أميت كل
  ٢٧٣، ٩٨  النار يف ضاللة كلو  ضاللة بدعة كل

  ٢٦  فخط خطا �كنا جلوسا عند النيب 
  ١٩٤  ال ترجعوا بعدي كفارا 

  ١٧٨  حراًما دًما يصب مل ما، دينه من فسحة يف ؤمنامل يزال ال
  ٣٢٢  ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم

  ٢٧٤  لتأخذوا عين مناسككم
  ٩٠   بذراع اوذراعً  بشرب اربً شِ  قبلكم من سنن لتتبعن
  ٢٧٣، ٢١٢  بالُقّذة الُقّذة َحْذو قبلكم كان من سَنن لتتبعن

  ٩٠  مساجد لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم
  ١١٣  وإسرافيل وميكائيل جربيل رب اللهم
  ٢٥٥  الرحم وقطيعة البغي من عقوبة أسرع ذنب ليس

  ٤٧  ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء
  ٣٢٢  املاء طهور ال ينجسه شيء



٤٤١ 

  الصفحة  طرف الحديث
  ٨١  رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من
  ٢٨٢  باجلماعة فعليه اجلنة حببوحة أراد من
  ٢٥٣  اهللا أطاع فقد أطاعين من
  ٢٧٠، ٢٦٢   فليغريه منكرا منكم رأى من
  ٦٦  ربـباحل آذنته فقد اولي  يل عادى من
  ٢١١  رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من
  ٢٨٢  جاهلية ميتة مات إال ؛فمات اشربً  اجلماعة فارق من
  ٢٠٧   ودمه ماله حرم اهللا، دون من يعبد مبا وكفر اهللا، إال إله ال: قال من

  ٨٤  عليه بىنيُ  وأن ،عليه يقعد وأن ،القرب جيصص أن �ى رسول اهللا 
  ٢٤٦  هلك املتنطعون، قاهلا ثالثًا

  ٣٢٨  النعم محر من لك خري واحًدا، رجًال  بك اهللا يهدي ألن واهللا،
  ١٢٥  وإعجاب املرء بنفسهوأما املهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، 

  ج  وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، إمنا ورثوا العلم
  ٩٣  وإياكم وحمدثات األمور
  ٣٢٢  وبينهما أمور مشتبهات

  ٢١٤  وُجعل الذلُة والّصغار على من خالف أمري
  ٢٦  موعظة �وعظنا رسول اهللا 

  ٢٩١  أحدهم عليهم أمروا إال فالة بأرض يكونون نفر لثالثة حيل وال
  ٤١٣  يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد؟ قال: اهللا ورسوله أعلم

  ٢٧  يأيت الشيطان أحدطم فيقول من خلق كذا
  ١٨٤  يارسول اهللا أرأين إن لقيت رجال من الكفار  

  ٢٨٢  اجلماعة مع اهللا يد
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٤٤٢ 

  فهرس اآلثار

  الصفحة  طرف األثر
 عَ  عبًدا كان وإن وأُطيَع، أمسعَ  أن أوصاين خليلي إن٢٩٢  األطراف ُجمَد  
  ١٧٨  الدمِ  سفكَ  :فيها نفسه أوقع ملن خمرج ال اليت األمور ورطات من إن

  ٢٨٢  إمنا اجلماعة ماوافق طاعة اهللا
  ٢٩٢  اليزال الناس خبري ماعظموا السلطان

  

  فهرس األعالم

  الصفحة  العلم
  ١٣  إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف

  ١٤٦  إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن
  ١٤  إبراهيم بن حممد بن عبد الوهاب

  ٢٤٢  ابن إمساعيل
  ٨٥  ابن ربيعة

  ٨٦  أبو طالب بن حسن بن أيب مني
  ١٢١  أمحد بن إبراهيم 

  ١٥٠  الشريف سعد بن سعيد بن محدأ
  ٣٣٠  أمحد بن سويلم

  ١١٨  الطحاوي سالمة بن حممد بن أمحد
  ٣٠١  التميميأمحد بن حيىي 

  ١٦٢  أمحد بن حيىي بن حممد بن رميح
  ٧٩  أمحد زيين دحالن

  ١٨٣  أسامة بن زيد



٤٤٣ 

  الصفحة  العلم
  ١٠٨  إمساعيل بن عمر بن كثري 

  ٥٣  تاج
  ١٥٤  حممد بن اهللا عبد بن ثويين

  ٣٧  ثيودور لوثروب ستودارد 
  ٦٣   شالل بن خضر بن جعفر

  ٥٢  احلسني بن علي بن أيب طالب 
  ١٣  الوهابحسني بن حممد بن عبد 

  ٣٣٠  محد بن راشد العريين
  ٨٧   هاشم ابن املطلب عبد بن محزة

  ٣٠٨  محيدان بن تركي بن محيدان
  ٥٢   املغرية بن الوليد بن خالد

  ٩٠   الزبري بن اهللا عبد بن خبيب
  ٦٣  بن جرجيس سليمان بن داود

  ١٤٥  دهام بن دواس بن عبد اهللا 
  ٥٢   نفيل بنزيد بن اخلطاب 

  ٧٩  عبد العزيز بن حممد  بن سعود
  ١١٧   مسروق بن سعيد بن سفيان

  ١٥٤   أمني نب) باشا( سليمان
  ١١٦   إسحاق بن األشعث بن سليمان
  ٩٢   مصلح بن سحمان بن سليمان
  ٦٨  بن عبد الوهابحممد  بنعبد اهللا  بن سليمان

  ١٣  سليمان بن عبد الوهاب
  ١٣  سليمان بن علي بن مشرف

  ٣٣   أمحد بن حممد بن سليمان
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٤٤٤ 

  الصفحة  العلم
  ١٤٤  سليمان بن حممد بن غرير 

  ١٣  سيف بن حممد بن عزاز
  ٤٨  مشسان

  ١٢٢  صاحل بن فوزان بن عبد اهللا 
  ٣٠٨  صاحل بن حممد بن عبد اهللا الصائغ

  ١٥  صبغة اهللا بن أسعد احليدري
  ٢٧  صبيغ بن عسل

  ١٠١  اجلربيت حسن بن الرمحن عبد
  ٧١  السويدي احلسني بن اهللا عبد بن الرمحن عبد
  ١١٧  األوزاعي حممد بن عمرو بن الرمحن عبد

  ٢٢٧  عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي
  ٢٩٩  احلصني إبراهيم بن اهللا عبد بن العزيز عبد
  ٦١  بن بازالعزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن  عبد

  ٣٠٨  عبد القادر بن عبد اهللا العديلي
  ١١٣  حسن بن عبد الوهاب بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد
  ١٠١   إبراهيم بن باشا اهللا عبد

  ١٤  عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف الشمري
  ٣٠٨  عبد اهللا بن أمحد بن سحيم

  ٤٥  عبد اهللا بن داود الزبريي
  ١٥٦  عبد اهللا بن سعود بن عبد العزيز 

  ٢٥٩  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أبا بطني
  ٢٩٨  عبد اهللا بن عيسى

  ٣٣  عبد اهللا بن عيسى بنب مويس
  ٣٣  األحسائي اللطيف عبد بن حممد بن اهللا عبد



٤٤٥ 

  الصفحة  العلم
  ١٣  عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب

  ٢٢٧  اجلويين يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد
  ١٢  عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف

  ١٤٧  عبداهللا بن عبداحملسن بن عبدالرمحن الرتكي
  ٨٩  بن محد بن معمر عثمان

  ٨٩  عثمان بن عبد اهللا بن عثمان بن بشر
  ١٤٦  عريعر بن دجني بن سعدون

  ٦٣  احلدادعلوي بن احلسن بن عبد اهللا 
  ١١٩  البغدادي حرب بن احلسني بن علي

  ٣٠٨  علي بن زامل
  ٤٩  علي بن عبد اهللا السويدي

  ١٤-١٣  علي بن حممد بن عبد الوهاب
  ١٥٤  علي كيخا

  ٣٣٠  بن قاسمعيسى 
  ١٤٩  الشريف سعيد بن مساعد بن غالب
  ١٠٩  الشنقيطي املختار حممد بن منياأل حممد

  ١٥  حممد اموعي
  ٣٠٨  حممد بن إبراهيم أبا اخليل

  ١١٨  أيوب بن بكر أىب بن حممد
  ٣٣  حممد بن أمحد بن سحيم العنزي

  ١٢٨  حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الشافعي
  ١٢١  الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد

  ١٢١  حممد بن محد بن عباد الدوسري
  ٣٤  بن مقرنبن سعود بن حممد  حممد
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٤٤٦ 

  الصفحة  العلم
  ٤٩  حممد بن سعيد البوصريي

  ١١١  حممد بن سلطان العوسجي
  ٣٣  حممد بن عبد الرمحن بن حسني بن عفالق

  ٩١  آل الشيخ الرمحن عبد بن اللطيف عبد بن حممد
  ٢٢٦  اجلبائيحممد بن عبد الوهاب بن سالم 

  ٢٤٢  حممد بن عبيد
  ١٦٥  الفارض بن عمرحممد بن 

  ١٢١  حممد بن عيد
  ٢٢٧   الغزايل حممد بن حممد
  ٩٥  بزيع بن وضاح بن حممد

  ١٤  حممد حياة السندي
  ١٥٥   إبراهيم بن) باشا( علي حممد
  ١٦٥   بن عريب حممد بكر أبو الدين حميي

  ١٨٤  عمرو بن املقداد
  ٩٩  الناصر بن قالوون

  ٢٢٦  هشام بن احلكم البغدادي 
  ٢٨٣  معيط أيب بن عقبة بن الوليد

  ١٩٢  يوسف

  

  

  

  



٤٤٧ 

  فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة

  الصفحة  المصطلحات واأللفاظ الغريبة
  ٨١  البدع
  ١٣٠  التنت

  ٩٥  التثويب
  ٢٢٥  اجلسم
  ٢٢٥  اجلهة
  ١٨٣  جهينة
  ١٦١  اجلوهر

  ٣٧  السجف
  ٤٢  الشرك
  ١٦٤  الطغام
  ١٦١  العرض
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٤٤٨ 

  فهرس األديان والملل والفرق 

  الصفحة  األديان والملل والفرق
  ٩  اإلحتادية
 ١٦١ األشاعرة

 ١٩٣ بنو عبيد القداح
 ٢٤٨ اجلربية

 ٢٢٠ اجلهمية
 ١٠٤ احلداثة
 ٢٢٨ احلرورية
  ٩  احللولية
 ١٠٤ اخلوارج
 ٥٢ الرافضة

 ١٠٤ العلمانية
 ١٨٥ القدرية
 ١٠٤  الليربالية
 ٧٧ املرجئة
 ١٨٥ املعتزلة

 ٢٤٨   الوعيدية

  

  

  

  



٤٤٩ 

  فهرس األماكن

  الصفحة  المكان
  ٨٦  اجلبيلة
  ١٥٤  اجلهراء
  ١٢  العيينة

  ٨٦  قبة أيب طالب
  ٨٥  قبة الكواز
  ٨٨  قبة حواء
  ٨٥  قبة رجب

  ٨٧  قرب ابن عباس
  ٨٧  قرب خدجية

  ٨٧  قرب عبد املطلب
  ٣٣  منّيخ
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٤٥٠ 

  فهرس األشعار

  الصفحة  القافية
  - د-

  ٥٣  اجلهد
  ١٩٥  حد

  ٥٣  السد
  ٥٣  صد
  ١٩٥، ٥٣  عمد

  ٥٣  القصد
  ٥٢  اللحد

  ١٩٥، ٥٣  اللد
  ٥٣  ماعد
  ٥٢  الند

  - ر- 
  ٤٠  مكسور

  - م- 
  ١٣٨  خصوم
  ٤٩  العمم

  - ي- 
  ٢٨٨  تفي

   



٤٥١ 

  فهرس المصادر والمراجع
  المخطوطات:- أوالً 

 رقـــم احلفـــظ -بـــرلني- الوطنيـــةجـــواب ابـــن عفـــالق علـــى رســـالة ابـــن معمـــر نســـخة باملكتبـــة  - ١
)٢١٥٨.(  

  ).٢١٥٧( رقم احلفظ-برلني -نسخة باملكتبة الوطنية -رد ابن عفالق على ابن معمر - ٢

 رقــــم احلفــــظ-نســــخة مبكتبــــة بتنــــة الشــــرقية باهلنــــد  -عبــــد اهللا بــــن داؤد -الصــــواعق والرعــــود - ٣
)١٢٣٨.(  

رقــم -بــرلني -الوطنيــة نســخة باملكتبــة-ابــن الســويدي-املشــكاة املضــيئة يف الــرد علــى الوهابيــة - ٤
  ).٢١٥٦( احلفظ

  المطبوعات:- ثانياً 

-عبـد اهللا عبـد الـرمحن اجلربـوع -أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكـار اهلدامـة - ١
  هـ.١٤٢٠ -الطبعة األوىل-الرياض-أضواء السلف

امـــد حممـــد ح -أثـــر الـــدعوة الوهابيـــة يف اإلصـــالح الـــديين والعمـــراين يف جزيـــرة العـــرب وغريهـــا - ٢
  هـ.١٤٣٢ -الطبعة الثانية-الرياض-دار السنة-أمحد عبد العزيز التوجيري :حتقيق-الفقي

ــــة - ٣ ــــداين -أجنجــــة املكــــر الثالث ــــة-دمشــــق-دار القلــــم-عبــــدالرمحن حبنكــــه املي  -الطبعــــة الثامن
  هـ.١٤٢٠

  دار الصابوين.-أبو حامد حممد الغزايل -إحياء علوم الدين  - ٤

دار ابـــن -عبـــداهللا الســرحيي:حتقيــق -ي الشـــوكاينحممــد بـــن علــ-أدب الطلــب ومنتهـــى األرب - ٥
  هـ.١٤١٩  -الطبعة األوىل-حزم

طبـــع ضــــمن جممـــوع مؤلفــــات الشــــيخ حممـــد بــــن عبــــد  -أربـــع قواعــــد تـــدور األحكــــام عليهــــا - ٦
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الوهاب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥٢ 

طبـع -صاحل بن فوزان الفـوزان -شرك واإلحلاداإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل ال - ٧
-اململكـة العربيـة السـعودية-الريـاض-ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة واإلرشاد

  هـ.١٤٣٠ -الطبعة الثالثة

املكتــــــب -حممــــــد ناصــــــر الــــــدين األلبــــــاين -إرواء الغليــــــل يف ختــــــريج أحاديــــــث منــــــار الســــــبيل - ٨
  هـ.١٤٠٥ -الطبعة الثانية-بريوت-اإلسالمي

  هـ.١٣٨٥  -بريوت-دار صادر-حممود بن عامر الزخمشري -أساس البالغة - ٩

عبـــد الـــرمحن علـــي -األســـاليب الرتبويـــة املســـتمدة مـــن دعـــوة اإلمـــام حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب -١٠
  هـ. ١٤٢٤-الرياض-دارة امللك عبد العزيز-العريين

د اهللا دجــني عبــ :دراســة وحتقيــق-شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة-االســتغاثة يف الــرد علــى البكــري -١١
  هـ.١٤١٧ -الطبعة األوىل-الرياض-دار الوطن-السهلي

عبـــد -األســـس العلميـــة ملـــنهج الـــدعوة اإلســـالمية دراســـة تأصـــيلية علـــى ضـــوء الواقـــع املعاصـــر -١٢
  هـ.١٤٣١ -الطبعة الثانية -الرياض-دار احلضارة-الرحيم حممد املغذوي

-الريـــاض-أشـــبيليا للنشـــر والتوزيـــعدار كنـــوز -ناصـــر عبـــد الكـــرمي العقـــل-إســـالمية ال وهابيـــة -١٣
  هـ.١٤٢٥ -الطبعة الثانية

الطبعــة -مطـابع الريــاض-ســليمان بـن ســحمان-األسـنة احلــداد يف رد شـبهات العلــوي احلـداد -١٤
  هـ.١٣٧٦  -الثانية

  لبنان.-بريوت-دار الكتب العلمية-أمحد بن حجر العسقالين-اإلصابة يف متييز الصحابة -١٥

توزيــع جامعــة  -لفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــابطبــع ضــمن جممــوع مؤ  -أصــول اإلميــان -١٦
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الطبعـة -لبنـان-بريوت-دار الكتب العلمية-أيب منصور عبد القاهر البغدادي –أصول الدين -١٧
  هـ.١٤٠١  -الثالثة

  .بريوت-الكتب عامل-حممد األمني الشنقيطي-أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -١٨



٤٥٣ 

  -الطبعـة الثالثـة-مؤسسـة الرسـالة-صاحل فوزان الفـوزان -إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد -١٩
  هـ.١٤٢٣

دار -أمحـــد الشـــايف :ضـــبطه وصـــححه-أيب إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى الشـــاطيب-االعتصـــام -٢٠
  هـ.١٤١١ -الطبعة الثانية-لبنان-بريوت-الكتب العلمية

  -مكتبــة الكليــات األزهريــة-فخــر الــدين حممــد الــرازي-ـركنياعتقـــادات فــرق املســـلمني واملشــ -٢١
  هـ.١٣٩٨

  دار احلديث.-ابن القيم اجلوزية-أعالم املوقعني عن رب العاملني -٢٢

  م.٢٠٠٢-الطبعة اخلامسة عشر-دار العلم للماليني-خري الدين حممود الزركلي–األعالم  -٢٣

مكتبــة -مــد حامــد الفقــيحم:حتقيــق-ابــن القــيم اجلوزيــة-إغاثــة اللهفــان مــن مصــائد الشــيطان -٢٤
  الرياض.-الرياض احلديثة

ناصـر :حتقيـق-شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة-اقتضـاء الصـراط املسـتقيم ملخالفـة أصـحاب اجلحـيم -٢٥
  هـ.١٤١٩ -الطبعة السادسة-الرياض-دار العاصمة-بن عبد الكرمي العقل

ــــدعاة واألعــــالم -٢٦ ــــا نعــــيم مصــــطفى جنــــم-اآليل احلســــان ذكــــر حماســــن ال   -الطبعــــة األوىل-مهن
  هـ.١٤٢٥

ـــة ومنشـــئ أمـــة  -٢٧ دار -عمـــر ســـليمان األشـــقر-اإلمـــام اـــدد حممـــد بـــن عبـــدالوهاب بـــاين دول
  هـ.١٤٢٩  -الطبعة األوىل-النفائس

طبـع ونشــر وزارة -عبــد اهللا عبـد احملسـن الرتكــي-اإلمـام حممـد بــن سـعود دولـة الــدعوة والـدعاة -٢٨
  هـ.١٤١٨  -ة السعوديةاململكة العربي-الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

عبـــد الــــرمحن علــــي  -اإلمـــام حممــــد بـــن ســــعود وجهـــوده يف تأســــيس الدولـــة الســــعودية األوىل -٢٩
  -الريــــــاض-األمانـــــة العامــــــة لالحتفـــــال مبـــــرور مائــــــة عـــــام علـــــى تأســــــيس اململكـــــة -العـــــريين
  هـ.١٤١٩

ارة رئاســة إد-عبــد العزيــز بــن عبــداهللا بــن بــاز -دعوتــه وســريته-اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب -٣٠
  هـ.١٤١٥  -الطبعة الثالثة-الرياض-اإلدارة العامة للطبع والرتمجة-البحوث العلمية واإلفتاء
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٤٥٤ 

-ضـــمن كتـــاب األمـــن الفكـــري -عبـــد الـــرمحن اللوحيـــق -األمـــن الفكـــري :ماهيتـــه وضـــوابطه -٣١
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة األوىل-الرياض-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

ضمن كتاب األمن رسـالة -مجيل عبيد القرارعة -ته ومزاياهاألمن الفكري يف اإلسالم ومقوما -٣٢
جامعـــة امللـــك فهـــد -طبـــع مبناســـبة محلـــة التضـــامن الـــوطين ضـــد اإلرهـــاب باململكـــة-اإلســـالم

  هـ.١٤٢٦ -الدمام-للبرتول واملعادن

  مطابع احلميضي.-صاحل عبداهللا بن محيد-األمن الفكري يف ضوء مقاصد الشريعة -٣٣

 -الطبعــة األوىل-حيــدر بــن عبــد الــرمحن احليــدر-ؤثرات الفكريــةاألمــن الفكــري يف مواجهــة املــ -٣٤
  هـ.١٤٢٣

مطابع رابطـة -عبد اهللا عبد احملسن الرتكي-األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به -٣٥
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة األوىل-مكة املكرمة-العامل اإلسالمي

معـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم جا -الشـــهراينســـعيد عبـــد اهللا -دراســـة موضـــوعية-األمـــن الـــوطين  -٣٦
  م.٢٠٠٩-الرياض-األمنية

دار النشـــر بـــاملركز العـــريب -فهـــد عبـــد العزيـــز الـــدعيج-األمـــن واإلعـــالم يف الدولـــة اإلســـالمية -٣٧
  هـ.١٤٠٦ -للدراسات األمنية والتدريب

  هـ.١٤١٣ -مكتبة العبيكان -حممد أمحد نصري-األمن والتنمية -٣٨

بــاز حياتــه وجهــوده العلميــة والعمليــة والدعويــة وآثــاره اإلجنــاز يف ترمجــة اإلمــام عبــد العزيــز بــن  -٣٩
  هـ.١٤١٩  -الطبعة األوىل-عبد الرمحن يوسف الرمحة-احلميدة

-بــريوت-دار اجلنـان-عبـد اهللا البــارودي:تعليــق-أيب ســعد عبـد الكــرمي السـمعاين -األنسـاب -٤٠
  هـ.١٤٠٨  -الطبعة األوىل-لبنان

-عمــر ســليمان األشــقر -راط املســتقيمأهــل الســنة واجلماعــة أصــحاب املــنهج األصــيل والصــ -٤١
  هــ.١٤١٣  -الطبعة األوىل-دار النفائس

املكتــــب -خــــرج أحاديثــــه حممــــد ناصــــر الــــدين األلبــــاين-شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة-االميــــان  -٤٢
  هــ١٤٠٦  -بريوت-اإلسالمي



٤٥٥ 

بشـري حممـد :حتقيـق-أيب القاسـم عبـد الـرمحن أبـو شـامة-الباعث علـى إنكـار البـدع واحلـوادث -٤٣
  هـ.١٤١٢ -الطبعة األوىل-الطائف-بة املؤيدمكت-عيون

-دار اهلـالل-عبـد اهللا صـاحل العثيمـني -حبوث وتعليقات يف تاريخ اململكـة العربيـة السـعودية -٤٤
  هـ.١٤٠٤ -الطبعة األوىل-الرياض

  لبنان.-بريوت-دار الشرق العريب-بدائع الفوائد ابن القيم اجلوزية -٤٥

  بريوت.-دار الفكر-ريأيب الفداء احلافظ ابن كث-البداية والنهاية -٤٦

-بـريوت-دار املعرفـة-حممـد بـن علـي الشـوكاين–البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السـابع -٤٧
  لبنان.

  القاهرة. -مكتبة اآلداب -شرح إبراهيم الباجوري-لإلمام البوصريي -الربدة -٤٨

  هـ.١٤١٠ -الرياض-دار ثقيف-عبد الكرمي عبد اهللا الوهيب-بنو خالد وعالقتهم بنجد -٤٩

جــالس وشــحذ الــذاهن واهلــاجسجــة ا -٥٠
ُ
-يوســف بــن عبــداهللا بــن عبــد الــرب-ــالس وأُنــس امل

  لبنان.-بريوت-دار الكتب العلمية-حممد مرسي اخلويل:حتقيق

األمانــة العامــة -عبــد اهللا بـن يوســف الشـبل:حتقيـق-حممــد بـن محــد بـن عبــاد-تـاريخ ابــن عبـاد -٥١
  هـ.١٤١٩الرياض  -لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة

املســمى روضــة األفكــار واألفهــام ملرتــاد حــال اإلمــام وتعــداد غــزوات ذوي -تــاريخ ابــن غنــام -٥٢
دار الثلوثيــة -ســليمان بــن صــاحل اخلراشــي:اعتــىن بــه-حســني بــن أيب بكــر بــن غنــام-اإلســالم

  هـ.١٤٣١الطبعة األوىل -الرياض-للنشر والتوزيع

  بريوت.-دار الكتاب العريب-العجالينمنري -(الدولة السعودية األوىل) تاريخ البالد العربية -٥٣

تاريخ الدولة السعودية األوىل ومحالت حممد علي على اجلزيرة العربية مـن كتـاب تـاريخ مصـر  -٥٤
-دارة امللــك عبــد العزيــز-ترمجة:حممــد خــري البقــاعي-فــيلكس ماجنــان -يف عهــد حممــد علــي

  هـ.١٤٢٤ -الطبعة األوىل -الرياض

 -الريـاض-دار املـريخ-عبد الفتاح حسن أبو علية -الثالثةتاريخ الدولة السعودية يف أدوارها  -٥٥
  هـ.١٤٣٠
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٤٥٦ 

-دار الكتاب اجلامعي-عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم-تاريخ العرب احلديث واملعاصر -٥٦
  هـ.١٤٢٧ -الطبعة العاشرة-القاهرة

األمانـة العامـة -عبـد اهللا بـن يوسـف الشـبل:حتقيـق-حممـد بـن عمـر الفـاخري-تاريخ الفـاخري -٥٧
  هـ.١٤١٩الرياض  -لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة

  .م)١٩٦٢دار ومكتبة اهلالل(-حسني خلف خزعل-تاريخ الكويت السياسي -٥٨

الطبعـة -توزيـع مكتبـة العبيكـان-عبد اهللا بن صاحل العثيمـني -تاريخ اململكة العربية السعودية -٥٩
  هـ.١٤٣٠ -اخلامسة عشر

ترمجــة: حممــد -لــويس الكســندر كورانســية-م١٨٠٩ عــام تــاريخ الوهــابيني منــذ نشــأم حــىت -٦٠
  هـ.١٤٢٦ -الرياض-دارة امللك عبد العزيز-خري البقاعي، وإبراهيم البلوي

دارة -ترمجـــة: عبـــد اهللا العثيمـــني-آنـــدرو كرايتـــون-تــاريخ الوهـــابيني وحيـــاة العـــرب االجتماعيـــة -٦١
  هـ.١٤٣٤ -الرياض-امللك عبد العزيز

ــــاريخ الوهــــابيني -٦٢  -إســــتنبول-قــــرق أنبــــار-مطبعــــة-مســــعد الشــــامان:مجــــةتر -أيــــوب صــــربي-ت
  هـ.١٢٩٦

تــاريخ بعــض احلــوادث الواقعــة يف جنــد ووفيــات بعــض األعيــان وأنســام وبنــاء بعــض البلــدان  -٦٣
األمانــة العامــة لالحتفــال مبــرور مائــة -إبــراهيم بــن صــاحل بــن عيســى-هـــ١٣٤٠ -ه٧٠٠مــن 

  ـ ه١٤١٩ -الرياض-عام على تأسيس اململكة العربية السعودية

-عّمــــان-دار املعــــايل-حممــــد جــــة األثــــري:حتقيــــق-حممــــود شــــكري األلوســــي–تــــاريخ جنــــد  -٦٤
  هـ.١٤١٩ -الطبعة الرابعة-األردن

الطبعـة -بغـداد-دار الـوراق-حممـد جـة األثـري:حتقيـق-حممود شـكري األلوسـي–تاريخ جند  -٦٥
  م.٢٠٠٧-األوىل

ــــد الوهــــاب الســــلفية -٦٦ ــــن عب تعريــــب: عمــــر -فيلــــيبســــنت جــــون -تــــاريخ جنــــد ودعــــوة حممــــد ب
  م.٢٠٠٩الطبعة األوىل-القاهرة-مكتبة مدبويل-الديسراوي



٤٥٧ 

وزارة الشـؤون -عبـد اهللا عبـد احملسـن الرتكـي-تأمالت يف دعوة الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب -٦٧
  هـ.١٤١٩ -املمملكة العربية السعودية-اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

مطــــابع -ســــليمان بــــن ســــحمان-لكــــذب والبــــنيمــــن تزويــــر أهــــل ا اإلمــــامنيتربئــــة الشــــيخني  -٦٨
  هـ.١٣٧٧ -الطبعة الثانية-الرياض

حســــن :حتقيــــق-حمســــن األمــــني-جتديــــد كشــــف االرتيــــاب يف أتبــــاع حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب -٦٩
  هـ.١٣٨٢ -الطبعة الثانية-األمني

دارة امللـك عبـد -ترمجة: حممـد خـري البقـاعي-جان رميون-التذكرة يف أصل الوهابيني ودولتهم -٧٠
  هــ.١٤٢٤ -رياضال-العزيز

 -الطبعة األوىل-الرياض-دار العاصمة للنشر والتوزيع-بكر عبداهللا أبو زيد-تصحيح الدعاء -٧١
  هـ.١٤١٩

عبـد الــرمحن بـن زيــد -تطبيـق الشــريعة اإلسـالمية يف اململكــة العربيـة الســعودية وآثـاره يف احليــاة -٧٢
  هـ١٤١٩ -الرياض-األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة-الزنيدي

-تعليـق إمساعيـل األنصـاري-حممد بن إمساعيل الصنعاين-تطهري اإلعتقاد عن أدران اإلحلاد  -٧٣
  هـ.١٣٨٩ -الطبعة الثانية-الرياض-مؤسسة النور للطباعة

  م.١٩٩٠-بريوت-مكتبة لبنان-علي بن حممد اجلرجاين–التعريفات  -٧٤

الطبعــــة -لبنـــان-بـــريوت-املعرفـــة دار-أيب الفـــداء إمساعيـــل بــــن كثـــري -تفســـري القـــرآن العظـــيم -٧٥
  هـ.١٤٠٨ -الثانية

  هـ.١٤٠٥ -لبنان-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-حممد بن أمحد القرطيب-تفسري القرطيب -٧٦

 -طبع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب -تفسري آيات من القرآن الكرمي -٧٧
  هـ.١٤٢٣ -ةالطبعة الثاني-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ميـان سـعد  :حتقيق-أيب احلسني حممد امللطي الشافعي -التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع -٧٨
  هـ.١٤١٤الطبعة األوىل -اململكة العربية السعودية-الدمام-رمادي للنشر-الدين املياديين
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٤٥٨ 

 -الريـاض-مكتبـة الرشـد-رشـيد بـن النـوري البكـر -تنمية التفكري من خالل املـنهج املدرسـي -٧٩
  هـ.١٤٢٨

-دار طيبـــة-حممـــد بـــن عبـــد اهللا اهلبـــدان-التوضـــيحات الكاشـــفات علـــى كشـــف الشـــبهات -٨٠
  هـ.١٤٢٥ -الرياض

ســـليمان بـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد -تيســـري العزيـــز احلميـــد يف شـــرح كتـــاب التوحيـــد  -٨١
  هـ.١٤٠٥ -الطبعة السادسة-املكتب اإلسالمي-الوهاب

عبـد الـرمحن :حتقيـق -عبد الرمحن ناصر السعدي -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -٨٢
  هـ١٤٢٤ -الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-دار بن حزم -معال اللوحيق

توزيــع جامعــة  -طبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب -ثالثــة األصــول -٨٣
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 -بـــريوت لبنـــان-دار الفكــر-حممـــد بـــن جريــر الطـــربي -رآنجــامع البيـــان عــن تأويـــل آي القــ -٨٤
  هـ.١٤٠٨

-ضـمن موســوعة احلـديث الشــريف-أيب عيســى حممـد بـن عيســى الرتمـذي -جـامع الرتمـذي -٨٥
  هـ.١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الكتب الستة

  الطبعة األوىل.-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-عبد الرمحن بن أيب حامت -اجلرح والتعديل -٨٦

علــي بــن حســن :حتقيــق-لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة-اجلـواب الصــحيح ملــن بــدل ديــن املســيح  -٨٧
  هـ.١٤١٩ -الطبعة الثانية-الرياض-دار العاصمة-بن ناصر وآخران

  هـ١٤١٢ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار العاصمة-حممد بن عبد الوهاب-اجلواهر املضية -٨٨

دار الفكــــر للطباعــــة -ترمجــــة:عجاج نــــويهض-لــــوثروب ســــتودارد -حاضــــر العــــامل اإلســــالمي -٨٩
  والنشر.

دارة -حصـة بنـت مجعـان الزهـراين -احلالة االجتماعية واالقتصادية يف الدولة السعودية الثانيـة -٩٠
  هـ.١٤٢٥ -الرياض-امللك عبد العزيز



٤٥٩ 

حتقيــق -سـليمان بــن ســحمان-احلجـج الواضــحة اإلســالمية يف رد ُشـبهات الرافضــة واإلماميــة -٩١
  هـ.١٤٢٠ -الطبعة األوىل-الرياض-مكتبة الرشد-مد الفوزانحم

 -الريـــاض-عبــد اهللا حممــد العجــالن-حركــة التجديــد واإلصــالح يف جنــد يف العصــر احلــديث -٩٢
  هـ.١٤٠٩

-عبــد اهللا زيــد آل مســلم :حتقيــق-عبــد العزيــز بــن حممــد بــن ســعود -حقيقــة الــدعوة النجديــة -٩٣
  هـ.١٤٢٩ -الطبعة الثانية-الرياض-دار التوحيد للنشر

 -حقيقة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومناذج من رسائله وشـهادات علمـاء احلـرمني لـه -٩٤
  هـ.١٤٢٢ -الطبعة األوىل-الرياض-دار العاصمة-عبد الرمحن محاد العمر

  بريوت لبنان.-ر الكتب العلميةدا-أليب نعيم أمحد األصفهاين-حلية األولياء -٩٥

مركـز امللـك عبـد العزيـز -حممد مشس الـدين خوجـة-احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه -٩٦
  هـ.١٤٣٠ -الطبعة اخلامسة-الرياض -للحوار الوطين

  الطبعة األوىل.-دار املنارة-صاحل بن محيد-احلوار وآدابه -٩٧

الطبعــة -ســليمان عبــد الــرمحن احلقيــل-حيــاة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب وحقيقــة دعوتــه -٩٨
  هـ.١٤١٩ -األوىل

-الريــاض-دار الثلوثيــة للنشــر-حســني خلــف خزعــل-حيــاة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب -٩٩
  هـ.١٤٣١ -الطبعة األوىل

ـــة  -١٠٠ احليـــاة العلميـــة يف جنـــد منـــذ قيـــام دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وحـــىت ايـــة الدول
  هـ.١٤١٨ -الطبعة الثانية-ىمي عبد العزيز العيس-السعودية األوىل

احليــاة العلميــة يف وســط اجلزيــرة العربيــة يف القــرنني احلــادي عشــر والثــاين عشــر اهلجــريني وأثــر  -١٠١
 -دارة امللـك عبـد العزيـز-أمحـد عبـد العزيـز البسـام-دعوة الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب فيهـا

  هـ.١٤٢٥

  م.١٩٨١-ةمكتبة وهب-القاهرة-يوسف القرضاوي -اخلصائص العامة لإلسالم -١٠٢
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٤٦٠ 

أكادمييـة نـايف -عبد اهللا الشيخ ولـد بيـه-خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح والوئام  -١٠٣
  هـ.١٤١٩ -الطبعة األوىل-العربية

توزيـع جامعــة  -طبــع ضـمن جممــوع مؤلفـات الشــيخ حممـد بــن عبـد الوهــاب -اخلطـب املنربيـة -١٠٤
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  هـ١٤٢٤ -الرياض-دارة امللك عبد العزيز-خادم احلرمني الشريفني-وكلماتخطب  -١٠٥

بــوالق -املطبعــة الكــربى األمرييــة-علــي باشــا مبــارك -اخلطــط التوفيقيــة اجلديــدة ملصــر القــاهرة -١٠٦
  هـ.١٣٠٤ -مصر

 -مصــــر-املطبعـــة اخلرييــــة-أمحـــد زيــــين دحــــالن-خالصـــة الكــــالم يف بيــــان أمـــراء البلــــد احلــــرام -١٠٧
  هـ.١٣٠٥

-بـريوت-دار العلـم للماليـني-عبد العزيز سـيد األهـل-وحيد حممد بن عبد الوهابداعية الت -١٠٨
  م.١٩٨٦-الطبعة الثالثة

-تعليق:أبــو عبــد اهللا احللــيب-حممــد علــي الشــوكاين -الـدر النضــيد يف إخــالص كلمــة التوحيــد -١٠٩
  هـ.١٤١٤ -الطبعة األوىل-دار ابن خزمية

جامعـــة -حممـــد رشــاد ســامل :قيــقحت-شــيخ االســتالم ابـــن تيميــة -درء تعــارض العقــل والنقـــل -١١٠
  هـ.١٤٠٢ -الطبعة األوىل-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

مركـز امللـك فيصـل -أمحـد حممـد جلـي-اخلوارج والشـيعة-دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني -١١١
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة الثانية-الرياض-للبحوث والدراسات اإلسالمية

  هـ١٤١٧ -الطبعة السادسة-بد الرمحن بن قاسممجع: ع -الدرر السنية يف األجوبة النجدية -١١٢

أمحــد  -الــدرر الســنية يف الــرد علــى الوهابيــة ويليهــا رســالة النصــر يف ذكــر وقــت صــالة العصــر -١١٣
  زيين دحالن.

مــد عبــد املعيــد :حمحتقيق-أمحــد بــن علــي بــن حجــر–الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة  -١١٤
  م.١٩٧٢-الطبعة الثانية-در أباد اهلندحي-مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية -خان



٤٦١ 

نســخة الكرتونيــة علــى -جــيالن بــن خضــر العروســي-الــدعاء ومنزلتــه مــن العقيــدة اإلســالمية -١١٥
  الكتب املصورة.-املكتبة الشاملة

عبــد العزيـز بــن حممــد  -دعـاوى املنــاوئني لـدعوة اإلمــام حممــد بـن عبــد الوهــاب عـرض ونقــض -١١٦
-اململكـة العربيـة السـعودية-الريـاض-لعلميـة واإلفتـاءالرئاسة العامة للبحوث ا-العبد اللطيف
  هـ.١٤٢٧ -الطبعة األوىل 

عبــد العزيـز بــن حممــد  -دعـاوى املنــاوئني لـدعوة اإلمــام حممــد بـن عبــد الوهــاب عـرض ونقــض -١١٧
  هـ.١٤١٢ -الطبعة األوىل -الرياض-دار الوطن للنشر-العبد اللطيف

-مكتبة الفرقان-حممد منظور النعماين -دعايات مكثفة ضد اإلمام حممد بن عبد الوهاب  -١١٨
  هـ.١٤٠٠ -اهلند-لكهنئو

أمحــد عبــد العزيــز -دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب جتديديــة إصــالحية ال دعــوة وهابيــة -١١٩
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة األوىل-الرياض-دار طويق للنشر والتوزيع-احلصني

ناتانــا دي -لعــامليدعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب مــن اإلحيــاء واإلصــالح إىل اجلهــاد ا -١٢٠
  هـ.١٤٣٣ -دارة امللك عبد العزيز-ترمجة: عبد اهللا العسكر-لونج باس

 -دراسـة تارخييـة مقارنـة-دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوة الشـيخ عثمـان بـن فـودي -١٢١
 -طبــــع مبناســــبة اإلحتفــــال مبــــرور مائــــة عــــام علــــى تأســــيس اململكــــة-حممــــد علــــي الســــكاكر

  هـ.١٤٢١

  هـ.١٤٢٠ -الطبعة الثانية-حممد ناصر الشثري -ك عبد العزيزالدعوة يف عهد املل -١٢٢

 -الطبعـة األوىل-أمحد عبـدالرمحن العـوين-دفع االرتياب عن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب -١٢٣
  هـ.١٤٢٨

ــــة الســــعودية األوىل -١٢٤ ــــرحيم-الدول ــــد ال ــــرمحن عب ــــرحيم عبــــد ال ــــد ال ــــاب اجلــــامعي-عب  -دار الكت
  هـ.١٤٠٢ -الطبعة الرابعة-القاهرة

-دار ابــن عفــان-أبــو إســحاق احلــويين:حتقيــق-عبــد الــرمحن الســيوطي -الــديباج علــى مســلم -١٢٥
  هـ.١٤١٦ -الطبعة األوىل-اململكة العربية السعودية-اخلرب
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٤٦٢ 

  هـ.١٣٨٤ -الطبعة األوىل-مطبعة املدين-ديوان األمري الصنعاين -١٢٦

ق بيــــت الــــورا-ترمجــــة:مسري شـــليب-جــــورج أوغســـت فــــالني-رحـــالت فــــالني إىل جزيـــرة العــــرب -١٢٧
  م.٢٠٠٩-الطبعة الثانية-بغداد-للطباعة والنشر

  الطبعة الثالثة.-الطائف-مكتبة املعارف-حممد البتنوين-الرحلة احلجازية -١٢٨

-دار اللــواء-عبــدالرمحن عمــرية :حتقيــق-اإلمــام أمحــد بــن حنبــل-الــرد علــى اجلهميــة والزنادقــة -١٢٩
  هـ.١٤٠٢ -الطبعة الثانية-الرياض

-عبد احملسن عثمان بن باز -دراسة دعوية-الشخصيةرسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب  -١٣٠
  هـ.١٤٢٠ -الطبعة األوىل-الرياض-دار أشبيليا

توزيـــع  -طبـــع ضـــمن جممـــوع مؤلفـــات الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب -الرســـائل الشخصـــية -١٣١
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الرئاســة العامــة للبحــوث -جمموعــة مــن العلمــاء –رســائل يف حكــم االحتفــال باملولــد النبــوي  -١٣٢
ــــــة-العلميــــــة واإلفتــــــاء ــــــة -الريــــــاض-اإلدارة العامــــــة ملراجعــــــة املطبوعــــــات الديني اململكــــــة العربي

  هـ.١٤٢٨ -الطبعة الثالثة-السعودية

دار إحيــــاء الــــرتاث -حممــــود األلوســــي-روح املعـــاين يف تفســــري القــــرآن العظــــيم والســــبع املثــــاين -١٣٣
  بريوت.-العريب

عــادل أمحــد عبــداملوجود وعلــي  :حتقيــق-حميــي الــدين النــووي-طــالبني وعمــدة املفتــنيروضــة ال -١٣٤
  دار الكتب العلمية.-حممد عوض

 -لبنــــان-بــــريوت-دار الكتــــاب العــــريب-ابــــن القــــيم اجلوزيــــة-روضــــة احملبــــني ونزهــــة املشــــتاقني -١٣٥
  هـ.١٤١٢

 دار-حممـــد بـــن عثمـــان القاضـــي-روضـــة الناضـــرين عـــن مـــآثر علمـــاء جنـــد وحـــوادث الســـنني -١٣٦
  هـ.١٤٣٣ -الطبعة الرابعة-الرياض-الثلوثية للنشر والتوزيع

شــعيب األرنــؤوط، وعبــد القــاردر  :حتقيــق-ابــن القــيم اجلوزيــة-زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد -١٣٧
  هـ.١٤٠٧ -الطبعة الرابعة عشر-بريوت-مؤسسة الرسالة-األرنؤوط



٤٦٣ 

 -الوهــابطبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد  -ســتة أصــول عظيمــة مفيــدة -١٣٨
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

مؤسســـة -حممــد بــن عبــد اهللا محيــد النجــدي احلنبلــي-الســحب الوابلــة علــى ضــرائح احلنابلــة -١٣٩
  ه.١٤١-الطبعة األوىل-بريوت-الرسالة

كتبـة م-حممد ناصر الدين األلباين -سلسة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٤٠
  هـ.١٤١٥ -الرياض-املعارف للنشر والتوزيع

عكـــاظ للنشـــر -علـــي عبـــد احللـــيم حممـــود –الســـلفية ودعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  -١٤١
  هـ.١٤٠١ -الطبعة األوىل-والتوزيع

  هـ.١٤١٨ -دار أشبيليا-عبد الرمحن بن زيد الزنيدي -السلفية وقضايا العصر -١٤٢

دار البشـــائر - الفضـــل حممـــد خليـــل املـــراديأيب-ســـلك الـــدرر يف أعيـــان القـــرن الثـــاين عشـــر -١٤٣
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة الثالثة-لبنان-بريوت-اإلسالمية، ودار ابن حزم

-ضـمن موسـوعة احلـديث الشـريف-أيب عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد ابـن ماجـة-سـنن ابـن ماجـة -١٤٤
  هـ.١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الكتب الستة

الكتــب -ضــمن موســوعة احلــديث الشــريف-داود ســليمان بــن األشــعث أيب-ســنن أيب داود -١٤٥
  هـ.١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الستة

-ضمن موسوعة احلديث الشـريف-أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي-سنن النسائي -١٤٦
  ـ.ه١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الكتب الستة

دار الكتـــب -حممــد عبــد الســـالم الشــقريي-الســنن واملبتــدعات املتعلقـــة باألذكــار والصـــلوات -١٤٧
  هـ.١٤٠٠ -لبنان-بريوت -العلمية

الطبعـــة -لبنـــان-بـــريوت-مؤسســـة الرســـالة-مشـــس الـــدين حممـــد الـــذهيب-ســـري أعـــالم النـــبالء -١٤٨
  هـ.١٤٠٦ -الرابعة
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٤٦٤ 

حبــوث -د الــرمحن عمــريةعبــ-الشــبهات الــيت أثــريت حــول دعــوة اإلمــام حممــد بــن عبــدالوهاب -١٤٩
عمـادة -جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية-ندوة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهـاب

  هـ.١٤١١ -الطبعة الثانية-البحث العلمي

  دار الكتب العلمية.-ابن العماد-شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٥٠

بة والتـابعني مـن شرح أصول اعتقاد أهل السـنة واجلماعـة مـن الكتـاب والسـنة وإمجـاع الصـحا -١٥١
  الرياض-دار طيبة-أمحد سعد محدان :حتقيق-أيب القاسم هبة اهللا الاللكائي -بعدهم

عبد اهللا الرتكـي، وشـعيب  :حتقيق-علي بن علي بن أيب العز احلنفي-شرح العقيدة الطحاوية -١٥٢
  هـ.١٤١٣ -الطبعة الثانية-بريوت-مؤسسة الرسالة-األرنؤوط

ــــ -١٥٣ ــــة يف آداب البحــــث واملن ــــد الوهــــاب اآلمــــدي -اظرةشــــرح الولدي ــــع احلــــاج عثمــــان-عب  -طب
  هـ.١٣١٨

إعــداد فهــد -حممــد بــن صــاحل العثيمــني-شــرح كشــف الشــبهات ويليــه شــرح األصــول الســتة -١٥٤
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة الرابعة-الرياض-دار الثريا للنشر-ناصر السليمان

ضـــمن كتـــاب -عبـــد الـــرمحن الســـديس-الشـــريعة اإلســـالمية ودورهـــا يف تعزيـــز األمـــن الفكـــري -١٥٥
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة األوىل-الرياض-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية-األمن الفكري

دار -آمنـة حممـد نصـري –الشيخ اإلمام حممـد بـن عبـد الوهـاب ومنهجـه يف مباحـث العقيـدة  -١٥٦
  هـ.١٤٠٣ -الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-الشروق

-الريـاض-دار العلـوم-عبـد اهللا صـاحل العثيمـني -الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته وفكـره -١٥٧
  هـ.١٤٠٦ -الطبعة الثانية

-حممـد أمحـد درنيقـة-الشيخ حممد بن عبد الوهـاب رائـد الـدعوة السـلفية يف العصـر احلـديث -١٥٨
  هـ.١٤٢٨ -الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-الدار العربية للموسوعات

أمحـد -الشيخ حممد بن عبد الوهاب عقيدته السـلفية ودعوتـه اإلصـالحية وثنـاء العلمـاء عليـه -١٥٩
طبــــع األمانــــة العامــــة لالحتفــــال مبــــرور مائــــة عــــام علــــى تأســــيس -بــــن حجــــر آل أبــــو طــــامي

  هـ. ١٤١٩ -اململكة



٤٦٥ 

 -الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه ودحـض تلـك املفرتيـات -١٦٠
  م.١٩٨٧-مطابع قطر الوطنية-بن حجر آل أبوطاميأمحد 

حممـد بـن عبـد :دراسـة وحتقيـق-شـيخ اإلسـالم بـن تيميـة -الصارم املسلول على شامت الرسـول -١٦١
  هـ.١٤١٧ -الطبعة األوىل-الدمام-رمادي للنشر-اهللا احللواين وحممد كبري شودري

ـــــق-إمساعيـــــل بـــــن محـــــاد اجلـــــوهري -الصـــــحاح -١٦٢ ـــــم دا-أمحـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار :حتقي ر العل
  م.١٩٧٩-للماليني

-حتقيــق شــعيب األرنــؤوط-البســيتحممــد بــن حبــان  -برتتيــب ابــن بلبــان صــحيح ابــن حبــان -١٦٣
  هـ.١٤١٤ -الطبعة الثانية-بريوت-مؤسسة الرسالة

  مكتبة الدليل.-ناصر الدين األلباين-صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري -١٦٤

الكتــب -حلــديث الشــريفضــمن موســوعة ا-حممــد بــن إمساعيــل البخــاري-صــحيح البخــاري -١٦٥
  هـ.١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الستة

بـــريوت، -املكتــب اإلســـالمي-حممـــد ناصــر الـــدين األلبـــاين-صــحيح اجلـــامع الصــغري وزياداتـــه -١٦٦
  هـ.١٤٠٦ -الطبعة الثالثة-دمشق

إشــــراف: زهــــري -حممــــد ناصــــر الــــدين األلبــــاين-صــــحيح ســــنن ابــــن ماجــــه باختصــــار الســــند -١٦٧
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة الثالثة-الرياض-مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-الشاويش

تعليـق: -صحح أحاديثه:حممد ناصر الدين األلباين -صحيح سنن أيب داود باختصار السند -١٦٨
  هـ.١٤٠٩ -الطبعة األوىل-الرياض-مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-زهري الشاويش

إشراف: -ح أحاديثه:حممد ناصر الدين األلباينصح-صحيح سنن الرتمذي باختصار السند -١٦٩
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة األوىل-الرياض-مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-زهري الشاويش

إشراف: -صحح أحاديثه:حممد ناصر الدين األلباين-صحيح سنن النسائي باختصار السند -١٧٠
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة األوىل-الرياض-مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-زهري الشاويش

  لبنان.-بريوت-مؤسسة دار الكتب العلمية-صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي -١٧١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦٦ 

الكتـــب -ضـــمن موســـوعة احلـــديث الشـــريف-مســـلم بـــن احلجـــاج القشـــريي-صـــحيح مســـلم -١٧٢
  هـ.١٤٢١ -الطبعة الثالثة-الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع-الستة

يف عهد اإلمـام سـعود بـن عبـد  صدى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف البالد التونسية -١٧٣
  هـ.١٤٣١ -الرياض-دارة امللك عبد العزيز-التليلي العجلي-هـ ١٢٢٩ه -١٢١٨العزيز

  مصر.-مطبعة الكمال-سليمان بن عبد الوهاب-الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية -١٧٤

-اهللاعلي حممـد الـدخيل  :حتقيق -ابن القيم اجلوزية-الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة -١٧٥
  هـ.١٤١٢ -الطبعة الثانية-الرياض-دار العاصمة للنشر والتوزيع

عبـــد الســـالم :حتقيـــق-ســـليمان بـــن ســـحمان-الضـــياء الشـــارق يف رد شـــبهات املـــاذق املـــارق -١٧٦
-وكالــــة الطباعــــة والرتمجــــة-رئاســــة إدارة البحــــوث العلميــــة واإلفتــــاء-بــــرجس آل عبــــد الكــــرمي

  هـ.١٤١٤ -الطبعة اخلامسة-الرياض

حممـــود الطنـــاحي، وعبـــد :حتقيـــق-تـــاج الـــدين بـــن علـــي الســـبكي-عية الكـــربىطبقـــات الشـــاف -١٧٧
  هـ.١٤١٣ -الطبعة الثانية-هجر للطباعة والنشر-الفتاح احللو

-املدينة املنورة-مكتبة العلوم واحلكم-زياد حممد منصور:حتقيق-ابن سعد-الطبقات الكربى -١٧٨
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة الثانية

لــــدين أيب عبــــد اهللا حممــــد بــــن أيب بكــــر بــــن قــــيم مشــــس ا-طريــــق اهلجــــرتني وبــــاب الســــعادتني -١٧٩
  .هـ١٤٣٢الطبعة األوىل -مصر-دار اهلدي النبوي-عايد العقيلي وآخران :حتقيق-اجلوزية

-بــــريوت-املكتــــب اإلســــالمي-حممــــد ناصــــر الــــدين األلبــــاين-ظــــالل اجلنــــة يف ختــــريج الســــنة -١٨٠
  هـ.١٤١٣ -الطبعة الثالثة-دمشق

الـدار العربيـة -زكريا كورشـون-م١٩١٤-١٧٣٤ماين العثمانيون وآل سعود يف األرشيف العث -١٨١
  هـ.١٤٣١ -الطبعة الثانية-لبنان-بريوت-للموسوعات

  القاهرة.-مطبعة األنوار احملمدية-عبدالرمحن اجلربيت-عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار -١٨٢

صـاحل بـن عبـد اهللا -عقيدة اإلمام حممد بـن عبـد الوهـاب السـلفية وأثرهـا يف العـامل اإلسـالمي -١٨٣
  هـ.١٤٢٧ -الطبعة الرابعة-اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-لعبودا



٤٦٧ 

ناصــــر عبــــد ق: حتقيــــ-أيب عثمــــان إمساعيــــل الصــــابوين-عقيــــدة الســــلف وأصــــحاب احلــــديث  -١٨٤
  هـ١٤١٥الطبعة األوىل -الرياض-دار العاصمة-الرمحن اجلديع

 -لوهــابطبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد ا -العقيــدة واآلداب اإلســالمية -١٨٥
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املتوفــون حــىت ايــة -رمحــه اهللا-علمــاء آل الشــيخ ذريــة شــيخ اإلســالم حممــد بــن عبــد الوهــاب -١٨٦
إبـراهيم عبـد الـرمحن آل الشـيخ، -شـارك يف اجلمـع-أمحد عبد الـرمحن العـوين-هـ١٤٣٠عام  

  هـ.١٤٣١ -األوىل الطبعة-وهيثم حسن آل الشيخ

دار -أمحــد عبــد العزيــز التــوجيري:حتقيــق-عبــد الــرمحن عبــد اللطيــف آل الشــيخ-علمــاء الــدعوة -١٨٧
  هـ.١٤٣١ -الطبعة األوىل-الرياض-الثلوثية

اململكــة العربيــة -دار العاصــمة-عبــد اهللا عبــدالرمحن البســام -علمــاء جنــد خــالل مثانيــة قــرون -١٨٨
  هـ.١٤١٩ -الطبعة الثانية-الرياض-السعودية

  مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي.-سفر عبد الرمحن احلوايل-العلمانية -١٨٩

كــوركيس -حتقيــق-إبــراهيم فصــيح احليــدري-عنــوان اــد يف بيــان أحــوال بغــداد والبصــرة وجنــد -١٩٠
  م.١٩٩٩-الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-الدار العربية ملوسوعات-وياسني باش أعيان ،عواد

-حممـد بـن ناصـر الشـثري :حتقيـق-عثمـان بـن عبـد اهللا بـن بشـر -دعنوان اد يف تـاريخ جنـ -١٩١
  هـ.١٤٢٩ -الطبعة الثانية-الرياض-دار احلبيب

حممد بن عبدالرمحن  :مجع وترتيب-فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ -١٩٢
  هـ.١٣٩٩ -الطبعة األوىل -مكة املكرمة-مطبعة احلكومة -بن قاسم

توزيـع جامعـة  -من جممـوع مؤلفـات الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـابطبع ضـ -فتاوى ومسائل -١٩٣
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

راجعه:قصـــي -للحـــافظ أمحـــد بـــن حجـــر العســـقالين -فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري -١٩٤
  هـ.١٤٠٧ -الطبعة األوىل-القاهرة-دار الريان للرتاث-اخلطيب
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٤٦٨ 

 -الطبعة السادسة-دار الفكر-عبد الرمحن حسن آل الشيخ-وحيدفتح ايد شرح كتاب الت -١٩٥
  هـ.١٣٩٧

  هـ.١٤٢٢ -تركيا-إستانبول-مكتبة احلقيقة-أمحد دحالن-فتنة الوهابية -١٩٦

جلنـة إحيـاء :حتقيق-عبد القاهر طاهر البغدادي -الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم -١٩٧
  هـ.١٤٠٨الطبعة  -لبنان-بريوت-دار اجليب-الرتاث العريب

-الفكــر الفلســفي واملــذهيب والسياســي يف اململكــة العربيــة الســعودية-الفسيفســاء الســعودية  -١٩٨
  هـ.١٤٣٢ -الطبعة األوىل-بريوت لبنان-الدار العربية للموسوعات-عمر إبراهيم الزبيدي

توزيــع جامعــة  -طبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب -فضــل اإلســالم -١٩٩
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-سعود اإلسالميةاإلمام حممد بن 

تـأليف -بن إمساعيـل البخـاري-أليب عبداهللا حممد-فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد -٢٠٠
  هـ.١٤٠٧ -الطبعة الثالثة-القاهرة-املكتبة السلفية-فضل اهللا اجليالين

-مكتبــــة الرشــــد-مصــــطفى عبــــدالقادر وآخــــرون-الفكــــر الرتبــــوي مدارســــه واجتاهــــات تطــــوره -٢٠١
  هـ.١٤٢٨ -الطبعة الرابعة-الرياض

  هـ.١٤١٥ -الطبعة األوىل-دار املعرفة بريوت-تعليق: إبراهيم رمضان-ابن الندمي-الفهرست -٢٠٢

-بـــريوت-دار الكتـــب العلميـــة-مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن قـــيم اجلوزيـــة -الفوائـــد  -٢٠٣
  هـ.١٤٠٣ -الطبعة األوىل-لبنان

 -الطبعـــة الثانيـــة عشـــر-جـــدة-ة والنشـــردار العلـــم للطباعـــ-ســـيد قطـــب -يف ظـــالل القـــرآن -٢٠٤
  هـ.١٤٠٦

 -الطبعـة الثانيـة-بـريوت-مؤسسـة الرسـالة-جمـد الـدين حممـد الفـريوز أبـادي -القاموس احمليط -٢٠٥
  هـ.١٤٠٧

-مؤسسـة إقـرأ للنشـر والتوزيـع والرتمجـة-راغـب السـرجاين-قصة اإلمام حممد بن عبد الوهـاب -٢٠٦
  هـ.١٤٣٢ -الطبعة األوىل-القاهرة



٤٦٩ 

دار -عبد الرمحن صاحل احملمود -ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه القضاء والقدر يف -٢٠٧
  الرياض.-الوطن

توزيــع جامعــة  -طبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب -القواعــد األربــع -٢٠٨
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

-دار الــوراق للنشــر والتوزيــع-اللوحيــقعبــد الــرمحن بــن معــال  -قواعــد يف التعامــل مــع العلمــاء -٢٠٩
  هـ.١٤١٥ -الطبعة األوىل

ــــن رجــــب -القواعــــد يف الفقــــه اإلســــالمي -٢١٠ ــــن أمحــــد ب ــــرمحن ب ــــد ال ــــو الفــــرج عب ــــق-أب طــــه :حتقي
  هـ.١٣٩١  -الطبعة األوىل-مكتبة الكليات األزهرية-عبدالرؤوف سعد

 -لبنـان-ريوتبـ-دار الرائـد العـريب -عبد الـرمحن بـك سـامي -القول احلق يف بريوت ودمشق -٢١١
  هـ.١٤٠١

 -الطبعـة الثانيـة -دار ابـن اجلـوزي-حممـد صـاحل العثيمـني-القول املفيـد علـى كتـاب التوحيـد  -٢١٢
  هـ.١٤٢٤

-الريـاض-دار الفضيلة-مانع حممد املانع -القيم بني اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة -٢١٣
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة األوىل

توزيـع جامعـة  -حممـد بـن عبـد الوهـاب طبـع ضـمن جممـوع مؤلفـات الشـيخ -كتاب التوحيد -٢١٤
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الطبعـة -دمشـق-بـريوت-املكتـب اإلسـالمي-اليب بكـر عمـرو بـن أيب عاصـم-كتـاب السـنة  -٢١٥
  هـ١٤١٣ -الثالثة

ــــن أمحــــد الفراهيــــدي -كتــــاب العــــني -٢١٦ ــــد الــــرمحن اخلليــــل ب مهــــدي املخزومــــي، :حتقيــــق-أيب عب
  دار ومكتبة اهلالل.-السامرائي وإبراهيم

توزيـع جامعــة  -طبـع ضــمن جممـوع مؤلفـات الشــيخ حممـد بـن عبــد الوهـاب -كتـاب الكبـائر -٢١٧
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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٤٧٠ 

 -طبع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهـاب -كتاب فضائل القرآن والتفسري -٢١٨
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-بن سعود اإلسالميةتوزيع جامعة اإلمام حممد 

دار -بـــدر عبـــد اهللا البـــدر:حتقيـــق-حممـــد بـــن وضـــاح القـــرطيب-كتـــاب فيـــه ماجـــاء يف البـــدع  -٢١٩
  هـ.١٤١٦ -الطبعة األوىل-الرياض-الصميعي للنشر والتوزيع

  م.١٩٨٧-بغداد-دار الكتب للطباعة-قحطان رشيد صاحل-الكشاف األثري يف العراق -٢٢٠

صـــالح  -لشـــبهات عـــن دعـــوة املصـــلح اإلمـــام حممـــد بـــن عبـــد الوهـــابكشـــف األكاذيـــب وا -٢٢١
 -الطبعـة األوىل-اململكة العربية السـعودية-الرياض-مكتبة الرشد-الدين بن حممد آل الشيخ

  هـ.١٤٢٥

طبع ضمن جمموع مؤلفات الشـيخ حممـد بـن عبـد -حممد بن عبد الوهاب-كشف الشبهات -٢٢٢
  هـ. ١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الوهاب

طبـع وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة -حممـد بـن عبـد الوهـاب-كشف الشبهات -٢٢٣
  هـ.١٤٢٠ -الطبعة السادسة-الرياض-واإلرشاد

  مكتبة املثىن بغداد.-عز الدين بن األثري اجلزري-اللباب يف ذيب األنساب -٢٢٤

-بـــريوت -مؤسســـة التـــاريخ العـــريب-دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب-ابـــن منظـــور -لســـان العـــرب -٢٢٥
  هـ.١٤١٧ -الطبعة الثانية-لبنان

دار -عـادل أمحـد عبـد املوجـود وآخـران:حتقيـق-شهاب الدين أمحد بن حجر -لسان امليزان  -٢٢٦
  هـ.١٤١٦ -الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-الكتب العلمية

عبـد اهللا صـاحل :حتقيـق-حسـن مجـال الريكـي –ملع الشهاب يف سرية حممـد بـن عبـد الوهـاب  -٢٢٧
  هـ.١٤٢٦ -الرياض-دارة امللك عبد العزيز-العثيمني

 -لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األســرار األثريــة شــرح الــدرة املضــية يف عقيــدة الفرقــة املرضــية -٢٢٨
  هـ.١٤١١ -الطبعة الثالثة-بريوت-املكتب اإلسالمي-حممد السفاريين احلنبلي

-مطبعــــــة جامعــــــة هارفــــــارد-)١٩٤٠-١٩٠٠( -بــــــراتغوتريــــــل -لــــــون العــــــرق يف أمريكــــــا  -٢٢٩
  م.٢٠٠٤



٤٧١ 

  املكتبة الشاملة.-نسخة الكرتونية-عبد الرحيم السلمي -الليربالية نشأا وجماالا -٢٣٠

-ســليمان عبــد الــرمحن احلقيــل-االســتقرار يف بالدنــا متطلبــات احملافظــة علــى نعمــة األمــن و  -٢٣١
  هـ.١٤١٨ -الطبعة األوىل

  هـ.١٤١٢ -بريوت-دار الفكر-علي بن أيب بكر اهليثمي-جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٣٢

طبع ونشر وزارة الشؤون اإلسالمية -عبد اهللا عبد احملسن الرتكي -جممل اعتقاد أئمة السلف -٢٣٣
  هـ.١٤١٧ -الطبعة الثانية-لكة العربية لسعوديةاملم-واألوقاف والدعوة وإلرشاد

  مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، وابنه حممد.-ابن تيمية -جمموع الفتاوى -٢٣٤

حممـــد ســـعد :مجـــع وترتيـــب-عبـــد العزيـــز عبـــد اهللا بـــن بـــاز-جممـــوع فتـــاوى ومقـــاالت متنوعـــة -٢٣٥
-وث اإلســالميةإدارة جملــة البحـ-طبـع ونشــر رئاسـة إدارة البحــوث العلميـة واإلفتـاء-الشـويعر
  هـ.١٤١٨ -الطبعة األوىل-اململكة العربية السعودية-الرياض

-الريـــاض-مكتبـــة اإلمـــام الشـــافعي-بعـــض علمـــاء جنـــد-جمموعـــة الرســـائل واملســـائل النجديـــة -٢٣٦
  هـ.١٤٠٨ -الطبعة الثانية

-دار ثقيـف للنشـر والتــأليف-محـد بـن ناصـر آل معمــر-جمموعـة الرسـائل واملسـائل والفتــاوى -٢٣٧
  .١٣٩٨-األوىل الطبعة-الطائف

طبـــع ضـــمن جممـــوع مؤلفـــات الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد  -جمموعـــة رســـائل يف التوحيـــد واإلميـــان -٢٣٨
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الوهاب

الطبعـــة -مـــراد كامـــل:حتقيـــق-علـــي بـــن إمساعيـــل بـــن ســـيده-احملكـــم واحملـــيط األعظـــم يف اللغـــة -٢٣٩
  هـ.١٣٩٢ -األوىل

-حممــد جــة األثــري -مــد بــن عبــد الوهــاب داعيــة التوحيــد والتجديــد يف العصــر احلــديثحم -٢٤٠
  هـ١٤٠٤ -شعبان-إدارة الثقافة والنشر-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ترمجة:عبـد العلــيم عبــد  مسـعود النــدوي-حممـد بــن عبـد الوهــاب مصـلح مظلــوم وُمفـرتى عليــه -٢٤١
  هـ.١٤١١ -الطبعة الثانية-ر جبامعة اإلمام إدارة الثقافة والنش-العظيم البستوي
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٤٧٢ 

ــــرة العربيــــة -٢٤٢ ــــرحيم -حممـــــد علــــي وشــــبه اجلزي ــــرمحن عبــــد ال ــــرحيم عبــــد ال ــــد ال دار الكتــــاب -عب
  هـ.١٤٠٦ -الطبعة الثانية-القاهرة-اجلامعي

طبـــع ضـــمن جممـــوع مؤلفـــات  -حممـــد بـــن عبـــدالوهاب-خمتصـــر اإلنصـــاف والشـــرح الكبـــري  -٢٤٣
الطبعـــة -ع جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالميةتوزيـــ -الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب

  هـ.١٤٢٣ -الثانية

الطـائف، -مكتبـة املؤيـد-شري حممد عيـون:بحتقيق-حممد الطرطوشي-خمتصر احلوادث والبدع -٢٤٤
  هـ.١٤١٢ -الطبعة الثانية-دمشق-ومكتبة دار البيان

زيـع تو  -طبع ضمن جممـوع مؤلفـات الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب -خمتصر سرية ابن هشام -٢٤٥
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 -طبـــع ضـــمن جممـــوع مؤلفـــات الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب - �خمتصـــر ســـرية الرســـول  -٢٤٦
  هـ. ١٤٢٣ -الطبعة الثانية-توزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حممد حامـد :حتقيق-يم اجلوزيةابن الق -مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -٢٤٧
  هـ.١٣٩٢ -لبنان-بريوت-دار الكتاب العريب-الفقي

توزيـع جامعـة  -طبع ضمن جمموع مؤلفات الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب -مسائل اجلاهلية -٢٤٨
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

طبـــع ضـــمن جممـــوع  -مســـائل خلصـــها اإلمـــام حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب مـــن كـــالم ابـــن تيميـــة -٢٤٩
-توزيــع جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية -مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب

  هـ. ١٤٢٣ -الطبعة الثانية

دار طيبــة -مجــع: عبـد اإللــه األمحـدي -املسـائل والرسـائل املرويــة عـن اإلمــام أمحـد يف العقيـدة -٢٥٠
  هـ.١٤١٢ -الطبعة األوىل-الرياض-للنشر والتوزيع

عبــد الــرمحن  -رمحــه اهللا -أســباب جنــاح دعــوة اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب  املســتطاب يف -٢٥١
  هـ.١٤٢٤ -الطبعة األوىل-يوسف الرمحة

  هـ.١٤١٩ -الرياض-بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع -املسند لإلمام أمحد بن حنبل -٢٥٢



٤٧٣ 

  مصر.-دار املعارف-شرحه:أمحد حممد شاكر-اإلمام أمحد لنب حنبل-املسند -٢٥٣

ــــة -أصــــول الفقــــه املســــودة يف -٢٥٤ ــــذروي:حتقيــــق-آلل تيمي ــــراهيم ال ــــن إب -دار الفضــــيلة-أمحــــد ب
  هـ.١٤٢٢ -الطبعة األوىل-الرياض

عبـد الـرمحن بـن معـال  -العـالج-اآلثـار-األسـباب-مشكلة الغلو يف الدين يف العصر احلاضر -٢٥٥
  هـ.١٤٢٠ -الطبعة الثانية-لبنان-بريوت-مؤسسة الرسالة-اللوحيق

علـــوي –يف رد شـــبه البـــدعي النجـــدي الـــيت أضـــل ـــا العـــوام  مصـــباح األنـــام وجـــالء الظـــالم -٢٥٦
  هـ.١٣٢٥ -املطبعة العامرة الشرقية-احلداد

  بريوت.-دار اجلنان-شهاب الدين البوصريي-مصباح الزجاجة -٢٥٧

مصــــباح الظــــالم يف الـــــرد علــــى مـــــن كــــذب الشــــيخ اإلمـــــام ونســــبه إىل تكفـــــري أهــــل اإلميـــــان  -٢٥٨
-عبــد العزيــز عبــد اهللا آل محــد:حتقيــق-شــيخعبــد اللطيــف بــن عبــد الــرمحن آل ال -واإلســالم

  هـ.١٤٢٤ -الطبعة األوىل-وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

-جمموعة من خطابات وكلمات وأحاديـث ومـذكرات امللـك عبـد العزيـز-املصحف والسيف -٢٥٩
  الطبعة الثالثة.-دار الناصر-مجع:حميي الدين القابسي

الطبعــة -لبنــان-بــريوت -دار التــاج-عبــد اهللا بــن أيب شــيبة -املصــنف يف اآلحاديــث واآلثــار -٢٦٠
  هـ.١٤٠٩ -األوىل

  .اختصار: أمني احللواين-عثمان بن سند -مطالع السعود يف أخبار الوايل داود -٢٦١

  بريوت.-دار الفكر-ياقوت بن عبد اهللا احلموي-معجم البلدان -٢٦٢

ملتقــــى أهــــل -رتوينلكــــإكتــــاب -املعجــــم اجلــــامع يف تــــراجم العلمــــاء وطلبــــة العلــــم املعاصــــرين -٢٦٣
  احلديث. 

دار الكتــاب -مجيــل صــليبا-املعجــم الفلســفي بألفــاظ العربيــة والفرنســية واإلنكليزيــة والالتينيــة -٢٦٤
  م.١٩٨٢-طبعة-لبنان-بريوت-اللبناين

مكتبة -محدي السلفي:حتقيق-للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين-املعجم الكبري -٢٦٥
  القاهرة.-ابن تيمية
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  هـ.١٤١٤ -الطبعة األوىل-بريوت-مؤسسة الرسالة -عمر رضا كحالة -ُمعجم املؤلفني -٢٦٦

-مكتبـة الشـروق الدوليـة-إشراف:شوقي ضيف وآخران-جممع اللغة العربية-املعجم الوسيط -٢٦٧
  هـ.١٤٣١ -الطبعة اخلامسة

  هـ.١٣٩٨ -الطبعة األوىل-عبد اهللا حممد بن مخيس –معجم اليمامة  -٢٦٨

  م.١٩٧٨-بريوت-مكتبة لبنان-زكي بدويأمحد -معجم مصطلحات العلوم االجتماعية -٢٦٩

-اجلامعـة اإلسـالمية-عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي -مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة -٢٧٠
  هـ.١٣٩٩ -الطبعة الثالثة-املدينة املنورة

بــن  يتقــدمي:عل-ابــن القــيم اجلوزيــة –مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة أهــل العلــم واإلرادة  -٢٧١
  هـ.١٤١٦ -الطبعة األوىل-رباخل-دار ابن عفان-حسن

-إمساعيــل األنصــاري:حتقيــق-حممــد بــن عبــد الوهــاب -مفيــد املســتفيد يف كفــر تــارك التوحيــد -٢٧٢
اململكـة العربيـة -الريـاض-الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد

  هـ.١٤١١ -السعودية

طبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات  -لوهــابحممــد بــن عبــد ا-مفيــد املســتفيد يف كفــر تــارك التوحيــد -٢٧٣
الطبعـــة -توزيـــع جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية -الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب

  هـ.١٤٢٣ -الثانية

حممـــد عبـــد الـــرمحن  -املقاصـــد احلســـنة يف بيـــان كثـــري مـــن األحاديـــث املشـــتهرة علـــى األلســـنة -٢٧٤
 -طبعــــة الثانيــــةال-بــــريوت-دار الكتــــاب العــــريب-حممــــد عثمــــان اخلشــــت :حتقيــــق-الســــخاوي

  هـ.١٤١٤

-حممــد حميــي الــدين عبداحلميــد :حتقيــق-أيب احلســن علــي األشــعري -مقــاالت اإلســالميني -٢٧٥
  هـ.١٤٠٥ -الطبعة الثانية

-عبـد اهللا حممـد املطـوع:حتقيـق-عبد الرمحن بن حسن بن حممد بـن عبـد الوهـاب -املقامات -٢٧٦
  هـ.١٤٢٦الرياض -دارة امللك عبد العزيز

  هـ.١٤٢٩ -القاهرة-دار احلديث-راجعه: أنس الشامي-ارسأمحد بن ف-مقاييس اللغة -٢٧٧



٤٧٥ 

-الريـاض-دار الغيث للنشر والتوزيـع-مفرح سليمان القوسي-مقدمات يف الثقافة اإلسالمية -٢٧٨
  هـ.١٤١٨ -الطبعة الثانية

-بــريوت-دار إحيــاء الــرتاث العــريب-عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن خلــدون-مقدمــة ابــن خلــدون -٢٧٩
  هـ.١٤٠٨ -لبنان

-دار الكتـــب العلميـــة-تعلـــق: أمحـــد فهمـــي-أيب الفـــتح حممـــد الشهرســـتاين –امللـــل والنحـــل  -٢٨٠
  هـ١٤١٠ -الطبعة األوىل-لبنان -بريوت

حتقيـق:عبـــد الــرحيم عبــد الــرمحن  -مــن وثــائق تــاريخ شــبه اجلزيــرة العربيــة يف العصـــر احلـــديث -٢٨١
  هـ.١٤٢١ -القاهرة-دار الكتاب اجلامعي-عبد الرحيم

 -الطبعــة األوىل-دار الــوطن-بنــدر العبــديل :حتقيــق-حممــد بــن عبــد الوهــاب-منســك احلــج  -٢٨٢
  هـ.١٤٢٣

عبــد اللطيــف بــن عبــد  -منهــاج التأســيس والتقــديس يف كشــف شــبهات داود بــن جــرجيس -٢٨٣
  هـ.١٤٢٦ -الطبعة األوىل-الرياض-أضواء السلف-الرمحن آل الشيخ

-مكتبـة ابـن تيميـة-حممـد رشـاد سـامل :حتقيق-شيخ اإلسالم ابن تيمية-منهاج السنة النبوية -٢٨٤
  هـ.١٤٠٩ -الطبعة الثانية-القاهرة

  بريوت.-دار املعرفة-حيىي بن شرف النووي-منهاج الطالبني وعمدة املفتني -٢٨٥

-أضــــواء الســــلف-أمحــــد عبــــد العزيــــز اخللــــف -مــــنهج ابــــن القــــيم يف الــــدعوة إىل اهللا تعــــاىل -٢٨٦
  هـ.١٤١٩ -الطبعة األوىل-الرياض

ـــ -٢٨٧ دار -أمحـــد بـــن جـــزاع الرضـــيمان-ن عبـــد الوهـــاب يف مســـألة التكفـــريمنهــــج اإلمـــام حممــــد ب
  هـ.١٤٢٦الطبعة األوىل  -الرياض-الفضيلة

مؤسســة امللــك عبــد العزيــز آل ســعود -فــاروق النبهــان -مــنهج التجديــد يف الفكــر اإلســالمي -٢٨٨
  م.١٩٨٩-بالرياض

 -النجـــــف-مطبعــــة احليدريــــة-جعفــــر بـــــن خضــــر النجفــــي-مــــنهج الرشــــاد ملــــن أراد الســــداد -٢٨٩
  هـ.١٣٤٢
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٤٧٦ 

دار املغـين -عبـد احملسـن محـد البـدر-منهج شيخ اإلسـالم حممـد بـن عبـد الوهـاب يف التـأليف -٢٩٠
  هـ.١٤٢٥ -الطبعة األوىل-للنشر والتوزيع

  ترمجة:عبد اهللا الصاحل العثيمني.-جوهان لودفيج بوركهات-مواد لتاريخ الوهابيني -٢٩١

تقــي الــدين أيب العبــاس -يزيــةاملعــروف بــاخلطط املقر -املــواعظ واالعتبــار بــذكر اخلطــط واآلثــار -٢٩٢
  بريوت.-دار صادر-أمحد بن علي املقريزي

  دار الفكر للطباعة والنشر.-إبراهيم موسى الشاطيب -املوافقات يف أصول األحكام  -٢٩٣

عبـــد اهللا عمـــر -مواقـــف املستشـــرقني مـــن دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب اإلصـــالحية -٢٩٤
  هـ.١٤٣٢ -رابطة لعامل اإلسالمي-راإلدارة العامة لإلعالم والثقافة والنش-الدميجي

  بريوت.-عامل الكتب-عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي -املواقف يف علم الكالم -٢٩٥

-دارة امللـك عبـد العزيـز-ترمجـة: عويضـة اجلهـين-هارفرد جونز بريدجز-موجز لتاريخ الوهايب -٢٩٦
  هـ١٤٢٥ -الطبعة األوىل-الرياض

  لبنان.-بريوت-دار الكتب العلمية-حممد فؤاد عبد الباقي :حتقيق-مالك بن أنس-املوطأ -٢٩٧

ســـليمان صـــاحل -عرضـــا ونقـــدا-موقـــف املتكلمـــني مـــن االســـتدالل بنصـــوص الكتـــاب والســـنة -٢٩٨
  هـ.١٤١٦الطبعة األوىل -الرياض-دار العاصمة-الغصن

-مفـرح سـليمان القوسـي-دراسـة نقديـة-املوقف املعاصر من املنهج السلفي يف البالد العربية -٢٩٩
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة األوىل-دار الفضيلة

طبـع ضـمن جممـوع  -نبذة يف إتباع النصوص مع احرتام العلماء لإلمام حممد بن عبدالوهاب -٣٠٠
-توزيــع جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية -مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب

  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية

امــة للتــأليف املؤسســة املصــرية الع-ابــن تغــري بــردي-النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقــاهرة -٣٠١
  مصر.-والرتمجة والطباعة والنشر

  هـ.١٤١٩ -الطبعة ألوىل-رضوان طاهر الطالع-حنو أمن فكري إسالمي  -٣٠٢



٤٧٧ 

الطبعـــة  -األردن-عمـــان-دار النفـــائس-عمـــر ســـليمان األشـــقر-حنـــو ثقافـــة إســـالمية أصـــيلة -٣٠٣
  هـ.١٤١٢ -الثانية

 -الريـــــاض-دارة امللــــك عبــــد العزيــــز-فــــائز البــــدراين وراشــــد بــــن عســــاكر-نســــب آل ســــعود -٣٠٤
  هـ.١٤٣٣

األمانــة  -نصــيحة املســلمني بأحاديــث خــامت املرســلني طُبــع ضــمن جمموعــة احلــديث النجديــة -٣٠٥
  هـ.١٤١٩ -العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة

  هـ.١٤١٢ -النظام األساسي للحكم -٣٠٦

البــايب شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى -أمحــد بــن محــزة الرملــي-ايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج -٣٠٧
  هـ.١٣٥٧ -مصر-القاهرة-احلليب

-مطبعــة اجلامعــة اإلســالمية-ابــن القــيم اجلوزيــة-هدايــة احليــارى يف أجوبــة اليهــود والنصــارى -٣٠٨
  الطبعة األوىل.-املدينة املنورة

دار إحيــاء الــرتاث -إمساعيــل باشــاء البغــدادي -هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني وآثــار املصــنفني -٣٠٩
  .م)١٩٥١بريوت(-لبان-العريب

-الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب-إبــراهيم أمحــد حســن كيفــي -مكــة املكرمــة١٩هــذه بالدنــا -٣١٠
  هـ.١٤٠٨ -الرياض

توزيــع جامعــة  -طبــع ضــمن جممــوع مؤلفــات الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب -هــذه مســائل -٣١١
  هـ.١٤٢٣ -الطبعة الثانية-اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

-أملانيــــا-ديــــدرينغ فيســــبادن :اعتــــىن بــــه-يصــــالح الــــدين خليــــل الصــــفد -الــــوايف بالوفيــــات -٣١٢
  م.١٩٧٤

تقــارير أمــراء العثمــانيني املعاصــرين لظهــور حممــد بــن عبــد الوهــاب واســتقرار أول -وثــائق جنــد -٣١٣
دار احملجـة -تعريـب: عقيـل خورشـا-تـأليف علـي موجـاين -دولة آلل سـعود يف جنـد واحلجـاز

  هـ١٤٣٥ -الطبعة األوىل-لبنان-بريوت-البيضاء
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٤٧٨ 

-الشــاركة، ومكتبــة التــابعني-مكتبــة الصــحابة-علــي الصــاليب -قــرآن الكــرمي الوســطية يف ال -٣١٤
  هـ.١٤٢٢ -الطبعة األوىل-القاهرة

-دار صـادر-أبو العباس مشس الدين أمحـد ابـن خلكـان -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٣١٥
  بريوت.

الطبعـــة -بغـــداد-الـــوراق للنشـــر-هاشـــم نـــاجي-الوهابيـــة بتقـــارير القنصـــلية الفرنســـية يف بغـــداد -٣١٦
  األوىل.

-الشـــبكة العربيـــة لألحبـــاث والنشـــر-خالـــد الـــدخيل -الوهابيـــة بـــني الشـــرك وتصـــدع القبيلـــة -٣١٧
  م.٢٠١٣-الطبعة األوىل-بريوت

ريــاض -جمموعــة مــن البــاحثني :ترمجــة-لــويس دوكورانســي-الوهــابيون تــاريخ مــا أمهلــه التــاريخ -٣١٨
 الريس للكتاب والنشر.

 الرسائل الجامعية:- ثالثاً 

دراســـة -عبـــد العزيـــز فهـــد اجلـــوهر-بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر يف حتقيـــق األمـــنأثـــر األمـــر  - ١
كليـة الدراسـات -جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة-رسالة ماجستري غـري منشـورة-تأصيلية

  هـ.١٤٢٨  -التشريع اجلنائي اإلسالمي-قسم العدالة اجلنائية-العليا

اجلامعــــة -لة ماجســــتري غــــري منشــــورةرســــا-منــــذر خليــــل الغمــــاري-أثــــر اهلــــوى علــــى التوحيــــد - ٢
  هـ.١٤٢٦ -كلية أصول الدين-اإلسالمية غزة

إســهام اإلعــالم الرتبــوي يف حتقيــق األمــن الفكــري لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة  - ٣
رسـالة -زيـد زايـد احلـارثي-املكرمة من وجهة نظر مـديري ووكـالء املـدارس واملشـرفني الرتبـويني

 -قســـم اإلدارة الرتبويـــة والتخطـــيط-كليـــة الرتبيـــة-عـــة أم القـــرىجام-ماجســـتري غـــري منشـــورة
  هـ.١٤٢٨

ســعد بــن  -دراســة ميدانيــة-األمــن الفكــري يف مقــررات الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة الثانويــة - ٤
قســـم الرتبيـــة -كليـــة الرتبيـــة-جامعـــة أم القـــرى-رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة-صـــاحل العتيـــيب

  ـ.ه١٤٣٠ -١٤٢٩-اإلسالمية واملقارنة



٤٧٩ 

-بنــدر علــي الشــهراين-تصــور مقــرتح لتفعيــل دور املدرســة الثانويــة يف حتقيــق األمــن الفكــري - ٥
قســـــم الرتبيـــــة اإلســـــالمية -كليـــــة الرتبيـــــة-جامعـــــة أم القـــــرى-رســـــالة ماجســـــتري غـــــري منشـــــورة

  هـ.١٤٣٠ -واملقارنة

-يتقومي جهود وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد يف تعزيـز األمـن الفكـر  - ٦
-جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة-رسالة ماجستري غري منشـورة-سعد بن صاحل العبيسي

  هـ.١٤٢٩ -قسم العلوم اإلدارية

-رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة-حممد عبد العزيز العلي-دراسة عقدية-احلداثة يف العامل العريب - ٧
ة واملـــذاهب قســـم العقيـــد-كليـــة أصـــول الـــدين-جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية

  هـ.١٤١٤ -املعاصرة

عبـد اهللا حلفـان آل -الدالالت الرتبوية ملفهوم األمن الفكري يف القرآن الكـرمي والسـنة النبويـة - ٨
قسـم الرتبيـة اإلسـالمية -كليـة الرتبيـة-جامعـة أم القـرى-رسالة ماجسـتري غـري منشـورة-عايش

  هـ.١٤١٤ -واملقارنة

واتمـع مـن خـالل التنشـئة االجتماعيـة والضـبط دور األسرة الرتبـوي يف اسـتتباب أمـن الفـرد  - ٩
-جامعــة أم القــرى -رســالة دكتــوراه غــري منشــورة-عفــاف بنــت حســن احلســيين-االجتمــاعي
  هـ.١٤٢٥ -قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة-كلية الرتبية

شـــاكر مقبـــل -شـــعرية األمــــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر ودورهـــا يف حتقيـــق األمـــن الفكـــري -١٠
قســم العدالــة -جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة-رســالة ماجســتري غــري منشــورة-العصــيمي

  هـ.١٤٣٢ -اجلنائية

عبـــد الـــرمحن بـــن ســـليمان  -الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ودعوتـــه يف شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة -١١
  هـ.١٣٩٨عام -جامعة األزهر-الفاضل

رســــالة ماجســــتري غــــري -ويــــشكمــــال الســــيد در   -حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب والــــدعوة الوهابيــــة -١٢
  م.١٩٥٨-كلية اآلداب-جامعة اإلسكندرية-منشورة

مــدى تــوافر اخلــربات الرتبويــة املصــاحبة يف مــنهج التوحيــد وإســهامها يف تعزيــز األمــن الفكــري  -١٣
لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثــانوي مــن وجهــة نظــر مشــرفات ومعلمــات الرتبيــة اإلســالمية 
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كليـة -جامعـة أم القـرى -رسالة دكتوراه غـري منشـورة-رةلطفية سراج قم-مبنطقة مكة املكرمة
  هـ.١٤٢٨ -١٤٢٧-مكة املكرمة-الرتبية

املعارضـــة احملليـــة يف جنـــد لـــدعوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب منـــذ ظهورهـــا حـــىت ســـقوط  -١٤
جامعــة اإلمــام حممــد بــن  -رســالة ماجســتري غــري منشــورة-حممــد النويصــر  -١٢٣٤الدرعيــة 

  لوم االجتماعية.كلية الع-سعود اإلسالمية

رســالة ماجســتري غــري -أمــل حممــد نــور-مفهــوم األمــن الفكــري يف اإلســالم وتطبيقاتــه الرتبويــة -١٥
  هـ.١٤٢٧ -قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة-كلية الرتبية-جامعة أم القرى-منشورة

عبـد احلفـيظ عبـداهللا -حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب -١٦
كليـــة الدراســـات -جامعـــة نايفالعربيـــة للعلـــوم األمنيـــة-رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة-ملـــالكيا

  هـ.١٤٢٧ -قسم العلوم الشرطية-العليا

  رابعاً:المؤتمرات والندوات:

عبـــد اللطيـــف احلفظـــي، حبـــث مقـــدم  -اســـتثمار مســـائل االعتقـــاد يف محايـــة األمـــن الفكــــري - ١
  هـ).١٤٣٠للمؤمتر الوطين األول لألمن الفكري ( 

حممد اهلماش، حبث مقدم للمؤمتر األول لألمـن الفكـري (  -إسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري - ٢
  هـ).١٤٣٠

حبــث مقــدم للمــؤمتر  -مجــال بــادي وإبــرهيم شــوقار-األمــن الفكــري وأسســه يف الســنة النبويــة - ٣
  هـ).١٤٣٠األول لألمن الفكري( 

اجلمعيـــــة الســـــعودية -يشـــــيخالـــــد عبـــــد الـــــرمحن القر -االحنـــــراف الفكـــــري وأثـــــره يف اإلرهـــــاب - ٤
  امللتقى األول. -للدراسات الدعوية

عبـد الـرمحن  -مفهوم األمن الفكري أمنوذجا-بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي  - ٥
  هـ).١٤٣٠حبث مقدم للمؤمتر األول لألمن الفكري(  -اللوحيق 

قـــدم للمـــؤمتر حبـــث م -هاشـــم األهـــدل-تعزيـــز األمـــن الفكـــري يف مؤسســـات اتمـــع املـــدين - ٦
  هـ).١٤٣٠الوطين األول لألمن الفكري ( 
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عبـد اهللا السـهلي، حبـث  -جهـود مساحـة اإلمـام عبـد العزيـز بـن بـاز يف تعزيـز األمـن الفكـري  - ٧
  هـ).١٤٣٠مقدم للمؤمتر االول لألمن الفكري ( 

ة حبث مقدم ملـؤمتر الوهابيـ -تامر هاشم -الدور السياسي للحركة الوهابية يف ظل بيئة متغرية - ٨
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢-٢١والسلفية األفكار واآلثار (

حبـث مقـدم  -عبـد اهللا املنيـف -دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الرياض - ٩
لنـــدوة املكتبـــات الوقفيـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية الـــيت عقـــدا وزارة الشـــؤون اإلســـالمية 

  هـ).١٤٢٠/ ٢٧/١-٢٥واإلرشاد يف املدينة املنورة من(واألوقاف والدعوة 

ورقـة عمــل مقدمــة لنــدوة -عــادل الشــدي-مسـؤولية اتمــع عــن محايـة األمــن الفكــري ألفـراده -١٠
)  ٢٤/٢حــىت ( ) ٢١/٢فهــد األمنيــة بالريــاض مــن( املنعقــدة بكليــة امللــك-اتمــع واألمــن

  .هـ١٤٢٥ سنة

ــــا -١١ ــــداحلفيظ عبــــداهللا ا-حنــــو جمتمــــع آمــــن فكري حبــــث مقــــدم للمــــؤمتر األول لألمــــن -ملــــالكيعب
  هـ).١٤٣٠( -الفكري

منـــــوذج تشخيصـــــي وإطـــــار حبثـــــي مقـــــرتح لدراســـــة ظـــــاهرة التكفـــــري باعتبارهـــــا مهـــــدداً لألمـــــن  -١٢
  هـ).١٤٣٠حبث مقدم للمؤمتر الوطين األول لألمن الفكري(  -عبداهللا الربيدي -الفكري

حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر الوهابيـــة  -نحممـــد أبـــو مـــاز  -هـــل تغـــري موقـــف الســـلفيني مـــن الدميقراطيـــة -١٣
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢-٢١والسلفية األفكار واآلثار (

حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر الوهابيـــة والســـلفية  -حممـــد عبـــد العـــال عيســـى -الوهابيـــة الســـلفية املصـــرية -١٤
  ) يف دولة قطر.٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب  ٢٢-٢١األفكار واآلثار (

  والصحف:المجالت -خامسًا:

جملـــة البحـــوث اإلســـالمية -حـــافظ بـــن حممـــد احلكمـــي-األحاديـــث الـــواردة يف لـــزوم اجلماعـــة - ١
  ).٧٦عدد(-تصدرها الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

املصــطلحات واملفاهيم(النســخة األولية)كرســي األمــري -اإلســرتاتيجية الوطنيــة لألمــن الفكــري - ٢
  .لفكرينايف لألمن ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٢ 

-جملــــة األمــــن واحليــــاة  -ســــعيد الــــوادعي–األمــــن الفكــــري اإلســــالمي أمهيتــــه وعوامــــل بنائــــه - ٣
  ).١٨٧العدد(

جملـــة البحـــوث -عبـــد احلفـــيظ املـــالكي-األمـــن الفكـــري مفهومـــه وأمهيتـــه ومتطلبـــات حتقيقـــه  - ٤
  هـ).١٤٣٠( سنة) ٤٣األمنية العدد(

حنـو -النـدوة العلميـة الرابعـة– األمن الفكـري والعقائـدي: مفاهيمـه وخصائصـه وكيفيـة حتقيقـه - ٥
  .هـ)١٤٠٨إسرتاتيجية عربية للتدريب يف امليادين األمنية( 

تصــدرها الرئاســة -جملــة البحــوث اإلســالمية-زيــد الزيــد -أولويــات الــدعوة يف مــنهج األنبيــاء - ٦
  هـ).١٤١٥) سنة( ٤٣عدد(-العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

حممــد بــن عبــد اهللا  -يخ حممــد بــن عبــدالوهاب وأثرهــا يف العــامل اإلســالمي حقيقــة دعــوة الشــ - ٧
تصـــدرها الرئاســـة العامـــة إلدارات البحـــوث العلميـــة -جملـــة البحـــوث اإلســـالمية  -الســـلمان 

 ).١٤٠٨)سنة(٢١العدد(-واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

جملـــة  -دفهـــد اجلديـــ-دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــدالوهاب وتثبيـــت األمـــن مبفهومـــه الشـــامل - ٨
  هـ).١٤١٤ ) سنة(٧٥العدد( -البيان

- )٢٣٣رمضــان( عــدد -جملــة العــرب-محــد اجلاســر-ذكريــات وأحاديــث حــول مدينــة جــدة - ٩
  هـ). ١٤٠٠( سنة 

الــــة العربيــــة -علــــي فــــايز اجلحــــين -رؤيــــة لألمــــن الفكــــري وســــبل مواجهــــة الفكــــر املنحــــرف -١٠
  ).٢٧( عدد )١٤/٥٤للدراسات األمنية والتدريب(

جملــة جامعــة أم القــرى -صــاحل الفــريح-يف دعــوة اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب قــراءة حتليليــة -١١
  هـ) .١٤٣٢) حمرم( ٥١لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد(

حممــد -القــيم اإلســالمية املتضــمنة يف كتــاب القــراءة للصــف الثالــث اإلبتــدائي يف مصــر وقطــر -١٢
  م).١٩٩٠جامعة قطر(-جملة كلية الرتبية-وجيه الصاوي

العـدد -جملـة الـدارة -أمحـد احلليـيب –املتغريات الثقافية يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهـاب -١٣
  .)٣٢سنة( -األول
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  ). ١٣٩٥عدد رمضان وشوال(-محد اجلاسر -جملة العرب -١٤

الـــــة العربيـــــة للدراســـــات األمنيـــــة –إبـــــراهيم اهلوميـــــل –مقومـــــات األمـــــن يف القـــــرآن الكـــــرمي  -١٥
  ).٢٩العدد(-والتدريب

جملــــة البحــــوث -منــــاع القطــــان-يف شــــؤون احليــــاة كلهــــا اإلســــالميةيم الشــــريعة وجــــوب حتكــــ -١٦
-تصــدرها الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد-اإلســالمية 

  ).هـ١٣٩٥( ) سنة١(العدد

  سادساً: المواقع اإللكترونية:

 على الرابط-احل فوزان الفوزانترمجة الشيخ ص- العامة للبحوث العلمية واإلفتاء الرئاسةموقع  - ١
  http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx التايل:

على الرابط - ناصر العمر-الوسطية يف ضوء القرآن- موقع املسلم - ٢
   http://www.islamhouse.com/337299/ar/ar/booksالتايل:

 : على الرابط التايل-الليربالية- املوسوعة احلرة -ويكيبيديا موقع - ٣

http://ar.wikipedia.org  
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع
  أ  ملخص الدراسة باللغة العربية.

  ب  ملخص الدراسة باللغة االجنليزية. 
  ج  املقدمة

  د  مشكلة البحث.
  هـ  حدود البحث.

  هـ  مصطلحات البحث.
  هـ  أمهية البحث وأسباب اختياره.

  و  الدراسات السابقة.
  ح  أهداف البحث.

  ح  أسئلة البحث.

  ط  منهج البحث.
  ط  إجراءات البحث.

 ك  الصعوبات اليت واجهت الباحث.
  ل  خطة البحث.
 ع شكر وتقدير

  ١  التمهيد

  ٢  أوًال: ترمجه خمتصره لإلمام حممد بن عبد الوهاب
  ٣  املطلب األول: عصر اإلمام حممد بن عبد الوهاب
  ١٢  املطلب الثاين: ترمجة اإلمام حممد بن عبد الوهاب

  ١٧  ثانياً: مفهوم األمن الفكري وامهيته
  ١٧  املطلب االول: مفهوم األمن الفكري
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  الصفحة  الموضوع
  ٢٦  املطلب الثاين: أمهية األمن الفكري

الباب األول: معوقات األمن الفكـري وجهـود اإلمـام محمـد بـن عبـدالوهاب 
  في مواجهتها.

١٩٦-٣٠  

  ٣٥  األول: معوقات عقدية.الفصل 
  ٤٢  املبحث األول: شبهات ُخترج من املّلة. 

  ٤٧  املطلب األول: شبهة أن دعاء الصاحلني ليس شرًكا
  ٥٩  املطلب الثاين: شبهة أن الذبح والنذر لغري اهللا ليس شرًكا

  ٦٦  املطلب الثالث: شبهة أن الغلو يف األولياء والصاحلني ليس شرًكا
  ٧٥  بادعاء النبوة - رمحه اهللا-الرابع:شبهة اام اإلماماملطلب 

  ٨١  املبحث الثاين: شبهات الُخترج من املّلة.
  ٨٤  املطلب األول: شبهة البناء على القبور، والطعن يف دعوة اإلمام بسببها

  ٩٣  .النبوي باملولد االحتفال بدعة املطلب الثاين: شبهة
  ٩٥   -رمحه اهللا- املطلب الثالث: شبهة بدعة التذكري واستغالهلا للنيل من اإلمام

  ١٠١  .املطلب الرابع: الشبهات حول احململ واستغالهلا للنيل من الدعوة
  ١٠٣  الفصل الثاني: معوقات فكرية.

  ١٠٦  املبحث األول: التعصب والتقليد.
  ١٠٧  املطلب األول: التعصب

  ١١٤  التقليداملطلب الثاين: 
  ١٢٣  املبحث الثاين: اتباع اهلوى واحلسد.

  ١٢٤  املطلب األول: اتباع اهلوى
  ١٣٦  املطلب الثاين: احلسد

  ١٤٣  املبحث الثالث: اخلصوم من أصحاب الزعامات واملنتسبني للعلم.
  ١٤٤املطلب األول: اخلصوم من أصحاب الزعامات احمللية، وإعاقتهم لقبـول دعوة 
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٤٨٦ 

  الصفحة  الموضوع
  .-اهللا رمحه -اإلمام

  ١٥٢  املطلب الثاين: اخلصوم من أصحاب الزعامات اخلارجية
  ١٥٧  املطلب الثالث: اخلصوم من املنتسبني للعلم

  ١٦٩  الفصل الثالث: عوائق االجتماع واالئتالف.

  ١٧٣  املبحث األول: تفرق كلمة أهل احلل والعقد .
  ١٧٧  املبحث الثاين: استحالل الدماء واألموال.

  ١٨٣  املبحث الثالث:اام اإلمام بالتكفري بالعموم.
البـاب الثــاني: مقومـات األمــن الفكـري ووســائله فـي دعــوة اإلمـام محمــد بــن 

  عبدالوهاب.
١٩٧-
٣٥٢  

  ٢٠٠  الفصل األول: مقومات منهج اإلمام.
  ٢٠٣  .�املبحث األول:الرد إىل اهللا ورسوله 

  ٢٠٤  املطلب األول: الرد إىل اهللا
  ٢٠٦  �املطلب الثاين:الرد إىل رسول اهللا 

  ٢١٦  املبحث الثاين:الرجوع لفهم السلف.
  ٢٢٤  املبحث الثالث:البعد عن املصطلحات املبتدعة.

  ٢٣١  الفصل الثاني: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة.
  ٢٣٤  املبحث األول: نشر عقيدة أهل السنة واجلماعة.

  ١٤٥  السنة واجلماعة . املبحث الثاين: بيان وسطية أهل
  ٢٥١  الفصل الثالث: تطبيق الشريعة.

  ٢٥٥  املبحث األول: إقامة القضاء الشرعي.
  ٢٦١  املبحث الثاين: األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  ٢٧٢  املبحث الثالث: تطبيق السنة يف حياة الناس اليومية .
  ٢٧٨  الفصل الرابع: عناية اإلمام بجمع الكلمة



٤٨٧ 

  الصفحة  الموضوع
  ٢٨٢  األول: اهتمامه باجلماعة. املبحث

  ٢٩٠  املبحث الثاين:تعامله مع الوالة.
  ٢٩٦  املبحث الثالث: موقفه من العلماء.

  ٣٠٣  املبحث الرابع: منهجه يف التعامل مع املخالفني.
  ٣١٤  الفصل الخامس: وسائل اإلمام في حفظ األمن الفكري.

  ٣١٨  املبحث األول: االقناع العقلي واحلجة العلمية.
  ٣٢٧  املبحث الثاين: الدعوة إىل اهللا .

  ٣٣٥  املبحث الثالث: التعليم.
  ٣٤٠  املبحث الرابع:احلوار.

  ٣٤٨  املبحث اخلامس:املناظرة.
البــاب الثالــث: آثــار دعــوة اإلمــام محمــد بــن عبــدالوهاب فــي تحقيــق األمــن 

  الفكري.
٣٥٣-
٤٢١  

  ٣٥٥  الفصل األول: اآلثار العلمية لدعوة اإلمام.
  ٣٥٨  املبحث األول:الرجوع بالناس إىل منهج السلف.

  ٣٦٤  املبحث الثاين:احنسار البدع واخلرافات.
  ٣٦٨  املبحث الثالث: اإلسهام يف النهضة العلمية. 
  ٣٧٣  الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية.

  ٣٧٦  حتكيم الشريعةاملبحث األول: 
  ٣٧٩  واحد(الدول السعودية الثالث).املبحث الثاين: مجع الكلمة على إمام 

  ٣٨٦  املبحث الثالث: االستقرار واألمن.
  ٣٩٣  الفصل الثالث: آثار دعوة اإلمام االقتصادية واالجتماعية.

  ٣٩٥  املبحث األول:االصالح االقتصادي وحماربة الفساد.
  ٤٠٢  املبحث الثاين: توفر املوارد.
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٤٨٨

 الصفحة الموضوع
 ٤٠٩ املبحث الثالث: إعادة بناء القيم .

 ٤١٨ املبحث الرابع: أثرها على الفرد واتمع.
 ٤١٩ املطلب األول: أثرها على الفرد.

 ٤٢٠ املطلب الثاين: أثرها على اتمع.
 ٤٢٢ الخاتمة.
 ٤٢٦ الفهارس:
 ٤٢٧ فهرس اآليات القرآنية. -١٠
 ٤٣٩ فهرس األحاديث النبوية، واآلثار. -١١
 ٤٤٢ فهرس األعالم. -١٢
 ٤٤٧ الغريبة.املصطلحات واأللفاظ  -١٣
 ٤٤٨فهرس األديان وامللل والفرق . -١٤
 ٤٤٩ فهرس األماكن. -١٥
 ٤٥٠ فهرس األشعار. -١٦
 ٤٥١ فهرس املصادر واملراجع. -١٧
 ٤٨٤ فهرس املوضوعات. -١٨




