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الحمدُ هلل وحدَهُ، بيده ناصيتي، وله األمُر كلُّهُ .. والّصالة والّسالم على 

  خير خلقه دمحم بن عبدهللا، وعلى آله وصحابته ومن وااله .

  أّما بعدُ ..

فقد دعتني رئاسة (جامعة اإلمام دمحمّ بن سُعُود اإلسالميّة) ألشارك في 

كورةً عل ودة مقاصدُه، مش بوع المحم ذا األس ن، فه أ ى حسن الّظ ذّكرت نب ت

 ً ا ان مولع رقي ك ر مش دَلُس،  أمي ي األْن ب ف ه أدي اب ألف مع بكت ب، س بالكت

استحسنه األدباء وقرظوه، فتاقت نفسه إليه، فلما حصل في يده لم يجد فيه ما 

  » ! .هذه بضاعتنا ُردَّت إلينا « ال يعرفه، فأطبق عليه دَفّتَْيه، وقال: 

ٍر، فقلت في نفسي: ليت شعري،  ما الذي حدا بالقوم أن يدعوني إلى أم

يهم من شيء  ل إل ا عسى أن أحم ه؟ فم بس الحديث عن نهم يقت ه، وم م أهل ه

ذ  ه؟ أآخ ا ال أعلم ادره م وارده ومص ن م ه وم اهره وخافي ن ظ ون م يعلم

ن  راً م ا تم ل إليه ر)، فأحم ل (َهَج ت نخي يهم؟ أأخلف ا إل اعتهم وأردّه بض

نف راه، (العراق)؟ وهتف بي هاتف من ال ا ت رأي م يس ال ول: أْن ال، ل س، يق

ر)  ل (َهَج يس بنخي نهم، ول ك ع ذهب ذل فإنَّ القوم كما تعرفهم أذكى من أن ي

  إخالف .

ين،  إنّهم إنّما دعوك، لتِسمَع منهم فتتعلَّم، فقلت له: إّن هذا لهو حق اليق

معهم  ت لتس ال: وإذا نطق ل، فق ه لجمي أَت، وإنّ رَت أو أخط دك، فَُج ا عن م

  . فقلت: وإّن هذا وِهللا ألجمل .دوكسدّ 

  فعزمت ولبّيت ولساني يخاطب نفسي بما قال أبو العالء:
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ي بُِك ذاك منّ ي، وحس ذي رأي تِ    ُخ َوجٍ وأَْم ن ِع يَّ م ا ف ى م  عل

ي؟ اء منّ ي الُجلَس اذا يبتغ متي!   وم ي، وأردُت ص  أرادُوا منِطق

ه، أْن ال ت ل ذي دُعي ق بال ي، إْذ أنِط ى  وإْن َرِجيَّتِ َل فَيُْغضى عل أُجاَم

  أَْمٍت كان الّصمت يستره ! ..

  دمحمّ بن عبدالّوهاب .....

عنوان األسماء العالية في التاريخ العربي اإلسالمي الحديث، كالشمس 

  يُْذَكُر غير ملقّب، ألنّه يسمو على التلقيب باأللقاب، والتحلية بالنّعوت .

  إنّه ال يعرف بها، ولكن هي تعرف به .

  حلية مثله لفي َعَطِله .وإّن 

ي  ا ه ف؛ ألّن معانيه ّردة، وال توص ماًء مج ذَكُر أس ُ واهُر ت والج

  أوصافها.

ا » القمُر «و » الّشمُس « ويقال  ا في كمالهم وال يَُحلَّيان، ألّن حِليتهم

  وتمامهما .
مس، إالّ ي الّش اِم ف الم األن ا ك الم !   م ا ك يس فيه مُس، ل ا الش  أنّه

 ً ديما رت طب وق ال أنك الء، فق ي األَْم هور ف رف المش رب أن يع اع الع

  قائلهم:

  ؟»  قد عرفناه، وهل يخفى القمر « 

ر، ُحلّيت وإّن  ةً في التّنكي اب، وُرَصت من األسماء نكراتٍـ ُمْغِرق باأللق

ا  لها ألفاظ َرَف، فم ف فَتُْع رَّ د سطور، ِلتُعَ اً سطوراً بع التّفخيم والتّعظيم رّص
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  موراً وخفاًء، ومات أصحابها وما ذُِكروا .زادتها إال تنكيراً وض

ُهُم اٌس ال تُِحسُّ وُت أُن د يم دُ    وق ا ُوِج ب م واِن الَخْط ن َه أنّهم م  اوك

اني،  الجواهر والمع لقد نزعت األصالة العربية إلى التجريد، وتعلقت ب

ْت عظماءها أياَم العّزة بأسمائهم المجّردة، ولم تغرقهم باأللقاب .   فََسمَّ

البُغاة الطُّغاة على ديار العرب  بتغلّ  ستحالت بعُض الطبِّاع، أيّامَ ولما ا

ه المسيطرون من  م ب ا َحالّه تكينون م تدَرُجون المس واإلسالم، استحلى المس

تَب الُمْعِليِة الُمْدنيِة . ماأللقاب البراقة، واستعذبوا ما أذاقوه   من حالوات الرُّ

الل فطريّ اٌل وج ّزة جم ام الع مات أيّ ي س دق وف ن الّص ا م ان، عليهم

  والّصفاء رونق وُرواء، وبالمعاني تشاد المعالي ويرفع البنيان ..

 ُ   وال ألقبّه .» دمحم بن عبدالوهاب « سّمي فال َعلَيَّ أن أ

ه  وف حول داً تط يس جس مائر، ول ي الّض تقّر ف ريم .. اس ى ك ه معن إن

االاألجساد. في حروف اسمه الق ة ِكب غار، ِخصال عبقريّ ل الّصِ ْت ئ ر.. ائتلف

  فأَنشأْت مزاجاً فرداً، عجيباً في أخذه وعطائه .

ى  اً إل ألوف قياس ذهنيّةٌ عبقريّة، في تكويٍن َسِوّي، من ِطراز خارق للم

  والتّكوين . مان والمكان، وفي حاّقِ الِجبِلّةالعادة والز

َوى  ى القُ ة عل رض الهزيم ة.. تف ة ومتحديّ ى، متوثّب يّة وثق ّوةٌ نفس وق

اوح  المضادّة فرضاً، وتثبت ثباَت َطّماحِ الذوائب األشّم بوجه األعاصير، تتن

د زح ه، تري ه ومن خلف ه وشماله، ومن أمام ه زمن عن يمين دّ عن ه، فترت حت

  وتبيد، وهو (هَُو) غير مضاّر .

يس  يج، ل وم الصحو البه ي ي ق الضيّاء ف ة صافية صفاَء أل يٌَم ُخلُقي وقِ

نفس ل دونه حجاب.. ترفعت على شهوات ال ار، يصّرفها عق ، وتحلّت باإليث
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كايَ دَّراك وقلب  ُر النِقظُ، وترفدها الرَّ كانة، والتصوُّ مولّي الذي يخرج شُّ ة والزَّ

  من دائرة الفكر المحدود ليبسط أبعاده على اآلفاق .

يّة  ّوة النّفس وقد يكون اإلنسان صاحب ذهنيّة عبقريّة، ولكنة ال يملك الق

ّوة المتوثّبة المتحدّية. فيكو يس صاحب ق ة، ول ن منه صاحُب تصّورات فكريّ

  فاعلة، وقد يُْغنِي في مجال الفكر، وال يُْغنِي في مجال الفعل .

ة ك الذهنيّ ه ال يمل يّة، ولكنّ ّوة نفس ون صاحَب ق د يك ي  وق ة الت العبقريّ

ف  أمر ذي القوة تصّرِ أتي ب ه، فال ي على َمسار السَّداد والتّوفيق، فتتعطل قوت

  بال.

يم وقد يك د الق ه يفتق ون صاحب ذهنية عبقرية وقوة نفسية متوثبة، ولكن

ده  الخلقية الرفيعة، فال تجديه خاصيتاه، أو يفتقد العقل الشمولي، فيحبس جه

ا على  أفق خاص يدور في دائرته الضيّقة، محدوداً بحدودها، ال يخرج منه

  إلى ما وراءها من آفاق وأبعاد .. فال يكون منه أمر كبير .

د  اء، ولق اَل جمع ذه الخص دالوهّاب) ه ن عب ي ( دمحمّ ب ع هللا ف جم

متمازجةً متحابة، ومترافدة، ليجيء منه اإلنسان العظيم، الذي يصنع الصنع 

  العظيم .

  وهنا يجيء السؤال الكبير :

  ما الصنع العظيم الذي صنعه (دمحمّ بن عبدالوهّاب)؟

وحقائقه، ولست الجواُب عن هذا السؤال الكبير، يصوغه واقع التاريخ 

  أنا من يصوغه .

ذي أيقظ  ه الرجل ال ان أن واقع التاريخ، يقرر في صراحة ووضوح بي

راً،  راً داه رب دام ده رة الع ي جزي بات ف ن سُ لم م ي المس الق العرب العم
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زة  ه العزي ه الصحيح، ودولت ه دين اد إلي ل، وأع وده الحي الفاع عره وج وأش

د ائَم  المؤمنة، ودفعه إلى الحياة الفاعلة ليعي سيرة الصدر األول عزائَم وعظ

  وفتوحاً ..

ذي  ر ال ائر األكب دة، والث د والوح ه رجل التوحي اَزع أنّ َر ُمن رر غي ويق

أتون  ن ي نس م ن ج ن م م يك ماً، فل اً حاس دين رفض ي ال رق ف ض التف رف

ق الِم ذاهب والطرائ ام الم ى أرق د  قِ زَ بالدعوات ليضيفوا إل داً، يزي اً جدي رقم

 ّ » الرقم الفرد « لتحقيق  غاء هذه األرقام، ودعاكنه أوجب إلره، ولالعدد ويكث

  وحدَهُ: الّرقم الذي ال يقبل التجزئة كالجوهر الفرد، أال وهو (اإلسالم) .

  واإلسالم، طريقة واحدة، ال تتفّرع، وال تتعدّد .

ذا  أن ه ق الصباح ب رد « وقد جاءت البينات كفل رقم الف ذي » ال هو ال

د انضوى استقام به أمر العرب،  ة العظمى وق رى والدول وكّون الوحدة الكب

مس  رق للش ين مش ا ب نس م ل ج ن ك ل األرض م اق أه ا الخفّ ت لوائه تح

ى أحد هللا، متساوين في الحقوق، ال فضومغيب، متآخين في  ل فيها ألحد عل

ب  ى مطال ع إل دة تجم ة جدي اء حضارة أخالقيّ ى بن اونين عل واه، متع إال بتق

  الروح.المادة ُمْستَْشَرفات 

ُ فلّما  ذا المجد فسِ أ د التوحيد، وزالت الوحدة، ذهب التفرق في العقيدة به

ه  ام علي ذي ق ى األصل ال العظيم.. فجاء (دمحم بن عبدالوهاب) داعياً للعودة إل

رة العرب،  ا أراده في جزي د حقق م ذلك المجد وعال سمكه وعز وطال، وق

  مشهود .. قعٍ أثرٌ ي كل صُ وأشاع اليقظة في العالم اإلسالمي، وكان لفكره ف

  فهذا هو الصنع العظيم، الذي صنعه الرجل العظيم .
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ار أصحاِب  رة من المصلحين الكب ى فت دالوهاب) عل ن عب اء (دمحم ب ج

ِت  األصوات الجهيرة في اإلصالح والدعوة على التوحد والوحدة، وحين ظُنَّ

الم ِج ف الظ لمين، إذ اكتن العرب وبالمس ون ب المي،  واءَ الظنَّ الم اإلس الع

لمين  ة المس وانبهمت المطالع، وركدت ريح العرب في ديارهم، وتفّرقت كلم

يهم الطامعون من كل جنس،  اء، فطمع ف فضعفوا، وهان شأنهم على األقوي

  ونيّة .يوبغت عليهم حتّى الّشراذم الصه

رة،  قوكان إشرا ذا الظالم، من األرض القف د من قلب ه ور الجدي الن

اً من الع ة الغرب خاصةً، إْذ  جب،عجب ار دهش د عصر لُوَ دُ كانت ومث ه بع

ُ  ة(الّرينصانص) والثور الم دَ العُ دّ عِ الصنِّاعية، ت ى الع ا عل ا بينه آمر فيم د، وتت

 ُ   ي بها فقرها.نِ غْ اإلسالمي، وتتحالف للسيطرة على ينابيع ثرواته العظيمة .. ت

دة وكان قد استقر عند هذه الدول أن العالم اإلسالمي قد ص ار جثة هام

ه  وزه ومعادن ه وكن ة أرض ي وارث ون ه ن أن تك د م ا، فالب راك به ال ح

  وخيراته.

مِ  ا س ال فلم ين رم ن ب ق م ة تنطل دة المدوي الم الجدي يحة اإلس عت ص

ا  ى أذهانه دت إل ة، وارت ا الخائب ع ظنونه رعت تراج ت، فأس رة دهش الجزي

ي ة نفسحص رة العربي ذه الجزي ن ه ه م ى وانبعاث الم األول األَ ة اإلس  يّ تِ ها ك

اراً، خارِ اقاً من مَ ر دفّ يتحدّ  اًء وإعم اً وإنش م الجبال إلى أطراف المعمورة فتح

  . ال أجلَّ منه وال أروعَ 

رف َمتفان اره، وتتع د أخب د.. ترص ر الجدي ذا األم بت له  هُ دَ وارِ ص

ود رَ صادِ ومَ  اً، وأن يع ه، عسى أن يكون فجره كاذب ه وغايات ين مبادئ ه، وتتب

 ً   .نشوره موتا

ائل ب الواقع آمالها، تى إذا كذّ ح ى وس طفقت تحاول إبطاله، فأوحت إل
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اهضَ  ه ورمت الن ه  إعالمها أن تلقي الشبهات عليه، وتشوه صورته، فرمت ب

ا طت ما شاءت لها األهواء أن تخلّ بالعضائه، وخلّ  ارفون وم ط مما يعرفه الع

ده، وقلّ  ى تردي ركلَّ الشأنَ  صتِ بنا حاجة إل ذا األم د  ه حين وضعت ه الجدي

داً، أي عكست  اً جدي ام الطوائف رقم العظيم في بؤرة الطائفية التي تزيد أرق

ه بالوَ  ال، فنبرت ت »  Wahhabism«  ة ابيّهّ الح ذا النَّ وأذاع اءُ  زَ ْبه  األنب

ماع، وردَّ  ه األس ب، فتلقفت الت دَ الجوائ ه الصحف والمج نة، ودّونت ه األلس ت

  .والكتب ودوائر المعارف الكبرى بكل لسان 

ةَ  دراويش  وراق الدول نة ال ى ألس ه عل ُز، فأجرت ذا النَّْب ة ه العثماني

اء  ي إلق ت ف لطان، وأفرط ة الس ن تنابل ا م ا والزواي ام التكاي ة طع ومرتزق

ة  ة العربي ام الدول أنه، وقي تفحال ش د اس يما بع الشبهات عليه وتشويهه، والس

أشنع من نبز اإلسالمية في جزيرة العرب على أساسه وقواعده، فلم يكن نبز 

ة  اَن الطفول ا إبّ داً، ووعين ك أم ا وعرضها، ودام ذل الوهابيّة في طول ممالكه

مونه  ا يس ا بم ي بالدن رن ف و يق ونية « وه ية «و » الفرمص و » البُْرتكيش

لسوء أفعال » البرتغالية «لكفرها، و » الماسونية «، ويعنون »المسقوفيّة «

يج العبالد البرتغال إبان احتاللهم  ا، و ربي الخل ان وغيره روس «وعُم » ال

  لحروبهم الدولة اإلسالمية ومآتيهم المنكرة في هذه الحروب !.

ذلك فعل السياسة، وفي مثله يستوي الطامعون من كل جنس وملّة عند 

ق،  ا وال ُخلُ مير له دة ال ض ة الفاس راض، والسياس د واألغ اوي المقاص تس

تق اس) ومش ن (س الء م اهلل العق تعاذ ب ا اس ِة ولطالم ل ُجْنِديّ ن الجه اته، وم

رِجف بما تلقيه إليه، ليذيعه ة، ويُ ساألعمى البصيرة الذي يلقَُف ما تأفِكه السيّا

  عالم بالمقاصد والنيات والغايات .. رَ غي

رب  رة الع ي جزي د ف ر الجدي ذا األم ى ه ات إل رت السياس د نظ لق
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ين الحق وراء، ال بع رى الع ا اليس دته بعينه اّص، ورص ا الخ ة بمنظاره يق

راد  ك ي ق مقاصدها وأغراضها، ومن وراء ذل الصحيحة، فصّورته بما يحقّ

  الذهاب بريح العرب، وهم مادّة اإلسالم .

ارب،  وان والمش ة األل ي مختلف بيات، وه اء العص ف رؤس ذلك وق وك

  موقف هذه السياسات من هذا األمر الجديد ..

اعهم أن  ى أتب ذلك، إِنّهم تنّكروا له أشدّ التنّكر، وأوحوا إل ه ك روا ل يتنّك

ه  م يقل ا ل ديهم، م ذي يه ور ال و الن ه، وه الوا في ه، فق ول السوء عن ذيعوا ق وي

(مالك) في الخمر، فكانوا أعواناً للسياسة في تشويهه وحربه، وقد امتزج في 

اتهم،  ن زوال زعام الخوف م اء ب ن اآلب وروث م ى الم رُص عل رهم الح فك

قوطِ  م االم وس ا، ه ون به ي يتمتع ازات الت دَ تي الء وح اع الجه هُم دوَن األتْب

عبذات  عبذات، وبالش ة الش اء بأزّم ادين للرؤس عفين المنق اكين المستض المس

  يُْسَحُر الجهالء غير واعين وال دارين .

ان،  انغالق األذه رن ب ةً، تقت اس كاف ات النّ ي مجتمع ودة ف نة معه ِشْنِش

أ ال ا ينش ة، ومنه ازات الخاّص ظ المصالح واالمتي ى حف صراع وتنطوي عل

ل، في شرق وفي غرب،  ل وقبي د كل جي ان، وعن ان ومك الدائم في كل زم

  ولن تجد لسنة هللا في خلقه تبديالً .

ك الصراع الرهيب  ي، هو ذل اريخ العرب ذا الصراع في الت وأعظم ه

ة الضمور  ي الوثنيّ وُر، وف اةُ والنّ الم الحي ي اإلس ة، وف الم والوثنيّ ين اإلس ب

  والّظالم.

س التكوين، إنما يكون لألصلح دائماً مع طول الجهاد والغلب في نوامي

  والصبر، وهو قانون ال يتخلّف إال عن علة غير منظورة .

وواضح أّن الطمع والحرص على احتواء النعم واالمتيازات يلقيان في 
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ُروع أصحاب السياسات واالمتيازات ما ليس له وجود في الواقع، وهم حين 

أن  ي أي ش ى الصالح ف دعون إل ران ي ون الخس اة، يتوهم ؤون الحي ن ش م

  وضياع المكانات، وفقدان االمتيازات، فيقاومون ويقاتلون بغير عقل .

وا شركهم،  ولننظر ماذا خسر رؤساء المشركين من العرب حين ترك

اعهم  راء المستضعفون من أتب م والفق ه ه ودخلوا في اإلسالم .. ألم ينتفعوا ب

في الجاهلية خيارهم في اإلسالم في دنيا وفي دين؟ ألم يصبح خيارهم 
)١(

  ؟.

د تصيبها السياسات  اة، ق واميس الحي ي ن دة ف ة الخال ة األزليّ إن الحقيق

ها  ع األحوال تعجز عن طمس ، ولكنّها في جمي ّرِ والعصبيّات بشيء من الضُّ

ك الفصل  م هي، وأعني السياسات والعصبيات، ال تمل ا.. ث أو إزالة معالمه

ا يفصل في شأنها، وليس ما تصوّ  ائق، وإنم ره تزييناً أو تقبيحاً هو واقع الحق

فيها العلم وحدَهُ بتجرده المطلق ونزاهته وموضوعيته الخالصة من الشوائب 

ائق في يع في كل شأن واألهواء. إنّه يَعنِيه من األشياء ُف الحق رُّ ه، تع ِرض ل

انت ها وسفورها كيفما كانت الحال، وفي أي صورة تكون عليها، وإذا كعُْري

ة، ال  واء واألغراض الخاّص ى األه ا عل السياسات والعصبيات تبني أحكامه

ز وال  َر متحْي ات غي تحيد عنها، فإّن العلم يبني تصوراته وأحكامه على البيان

ه متحّرف، وهو يستمد هذه البيّنات من الوثائق األصلية  ا يدّون الصحيحة مم

اب والُحّج ل الخط ا فص ة، ألنّه ه خاّص ان بنفس ذه اإلنس ن ه ة. وم ة البالغ

الوثائق األصلية ونحوها يستنبط العلم التصّورات، ويهتدي إلى مقاطع الحق 

                                                           

). ونص الحديث ٢٣٧٨وصحيح مسلم ح()، ٣٣٥٣٥انظر مشكوراً: صحيح البخاري ح(  )١(

ه  ال:  قول اس؟ ق رم الن ن أك ول هللا م ا رس ل ي اهم « : ( قي ذا »أتق ن ه يس ع الوا ل ، ق

ل هللا « نسألك، قال:  ن خلي يس عن »فيوسف نبي هللا ابن نبي هللا ابن نبي هللا اب الوا ل ، ق

ال:  ألك، ق ذا نس ة خ« ه ي الجاهلي ارهم ف ألوني؟ خي رب تس ادن الع ن مع ي فع ارهم ف ي

  ».اإلسالم، إذا فقهوا 
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  فيوقن، ثم يرسل أحكامه التي ال تستؤنف وال تميّز كما يقول القضاة .

  

    

  

د  ذا األمر الجدي على َهْدي ِمن هذا الفكر، التمسُت مقاطع الحّق، في ه

أ َر مت ا، غي ثّر بسياسة من السياسات، أو عصبيّة من وصاحبِه، من معادنه

  العصبيّات.

ُف صاحب األمر قوبين كّلِ أمٍر وصاحبه، تقوم عال رُّ ة وآصرة، وتَعَ

َف أمره؛ ألنه هو مصدره، وإليه يؤول .   يتقدم تَعَرُّ

ه،  ربين إلي ب المق ي كت دالوهّاب) ف ن عب يرةَ (دمحمّ ب ت س د تعّرف وق

م  ره في والقريبين منه زماناً ومكاناً، فه يئاً من أم تمس ش م أل ه، ول أعرف ب

  كتب مؤرخيه الثانويين ونحوهم .

واع..  ه، وهي أن ه، من مؤلفات ذّي طُبِعت ب وتعّرفُت دعوتَه، والفِكَر ال

ى  ا عل ا هو أدّل منه د، ومم ام، وتوحي ة، وتفسير، وحديث، وأحك سيرة نبويّ

ومراسالته مع  طبيعة فكره واستقالل رأيه، أعني فتاواه ورسائلَهُ ومجادالتهِ 

أن  ي ش رب ف رة الع ا وراء جزي رب وم رة الع ي جزي اء ف اء والرؤس العلم

ه  ا يقول ا؛ والمرء وم دعوته: َمناِشئِها، ومبادئها، وغاياتها، وأصولها، وأدلته

  ويقره ويفصح عنه من نيّته وفكره، ال ما يقوله خصومه فيه .

ها: وأشهد مخلصاً أن بين سيرة (دمحمّ بن عبدالّوهاب) ودعو ّمِ ته، (وألس

ر  دُواِن من غي الدعوةَ التصحيحيّة)، رحماً واشجة، وآصرة وثيقة محكمة، يب

العة  ين ض ق، وب ر والتطبي ين الفك ام ب ابق الت ذا التط ي ه ة ف ف للرؤي تكلّ
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أنواع من الصفات  زة ب دعوة وشخصيته المتمي دعوة وضالعة صاحب ال ال

  انه، وصالبته، وتقواه.األصيلة، ومنها ضالعة تكوينه البدني، وضالعة إيم

ؤثّر ومزاجه  ْعفها، نتيجة حال الم واآلثاُر عاّمةً، في حال قوتها أو َض

ي  ا العرب ال أدبن ا خ لّماته، وم ل ومس دركات العق ي م روف ف و مع ا ه كم

ين  ق ب ظ العالئ ن ملح لمة وم ة المس ذه الحقيق ى ه ارة إل ن اإلش يل م األص

  اإلنسان وما يصدر عنه من شيء .

  بن الحسين أبو الّطيّب قبل ألف عام :ألم يقل أحمد 

زائُم أتي الع زِم ت ِل الع ْدِر أه ى قَ اِرُم ؟   عل راِم المك  وتأتي على قَْدِر الك

ه  ي مواهب مانّي، وف ه الجس ي تكوين دالوهاب) ف ن عب وضالعة (دمحمّ ب

  وملكاته.. عجب من العجب، فإّن كل شيء فيه على غاية من القوة والبروز.

ي تكوين العته ف ي ض جة الت ة الناض ي الرجول دو ف ماني، تب ه الجس

ة عشرة من  ه الثاني ل إكمال ه قب ذي أسرع إلي باكرت صبِاه، وفي االحتالم ال

  عمره، فأُْحِصن من فَْوِر احتالمه .

و  إذا ه ة، ف ية بالغ العة نفس مانية ض العة الجس ذه الض ت به واقترن

نّ  ذه الس ي ه رداً ف ه ف ة، ويتصرف بنفس ات الزوجي ل تَبِع ة،  يتحم الطفولي

ة  ة ومّك ين العيين أَى ب دة الُمْنتَ ة البعي ين الموحش اج األرض َرْوِري فِج فيَْع

ة،  ة المبارك ورة الميمون ة المن ُؤمُّ المدين ج، وي ؤدّي فريضة الح ة، في المكّرم

اً لألجر المضاعف،  وي طلب فيقيم بها شهرين متتابعين، مصلياً بالمسجد النب

، والسالم عليه، ومستنشقاً رة الرسول الكريم ثم متشّرفاً بسنّة الزيارة : زيا

ارك  جد المب ي المس دروس ف ماع ال ن َس تفيداً م ب، ومس ن َكثَ ّوة م أََرَج النب

ب،  روح والقل ع ال وَر الحظوظ من مت األَْنَور، ثّم يعود إلى مسقط رأسه موف

ا  وحي وبم ازل ال ا شاهد من من اً بحجه وصلواته وازدياره، وفِرحاً بم َمْزهُوَّ
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  ع من علماء الحرمين .سمِ 

ة في  وإلى جانب هذه الضالعة النفسية العجيبة، تبدت ضالعته الذهني

سرعة حفظه وحدّةِ فطنته ويَقََظِة قلبه وعمق فهمه، ومن بيّنات ذلك أنه حفظ 

اس  أدهش النّ ر، ف القرآن العظيم عن ظهر القلب قبل بلوغه العاشرة من العم

ليمان من حوله، وقرأ الفقه على أبيه (ال ه س قاضي عبدالوهاب بن الشيخ الفقي

التميمي)، وأقبل على كتب التفسير والحديث والعقائد يلتهمها التهاماً، وطالُب 

ا من السحر  ون المه العلم النجيب نَِهٌم ال يشبَُع، وفي اللغة العربية ما في عي

ون، وفي كتب التفسير  اع والفت دة من اإليق ا يأخذ بمجامع األفئ الحالل، وم

السُّنّة الصحيحة المطهرة والفقه والتوحيد، الّزادُ الّطيّب الذي يغذي العقول، و

ول  ا، لتِق ا عليه ا وم ا له وينّور البصائر، ويشرح الصدور، ويفقّه النفوس بم

ه  وم فق ي عل ه ف ذي ال أجل من يم ال م العظ ا العل ل صالحاً، وفيه اً، وتعم طيّب

  الحياة جمعاء.

م، في ا ال  ومن هذا الفناء في العل رّي م غ الصبّّي العبق أصغر سن، بل

ا و ه م إذا هو عيبلغه كبار السن في األمد البعيد، وفاض على قلم ؤاده، ف اه ف

في سرعة الكتابة مثله في سرعة الحفظ: يكتب في المجلس الواحد كّراسةً 

ة)  ن تيميّ دّين ب ّي ال ـ (تق ة ب ه العجيب ي حاالت بهه ف ا أش ب، فم ن غرب تع م

ه ي طفولت يم ف ظ وسرعة  العظ ة وسرعة الحف ية والذهني وارق النفس ي الخ ف

ه،  ام من حول ا الش ذي أدهش دني تيعاب، ال رة االس ة وكث دة الفطن ة وح الكتاب

ى  ب عل ال تثري ة؛ ف ب العالي ة المواه ي عبقري روباً ف ثَالً مض ار َم وص

روراً  ر س ده أن يطي ي بل ة ف ام الجماع ي وإم ه القاض دالّوهاب) الفقي (عب

ه، وأن وإعجاباً بصبيه ا ب، وأن يتحدث ألصحابه عن مدركات لعبقري النجي

ه فوائ ـيعلن أنه استفاد من ل ال تثريب عليـ ل بلوغه، ب ام قب ه أَْن ـد في األحك
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ه  رآه أهالً للصالة بالجماعة، وهذه رجولته ومعرفته باألحكام وحفظه وديانت

  وتقواه، فقدّمه إماماً يؤّم المصلّين، فارتضوه معجبين.

م الناشئ أنوما يلبث ال ُب العل ُل طال ْج ق  صبّي الرَّ ه العمي ه وعي يدفع

ه  إلى الموازنةَ  ا علي د الخالص وم ده البين ما يقرأ من مسائل التوحي اس ببل ن

م بالبِ  داتهم، ومن تعلقه ـمن مخالفة له في بعض تعبّ ور، ـدع ومحدثات األمـ

اء أ ى العلم راتهم، وينكر عل ة عن منك ردَعُ العاّم ائره.. ي ور ث رون فيث م ي نّه

  اإلعوجاج وال يقومونه.

ي  ي اإلصالح ف أنه ف ه ش يكون علي ا س ى م ارة إل دء اإلش ك ب ان ذل ك

  مستقبله.

دَّ إلكنكيُره، فضحِ  وقد كبَُر على القومِ  ه، فارت اً في وا من ّرِ ى نفسه مفك

ـيتمَّ له تغيير الحال في مث نه أنّه لر. فتحدّثـــاألم ه من ـ دَّ ل ه البُ نه، وأن ل س

ك، وتجارّب ـمن علم أوسع محققها لتكون ظهيره : أشياء ي ذي مل م ال ن العل

الحق  ا إذا جهر ب ر يطاع في مثله ّنٍ أكب وحنكة ما ظفر منها بشيء بعدُ، وس

  وصدع به، فعزم أن يبدأ.

إّن مثل هذه الرؤية الصحيحة في هذه السّن الصغيرة، ال تكون إال من 

ُجُل!.شيخ محنّك حكيم، أو عبقرّي ُمَحدَّث وُمْلهَ  بِيُّ الرَّ   م.. وقد كانَهُ هذا الصَّ

د حضرت  تقبله، ق ره ومس ره العميق لحاضر أم ولكأنّه في بؤرة تصوُّ

  ملكاته كلها، وظل الشأن موقوفاً على إنفاذ العزم .

ى  داراً إل فإذا عزيمته حاضرة عنده، تتوثّب به، وتحدوه على المضي بِ

  غايته، وقد فعل.

  بل بلوغه العشرين .لك كان قذومن المرجح أّن 
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امالً  داداً ك ه إع دّ نفس ه أن يع اح ل ُث يت ى حي ه إل قط رأس ادر مس غ

  لالضطالع باألمر الكبير الذي ينوي تحقيقه .

  فإلى أي ناحية اتجه ورحل ؟.

اء  رة واألَحس ى البص ه عل َع رحلت ون مواض وه المقّرب َر مؤّرخ قََص

 ً كثيرة .. أضافوا مصر  والحرمين، وأضاف مؤّرخوه الثانويّون أقطاراً ومدنا

ذان وأصفهان  تان وهم داد وكردس المبول وبغ ب واس ق وحل دس ودمش والق

اب مخطوط لشيخ من  رأ في كت ه ق ول إنّ والّريَّ وقُْم، وسِمعت بأَخّرة من يق

ة، لتصحيح  الموصل يقول فيه: إنّه (أي دمحمّ بن عبدالوهاب) أخذ عنه. واألدل

يست متوافرة هذه المضافات إلى األقطار الثالثة، ل
)١(

.  

اذا أف رحالت أن نعرف م ذه ال م، واكتسب من ويعنينا من ه اد من عل

ارَب، وخب رب  رَ تج رة الع رقي جزي ي ش ات ف ذه المجتمع وال ه ن أح م

ورات، وغربيه ن تص ره م ى فك ه عل ذا كلّ ن ه س م ا انعك ماليها، وم ا وش

  وارتسم في ذهنه من خطوط اإلصالح ومساره .

ل ي رح دن الت ذه الم ت ه وم  كان اءات العل ر مب م، أكب اً للعل ا طلب إليه

ى مدارسها الطالُب من نجد  د عل العربية واإلسالمية في جزيرة العرب، يف

  ومن األقطار اإلسالمية .

ة قضاها  ا أطول إقام ه فيه تين وكانت إقامت وفي البصرة، وقد أّمها َمرَّ

خارج بلده 
)٢(

نهم واحدٌ وهو ( َي م ّمِ اء، سُ الشيخ دمحمّ ، لقي جماعة من العلم

                                                           

م   )١( ه في طلب العل الصحيح المتواتر هو ما تحدث به المؤرخون المقربون أن رحلت

  اقتصرت على الحرمين الشريفين، والبصرة، واألحساء .

  الصحيح أن الشيخ دمحم بن عبدالوهاب لم يذهب إلى البصرة إال مرة واحدة .  )٢(
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وعّي)  المجم
)١(

هُ  ه، وفق ديث والفق ه، ودرس الح و فأتقن يهم النح ى عل ، تلق

  البصرة في الغالب فقه مدرسة أبي حنيفة .

نهم  الكّي وم نهم الم ّي وم نهم الحنبل اء، م د فقه اء وج ي األحس وف

دابرة،  ذاهب مت ابهة، وليست م نّيّة متش دارس سُ ى م الشافعّي، وهي نسب إل

رجيح، الفقهاء وجد  وعند بعض هؤالء ى الت ْوَرةً إل استقالالً في النظر، وَص

ا  اريخ، كم ة الت وجراءة على الحَكام المخالفين، ووجد عند آخر ميالً إلى كتاب

د  ث بخالف « وج ر، والثال ول آخ اني بق ام، والث ول إم ل بق ي الرج ن يفت م

ر ذهبين أو أكث ذا يفتي في م ال: ه اً، ويق ك فضيلة وعلم ، » القولين ويعدّ ذل

  وينكر دمحم بن عبدالوهاب ذلك ويقول فيه :

ا«  د الن وم عن وومعل و العل ه، ه ذه الفقي راد ه ل  س أّن م اء وأك والري

  ».أموال الناس بالباطل 

ير  ن التفس ؤون م ي ش م ف ذاكر معه ؤالء، وت ار ه ن خي بس م د اقت وق

  والحديث والتوحيد وأصول اإلسالم، أخذاً وعطاًء .

ورة، الت ة المن ا ملتقى طالب وفي المدين ا في صباه، وَعَرفَه ي باكره

اس في البصرة  اة الن العلم من األقطار اإلسالمية، رأى حياة تختلف عن حي

َق في  ون، وطرائ وم والفن اً من العل اء يحسنون أنواع واألحساء، ووجد علم

ي  ؤالء ف ده، وحضر دروس ه ي بل ثلهم ف ه بم د ل راء ال عه دروس واإلق ال

لَ  وّي، ونََه لٍ  المسجد النب ن ك ه، وم ذي يفيضون في م ال وارد العل ن م اد  م أف

ره، فوثّق  ه وفك وانتفع، ولكنه اصطفى منهم عالمين اثنين انجذب إليهما طبع

                                                           

ه الحديث هو الشيخ دمحم المجموعي نس  )١( ة المجموعة بالبصرة أخذ عن ى محل بة إل

ة. انظر مشكوراً :  اريخ نجد « والفقه واللغة العربي وان المجد في ت للشيخ » عن

  ).٢١/ ١عثمان بن بشر (
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  من صلته بهما .

ذه ال د ه اب عن دعوةَ أص الحّي، وال ر اإلص المين الفك د  ع ى التوحي إل

دة، وإبطال  رق في العقي الخالص والتزام عمود الكتاب والسنة، ورفض التف

ق ب ي تلص دثات الت دع والمح ل قوالب نه وتبط ّوه محاس الم، فتش ه، اإلس ت

  واإلسالم منه بريء ولها منكر .

الم نجدي،  ن سيف: ع راهيم ب ن إب دهللا ب وقد أفاد من أحدهما (وهو عب

آثرت أسرته المجاورة، فصار مدنياً) 
)١(

دين   ات تقي ال إرشادَهُ إيّاه إلى مؤلف

الم المن ة اإلس ة عالم ن تيميّ ل ب ر العق ر األصيل الكبي ر، والمفك ع النظي قط

ع  ة، والالواس ق الدّراي ة والعمي راف، ائثالرواي اد واالنح ى الفس ر عل ر األكب

والمؤلف المبتكر الذي بلغت مؤلفاته نحواً من أربع مئة كتاب وفي كل كتاٍب 

د  ه إال عن ه أو قريب من من العلم والفكر والنظر الصادق ما ال يظفر بشبيه ل

ار أ د كب ة، وق يّم الجوزيّ ن ق دين اب دمتهم شمس ال ذه، وفي مق صحابه وتالمي

تح  برع وفاق فكان قّمة شامخة في العلم والفكر والنظر واإلخالص. وهكذا ف

ّل  ل والعَ ى النََّه اده إل ارف، وق اب المع ى عُب له (ابن سيف) الطريق األفيح إل

الشافي، ووصل أفقه من أصفى ينابيع المفاهيم اإلسالمية، والتضلُّع من ريّها 

  بأفق اإلصالح الذي ينشده، وسدّده على النهج القويم المستقيم .

الم  ندي: ع اة الّسِ ل سديد وأفاد من اآلخر (وهو الشيخ دمحمّ حي ر العق نيّ

                                                           

يخ   )١( و الش يفه ن س راهيم ب ن إب دهللا ب ة ، أصعب ة المجمع ل مدين ن أه دي م له نج

ا مينتسب إلى قبيلة ش ل منه ة وانتق د بالمجمع ة ر، ول ى المدين راهيم إل ده إب مع وال

الم مشهو ذكور ع دهللا الم ا، والشيخ عب ى علمائه رأ عل ا، وق ه  دالنبوية وسكن به ل

  هـ.١١٨٩بالعلم والمعرفة. توفي رحمه هللا تعالى في المدينة النبوية سنة 

ن بشر (» عنوان المجد في تاريخ نجد « انظر مشكوراً:    ان ب ) ١٧/ ١للشيخ عثم

.  
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الّرأي، من أهل السنة) 
)١(

تبصيراً باالستقالل في الفهم وجدواه، وتنفيراً من  

ة مذهب بعينه من هذه الالتقليد والتعصب  لمذاهب الفقهية، أو المدارس الفقهي

ة  في األصح، وإرشاداً إلى الدََّوران مع الحق حيث كان، استدالالً عليه باألدل

د هدى  ك أن هللا جل وعال ق ل، ذل ل وصريح العق القواطع من صحيح النق

تبصير والتفكر واستعمال العقل لتبيُِّن كّل أمر، وبشََّر عباده الذين يستمعون ال

  القول فيتبعون أحسنه، ووصفهم بأنّهم هم الذين هداهم هللا وهم أولوا األلباب.

  

    

  

ن  اً م ف ألوان دالوهّاب)، تص ن عب ول (دمحمّ ب ن محص ل م ك جم تل

ا د أح ارب، وق دات والمش ة والمعتق ازع العقلي اً، المن ا علم يء منه ل ش ط بك

م والفكر  اً من العل ا حظوظ اد منه اً، فأف ثّالً تام ووعياً عميقاً، وتمثله فكره تم

ات،  ذه المجتمع م آخر من أحوال ه ك عل ى ذل د.. وانضاف إل والنظر الجدي

د البس  التي عاش فيها في شرقّي جزيرة العرب، وغربيّها وفي البصرة، وق

داتهم وت ال معتق اس، وب ا الن ه من حق ومن باطل، فيه م علي ا ه داتهم، وم عبّ

                                                           

يخ  )١( و الش ديث  ه ة الح ي معرف ل ف اع طوي ه ب ندي، ل اة س دث دمحم حي ة المح العالم

اري ى صحيح البخ هورة عل ية مش ه حاش ه، ول ن  ،وأهل ة م م عن جماع ذ العل أخ

اب  الم البصري صاحب كت ن س دهللا اب نهم الشيخ عب م « العلماء م داد في عل اإلم

ناد  د» اإلس ن عب يخ دمحم ب م الش ن أجله اء م ن العلم ة م ه جماع ذ عن الوهاب، وأخ

هـ ١١٦٥والشيخ عالء الدين السوري. توفي الشيخ السندي في المدينة النبوية سنة 

  .-رحمه هللا تعالى  -

ن بشر (» عنوان المجد في تاريخ نجد « انظر مشكوراً:    ان ب ) ٢٠/ ١للشيخ عثم

.  
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دات بلوى اإل –ووجد البلوى  نحراف عن أصول اإلسالم الصحيح في المعتق

دع ومحدثات  والتعبدات والمعامالت، وفي النزوع إلى التجسيد، والتلبس بالب

ور  ي  –األم ا ف رمين مثله اء والح ي البصرة واألحس ي ف ةً، وه وى عاّم بل

  العيينة بلده .

ان  وقد كان ا ك ر مّم إذا هو أكب ده، ف اً ببل باه الشأن خاّص حسب في ِص

  يظّن.

ى  وقد خرج من العيينة، ليعود إليها يصلح معتقدات ناسها، ويقيمهم عل

  شرائع اإلسالم الصحيح، ويقّوم المْنآد المعوّج من األفكار واألعمال .

ة  رحالت العلمي ذه ال ا اكتسب في ه ولكنُه انتهى آخر األمر، بفضل م

ع، ال رة العرب) أجم ي إصالح أهل (جزي ر ف ى التفكي توعبة، إل ة المس واعي

  وبسط سلطان فكره على ما وراء جزيرة العرب من أوطان اإلسالم .

ؤا زُّ رح ال اب، وط ن واللُب د الممحص المحّض ه الناق فى ذهن  ناستص

اء، وأوفى من ذلك على الغاية . ْيف وشّخص الداء، وعيّن الدوَّ   والزَّ

م الخطو م رس م ث ة من العل ى بيّن اراته عل ط العريضة لإلصالح ومس

رين  ونهجه القويم، وقد َوقَر في قرارة نفسه أن يحقق في (جزيرة العرب) أم

دون  دهما ب وم أح ر، وال يق ن اآلخ دهما م ين، ال ينفصم أح ين متالزم عظيم

  اآلخر :

ل، حّي  ر، صالحِ العم عِ الفك د، رفي د وُمَوحَّ إنشاء مجتمع إسالمي ُمَوّحِ

قوي دفاق، متحرك ومتوثب في سبيل الخير اإلنساني العام، تَُطبّق فيه أحكام 

  الشريعة العادلة السمحة في جميع الحاالت .

وتكوين دولة مؤمنة عادلة قوية الشكيمة، تنتظم (جزيرة العرب) تحت 
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ى تع رآن، وتقضي عل ة الق ارات واإلراي روق، دد اإلم ذيب الف ازات، وت متي

راه أحسنَ وتقيم الصالح باإلس ه المجتمع وت ا تكون الحياطة  الم: تحوط ب م

ة،  ده الوالي ة عن الً، والدول ّراً وعم اً وبِ دالً وإخالص دقاً وع ة، ص والرعاي

  وسوف أذكر كالمه فيها.

ل، هذا من طبيعة اإلسالم وتاريخه، ففكّر ثم قدر  هفكر ىاستوح م عم ث

ا الرسول األعظم  خطوةً خطوةً،  ، واتبع في مساره الفكري والعملي ُخط

ه  وما حاد عن هذا المسار القويم قِيدَ شعره في شيٍء ما من عقيدته ومن عمل

.  

اس، وكيف قامت  ه الن لَح ب إنه نظر إلى اإلسالم في بدايته، وكيف َص

اريخ  رة في ت ة في األرض، ألول م ة الرحيم انية العادل دولته العظمى اإلنس

  البشرية المعروف.

ه  ا صار إلي ى م ر إل ّم نظ اد ث ق والفس رُّ ن التف دُ، م ن بع لمون م المس

ن  ون م ه أن يك ي عقل تحال ف ك، فاس ي ذل ة ف تمس العّل لطان، وال وزوال الس

ة..  ّرق، عزة وذل وط، توحد وتف اء وهب ان: ارتق السبب الواحد ُمسبَبَّاِن متباين

ه  دلى إلي ا ت ة فيم ّل العلّ ة ك د العلّ داد، ووج ن األض ك م ا هنال ر م ى آخ إل

نحراف عن أصلي اإلسالم العظيمين : كتاب هللا، في هذا اإل المسلمون كامنةً 

  وسنة رسوله .

ذا  ة ه ر جريم ولى كب اهراً، ت الم ظ ي اإلس وا ف اس دخل راف أن االنح

د أن  دهاء، بع ر وال ة والمك ة من سوء الني ى غاي اً عل ه باطن د ل وا الكي رُّ وأََس

الهم الب ي أعم د ذهب هؤالء ف ة. وق ه مواجه ة عجزوا عن القضاء علي اطني

الرهيبة طرائق قدداً، ولبسوا لَبُوساً متعددة األلوان واألسماء، ولكّن المقاصد 

تحته واحدة.. وتوصلوا على تراخي الزمن إلى ما أرادوه.. لقد جعلوا القرآن 
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ه ذو  وه أن ا أدخل ول فيم ى العق وا إل يَِن، وأدخل ر عِض الم األكب ود اإلس عم

اطن والواجب العمل وجهين: وجه لفظي ظاهر غير مراد، ووجه م وي ب عن

ن  اظ ع رفوا األلف أهوائهم فص ه ب أولوا آيات د، وت ي التعبّ د وف ي المعتق ه ف ب

ذلك  دالالتها، وحّرفوا وبدّلوا، وبذروا بذور الشرك الخفّي والعلنّي، فأبطلوا ب

التوحيدَ الخالَص وهو سر الوحدة والقوة والعزة، ووضعوا مقادير ال تحصى 

رة ا ث المنك ن األحادي لُّ عن م يُّ يَُج ول القرآن ُل الرس خيفة، وعق ة الس لواهي

ودَ  ات يه رائيليات وُخراف وا اإلس ا، ودسُّ ديث مثله روح الح ير وش ي التفاس ف

وكتب التاريخ .. إلى آخر ما يعرفه أهل العلم من األفاعيل الخبيثة، مما أفسد 

ددت  العقول، ونشر الضالل والفساد، وفّرق الوحدة، ومّزق الشمل، حتى تع

  الفرق وتدابرت، فلم يكن الناس يلتقون إال على قتال أو شحناء ...

ك  من الحالة األولى، ولد العرب والدتهم الجديدة التاريخيّة وصاغوا تل

ة إسالمية، انتظمت  تتبعت من إنشاء حضارة عربي ا اس ة وم ة العظيم الدول

ة والمس ّوة والعدال ال من اإلخ ى مث ة اإلسالم عل اواة أجناس الناس تحت راي

  غيِر معهود في تواريخ الحضارات قديمها وحديثها .

  ومن الحالة الثانية كان المنقلب .

ه الصافي  ى منبع ويم .. إل ى األصل الق ودة إل وإذن فال معدى عن الع

ا  ا شاء له ا كم وس، لتحي ه النف ومشربه العذب: تتشّربه العقول، وتتضلع بريّ

  هللا أن تحيا كريمة عزيزة .

فكر ذلك ما قام في 
)١(

  (دمحمّ بن عبدالّوهاب)، وخامر فؤاده . 
                                                           

 من تلقاء نفسه، أو رفك –رحمه هللا تعالى  –لم يكن عند الشيخ دمحم بن عبدالوهاب   )١(

الم اإلسالم  درس من مع ا ان اء م ام بإحي دالوهاب ق ن عب ه، دمحم ب من عصارة ذهن

ه دمحم  ان علي ا ك ى م ي، عل ى  الصافي النق لمين إل ا المس رام، ودع وأصحابه الك

  التمسك بهذا النهج الصحيح.
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ائم، وال  ر ق داً غي ان قاع ه إنس ن ينال ا، ول اط الثري ي َمن ه لمطلب ف وإن

ابرة  اد والمث ول الجه ل وط ن العم ه م ن أراد مثل دّ لم ب، فالبُ ل ناص عام

  والصبر .

ه  ووجد (دمحمّ بن عبدالّوهاب) القدوة الحسنة في سيرة رسول هللا وعمل

ى وجهاده و اً إل ابراً ستين عام صبره، فالتزمها بكل شراشره تطبيقاً جادّاً، مث

رة  ى جزي رف عل رآن ترف ة الق ه وراي ق جفني د أطب ه، وق ه ربّ ي وج أن لق

  العرب ودولة التوحيد قائمة تنتظم البالد .

اة  ه أمر الحي ذلك مطلب كان في مناط الثريا، فأنزله بين يديه، ورفع ب

.  

 ُ م أنزله ال بعلمِه وحدَه ة العل ا قيم ر، ولكن م اس كثي م في الن إّن العل ، ف

ّن،  م وف ين من الكتب في كل عل مدوناً في الكتب ال يُعمل به؟ لقد أُلِّفت مالي

ن  لطانهم م أنهم وزوال س وان ش رقهم وَه ي تف لمين ف دت المس اذا أج فم

  األرض؟

  أنزله ومعه العلم والعمل الدائب الذي ال يفتر لحظة من اللحظات .

العلم والعمل الدائب، ال يجديان في تحقيق المطامح الكبيرة ما  على أنّ 

ي  م الكُلّ ك هي خصلة العل ل، تل لم يُْرفَدا بخصلة عظيمة تُصّرف العلم والعم

ا  ه به ت ل ل، فكمل ذا الرج ّز ه لَّ وع ا هللا ج د حباه رعية، وق ة الش بالسياس

زل اده أن ين ا  صفات الزعامة المطلقة، وتيسر له بها وهو يصّرف جه الثري

  من مناطها وهو قائم غير قاعد .

ه  وال امتالك ه، ل ه غايت إّن كل خصالة العبقريّة المتحابّة، ما كانت لتبلغ

ا  هذه الخصلة من العلم الكلّي بالسياسة الشرعية، وتصريفه شؤون الدعوة به

  في كل حاالته.
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ر  ى الفك يم عل ظ العظ احب الح د ص ة عن لة العظيم ذه الخص وم ه تق

ات، ويطلب الجوهر ال  العميق الذي ق بالجزئي يتعلق بالكليات أكثر مما يتعل

ة وحسن  باب الحكم ك أس ل ذل ي ك تمس ف ور، وتل اب ال القش العرض، واللب

  التلقّي والعطاء.

دالوهّاب)، وفي  ن عب تأّملت في المنظور والمسموع من سيرة (دمحمّ ب

ع من ه ه يتمت اً، فوجدت ه التصحيحية ستين عام ةَ ثورت ذه الخصلة إدارته دفّ

ر  ده بالبصيرة والتفّك بط عن د ارت ذي اكتسب ق ه ال ه كلّ بحّظ عظيم، وأّن عمل

ونّي  ه وعي ك ه، ووعي والتدبر والحكمة، وبصيرته تدين لطبعه السليم ووعي

ده  د قامت عن ة الحضور، وق في أعماقه الفكرة اإللهيّة راسخة الجذور وتاّم

ة، وع ذات األلهيّ ق بال ان العمي واء اإليم ى س ة عل ق والنزاه واء الح ى س ل

ى  يقظ للجوهر اواإلخالص، وُمْدركاتُه تشير إل لنظر المحيط والتصفية والت

ة  ي بالسياس م الكل ن أصول العل دركات م ذه الم ل ه و ينق ه وه ه. وجدت وطلب

ق، الذين الشرعية إلى تالميذه والدعاة  م والعمل والخل أعدهم على سواء العل

  يفارقوها بحال من األحوال .ويلزمهم العمل بها دائماً وأن ال 

(ولينظر إلى كتب رحمه هللا لبعض من كاتبهم ناصحاً ومرشداً ومعلماً 

ه  يُْسر تعابيره وإلى صدقه فيما يقرر كيف يعزو الرأي إلى صاحبه وال يدّعي

م بالعمل  زوم ربط العل ى ل لنفسه، ثم إلى التفقّه في الشيء قبل العمل به، وإل

  طلقاته)، قال :وبالسياسة الشرعية في من

اج «  وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحت

ه  أمر ب ا ي اً فيم ون رفيق ه، ويك ه وينهى عن أمر ب ا ي ى ثالث: أن يعرف م إل

ى  اجون للحرص عل وينهى عنه، صابراً على ما جاءه من األذى، وأنتم محت

ة العمل هذا الفهم والعمل به، فإّن الخلل إنّما يدخل على صا حب الدين من قلّ
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ر إذا صار يحصل  ار المنك اء أّن إنك ذكر العلم ه، وأيضاً ي ة فهم ذا أو قلّ به

ه،  بسببه افتراق، لم يَُجْز إنكاره، فاهللَ  َهللا في العمل بما ذكرت لكم، والتفقّة في

ا يسعى إال  لم م دين، والمس ى ال ةً عل فإنّكم إن لم تفعلوا، صار إنكاركم َمضرَّ

  ».ينه ودنياه في صالح د

ه  دعو لمذاكرت رره، وي ا يق ع فيم ده يتواض ة، نج الة ثاني ي رس وف

  ونصيحته فيما يظّن أنّه على غير جادّة الحق، فيقول :

د «  ذر ال عن ال تع ة، ف م ومعرف ك بفه َل هللا علي د وإْن تفضَّ هللا وال عن

ك  ا، فالواجب علي ان الصواب معن إْن ك ر. ف ذا األم ي ه دخول ف ه من ال خلق

له. وإن كان الصواب وة إلى هللا وعداوة من صرح بسّبِ دين هللا ورسوالدع

وٌّ في بعض  معهم أو معنا في شيء من الحق وشيء من الباطل، أو معنا غل

يحتنا،  ذاكرتنا ونص ك م ب من ور، فالواج ا « األم ل » وتوريتن ارات أه عب

وال نعذرك من العلم، لَعَلَّ هللا أن يردّنا إلى الحق .. وبالجملة فاألمر عظيم، 

دعوة  يّن في ال م تب م، ث تأّمل كالمنا وكالمهم، ثم تعرضه على كالم أهل العل

  ».إلى الحق وعداوة من حادّ َهللا ورسوله منّا أو من غيرنا 

رة في  ياء كثي اره الحق، أش ومن هذه البابة من سياستِِه الشرعيّة، وإيث

ب م ح له، ث وه يراس ان أب ه ك ن فقي ى اب ب إل د كت ه. وق ائله، كالم ه رس س عن

  وأعطاها بعض الناس يقرؤونها على المأل، قال:

المعروف «  ر ب اب األم ن ب ده م ة، ويعتق ذا ديان رى أّن ه ان ي إن ك ف

ُ  –وهلل الحمد  –والنهي عن المنكر، فأنا  شهد هللا لم آت الذي أتيت بجهالة، وأ

ة  ر، كلم ذا األم ه في ه ن دون ه، أو مّم اني من ه إن أت حق، ن المومالئكته أَنّ

ا رسول  ه، حاش ديت ب ام اقت ول كل إم رك ق ألقبلنّها على الرأس والعين، وأت

  ».فإنه ال يفارق الحق  هللا 
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ود الحق في وكتب إلى آخر،  ه عم ونّي، والتزام وهو يصف وعيه الك

  .  وسنّة رسوله كتاب هللا

ول وأما « قال:  ل أق ة، ب ه بجهال م آت إنّي ل ي، ف م عن ا ذكر لك وهلل  –م

ةَ -لمنَّة وبه القّوة الحمد وا اً ِملّ اً قيّم تقيم دين : إنّني هداني ربي إلى صراط مس

 ً ان من المشركين، ول إبراهيم حنيفا ا ك لماً وم د هلل  –ست مس أدعو  –والحم

إلى مذِهب صوفّيٍ، أو فقيه، أو متكلم، أو إمام من األئمة الذين أعظمهم.. بل 

ى و إل ه، وأدع ريك ل دَهُ ال ش ى هللا وح و إل ول هللا،  أدع نة رس ي  س ، الت

ِهد  ل أُش اني، ب قَّ إذا أت ي ال أردّ الح أوصى بها أّول أمته وآخرهم، وأرجو أنِّ

رأس  ى ال ا عل ق ألقبلنّه ة ح نكم كلم ا م ه إْن أتان ع خلق ه وجمي هللا ومالئكت

ا رسول هللا  ا، حاش وال أئمتن والعين، وألضربن الجدار بكل ما خالفها من أق

 الحــق فإنّه ال يقول إال«
)١(

.  

التي هي أحسن وبالموعظة  تالميذه الدّعاةَ  ىوأوص اس ب أن يَْدعُوا الن

ارون، أن  د أمر هللا رسوليه: موسى وه الحسنة، إال الذين ظلموا أنفسهم، فق

يقوال لفرعون قوالً ليّناً، لعلّه يتذّكر أو يخشى، ألنه يريد من دعوته أن يجمع 

  الناس على الهدى. وكتب :

ه يخطيء في بعض إن «  راً، وهو مصيب، لكنّ دين ينكر منك أهل ال

  تغليظ األمر إلى شيء يوجب التفرقة بين اإلخوان، وهللا تعالى يقول : 

   

   

    

    

                                                           

  .٢١١شيخ حسين بن غنام األحسائي: صلل» تاريخ ابن غنام « انظر مشكوراً:   )١(
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     آل]

 عمران].

إّن « وكتب إلى آخر :  ه، ف ذا الفضَل، وكن من أهل ا أخي ه اغتنم ي ف

ألَْن يَِهدَي هللا بك رجالً « قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه :  النبي 

ذا  ذا وك »واحداً خير لك من ك
)١(

ه:  ول في ك، واْدعُ « ، وعظم الق اغتنم ذل ف

ى السُّ ك إل ة وجماعة يقومون مقامك إن حدث ب ذلك ألف ك ب ى يكون ل نة حت

ا جاء  ة كم وم القيام ى ي ك إل واب ذل ك ث حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون ل

ون  دَع المفت ك المبت ردّ هللاُ ب نة، في ة حس ى بصيرة ونيّ ل عل ر، فاعم ي األث ف

  » .ة فإنّك لن تلقى هللا بعمل شبه الزائغ الحائر، فتكون خلفاً من نبيك، 

    

ماها  د س ة. وق دين بالدول ام ال ظ أّن تم ين الح ة ح ه القم غ وعي د بل وق

ا  رر أن المصلحة فيهم ة، وق ذا اإلالوالي اع، وأن ه تم إال باإلجم اع ال ت جتم

يحفظ مقاصد  ا ل عى له ذلك س ة، ول ي الوالي ك ه اه، فتل ر ون ن آم ه م د ل الب

  الشرع ومصالح العباد، قال:

ا  جميع الواليات مقصودها«  ه سبحانه إنّم ه هلل، فإنّ دين كل أن يكون ال

ات  نات والقرب وى والحس ّر، والتق ر والبِ و الخي ك ه ذلك، وذل ق ل ق الخل خل

روق  ماء ف ذه األس ين ه ان ب الح، وإن ك ل الص ات الصالحات، والعم والباقي

د لمصلحة في الدين والدنيا إال باإللطيفة، وال تتّم ا وا فالب اع، وإذا اجتمع جتم

د من أمور ي ا، فالب ا والنهي عنه دفع المفسدة، ويقومون لألمر به جتنبونها ل

من آمر وناٍه. وإذا كان البد من ذلك، فدخول المرء تحت طاعة هللا ورسوله 
                                                           

)١(   ً   .» )٢٤٠٦)، وصحيح مسلم ح(٢٩٤٢صحيح البخاري ح (: «  انظر مشكورا
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رم  ات ويح م الطيب ر، ويحل له اهم عن المنك المعروف وينه أمرهم ب ذي ي ال

زان، وأ –عليهم الخبائث  الحق والمي اب ب زل الكت ه أن زل خير له. وأخبر أن ن

ر،  ذا أم اس بالقسط. وله وم الن ة والة  الحديد فيه بأس شديد، ِليق ه بتولي أُمت

دل،  وا بالع ة، وأن يحكم ؤدّوا األمان ور أن ي ر والة األم يهم، وأم ور عل األم

  ».وأمر بطاعتهم 

ة الحصيفة  دارك الحكيم ذه الم نة، وه رآن والس د الق ى قواع ول: عل أق

رى العالية، وقد بلغت الغاية في الضالع ا ن  –ة والّسداد وإصابة األهداف كم

ه،  اء دعوت ام الرجل بن ه أق ه وصفاء عقل ل طاقات دعوة ك ذه ال ي ه رغ ف وأف

  وقلبه. فجاءت على مثاله ضالعةً وسمواً وجالالً .

ى  ورة إل ة المن ن المدين ه م د عودت ة بع ة العمليّ ة التطبيقي دأ المرحل وب

ره، ول ى العيينة، وهو في التاسعة والعشرين من عم ه حين أطلَّ عل أَني ب ك

ذره  ه جل وعال أن ال ي اجى رب د، ن ه من أح رداً ال َوَزَر ل رة العرب ف جزي

دنيا يصيبها لنفسه،  ه.. ال ل ا يؤّمل ه م ه، ويبلّغ ه ورحمت دَّه بعون فرداً، وأن يم

تقيم،  وا عن الصراط المس ولكن لهداية قوم ضلّوا عن سواء السبيل، وانحرف

  ة .فأراد لهم الهداية والعزّ 

ة  ان واليَقََظ ؤه اإليم ب يمل ذه، بقل ه ه ي فتوت دعوة ف ي ال ى ف مض

ه  ب في دٍر تتوث ارب، وص م والتج افة والعل ره الحص ل تعم جاعة، وعق والش

ْلبَة  ة الصُّ ه العزيم ذي يضيء ل النور ال ألق ب ة، وبصيرةٍ تت واإلرادة الجارف

  الدرب في ليل الناس البهيم.

غير حائد عنه، وتأّسى بسلوك  استلهم روح القرآن، ووصل أفقه بأفقه

الرسول عليه الصالة والسالم في جميع مراحل الدعوة َسْمتاً بعد َسْمت، فبّلغ 

راء  اء والفق غ األغني راد والجماعات، وبلّ غ األف ذر ... بلّ كما بلّغ، وبّشَر، وأن
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دَ عن  ن بَعُ ا وم ى من دن دعاة إل ير الرسل وال ين، وس اء والمرؤوس والرؤس

اً  جزيرة العرب من ه كالم ه ومن دعات اس من أصحاب السلطان، وسمع الن

وا،  وا واتبع دانوا وآمن وم ف ول ق ه عق ت ل موعاً، الن روءاً ومس داً، مق جدي

ه يصدون  وا دون واستغلقت عقول قوم فرفضوه، بل نصبوا له الحرب، ووقف

ى الرجل، وعنه الناس، ويسفهون الداعي وما يدعو إليه من الحق، وتأَلّب ا عل

ا هو وحاولوا غِ  نعهم بم يلَتَهُ ليذهبوا بريحه، وذهب إلى أصحاب السلطان يق

عليه من الحّق، ليدخلوا في دعوته، ويمنّيهم بالفوز بخيري الدنيا واآلخرة إذا 

ه  هم آزروه وناصروه. وقد ائتسى في هذا الشأن أيضاً بالرسول العظيم، علي

  أفضل الصلوات والتسليم، فوفّق .

ة من بعضهم ل ام وأخذ البيع ة « يضمن قي ول أو » الوالي ان يق ا ك كم

ذي استطاع لون اليوم، ليحفظ بذلك مكاسب النالدولة كما يقو صر الروحي ال

أن يحققه في كثير من أرض الجزيرة. ولكِنّ من بايع على ذلك نقض البيعة، 

ة ومن  ألن سلطاناً أقوى منه فرض عليه أن يتخلّى عّما التزمه من هذه البيع

داعي..  ان اإلونصر ال ا ك ذي هن م ال ف الحاس ان الموق ار الصعب، وك ختي

دَْت  ي َح وة النفسية الت ى الق ه يتوقّف عل ك كل ان ذل دعوة، وك يقرر مصير ال

ده أثبت  ر، وإذا هي عن ذا األمر الكبي نهض به ى أن ي بهذا الداعي الكبير عل

دائد  د الش ال، وعن ن الجب اً م ه، ثبات ن عزم ا وه ال، فم ات الرج ر عزم تظه

ل ولكنه ا ه، وانتق اً بنصر هللا ل ه ازداد يقين ه ولكن وة، وال ضعف إيمان زداد ق

يم  ة « إلى حيث يأمل أن يدخل في دعوته من األمراء من ينصره ويق الوالي

.«  
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ار  رة الكب راء الجزي ن أم ه م و أهل ن ه ه لم ر كلّ ر الخي أن هللا ادّخ وك

ق أصحاب الشوكة والصولة، ألمٍر أراده سبحانه كونه ودوام اقه التوفي ه، فس

ّي  ا أَناِس ، ويحرمه يَّ ا ألَناِس ب به ن إرادات يكت م هلل م ة)، وك ى (الدرعي إل

دوم  اً، فاحتضنته السعادة بق آخرين! وكان أمير الدرعية (دمحمّ بن سعود) نائم

  هذا الرجل الكبير عليه، وكان ذلك قدراً من هللا مقدوراً، وهلل عاقبة األمور .

اه قذف هللا في قلب هذا ا ألمير الموفق حبه وتصديقه واستجابته لما دع

الم  ز اإلس ؤزراً، ويع راً م ره نص ى أن ينص ه عل ه، فبايع ن دعوت ه م إلي

رة العرب) تحت  ة في (جزي ويحميه، ويعيد إليه رونقه وجالله وقّوته الفاعل

  (راية القرآن).

ر ة وأنشأ هللا على يده قيام الدولة العربية اإلسالمية التوحيدية في (جزي

العرب) بعد غياب عنها دام أكثر من ألف عام، وذلك لتعود (جزيرة العرب) 

د المؤمن  كما بدأت مركز إشعاع على العالم، ولبقى الملك في عقب هذا القائ

ا  دُّوا م حيح، وأَع الم الص ج اإلس وا نه ا لزم ام، م د إم اً بع ادق إمام الص

لحوا، و لَُحوا، وأص وا وَص روا واتّق وة، وب ن ق تطاعوا م ار اس اروا وص ص

  العرب والمسلمون معهم يداً واحدة .

  وفي هذا بالغ، وهللا يفعل ما يشاء :

سعود) توفيَق قدر لقدر،  بن عبدالّوهاب) بـ(دمحمّ ابن لقد كان التقاء (دمحمّ

ن  ـِ(دمحمّ اب تّم ل ان ي اً، ولست أدري أك ديهما مع ى ي اذه عل ر أراد هللا إنف وألم

نهض (عبدالوهّاب)  م ي و ل ا أمره ل ذلك م ه ونصره؟ وك ن سعود) لبيعت دمحمّ ب

ن  و رفض دعوة (دمحم ب ة ل ن سعود وعقب ة الشأن لدمحم ب كان يكون من رفع

ه  ون علي ان يك ا ك ل م ة؟ ب ى قري راً عل و أمي ث ه ث حي دالّوهاب)، ولب عب
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دار  (جزيرة العرب) وأق
)١(

ا في   ا وغطيطه ى عزلته و بقيت عل (العرب) ل

  بن عبدالوهاب) ؟.نومها الطويل قبل صرخة (دمحم ا

ا  ان تحابّ ان قويّ دا وروح افيان اتّح ان ص ا، وقلب ران التقي الن كبي عق

  وامتزجا، فأتيا بالعجب العجاب!

ال  ين الخي ا بع ر إليه اريخ، ولننظ ب الت اريخ لكت داث الت رك أح ولنت

د  ب التوحي اهد مواك رة ِلتُش ارح الجزي ى مس ب، يطوف عل َر موك اً إث موكب

رآ ة الق ا: ترفرف عليها راي ة هللا العلي ازيج النصر بكلم ال « ن، وتحدوها أه

ردد » إله إال هللا دمحم رسول هللا، وهللا أكبر  رى، وت ّز الث دهُر، ويهت فيتلفّت ال

د  د صدق هللا وعده، وأيّ ؤمنين، فق ّزةُ ولرسوله وللم الصَّدَى السماء، وهلل الع

  جنده، ونصر حزبه، وحزُب هللا هم المنصورون .

ع في سواد  وتطبق األجفان على هذه المواكب، لتحفظ صورها الروائ

ذين  اد ه ا جه اريخ. نظمه رة الت رح ذاك د، ال تب ب خوال ي مواك ين، وه الع

ذا العصر  العربيين المسلمين العظيمين مالحَم كالشعر، تُرينا أكبر نقلة في ه

ى  الحديث من الخرافة ود إل إلى الحقيقة، ومن التّفرق إلى التوّحد، ومن الجم

  نفتاح .كة، ومن اإلنطواء إلى اإلنتشار، ومن اإلنغالق إلى اإللحرا

ادة  وليكن هذا شأن العرب والمسلمين إلى األبد، وا س إذا شاؤوا أن يحي

  في أوطانهم، وأحراراً أعزة .

اً من  ال حظ ذه الساعة دون أن تن ى ه لقد ظلت هذه المالحم الخوالد إل

ا التصوير البارع، فهي تستشرف القلَم الصنَّا الّي وخيالَه ا الخي ع يرسم واقعه

ع  اني الرفي ي البي ر الفن واح من النث الواقعي، ويجسدّ مواكبها ومعانيها في أل
                                                           

درها وهو هللا   )١( ى مق د أن تنسب إل األولى أن يقال مشيئة هللا وقدره، ألن األقدار الب

  سبحانه وتعالى.
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اعر «والشعر  ري األصيل، تحدث الب» الش يج العبق وس، وته ي النف ة ف هج

  قتداء .العزائم لإل

والت  زة، أّم البط رة المتمي ذه الجزي اء ه ن أبن ابغ م ى ن ن فت ل م فه

ر، ويصّور جالل والعطاء ومص ذا الخي در الفصاحة والبيان، يُِعدّ مواهبه له

ي  ديث؟ إن ذا العصر الح ي ه دنيا ف ى ال ا عل ت به ي أطل ات الت ذه العبقري ه

  ألطمع وال أقطع الرجاء.

ه  وني وآفاق ره الك ه بفك ى حقيقت م يعرف عل دالوهّاب) ل ن عب إّن (دمحمّ ب

ى ومعناه.. إنه من معنى اإلسالم كبيٌر وكريم، والم ه إل ا يحمل ر إنّم عنى الكبي

م  ى أُم ه إل ه وجالل الم وجمال ل روَح اإلس ل حم ع، فه اُن الرفي ول البي العق

نّة  اب هللا والس ي كت اني ف از البي ُر اإلعج ون، غي نس ول ل ج ن ك األرض م

  الصحيحة المطهرة؟.

ين وجوه المصلحين  اه ب ا أبه دالوهّاب).. م ن عب نضر هللا وجه (دمحمّ ب

ذاذ ددين األف ى المج ى هللا .. إل ه إل رم دعوت ي هللا، وأك اده ف لَّ جه ا أج ! وم

  الصراط المستقيم!

    

   

   

    

    

    [األنعام].  
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ثري   )١( ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  رســــــــــــالفه

                     وعــــــــــــــــــــــــــــــالموض  

  الصفحة

  ٣    ..............................................  املقدمة وفيها سبب تأليف الكتاب

                                                           

وعي،   )١( ب موس األثري: كات روف ب دالقادر المع ن عب ود ب ن محم ة ب و دمحم بهج ه

راق  زية،ية واإلنكليعالمة. ولد ببغداد، وتعلم الفرنسية والترك اء الع وأخذ عن علم

ه  األثري لولع ه ب ذي لقب ود شكري اآللوسي ال الكبار، والزم العالمة المحقق محم

اهرة،  ق، وبالق ة بدمش ة العربي امع اللغ اء مج ن أعض و م ريف، وه ديث الش بالح

ب  ذ يكت ا. أخ لع منه رة فتض اً كثي رأ علوم ي، ق ي العراق ع العلم ان، والمجم وعم

ره،  ويؤلف وينظم الى سنة ويحقق ولما يبلغ العشرين من عم ه هللا تع وفي رحم ت

اء  هـ١٤١٦ اريخ علم ق. انظر مشكوراً: ت دعوة والتحقي العلم وال بعد حياة حافلة ب

  . ١١٨ -١١٣بغداد في القرن الرابع عشر الهجري: ص
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