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  تقدمي 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ت األيام، ومنذ أن أكرم اهللا تعاىل من عوامل بقاء الدعوة تعاقب الدعاة هلا ما تعاقب
هذه األمة وصوت الداعي مدويا يف أفق املدعوين إىل أن أكمل اهللا الدين وأمت النعمة، مث 

 إىل من بعدهم من دول أو مصلحني وموجهني آمرين rتواىل الدعاة من خلفاء الرسول 
ä̀3tF  { :باملعروف ناهني عن املنكر، وذلك عمال باألصل القومي يف قوله تعاىل ø9 ur öNä3YÏiB 

×p̈Bé& tbqãã ôâtÉ í n< Î) ÎéöçsÉø:$# { )1(اآلية  .  

فكلما خيمت سحب البدع، واحلولكت ظلم اجلهالة، وخاض الناس جلج الباطل أيد 
دعون إىل اهللا تعاىل على بصرية، ينريون الطريق، ويظهرون اهللا تعاىل هلذه األمة رجاال ي

احلق وحييون السنة، وحياربون البدعة حىت يطهر اهللا على أيديهم البالد، وينقذ بدعوم 
  . العباد، وهذا من متام النعمة وسعة الفضل من اهللا تعاىل على عباده

شخاص وسريهم، ورجال الفكر وأرباب املعرفة دائما وأبدا يعنون بتراجم األ
وباألخص أولئك الرجال الذين حولوا جمرى التاريخ يف بالدهم وأوجدوا انقالبات يف 
التفكري، فتراجم هؤالء مبثابة املصابيح على جانيب الطريق يسترشد م الساري ويهتدي 

  . م القاصد
ولئن كان بعض الناس ميجدون رجال الفكر أيا كانت وجهام ويغالون يف إحياء 

اهم، بل رمبا نصبوا هلم التماثيل، فإننا معاشر املسلمني ال نقدس الشخصيات، وال ذكر
ننساق وراء التيارات، ولكن لنا مقاييس تعرض عليها الرجال وأعماهلم، وبقدر ما ترجح 
كفتهم يكون هلم القدر واملرتلة يف نفوسنا، أال وهي مقاييس الدعوة واإلرشاد وميادين 

  . اإلصالح يف ظل اإلسالم

                                                
  . 104سورة آل عمران اآلية ) 1(
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وصاحب موضوع هذه احملاضرة القيمة من أوفر الناس حظا وأرجحهم كفة يف ميادين 
الدعوة واإلصالح، وقد طبقت شهرته اآلفاق حىت كتب عنه القاصي والداين مما سرياه القارئ، 
يف غضون احملاضرة من التنبيه على ذلك، من كتاب شرقيني، بل قد كتب عنه أحد علماء 

حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب مدرس العلوم العالية بالقروية، وفيما املغرب العالمة سيدي 
 هـ يف كتابه عن نشأة الفقه 1336ألقاه فضيلته بنادي اخلطابة األديب بفاس ربيع الثاين عام 

اإلسالمي وتطوراته، وترجم ألعالم العامل اإلسالمي ومنهم الشيخ احملاضر عنه وعن دعوته، 
 1011 فقرة 196 صفحة 4جزء : السامي يف تأريخ الفقه اإلسالميالفكر (وذلك يف كتابه 

  ). أبو عبد اهللا حممد بن عبد الوهاب التميمي النجدي(حتت عنوان 
 هـ وريب حبجر أبيه، مث انتقل 1115ولد يف مدينة العيينة إقليم العارض بنجد سنة 

ران، واشتهر هناك إىل البصرة إلمتام دروسه، فربع يف علوم الدين، واللسان وفاق األق
  : مث قال.. بتقوى وصدق التدين

السنة اخلالصة، على مذهب السلف املتمسكني مبحض القرآن والسنة ال : عقيدته
  . خيوض التأويل والفلسفة وال يدخلهما يف عقيدته

مذهبه حنبلي غري جامد على تقليد اإلمام أمحد، وال من دونه، بل إذا : ويف الفروع
إىل : وترك أقوال املذهب، فهو مستقل الفكر يف العقيدة والفروع معاوجد دليال أخذ به، 

وكان قوي احلال ذا نفوذ شخصي وتأثري نفسي ولذا كان يأمر باملعروف وينهى : أن قال
  . عن املنكر، وهو متفرد عن عشريته يف البصرة

ل وحنن إذ ننقل للقارئ هذا القدر من كالم أحد علماء املغرب إمنا نؤكد عناية أه
  . الفكر بسريته وثبات مثرة دعوته والتدليل على معرفة العلماء به

بل إن بعض األشخاص ليذكرون عن الدكتور كامل الطويل أنه أثناء وجوده بأوربا 
للتحضري للدكتوراه عثر على وثائق كانت متبادلة بني نابليون والبابا العايل خبصوص دعوة 

  . اهها، كخطر على مصاحلهم يف الشرقالشيخ املترجم عنه، ووجوب عمل الالزم جت
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فلئن كان األمر كذلك فال أقل من أن نقدم سريته ومنهج دعوته إىل الناس، وخاصة 
الناشئة منهم، لريوا مدى صربه ومثابرته وعوامل جناح دعوته، ومما يعلي قيمة هذه احملاضرة 

  : عامالن أساسيان
الداعي، وخطواته، وتربز جانبا أا توضح عوامل الدعوة، وأسسها، ومنهج : األول

هاما من جوانب العقيدة، وهو جانب توحيد العبادة الذي اشتدت حاجة الناس إليه، وال 
  . سيما على النحو الذي عرضت فيه أثناء تلك احملاضرة

أنه من أوىل الناس باحملاضر عنه حيث إنه حفظه اهللا أحد أفاضل علماء : العامل الثاين
قى العلم على أحفاد الشيخ اإلمام، فكان من أقرب الناس إليه جند، ومن أبرز من تل

وأوالهم به، وقد جاءت تلك احملاضرة وافية بالغرض، حمققة للمطلوب، مما يتطلبه القارئ 
وعن أحوال بالده، وأسباب قيامه بالدعوة، وعوامل ) وعن دعوته(عن الشيخ اإلمام، 

وجزى اهللا فضيلة الشيخ احملاضر عنه .  خريافجزى اهللا اإلمام عن الدعوة واملسلمني. جناحه
خريا وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله، ورضي اهللا عن كل داعية، وبارك يف جهود 

  . كل مصلح يف مشارق األرض ومغارا إنه مسيع قريب
  عطية حممد سامل : كتبها



  اإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته 

  5

  نبذة موجزة عن فضيلة احملاضر 
و غين عن التعريف، ولكن الحتمال  فه- حفظه اهللا -أما فضيلة الشيخ احملاضر 

وصول تلك احملاضرة إىل من هم خارج اململكة دعت احلاجة إىل اإلشارة إىل التعريف 
  . بنبذة من ترمجته حفظه اهللا

هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا : االسم
  . آل باز

  .  هـ1330 يف ذي احلجة عام ولد ببلدة الرياض عاصمة جند: مولده
  . نشأ من أول عمره يف طلب العلم ويف أسرة كرمية حمبة للعلم وأهله: نشأته
بدأ دراسته حبفظ القرآن الكرمي فحفظه قبل البلوغ مث تلقى العلوم الشرعية : دراسته

  . والعربية عن علماء الرياض
لفة أكثرهم من آل أخذ عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثريين مددا خمت: مشاخيه

  . الشيخ أحفاد اإلمام احملاضر عنه
  . منهم الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ

  . ومنهم الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك
  . ومنهم الشيخ سعد بن محد بن عتيق من آل عتيق قاضي الرياض آنذاك

 بن فارس وكيل بيت املال آنذاك، ومنهم الشيخ سعد وقاص ومنهم الشيخ محد
  . البخاري مبكة املكرمة أخذ عليه التجويد خاصة

ومنهم مساحة املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا تعاىل، وهو الذي 
درس عليه مجيع الدروس وكان له احلظ األوفر يف حتقيق العلوم على يديه، فقد الزم درسه 

 هـ إىل عام 1347و عشر سنوات حيث بدأ الدراسة على مساحته ابتداء من عام حن
  .  هـ إىل أن رشحه مساحته إىل القضاء1357

قد تتعدد الدراسة يف عدة فنون على عدة مشايخ يف وقت معا أو : منهج الدراسة
على شيخ واحد يف دروس متعددة، وقد كانت دراسة الشيخ حفظه اهللا تعاىل على مساحة 
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فأوال بدأ بدراسة . املفيت دراسة هلا نظامها اخلاص، وهو نظام التدرج والبداءة باألهم
العقائد وابتدأها باألصول الثالثة، مث كشف الشبهات، مث كتاب التوحيد، مث العقيدة 
الواسطية، وهكذا يف الفقه بالتدرج يف املتون وكذلك الفرائض قرأها مرارا وكذلك يف 

  .. مث امللحة، مث القطر، إخلالنحو يف األجرومية 
يف الصباح : كانت أوقات الدراسة مع مساحة املفيت كاآليت: أوقات الدراسة ومكاا

بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس يف املسجد، مث ضحوة النهار يف جملس مساحة املفيت يف 
  . البيت، مث بعد الظهر، وبعد العصر، وبعد املغرب، عقب الصلوات يف املسجد

يعد فضيلته من كبار العلماء اتهدين، حيث يسر اهللا له من العلوم يف : وم الشيخعل
العربية ما ميكنه من النظر الكايف يف العلوم الدينية، وقد كرس جهوده ألول وهلة يف علوم 
الشريعة خاصة الفقه على مذهب احلنابلة، مث أوىل احلديث عنايته التامة متنا وسندا، 

ن الكرمي مما جعل فضيلته يعد يف علماء العامل اإلسالمي املربزين وكذلك علوم القرآ
  . حفظهم اهللا تعاىل

غري أنه ميكن أن يعد يف علماء الفقه واحلديث والعقيدة وله مؤلفات يف ذلك وفتاوى 
  . عدة

 هـ 1357ويل القضاء يف منطقة اخلرج أربعة عشر عاما، وأشهر وذلك من عام : أعماله
يكن عمله يف القضاء قاصرا على مهمة احملكمة بل كان يعىن بشئون  هـ ومل 1371إىل 

املنطقة العامة من تعليم وزراعة وصحة، ويراسل املسئولني يف كل ما من شأنه إصالح املنطقة 
حىت كان وجوده كوجود األب املشفق حول أبنائه يف وسطهم يعىن بكل ما يهمهم، وقد كان 

ومل تزل آثاره .  ملا أحسوا من نصحه وإخالصهاملسئولون حفظهم اهللا عند حسن ظنه
  . اإلصالحية باقية حىت اآلن

 هـ 1380 إىل عام 1371مث انتقل إىل التدريس يف املعاهد والكليات أول افتتاحها عام 
حني فتحت اجلامعة وكان حفظه اهللا أثناء عمله يف ميدان التدريس أسند إليه تدريس ثالثة فنون 

مثال لرحابة الصدر، وإبانة ) حفظه اهللا(فكان . احلديث، يف كلية الشريعةهي الفقه، والتوحيد، و
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املسائل، وتربية الطالب على طريقة الترجيح، وال سيما أن مواطن الدرس يف كل من احلديث 
والفقه كانت متفقة، فمثال يدرس باب الزكاة يف الفقه وباب الزكاة يف احلديث، فإذا كانت 

لى مذهب احلنابلة بدليلها عندهم وإذا كان درس احلديث قرر املسألة حصة الفقه قرر املسألة ع
على ما تنص عليه األحاديث فإن وافقه املذهب كان تأييدا له، وإذا خالفه أشار إىل وجه 

: الترجيح ودعا إىل األخذ مبا يسانده الدليل، بدون تعصب ملذهب معني، ومما حيفظ لفضيلته
الطالب إىل ما أراده، ورمبا توقف عن اإلجابة وطلب اإلمهال عدم التثاقل من السؤال وتوجيه 

إذا كانت املسألة حتتاج إىل نظر وتأمل، بأن كانت من مواضع اخلالف مثال، وكان بعيد العهد 
ا، ويف ذلك كما يقول علماء التربية احلديثة بعث النشاط يف مهة الطالب وبث روح الثقة 

لطالب، حيث يشعر أن العلم بالبحث والدرس، وأنه ال بالنفس، وتفتح آمال التحصيل عند ا
  . يقدم على القول إال بعد املعرفة التامة

ويف العقائد كان مثال االعتدال، ال هو من أولئك املتطرفني الذين يطلقون عبارات 
الشرك والكفر على كل صغرية وكبرية، وال هو من املتساهلني الذين يغضون النظر عن 

كان ينبه على الصغرية والكبرية، ويضع كل شيء يف موضعه، جيعل بل . صغار األمور
الشرك شركا والبدعة بدعة، حىت عن بعض من لقيه من غري اململكة مقياسا عادال ملبدأ 
الدعوة ورجاهلا عدالة واعتداال، ومل يزل كذلك حىت وهو يف عمله اإلداري إذا جلس 

  . للدرس يف املسجد أو غريه
 هـ وكان ذلك 1381 نيابة رئاسة اجلامعة اإلسالمية من عام مث أسند إىل فضيلته

وهللا احلمد نعمة من اهللا تعاىل، خاصة يف بدء تكوينها حيث حتتاج إىل التسامح والرفق مع 
وقد وفق اهللا تعاىل هلذه املؤسسة املباركة سريا محيدا وبدأت مثار أعماهلا . احلزم واحلكمة

ع اهللا ا العامل اإلسالمي ووفق هلا من يساعد على أداء تظهر براعم تتفتح، ومثار تينع، نف
  . واجبها إنه مسيع جميب

غري أنه مل يترك الفرص . لعل كثرة أعمال الشيخ مل تتركه يتفرغ إىل التأليف: مؤلفاته
  : حيث عنت له وقد أبرز حىت اآلن عدة مؤلفات يف خمتلف الفنون منها
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  . ية طبع عدة مرات الفوائد اجلليلة يف املباحث الفرض- 1
  .  أعيد طبعه- طبع - نقد القومية العربية - 2
  .  طبع عدة مرات- توضيح املناسك - 3
  .  طبع- رسالة يف نكاح الشغار - 4
  .  طبع- اجلواب املفيد يف حكم التصوير - 5
  .  طبع- رسالة يف التربج واحلجاب - 6

  . مع عدة فتاوى خاصة وعامة
وصلى اهللا وسلم على عبده . آمني. فقه ملا حيبه ويرضاهنفع اهللا به وبعلومه، وو

  . ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم
  عطية حممد سامل : كتبها
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  حماضرة عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته 
  لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  ترمجة اإلمام 
ذت من شريط التسجيل، وقد ألقيت أخ. ألقيت بقاعة احملاضرات باجلامعة اإلسالمية

  . ارجتاال، ومل تقيد من قبل
  . دعوته، وسريته: اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وخريته من خلقه 

  . واالهسيدنا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن 
هذه احملاضرة املوجزة أتقدم ا . أيها اإلخوان الفضالء، أيها األبناء األعزاء: أما بعد

بني أيديكم تنويرا لألفكار، وإيضاحا للحقائق، ونصحا هللا ولعباده وأداء لبعض ما جيب 
. الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب: علي من احلق حنو احملاضر عنه وهذه احملاضرة عنواا

  . دعوته وسريته
ملا كان احلديث عن املصلحني، والدعاة واددين، والتذكري بأحواهلم وخصاهلم 
احلميدة، وأعماهلم ايدة، وشرح سريم اليت دلت على إخالصهم، وعلى صدقهم يف 

  . دعوم، وإصالحهم
عه كل وأعماهلم وسريم؛ مما تشتاق إليه النفوس الطيبة، وترتاح له القلوب، ويود مسا

غيور على الدين، وكل راغب يف اإلصالح، والدعوة إىل سبيل احلق رأيت أن أحتدث 
إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبري وداعية غيور، أال وهو الشيخ اإلمام ادد لإلسالم 

  . يف اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر من اهلجرة النبوية
بن علي التميمي احلنبلي النجدي، لقد اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن سليمان : هو

عرف الناس هذا اإلمام وال سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكرباؤهم وأعيام يف اجلزيرة 
العربية ويف خارجها، ولقد كتب الناس عنه كتابات كثرية ما بني موجز وما بني مطول، 
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رية، وكتب ولقد أفرده كثري من الناس بكتابات حىت املستشرقون كتبوا عنه كتابات كث
عنه آخرون يف أثناء كتابام عن املصلحني ويف أثناء كتابام يف التاريخ، وصفه املنصفون 
منهم بأنه مصلح عظيم، وبأنه جمدد لإلسالم، وبأنه على هدى ونور من ربه، وتعدادهم 

  . يشق كثريا
فقد كتب عن . من مجلتهم املؤلف الكبري أبو بكر الشيخ حسني بن غنام األحسائي

هذا الشيخ، فأجاد وأفاد وذكر دعوته، وذكر سريته وذكر غزواته، وأطنب يف ذلك 
 ومنهم الشيخ اإلمام عثمان بن Uوكتب كثريا من رسائله واستنباطاته من كتاب اهللا 

بشر يف كتابه عنوان اد، فقد كتب عن هذا الشيخ، وعن دعوته، وعن سريته، وعن 
نهم خارج اجلزيرة الدكتور أمحد أمني يف كتابه تاريخ حياته، وعن غزواته وجهاده، وم

زعماء اإلصالح، فقد كتب عنه وأنصفه، ومنهم الشيخ الكبري مسعود عامل الندوي، فقد 
  . كتب عنه ومساه املصلح املظلوم وكتب عن سريته وأجاد يف ذلك

فقد . وكتب عنه أيضا آخرون، منهم الشيخ الكبري األمري حممد بن إمساعيل الصنعاين
. ان يف زمانه وقد كان على دعوته، فلما بلغه دعوة الشيخ سر ا ومحد اهللا عليهاك

وكذلك كتب عنه العالمة الكبري الشيخ حممد بن علي الشوكاين صاحب نيل األوطار 
 وألجل )1(ورثاه مبرثية عظيمة، وكتب عنه مجع غفري غري هؤالء يعرفهم القراء والعلماء 

عليه حال هذا اإلمام وسريته ودعوته رأيت أن أساهم يف كون كثري من الناس قد خيفى 
بيان حاله وما كان عليه من سرية حسنة، ودعوة صاحلة، وجهاد صادق وأن أشرح قليال 
مما أعرفه عن هذا اإلمام حىت يتبصر يف أمره من كان عنده شيء من لبس، أو شيء من 

  . شك يف حال هذا الرجل ودعوته، وما كان عليه

                                                
الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ملؤلفه سيدي حممد (ما جاء يف كتاب ممن ترجم للشيخ ترمجة هلا أمهيتها ) 1(

بن احلسن احلجوي الثعاليب مدرس العلوم العالية بالقرويني، وموضع أمهيتها أا حماضرات بنادي احلبانية األديب 
 عن  هـ مبدينة فاس حيث تقع باملغرب فضال عن رجال املشرق وأصبحت مادة دراسية فضال1336سنة 

  . كتابة أدبية
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  ته مولده ونشأ
هجرية هذا هو املشهور يف مولده رمحة اهللا عليه، ) 1115(ولد هذا اإلمام يف عام 

 هجرية على 1115هجرية واملعروف األول أنه ولد يف عام ) 1111(وقيل يف عام 
وتعلم على أبيه يف بلدة العيينة وهذه البلدة هي . صاحبها أفضل الصالة وأكمل التحية

 قرية معلومة يف اليمامة يف جند مشال غرب مدينة الرياض مسقط رأسه رمحة اهللا عليه وهي
  . بينها وبني الرياض مسرية سبعني كيلو مترا تقريبا، أو ما يقارب ذلك من جهة الغرب

ولد فيها رمحة اهللا عليه ونشأ نشأة صاحلة، وقرأ القرآن مبكرا، واجتهد يف الدراسة، 
 وعاملا قديرا، )1( وكان فقيها كبريا -والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان 

 مث بعد بلوغ احللم حج وقصد بيت اهللا احلرام وأخذ عن -وكان قاضيا يف بلدة العيينة 
  . بعض علماء احلرم الشريف

مث توجه إىل املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم، فاجتمع بعلمائها، وأقام فيها 
الشيخ عبد اهللا بن :  املدينة ذلك الوقت، ومهامدة، وأخذ من عاملني كبريين مشهورين يف

إبراهيم بن سيف النجدي، أصله من امعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد اهللا صاحب 
العذب الفائض يف علم الفرائض، وأخذ أيضا عن الشيخ الكبري حممد حياة السندي 

 ولعله أخذ عن غريمها ممن ال هذان العاملان ممن اشتهر أخذ الشيخ عنهما باملدينة،. باملدينة
  . نعرف

  رحلته يف طلب العلم 
ورحل الشيخ لطلب العلم إىل العراق فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخذ عنهم ما 

  . شاء اهللا من العلم
وأظهر الدعوة هناك إىل توحيد اهللا ودعا الناس إىل السنة، وأظهر للناس أن الواجب 

ينهم عن كتاب اهللا وسنة رسول اهللا عليه الصالة على مجيع املسلمني أن يأخذوا د
                                                

النجدي الفقيه وهو والد :  ومما قاله عنه4 جـ195 ص 1007ترجم له صاحب الفكر السامي حتت رقم ) 1(
  .  هـ1153حممد بن عبد الوهاب إمام حنابلة جند، له يف بعض املناهل الفقهية كتابة حسنة، تويف سنة 
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والسالم، وناقش وذاكر يف ذلك، وناظر هنالك من العلماء، واشتهر من مشاخيه، هناك 
شخص يقال له الشيخ حممد اموعي، وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة وحصل 

ته أن يقصد عليه وعلى شيخه املذكور بعض األذى، فخرج من أجل ذلك وكان من ني
الشام فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، فخرج من البصرة إىل الزبري وتوجه 
من الزبري إىل األحساء واجتمع بعلمائها وذاكرهم يف أشياء من أصول الدين مث توجه إىل 

يف العقد اخلامس من القرن الثاين عشر ألن أباه كان ) واهللا أعلم(بالد حرميالء وذلك 
 هجرية 1139يا يف العيينة وصار بينه وبني أمريها نزاع فانتقل عنها إىل حرميالء سنة قاض

 هجرية فيكون قدومه 1139فقدم الشيخ حممد على أبيه يف حرميالء بعد انتقاله إليها سنة 
 أو ما بعدها، واستقر هناك ومل يزل مشتغال بالعلم والتعليم 1140حرميالء يف عام 

 هجرية فحصل من بعض أهل 1153حىت مات والده يف عام والدعوة يف حرميالء 
حرميالء شر عليه، وهم بعض السفلة ا أن يفتك به، وقيل إن بعضهم تسور عليه اجلدار 
فعلم م بعض الناس فهربوا، وبعد ذلك ارحتل الشيخ إىل العيينة رمحة اهللا عليه، وأسباب 

هيا عن املنكر، وكان حيث األمراء غضب هؤالء السفلة عليه أنه كان آمرا باملعروف نا
على تعزير ارمني الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب واإليذاء، ومن مجلتهم هؤالء 
السفلة الذين يقال هلم العبيد هناك، وملا عرفوا من الشيخ أنه ضدهم وأنه ال يرضى 

وا أن يفتكوا به، بأفعاهلم، وأنه حيرض األمراء على عقوبام، واحلد من شرهم غضبوا ومه
فصانه اهللا ومحاه مث انتقل إىل بلدة العيينة وأمريها إذ ذاك عثمان بن نصار بن معمر، فرتل 

قم بالدعوة إىل اهللا وحنن معك وناصروك وأظهر له اخلري، : عليه ورحب به األمري، وقال
  . واحملبة واملوافقة على ما هو عليه

 وتوجيه الناس إىل اخلري، واحملبة Uة إىل اهللا فاشتغل الشيخ بالتعليم واإلرشاد والدعو
يف اهللا، رجاهلم ونسائهم، واشتهر أمره يف العيينة وعظم صيته وجاء إليه الناس من القرى 

 tااورة، ويف يوم من األيام قال الشيخ لألمري عثمان دعنا دم قبة زيد بن اخلطاب 
 ى rى ذا العمل، والرسول فإا أسست على غري هدى، وأن اهللا جل وعال ال يرض
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عن البناء على القبور، واختاذ املساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغريت العقائد، 
وحصل ا الشرك فيجب هدمها، فقال األمري عثمان ال مانع من ذلك، فقال الشيخ إين 

ثمان ومعه أخشى أن يثور هلا أهل اجلبيلة، واجلبيلة قرية هناك قريبة من القرب، فخرج ع
 مقاتل هلدم القبة، ومعهم الشيخ رمحة اهللا عليه فلما قربوا من القبة 600جيش يبلغون 

خرج أهل اجلبيلة ملا مسعوا بذلك لينصروها وحيموها، فلما رأوا األمري عثمان ومن معه 
 على يديه رمحة اهللا Uكفوا ورجعوا عن ذلك، فباشر الشيخ هدمها وإزالتها فأزاهلا اهللا 

   .عليه
  حال جند قبل قيام الشيخ رمحة اهللا عليه وعن أسباب قيامه ودعوته 

ولنذكر نبذة عن حال جند قبل قيام الشيخ رمحة اهللا عليه، وعن أسباب قيامه، 
  : ودعوته

كان أهل جند قبل دعوة الشيخ على حالة ال يرضاها مؤمن، وكان الشرك األكرب قد 
 األشجار، واألحجار، وعبدت الغريان، نشأ يف جند وانتشر حىت عبدت القباب وعبدت

وعبد من يدعي بالوالية، وهو من املعتوهني، وعبد من دون اهللا أناس يدعون بالوالية، 
وهم جمانني جماذيب ال عقول عندهم، واشتهر يف جند السحرة والكهنة، وسؤاهلم 

نيا وتصديقهم وليس هناك منكر إال من شاء اهللا، وغلب على الناس اإلقبال على الد
وشهواا، وقل القائم هللا والناصر لدينه وهكذا يف احلرمني الشريفني ويف اليمن اشتهر يف 
ذلك الشرك وبناء القباب على القبور، ودعاء األولياء واالستغاثة م، ويف اليمن من ذلك 
الشيء الكثري، ويف بلدان جند من ذلك ما ال حيصى، ما بني قرب وما بني غار، وبني شجرة 

 جمذوب، وجمنون يدعى من دون اهللا ويستغاث به مع اهللا، وكذلك مما عرف يف جند وبني
واشتهر دعاء اجلن واالستغاثة م وذبح الذبائح هلم وجعلها يف الزوايا من البيوت رجاء 
جندم، وخوف شرهم، فلما رأى الشيخ اإلمام هذا الشرك وظهوره يف الناس وعدم 

إىل اهللا يف ذلك مشر عن ساعد اجلد وصرب على الدعوة وجود منكر لذلك وقائم بالدعوة 
  . وعرف أنه ال بد من جهاد، وصرب، وحتمل لألذى
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فجد يف التعليم والتوجيه واإلرشاد وهو يف العيينة، ويف مكاتبة العلماء يف ذلك واملذاكرة 
فأجاب . معهم رجاء أن يقوموا معه يف نصرة دين اهللا، وااهدة يف هذا الشرك وهذه اخلرافات

دعوته كثريون من علماء جند وعلماء احلرمني، وعلماء اليمن، وغريهم وكتبوا إليه باملوافقة، 
وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه ونفروا عنه وهم بني أمرين، ما بني جاهل خرايف ال 

هل يعرف دين اهللا وال يعرف توحيد اهللا، وإمنا يعرف ما هو عليه وآباؤه وأجداده من اجل
 (RÎ̄$  {:  عن أمثال أولئك- جل وعال -والضالل والشرك، والبدع، واخلرافات، كما قال اهللا 

!$tRôâỳ ur $tRuä!$t/#uä #ín?tã 7p̈Bé& $̄RÎ)ur #ín?tã NÏdÌç»rO#uä öcrßâtFø)ïB ÇËÌÈ { )1(   

  طائفة ممن ينتسبون إىل العلم ردوا عليه عنادا وحسدا 
ما : وطائفة أخرى ممن ينسبون إىل العلم ردوا عليه عنادا وحسدا لئال يقول العامة

ملاذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على احلق وأنتم ! بالكم مل تنكروا علينا هذا الشيء؟
ا من العامة، وأظهروا العناد للحق إيثارا فحسدوه وخجلو! علماء ومل تنكروا هذا الباطل؟

للعاجل على اآلجل، واقتداء باليهود يف إيثارهم الدنيا على اآلخرة نسأل اهللا العافية 
  . والسالمة

أما الشيخ فقد صرب وجد يف الدعوة وشجعه من شجعه من العلماء واألعيان يف داخل 
وعكف على الكتب النافعة  Uاجلزيرة، ويف خارجها، وعزم على ذلك، واستعان بربه 

ودرسها وعكف قبل ذلك على كتاب اهللا، وكانت له اليد الطوىل يف تفسري كتاب اهللا، 
 وسرية أصحابه، وجد يف ذلك وتبصر فيه rواالستنباط منه، وعكف على سرية الرسول 

حىت أدرك من ذلك ما أعانه اهللا به وثبته على احلق فشمر عن ساعد اجلد، وصمم على 
وعلى أن ينشرها بني الناس ويكاتب األمراء والعلماء يف ذلك وليكن يف ذلك ما الدعوة 

يكون، فحقق اهللا له اآلمال الطيبة، ونشر به الدعوة، وأيد به احلق، وهيأ اهللا له أنصارا 
ومساعدين وأعوانا حىت ظهر دين اهللا وعلت كلمة اهللا، فاستمر الشيخ يف الدعوة يف 

                                                
  . 23سورة الزخرف اآلية ) 1(
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د، مث مشر عن ساعد اجلد إىل العمل وإزالة الشرك بالفعل ملا رأى العيينة بالتعليم واإلرشا
الدعوة مل تؤثر يف بعض الناس فباشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من آثار 

فقال الشيخ لألمري عثمان بن معمر ال بد من هدم هذه القبة اليت على قرب زيد . الشرك
طاب أمري املؤمنني رضي اهللا تعاىل عن اجلميع،  هو أخو عمر بن اخلtوزيد بن اخلطاب 

 من اهلجرة النبوية، فكان ممن 12وكان من مجلة الشهداء يف قتال مسيلمة الكذاب يف عام 
قتل هناك وبين على قربه قبة فيما يذكرون، وقد يكون قرب غريه، لكنه فيما يذكرون أنه 

 وزال أثرها إىل اليوم وهللا احلمد  فوافقه عثمان كما تقدم، وهدمت القبة حبمد اهللا-قربه 
واملنة، أماا جل وعال ملا هدمت عن نية صاحلة، وقصد مستقيم ونصر للحق، وهناك قبور 
أخرى منها قرب يقال إنه قرب ضرار بن األزور كانت عليه قبة هدمت أيضا، وهناك مشاهد 

 جل وعال فأزيلت  وأشجار تعبد من دون اهللا)1( وكانت هناك غريان Uأخرى أزاهلا اهللا 
  . وقضى عليها وحذر الناس عنها

  دعوة الشيخ قوال وعمال 
واملقصود أن الشيخ استمر رمحة اهللا عليه على الدعوة قوال وعمال كما تقدم، مث إن 
الشيخ أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا عدة مرات، وسأل عن عقلها فقيل إا عاقلة وال 

ف، ومل ترجع عن اعترافها، ومل تدع إكراها وال شبهة بأس ا، فلما صممت على االعترا
أمر الشيخ رمحة اهللا عليه بأن ترجم فرمجت بأمره حالة كونه قاضيا . وكانت حمصنة

بالعيينة، فاشتهر أمره بعد ذلك دم القبة وبرجم املرأة وبالدعوة العظيمة إىل اهللا وهجرة 
عها من بين خالد سليمان بن عريعر اخلالدي املهاجرين إىل العيينة، وبلغ أمري األحساء وتواب

أمر الشيخ وأنه يدعو إىل اهللا وأنه يهدم القباب، وأنه يقيم احلدود فعظم على هذا البدوي 
أمر الشيخ، ألن من عادة البادية إال من هدى اهللا، اإلقدام على الظلم، وسفك الدماء، 

م أمره ويزيل سلطان األمري وب األموال، وانتهاك احلرمات، فخاف إن هذا الشيخ يعظ
  . البدوي، فكتب إىل عثمان يتوعده ويأمره أن يقتل هذا املطوع الذي عنده يف العيينة

                                                
  . هف يف اجلبلمجع غار وهو الك: غريان) 1(
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فإما أن تقتله، وإما أن نقطع !! إن املطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا، وكذا: وقال
وكان عنده لألمري عثمان خراج من الذهب، فعظم على !! عنك خراجك الذي عندنا

ن أمر هذا األمري، وخاف إن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو حياربه، فقال للشيخ إن عثما
هذا األمري كتب إلينا كذا وكذا وأنه ال حيسن منا أن نقتلك وإنا خناف هذا األمري وال 
نستطيع حماربته، فإذا رأيت أن خترج عنا فعلت، فقال له الشيخ إن الذي أدعو إليه هو دين 

 إله إال اهللا، وحتقيق شهادة أن حممدا رسول اهللا، فمن متسك ذا الدين اهللا وحتقيق كلمة ال
ونصره وصدق يف ذلك نصره اهللا وأيده وواله على بالد أعدائه، فإن صربت واستقمت 
وقبلت هذا اخلري فأبشر فسينصرك اهللا وحيميك من هذا البدوي وغريه، وسوف يوليك اهللا 

  . بالده وعشريته
نا ال نستطيع حماربته، وال صرب لنا على خمالفته، فخرج الشيخ عند أيها الشيخ إ: فقال

ذلك وحتول من العيينة إىل بالد الدرعية، جاء إليها ماشيا فيما ذكروا حىت وصل إليها يف 
آخر النهار، وقد خرج من العيينة يف أول النهار ماشيا على األقدام مل يرحله عثمان، 

لبلد يقال له حممد بن سويلم العريين فرتل عليه، فدخل على شخص من خيارها يف أعلى ا
ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله عليه وضاقت به األرض مبا رحبت، وخاف من أمري 
الدرعية حممد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال له أبشر خبري، وهذا الذي أدعو الناس إليه دين 

مد، ويقال إن الذي أخربه به اهللا، وسوف يظهره اهللا، فبلغ حممد بن سعود خرب الشيخ حم
زوجته جاء إليها بعض الصاحلني وقال هلا أخربي حممدا ذا الرجل، وشجعيه على قبول 
دعوته وحرضيه على مؤازرته ومساعدته وكانت امرأة صاحلة طيبة، فلما دخل عليها حممد 

يمة ساقها نهذه غ! بن مسعود أمري الدرعية وملحقاا قالت له أبشر ذه الغنيمة العظيمة
اهللا إليك، رجل داعية يدعو إىل دين اهللا، ويدعو إىل كتاب اهللا، يدعو إىل سنة رسول اهللا 

بادر بقبوله وبادر بنصرته، وال تقف يف ذلك أبدا، ! عليه الصالة والسالم يا هلا من غنيمة
 املرأة فأشري عليه، ويقال إن! فقبل األمري مشورا، مث تردد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟
ال ينبغي أن تدعوه إليك، بل : أيضا هي اليت أشارت عليه مع مجاعة من الصاحلني وقالوا له
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ينبغي أن تقصده يف مرتله، وأن تقصده أنت وأن تعظم العلم والداعي إىل اخلري، فأجاب 
إىل ذلك ملا كتب اهللا له من السعادة واخلري رمحة اهللا عليه وأكرم اهللا مثواه، فذهب إىل 

شيخ يف بيت حممد بن سويلم، وقصده وسلم عليه وحتدث معه، وقال له يا شيخ حممد ال
أبشر بالنصرة وأبشر باألمن وأبشر باملساعدة فقال له الشيخ وأنت أبشر بالنصرة أيضا 
والتمكني والعاقبة احلميدة، هذا دين اهللا من نصره نصره اهللا، ومن أيده أيده اهللا وسوف 

قال يا شيخ سأبايعك على دين اهللا ورسوله وعلى اجلهاد يف سبيل جتد آثار ذلك سريعا، ف
اهللا، ولكنين أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك اهللا على أعداء اإلسالم، أن تبتغي غري 

أبايعك على أن الدم .. ال أبايعك على هذا: أرضنا، وأن تنتقل عنا إىل أرض أخرى فقال
أبدا، فبايعه على النصرة وعلى البقاء يف البلد وأنه بالدم واهلدم باهلدم ال أخرج عن بالدك 

يبقى عند األمري يساعده، وجياهد معه يف سبيل اهللا حىت يظهر دين اهللا، ومتت البيعة على 
وتوافد الناس إىل الدرعية من كل مكان، من العيينة، وعرقة، ومنفوحة، والرياض . ذلك

 موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل وغري ذلك من البلدان ااورة، ومل تزل الدرعية
مكان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ، ودروسه يف الدرعية ودعوته إىل اهللا وإرشاده إليه، 

  . فأتوا زرافات ووحدانا
فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا حمبوبا منصورا ورتب الدروس يف الدرعية يف 

 الفقه، وأصوله، واحلديث، ومصطلحه، العقائد، ويف القرآن الكرمي، ويف التفسري، ويف
والعلوم العربية، والتارخيية، وغري ذلك من العلوم النافعة، وتوافد الناس عليه من كل 
مكان، وتعلم الناس عليه يف الدرعية الشباب وغريهم، ورتب للناس دروسا كثرية للعامة، 

  . واخلاصة، ونشر العلم يف الدرعية واستمر على الدعوة
   الشيخ للجهاد ومكاتبته للناس وأمراء املناطق والعلماء واألمصار بداية دعوة

مث بدأ باجلهاد وكاتب الناس إىل الدخول يف هذا امليدان وإزالة الشرك الذي يف 
كاتب علماء الرياض وأمريها دهام . بالدهم، وبدأ بأهل جند، وكاتب أمراءها وعلماءها

ء بالد اجلنوب والقصيم وحائل والوشم، بن دواس، كاتب علماء اخلرج وأمراءها، وعلما
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وسدير وغري ذلك، ومل يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكذا علماء األحساء 
وعلماء احلرمني الشريفني، وهكذا علماء اخلارج يف مصر، والشام، والعراق، واهلند 

 فيه أكثر واليمن وغري ذلك، ومل يزل يكاتب الناس ويقيم احلجج ويذكر الناس ما وقع
اخللق من الشرك والبدع، وليس معىن هذا أنه ليس هناك أنصار للدين بل هناك أنصار واهللا 
جل وعال قد ضمن هلذا الدين أن ال بد له من ناصر وال تزال طائفة يف هذه األمة على 

  . احلق منصورة كما قال النيب عليه الصالة والسالم، فهناك أنصار للحق يف أقطار كثرية
  للحديث عن بالد جند وما كان فيها من الشرك والفساد عودة 

ولكن احلديت اآلن عن جند، فكان فيها من الشر والفساد والشرك واخلرافات ما ال 
مع أن فيها علماء فيهم خري، ولكن مل يقدر هلم أن ينشطوا يف .  عز وجل-حيصيه إال اهللا 

من وغري اليمن دعاة إىل احلق وأنصار الدعوة وأن يقوموا ا كما ينبغي، وهناك أيضا يف الي
قد عرفوا هذا الشرك وهذه اخلرافات، ولكن مل يقدر اهللا لدعوم من النجاح ما قدر 

عدم : ومنها. عدم تيسر الناصر املساعد هلم: لدعوة الشيخ حممد ألسباب كثرية، منها
 الدعاة اليت قلة علوم بعض: الصرب لكثري من الدعاة وحتمل األذى يف سبيل اهللا، ومنها

يستطيع ا أن يوجه الناس باألساليب املناسبة، والعبارات الالئقة، واحلكمة واملوعظة 
  . احلسنة

أسباب أخرى غري هذه األسباب، وبسبب هذه املكاتبات الكثرية والرسائل : ومنها
 واجلهاد اشتهر أمر الشيخ، وظهر أمر الدعوة، واتصلت رسائله بالعلماء يف داخل اجلزيرة،

  . ويف خارجها
وتأثر بدعوته مجع غفري من الناس يف اهلند ويف أندونسيا، ويف أفغانستان، ويف أفريقيا 
ويف املغرب، وهكذا يف مصر، والشام، والعراق، وكان هناك دعاة كثريون عندهم معرفة 
باحلق والدعوة إليه فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم، وزادت قوم واشتهروا 

ومل تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بني العامل اإلسالمي وغريه، مث يف هذا العصر . بالدعوة
األخري طبعت كتبه، ورسائله، وكتب أبنائه، وأحفاده، وأنصاره، وأعوانه من علماء 
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وكذلك طبعت الكتب املؤلفة يف دعوته، وترمجته، . املسلمني يف اجلزيرة وخارجها
 بني الناس يف غالب األقطار واألمصار، ومن وأحواله، وأحوال أنصاره، حىت اشتهرت

: ىـال اهللا تعالـداء كثريين كما قـل داعي أعـاملعلوم أن لكل نعمة حاسدا وأن لك
} y7Ï9ºxãx.ur $ oYù=yè y_ Èe@ ä3Ï9 @cÓÉ<tR #xrßâtã tûüÏÜ» uã x© Ä§R M}$# Çd É̀fø9 $#ur ÓÇrqãÉ öNßgàÒ÷è t/ 4í n< Î) <Ù÷èt/ t$ãç ÷zãó ÉA öqs)ø9 $# 
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  تقسيم خصوم الشيخ إىل ثالثة أقسام 
ؤلفات القيمة، ونشرها فلما اشتهر الشيخ بالدعوة وكتب الكتابات الكثرية، وألف امل

يف الناس، وكاتبه العلماء، ظهر مجاعة كثريون من حساده، ومن خمالفيه، وظهر أيضا 
  . قسم عادوه باسم العلم والدين: أعداء آخرون، وصار أعداؤه وخصومه قسمني

عادوه باسم السياسة ولكن تستروا بالعلم، وتستروا باسم الدين، واستغلوا : وقسم
ن العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غري احلق، وإنه كيت عداوة من عاداه م

  . وكيت
والشيخ رمحة اهللا عليه مستمر يف الدعوة يزيل الشبه، ويوضح الدليل، ويرشد الناس 
إىل احلقائق على ما هي عليه من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، وطورا 

خيرق اإلمجاع، ويدعي االجتهاد املطلق وال يبايل : ولونيقولون إنه من اخلوارج، وتارة يق
مبن قبله من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه بأشياء أخرى وما ذاك إال من قلة العلم من 
طائفة منهم وطائفة أخرى قلدت غريها واعتمدت على غريها، وطائفة أخرى خافت على 

واعتمدت على أقوال املخرفني مراكزها فعادته سياسة وتسترت باسم اإلسالم والدين 
  . واملضللني
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  : واخلصوم يف احلقيقة ثالثة أقسام
علماء خمرفون يرون احلق باطال والباطل حقا، ويعتقدون أن البناء على القبور، واختاذ 
املساجد عليها، ودعاءها من دون اهللا واالستغاثة ا وما أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقدون 

  . غض الصاحلني، وأبغض األولياء، وهو عدو جيب جهادهأن من أنكر ذلك فقد أب
من املنسوبني للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل، ومل يعرفوا عنه احلق الذي : وقسم آخر

دعا إليه بل قلدوا غريهم وصدقوا ما قيل فيه من اخلرافيني املضللني، وظنوا أم على هدى 
 معادام، وإنكار كرامام، فذموا فيما نسبوه إليه من بغض األولياء واألنبياء، ومن

  . الشيخ، وعابوا دعوته ونفروا عنه
خافوا على املناصب واملراتب فعادوه لئال متتد أيدي أنصار الدعوة : وقسم آخر

اإلسالمية إليهم فتزيلهم عن مراكزهم، وتستويل على بالدهم، واستمرت احلرب الكالمية، 
ه، يكاتبهم ويكاتبونه، وجيادهلم ويرد عليهم، واادالت واملساجالت بني الشيخ وخصوم

ويردون عليه، وهكذا جرى بني أبنائه وأحفاده وأنصاره وبني خصوم الدعوة، حىت اجتمع 
من ذلك رسائل كثرية، وردود مجة، وقد مجعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت 

جلهاد وساعده األمري جملدات، وقد طبع أكثرها واحلمد هللا، واستمر الشيخ يف الدعوة وا
حممد بن سعود أمري الدرعية، وجد األسرة السعودية على ذلك، ورفعت راية اجلهاد وبدأ 

بدأ اجلهاد بالسيف، وبالكالم والبيان، واحلجة، والربهان، مث .  هـ1158اجلهاد من عام 
قوة  إذا مل يكن لديه Uاستمرت الدعوة مع اجلهاد بالسيف، ومعلوم أن الداعي إىل اهللا 

ومعلوم ما . تنصر احلق وتنفذه فسرعان ما ختبو دعوته وتنطفي شهرته، مث يقل أنصاره
للسالح والقوة من األثر العظيم يف نشر الدعوة، وقمع املعارضني ونصر احلق، وقمع 

ه يف كل ما ـ وهو الصادق سبحانUم يف قوله ـالباطل، ولقد صدق اهللا العظي
$ ôâs)s9  {:ولـيق uZù=yô öë r& $ oYn=ßô âë ÏM» uZÉièt7 ø9 $$ Î/ $ uZø9 tìR r&ur ÞOßgyè tB |=» tG Å3ø9 $# öc#uîçÏJ ø9 $#ur tPqà)uã Ï9 â¨$ ¨Y9 $# 
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فبني سبحانه وتعاىل أنه أرسل الرسل بالبينات، وهي احلجج والرباهني الساطعة اليت 
يوضح اهللا ا احلق، ويدفع ا الباطل، وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البيان، واهلدى 
 واإليضاح، وأنزل معهم امليزان، وهو العدل الذي ينصف به املظلوم من الظامل، ويقام به

احلق وينشر به اهلدى ويعامل الناس على ضوئه باحلق والقسط، وأنزل احلديد فيه بأس 
شديد، فيه قوة وردع وزجر ملن خالف احلق، فاحلديد ملن مل تنفع فيه احلجة وتؤثر فيه 

فبني : البينة، فهو امللزم باحلق، وهو القامع للباطل، ولقد أحسن من قال يف مثل هذا
سل الرسل بالبينات، وهي احلجج والرباهني الساطعة اليت يوضح اهللا سبحانه وتعاىل أنه أر

ا احلق، ويدفع ا الباطل، وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البيان، واهلدى واإليضاح، 
وأنزل معهم امليزان، وهو العدل الذي ينصف به املظلوم من الظامل، ويقام به احلق وينشر 

ئه باحلق والقسط، وأنزل احلديد فيه بأس شديد، فيه قوة به اهلدى ويعامل الناس على ضو
وردع وزجر ملن خالف احلق، فاحلديد ملن مل تنفع فيه احلجة وتؤثر فيه البينة، فهو امللزم 

  : باحلق، وهو القامع للباطل، ولقد أحسن من قال يف مثل هذا
  وما هو إال الـوحي أو حـد مرهـف          
  فهذا دواء الـداء مـن كـل جاهـل          

  

 

   ظبــاه اخــدعي كــل مائــل تزيــل
  وهذا دواء الـداء مـن كـل عـادل          

 ذو الفطرة السليمة، ينتفع بالبينة، ويقبل احلق بدليله، أما الظامل التابع هلواه فال              فالعاقل
يردعه إال السيف، فجد الشيخ رمحه اهللا يف الدعوة واجلهاد، وساعده أنـصاره مـن آل                

 هـ إىل   1158 اجلهاد والدعوة من عام      سعود، طيب اهللا ثراهم على ذلك، واستمروا يف       
  .  هـ فاستمر اجلهاد والدعوة قريبا من مخسني عاما1206أن تويف الشيخ يف عام 
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جهاد، ودعوة، ونضال، وجدال يف احلق، وإيضاح ملا قاله اهللا ورسوله، ودعوة إىل 
  . دين اهللا، وإرشاد إىل ما شرعه رسول اهللا عليه الصالة والسالم

ناس بالطاعة، ودخلوا يف دين اهللا، وهدموا ما عندهم من القباب، وأزالوا حىت التزم ال
ما لديهم من املساجد املبنية على القبور، وحكموا الشريعة، ودانوا ا، وتركوا ما كانوا 

وعمرت املساجد . عليه من حتكيم سوالف اآلباء واألجداد، وقوانينهم، ورجعوا إىل احلق
 Uأديت الزكوات، وصام الناس رمضان، كما شرع اهللا بالصلوات، وحلقات العلم، و

وأمر باملعروف، وي عن املنكر، وساد األمن يف األمصار، والقرى، والطرق، والبوادي، 
. ووقف البادية عند حدهم، ودخلوا يف دين اهللا وقبلوا احلق، ونشر الشيخ فيهم الدعوة

بوادي، كما أرسل املعلمني، وأرسل الشيخ إليهم املرشدين، والدعاة يف الصحراء وال
واملرشدين، والقضاة إىل البلدان والقرى، وعم هذا اخلري العظيم واهلدى املستبني جندا كلها 

مث بعد وفاة الشيخ رمحة اهللا عليه استمر أبناؤه، (. وانتشر فيها احلق، وظهر فيها دين اهللا 
نائه الشيخ اإلمام عبد اهللا وأحفاده، وتالميذه، وأنصاره يف الدعوة واجلهاد، وعلى رأس أب

بن حممد، والشيخ حسني بن حممد، والشيخ علي بن حممد، والشيخ إبراهيم بن حممد، 
ومن أحفاده الشيخ عبد الرمحن بن حسن، والشيخ علي بن حسني، والشيخ سليمان بن 
عبد اهللا بن حممد ومجاعة آخرون ومن تالميذه أيضا الشيخ محد بن ناصر بن معمر، ومجع 

 من علماء الدرعية، وغريهم استمروا يف الدعوة واجلهاد ونشروا دين اهللا تعاىل وكتابة غفري
الرسائل وتأليفات املؤلفات، وجهاد أعداء الدين، وليس بني هؤالء الدعاة وخصومهم 

 واالستقامة على ذلك، Uشيء إال أن هؤالء دعوا إىل توحيد اهللا وإخالص العبادة هللا 
 اليت على القبور، ودعوا إىل حتكيم الشريعة واالستقامة عليها وهدم املساجد والقباب

  . ودعوا إىل األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة احلدود الشرعية
  . هذه أسباب الرتاع بينهم وبني الناس

أم أرشدوا الناس إىل توحيد اهللا، وأمروهم بذلك وحذروا الناس من : واخلالصة
له وذرائعه، وألزموا الناس بالشريعة اإلسالمية، ومن أىب واستمر على الشرك باهللا ومن وسائ
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 وقصدوه يف بالده Uالشرك بعد الدعوة والبيان، واإليضاح واحلجة، جاهدوه يف اهللا 
حىت خيضع للحق، وينيب إليه أو يلزموه به بالقوة والسيف، حىت خيضع هو وأهل بلده إىل 

رافات، اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان، ذلك، وكذلك حذروا الناس من البدع واخل
كالبناء على القبور، واختاذ القباب عليها والتحاكم إىل الطواغيت، وسؤال السحرة 
والكهنة، وتصديقهم وغري ذلك، فأزال اهللا ذلك على يدي الشيخ وأنصاره رمحة اهللا 

  . عليهم مجيعا
والتاريخ اإلسالمي، وعمرت املساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة املطهرة، 

والعلوم العربية النافعة، وصار الناس يف مذاكرة، وعلم، وهدى، ودعوة، وإرشاد، 
وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة وغري ذلك، علم وعمل، ودعوة 
وإرشاد، ودنيا ودين فهو يتعلم ويذاكر، ومع ذلك يعمل يف حقله الزراعي، أو يف صناعته 

رته وغري ذلك، فتارة لدينه، وتارة لدنياه دعاة إىل اهللا وموجهون إىل سبيله ومع ذلك أو جتا
يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة يف بالدهم، وحيصلون من ذلك على ما يغنيهم عن خارج 
بالدهم، وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من جند امتدت دعوم إىل احلرمني، وجنوب 

حلرمني سابقا، والحقا فلما مل جتد الدعوة واستمر أهل احلرمني اجلزيرة، وكاتبوا علماء ا
على ما هم عليه من تعظيم القباب، واختاذها على القبور، ووجود الشرك عندها، والسؤال 

  . ألرباا
سار اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد بعد وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجها 

 قصد أهل مكة وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل إىل احلجاز، ونازل أهل الطائف مث
سعود األمري عثمان بن عبد الرمحن املضايفي، ونازهلم بقوة أرسلها إليه اإلمام سعود بن 
عبد العزيز بن حممد أمري الدرعية بقوة عظيمة من أهل جند وغريهم، ساعدوه حىت استوىل 

الدعوة إىل اهللا، وأرشد إىل احلق، على الطائف، وأخرج منها أمراء الشريف، وأظهر فيه 
وى فيها عن الشرك، وعبادة ابن عباس، وغريه مما كان يعبده هناك اجلهال، والسفهاء من 
أهل الطائف، مث توجه األمري سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إىل جهة احلجاز، ومجعت 
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ر إىل جدة، ودخل فلما عرف شريفها أنه ال بد من التسليم أو الفرار ف. اجليوش حول مكة
 8سعود ومن معه من املسلمني البالد من غري قتال واستولوا على مكة يف فجر يوم السبت 

 هـ وأظهروا فيها الدعوة إىل دين اهللا، وهدموا ما فيها من القباب 1218حمرم من عام 
 اليت بنيت على قرب خدجية وغريه، فأزالوا القباب كلها، وأظهروا فيها الدعوة إىل توحيد

 وعينوا فيها العلماء واملدرسني، واملوجهني واملرشدين، والقضاة احلاكمني Uاهللا 
  . بالشريعة

 هـ 1220مث بعد مدة وجيزة فتحت املدينة، واستوىل آل سعود على املدينة يف عام 
بعد مكة بنحو سنتني، واستمر احلرمان يف والية آل سعود، وعينوا فيها املوجهني 

 البالد العدل وحتكيم الشريعة، واإلحسان إىل أهلها وال سيما واملرشدين، وأظهروا يف
وأرشدوهم . فقرائهم وحماوجيهم فأحسنوا إليهم باألموال، وواسوهم، وعلموهم كتاب اهللا

إىل اخلري، وعظموا العلماء، وشجعوهم على التعليم، واإلرشاد ومل يزل احلرمان الشريفان 
بدأت اجليوش املصرية والتركية تتوجه إىل هـ مث 1226حتت والية آل سعود إىل عام 

  . احلجاز لقتال آل سعود وإخراجهم من احلرمني، ألسباب كثرية تقدم بعضها
وهذه األسباب كما تقدم هي أن أعداءهم، وحسادهم، واملخرفني الذين ليس هلم 

، بصرية، وبعض السياسيني الذين أرادوا إمخاد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم
وأن تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ، وأتباعه، وأنصاره، وقالوا إم يبغضون 
الرسول عليه الصالة والسالم، وإم يبغضون األولياء، وينكرون كرامام، وقالوا إم 
أيضا يقولون كيت وكيت مما يزعمون أم ينتقصون به الرسل عليهم الصالة والسالم، 

وبعض املغرضني، وجعلوه سلما للنيل منهم والقتال هلم، وصدق هذا بعض اجلهال، 
 وصار القتال -وتشجيع األتراك واملصريني على حرم، فجرى ما جرى من الفنت والقتال 

بني اجلنود املصرية والتركية ومن معهم وبني آل سعود يف جند، واحلجاز، سجاال مدة 
ا قتال ونضال بني قوى  هـ سبع سنني كله1233 هـ إىل عام 1226طويلة من عام 

  . احلق وقوى الباطل
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  خالصة دعوة الشيخ 
أن هذا اإلمام الذي هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحة اهللا عليه إمنا قام : واخلالصة

إلظهار دين اهللا، وإرشاد الناس إىل توحيد اهللا، وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع 
ق، وزجرهم عن الباطل، وأمرهم باملعروف، واخلرافات، وقام أيضا إللزام الناس باحل

  . ويهم عن املنكر
هذه خالصة دعوته رمحة اهللا تعاىل عليه، وهو يف العقيدة على طريقة السلف الصاحل 
يؤمن باهللا وبأمسائه، وصفاته، ويؤمن مبالئكته، ورسله وكتبه، وباليوم اآلخر، وبالقدر 

  . توحيد اهللا، وإخالص العبادة له جل وعالخريه وشره، وهو على طريقة أئمة اإلسالم يف 
ويف اإلميان بأمساء اهللا وصفاته على الوجه الالئق باهللا سبحانه، ال يعطل صفات اهللا، 

ويف اإلميان بالبعث، والنشور، واجلزاء واحلساب، واجلنة والنار، وغري . وال يشبه اهللا خبلقه
 يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، ويقول يف اإلميان ما قاله السلف إنه قول وعمل. ذلك

وينقص باملعصية، كل هذا من عقيدته رمحه اهللا، فهو على طريقتهم وعلى عقيدم قوال 
وعمال، مل خيرج عن طريقتهم البتة، وليس له يف ذلك مذهب خاص، وال طريقة خاصة، 

  . بل هو على طريق السلف الصاحل من الصحابة وأتباعهم بإحسان، رضي اهللا عن اجلميع
وإمنا أظهر ذلك يف جند، وما حوهلا ودعا إىل ذلك مث جاهد عليه من أباه، وعانده، 

  . وقاتلهم، حىت ظهر دين اهللا وانتصر احلق
وكذلك هو على ما عليه املسلمون من الدعوة إىل اهللا، وإنكار الباطل، واألمر 

ويلزموم به، باملعروف، والنهي عن املنكر ولكن الشيخ وأنصاره يدعون الناس إىل احلق، 
وينهوم عن الباطل، وينكرونه عليهم، ويزجروم عنه حىت يتركوه، وكذلك جد يف 

فاألسباب الثالثة املتقدمة . إنكار البدع واخلرافات حىت أزاهلا اهللا سبحانه بسبب دعوته
  : آنفا هي أسباب العداوة، والرتاع بينه وبني الناس وهي

  . توحيد اخلالصإنكار الشرك والدعوة إىل ال: أوال
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إنكار البدع، واخلرافات، كالبناء على القبور واختاذها مساجد وحنو ذلك : ثانيا
  . كاملوالد والطرق اليت أحدثتها طوائف املتصوفة

أنه يأمر الناس باملعروف، ويلزمهم به بالقوة فمن أىب املعروف الذي أوجبه اهللا : ثالثا
الناس عن املنكرات، ويزجرهم عنها، ويقيم عليه، ألزم به وعزر عليه إذا تركه وينهى 

حدودها، ويلزم الناس باحلق، ويزجرهم عن الباطل، وبذلك ظهر احلق، وانتشر، وكبت 
الباطل، وانقمع، وصار الناس يف سرية حسنة، ومنهج قومي يف أسواقهم، ويف مساجدهم، 

 تظهر املنكرات يف سائر أحواهلم، ال تعرف البدع بينهم وال يوجد يف بالدهم الشرك، وال
بينهم، بل من شاهد بالدهم وشاهد أحواهلم وما هم عليه ذكر حال السلف الصاحل وما 
كانوا عليه زمن النيب عليه الصالة والسالم، وزمن أصحابه، وزمن أتباعه بإحسان يف 

  . القرون املفضلة رمحة اهللا عليهم
دوا فيه، وجاهدوا فالقوم ساروا سريم، وجوا منهجهم، وصربوا على ذلك، وج

عليه، فلما حصل بعض التغيري يف آخر الزمان بعد وفاة الشيخ حممد مبدة طويلة ووفاة كثري 
من أبنائه رمحة اهللا عليهم وكثري من أنصاره حصل بعض التغيري جاء االبتالء وجاء 

!© (U }  ûcÎاالمتحان بالدولة التركية، والدولة املصرية، إال مصداق قوله  $# üw çéÉiçtó ãÉ $tB 

BQöqs)Î/ 4Ó®L ym (#rçéÉiçtó ãÉ $ tB öNÍkÅ¦àÿR r'Î/ 3 { )1(  .  

 أن جيعل ما أصام تكفريا ومتحيصا من الذنوب، ورفعة، وشهادة ملن Uنسأل اهللا 
ومل تزل دعوم حبمد اهللا قائمة منتشرة إىل يومنا .  رضي اهللا عنهم ورمحهم-قتل منهم 

هذا فإن اجلنود املصرية ملا عثت يف جند، وقتلت من قتلت، وخربت ما خربت، مل ميض 
على ذلك إال سنوات قليلة مث قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت، وض بالدعوة بعد ذلك 

 رمحة اهللا عليه فنشر الدعوة بنحو مخس سنني اإلمام تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود
يف جند وما حوهلا، وانتشر العلماء يف جند وأخرج من كان هناك من األتراك واملصريني 

                                                
  . 11سورة الرعد اآلية ) 1(



  اإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته 

  27

 هـ 1240أخرجهم من جند وقراها، وبلداا وانتشرت الدعوة بعد ذلك يف جند يف عام 
فمكث الناس .  هـ1233وكان ختريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود يف عام 

 هـ مث 1239 جند يف فوضى، وقتال وفنت بنحو مخس سنني من أربع وثالثني إىل عام يف
يف عام أربعني بعد املائتني وألف اجتمع مشل املسلمني يف جند على اإلمام تركي بن عبد اهللا 
بن حممد بن سعود، وظهر احلق وكتب العلماء الرسائل إىل القرى والبلدان، وشجعوا 

اهللا وانطفأت الفنت اليت بينهم بعد احلروب الطويلة اليت حصلت الناس ودعوهم إىل دين 
على أيدي املصريني، وأعوام، وهكذا انطفأت احلروب، والفنت اليت وقعت بينهم على 
أثر تلك احلروب، ومخدت نارها، وظهر دين اهللا، واشتغل الناس بعد ذلك بالتعليم، 

وعاد الناس إىل أحواهلم، وما . إىل جماريهاواإلرشاد، والدعوة، والتوجيه، حىت عادت املياه 
كانوا عليه يف عهد الشيخ، وعهد تالمذته، وأبنائه، وأنصاره، رضي اهللا عن اجلميع 

 هـ إىل يومنا هذا حبمد اهللا، ومل يزل خيلف 1240ورمحهم، واستمرت الدعوة من عام 
لف بعضهم آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء جند بعضهم بعضا فآل سعود خي

  . بعضا يف اإلمامة والدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيل اهللا
وهكذا العلماء خيلف بعضهم بعضا يف الدعوة إىل اهللا واإلرشاد إليه، والتوجيه إىل 

  . احلق
إال أن احلرمني بقيا مفصولني عن الدولة السعودية دهرا طويال مث عادا إليهم يف عام 

الشريفني اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل  هـ واستوىل على احلرمني 1343
بن تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود رمحة اهللا عليه ومل يزاال حبمد اهللا حتت والية هذه 

 أن يصلح البقية الباقية من آل سعود، Uالدولة إىل يومنا هذا، فلله احلمد ونسأل اهللا 
 هذه البالد، وغريها وأن يوفقهم مجيعا ملا ومن آل الشيخ، ومن علماء املسلمني مجيعا يف

يرضيه وأن يصلح علماء املسلمني أينما كانوا وأن ينصر باجلميع احلق، وخيذل م الباطل، 
وأن يوفق دعاة اهلدى أينما كانوا للقيام مبا أوجب اهللا عليهم، وأن يهدينا وإياهم صراطه 

 وسائر بالد املسلمني باهلدى، ودين املستقيم، وأن يعمر احلرمني الشريفني، وملحقاما،
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احلق، وبتعظيم كتاب اهللا، وسنة نبيه عليه الصالة والسالم، وأن مين على اجلميع بالفقه 
فيهما، والتمسك ما، والصرب على ذلك، والثبات عليه، والتحاكم إليهما، حىت يلقوا 

  .  إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جديرUرم 
يانه، والتعريف به، من حال الشيخ، ودعوته وأنصاره، وخصومه وهذا آخر ما تيسر ب

واهللا املستعان، وعليه االتكال، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصلى اهللا وسلم 
وبارك على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله، وأصحابه ومن سلك 

  .  العاملنيسبيله واهتدى داه، واحلمد هللا رب
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز                        
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  فهرس اآليات
  26.............................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال

  19..................وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض
  14..........................سلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدناوكذلك ما أر

  2........................ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
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