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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبد اهلل
ورسوله وصفيه وخليله ،نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق
اجلهاد ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثريا إىل يوم الدين.
أما بعد:
فأسأل اهلل جل وعال أن يهبين وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل والتوفيق ملا حيب
ويرضى ،وأن جيعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صرب وإذا أذنب استغفر وهذه الثالث -
كما يقول إمام الدعوة -عنوان السعادة.
هذه احملاضرة ميكن أن تكون عميقة حىت تتسع ملا خيدم الدعوة يف مجيع جماالهتا وملا
توجه به مجوع الدعاة واجلماعات واألفراد يف هذا البلد ويف يريه ،وميكن أن ختتصر ملا ينفع
احلاضرين واملستمعني مبا يكون إشارة وعبارة ملا طوي من الكالم..
وال شك أن األول حيتاج إىل استعداد خاص من املتلقي ،ووضع الشيء يف موضعه يوجه
بأن يؤخر ذلك ،وهلذا ستكون اإلشارات ملا عليه إمام الدعوة من سريته الدعووية.
إذا قيل إمام الدعوة فاملعين به اإلمام املصلح حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل املولود
سنة مخسة عشر ومائة وألف ،واملتوىف سنة ست ومائتني وألف.
والدعوة اليت بامسه إمام الدعوة هي الدعوة اخلاصة اليت قامت يف هذه البالد يف القرن
الثاين عشر اهلجري ،وإال فاإلمام الدعوة -دعوة اإلسالم -هو حممد بن عبد اهلل َعلَْي ِه
السالَم.
ا َّ
لصالَة و َّ
فإذن إطالق لفظ إمام الدعوة يعىن هبا املعىن األخص يف هذا البلد ومن تأثر بدعوته
السلفية النقية الصاحلة املصلحة يف أمصار اإلسالم ،وهلذا تتابع علماؤنا على هذا اللقب
على اإلمام املصلح؛ ألن هذه البالد ليس فيها إال دعوة واحدة يف املاضي ويف احلاضر،
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وكل دعوة ال تتصل بسبب وثيق يف العقيدة واملنهج مع منهج إمام الدعوة يف دعوته فهي
يريبة عن هذه البالد.
وهلذا يقول القائل إمام الدعوة يعين وكأنه ليس عندنا إال هذه الدعوة وحدها اليت أثرت
يف املاضي واليت تؤثر يف احلاضر واليت يرجى أن يبقى نفعها وأثرها يف املستقبل.
المسألة األولى
إمام الدعوة رمحه اهلل حممد بن عبد الوهاب كان رجال من الرجال الذين وهبهم اهلل جل
وعال لعلم النافع ،طلب العلم يف بلده على والده وعلى يريه ،مث رحل إىل مكة وأخذ علما
عن عدد من علمائها ،ورحل إىل املدينة وأخذ علما كثريا عن عدد من علمائها ،ورحل إىل
البصرة وأخذ العلم عن عدد من علمائها ،ورجع إىل األحساء وأخذ العلم أيضا ،حىت
استقر به املقام وقام بدعوته.
ص َل على العلم الواسع من أهله ورحل فيه وتتبع العلم من
فإذن فهو متأهل للدعوة ملا َح َ
مظانه.
وهذا القدر معروف يف سريته ال حيتاج إىل بسط؛ لكنه قاعدة مهمة ِ
وعربة عظيمة من
العرب ،وهو أن الداعية ال يصلح للدعوة اليت تؤثر حىت يكون علمه راسخا ،وإذا ضعف
العلم ضعفت الدعوة ،ورمبا نتج عن الدعوة أشياء ال حتمد.
هلذا يقول أهل العلم :إن العلم قبل الدعوة كما أمر اهلل جل وعال بذلك يف قوله ﴿فَا ْعلَ ْم
استَ غْ ِف ْر لِ َذنبِ َك﴾[حممد ]91:فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ،والعمل والقول
أَنَّهُ ََل إِلَهَ إََِّل اللَّهُ َو ْ

مها الدعوة.
فالعلم إذن هو القاعدة اليت بىن عليها اإلمام املصلح دعوته.
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وإذا نظرنا إىل هذا األمر وجدنا أن هذه البالد كان فيها نوع من العلوم واحد فقط؛ وهو
الفقه على املذهب بفهم املتأخرين ،وأما العلوم األخرى فإهنا مل تكن موجودة يف هذه
البالد ،وأعين جندا وما حوهلا ،فلم يكن مث من يتكلم يف التفسري ومن حيسنه ،ومل يكن مث
يتكلم يف العقيدة والتوحيد على طريقة السلف الصاحل وحيسن ذلك ،ومل يكن مث من يتكلم
السالَم -بعلم ونظر وحيسن ذلك ،ومل يكن مث من
يف السرية -سرية النيب َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
يعتين بعلم احلديث البتة يف هذه الديار.
فلما أتى اإلمام املصلح بدعوته بث هذه العلوم:
 بث علم التفسري والعناية به.
 وبث علم احلديث والعناية به.
 وبث علم الفقه كما كان وزاد عليه مبعرفة اخلالف ومعرفة الراجح يف املسائل.
 وبث فقه السرية.
وهذه األربعة له فيها مؤلفات:
فألف يف التفسري؛ ولكن مبا نفع ،مل يكرر صنيع من قبله؛ ولكن ألف فوائد من كتب
التفسري.
وألف يف احلديث جمموعا يف األحكام وجمموعا يف التوحيد والفقه والسنة؛ فكتب كتاب
التوحيد ،وكتب أصول اإلميان ،وكتب فضل اإلسالم ،وكتب جمموع يف أحاديث األحكام
طبع يف أربعة جملدات ،وهكذا؛ بل إن أبناء الشيخ رمحه اهلل تعاىل مجيعهم كانوا يشار إليهم
بالبنان يف احلديث واجلامع وفقهه.
ونشر يف الناس علم السلف الصاحل فيما يتصل بالسنة والتوحيد خباصة ودعا إىل ذلك
وألف فيه.
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إذن الدعوة -دعوة اإلمام املصلح رمحه اهلل -مل تنتشر يف الناس مبواعظ ،مل تنتشر يف
الناس بقوة جمردة ،مل تنتشر يف الناس إال بالعلم ،فالعلم كان هو الذي نفذ يف الناس قبل أن
تنفذ اجليوش وتنتشر الدولة.
هلذا ترى أن اإلمام املصلح رمحه اهلل يف كتبه يهتم بالعلم ويركز على العلم ،انظر مثال يف
ثالثة األصول (اعلم رمحين اهلل وإياك أنه جيب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربعة مسائل)
إذن العلم ،وذكر كرم البخاري يف الصحيح أن العلم قبل القول والعمل.
هذا العلم ما هو؟ هل هو العلم التفصيلي الذي يدرس يف اجلامعات اليوم ،أو هو العلم
النافع؟
نقول :الدعوة يف العلم البد أن تنظر إىل واقع اجملتمع الذي تعيش فيه ،وكل جمتمع له
مستوى من العلم يعيشه ،وكلما زاد العلم زادت الدعوة ،فليس الطرح العلمي يف دعوة
اإلمام املصلح واحدا يف مجيع اجملاالت؛ بل اختلف ذلك وتنوع حبسب اجملتمع الذي فيه
الدعوة.
فتجد أن خطاب اإلمام املصلح تنوع ،فخطابه للعلماء بلهجة علمية عالية ،خاطبه
للعامة بلهجة علمية نافعة؛ ألن املقصود من العلم التعليم ،وليس املقصود من نشر العلم أن
يظهر العامل بأنه يعلم ،ال ،حدثوا الناس مبا يعرفون ،البد أن يواكب العامل مستوى املتلقي،
وإن مل يواكب مستوى املتلقي كان فيه عي علمي؛ ألنه كما أن يف اخلطابة عيا فكذلك يف
العلم عي أيضا ،ويكون العي يف العلم بأن حتدث الناس مبا هو فوق مستواهم.
والكالم الذي مر فوق الرؤوس -كما يقال -ال يصل إىل القلوب وكيف يصل.
وهلذا بعض الناس جتد أنه ذكر يف كالم الشيخ اإلمام يف الدعوة -يعين يف كتبه
ومؤلفاته -بأنه يستعمل ألفاظا عامية مثال وهذا نادر ،وأنه يف عبارته ليست تلك العبارة
اليت ترى يف كتب أهل العلم املتوسعني كاحلافظ ابن حجر أو النووي إىل آخره من
التفصيالت والتحريرات الطويلة ،وهذا الشك له سبب.

6

للشيخ صالح آل الشيخ

ألن التصنيف له يرض واستخدام العلم يف الدعوة له يرض آخر.
فإذن وضع العلم يف موضعه وباملستوى للمتلقني ،كان عليه اإلمام املصلح ،وهذا من
أسباب جناح دعوته.
فإذن مما يستفاد ويؤخذ عربة من دعوة اإلمام املصلح أنه جعل العلم قاعدة الدعوة،
والذين محلوا الدعوة من بعده طلبة علم ،ليس َمث جاهل محل الدعوة من بعده ،وليس َمث
جاهل كان يرسل يف الدعوة ،وإمنا كانوا أهل علم؛ لكن يدعون إىل ما علموا ،وكان علمهم
قناعة عن دليل رباهم اإلمام الشيخ رمحه اهلل على قبول احلق والقناعة مبا جاء يف الكتاب
والسنة وهدي السلف الصاحل مهما خالف املخالفون.
مرة ذهب أحد أتباع الدعوة إىل أحد البالد اجملاورة إىل اليمن ،فقال له بعض علمائها:
إنكم تقولون ما تقولون تقليدا للشيخ حممد بن عبد الوهاب يف التوحيد والشرك والسنة
والبدعة إىل آخره ،فأجابه قال :لو خرج حممد بن عبد الوهاب من قربه وقال لنا اتركوا الذي
قلت لكم ،ما تركناه.
الحظ خرج من قربه شبهة قوية ،إيش رأى يف القرب وتبني له أنه ليس على حق ،ملاذا؟
ألهنم أخذوه عن دليل وبرهان ويقني.
وهذا هو الذي يبقي صف الدعوة قويا ،أما الدعوة اليت تقوم على انفعاالت وعلى
عواطف فليست مهيأة لالمتداد ،لذلك ترى أن دعوة اإلمام املصلح يف جند ويف األمكنة
اليت ا نتشرت فيها تزداد يوما بعد يوم من وقت الشيخ رمحه اهلل إىل وقتنا احلاضر ،حىت رئي
من أزمنة يف أمكنة بعيدة يف روسيا ويف جزر القمر ويف مشال ويف جنوب ويف شرق ويف
يرب وجدت كتب اإلمام املصلح تدرس وت َعلَّم ،هذا املنهج العلمي الشك أنه حيتاجه

الدعاة لتكون د عوهتم صاحلة مثمرة على قاعدة سوية كما كانت عليه دعوة اإلمام املصلح
رمحه اهلل تعاىل.
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أبناء اإلمام مجيعا طلبة العلم ،تالمذة اإلمام طلبة علم ،هلم رسائل وكتب طارت وشرقت
ويربت ،وهذه جتعل الناظر يف هذه املسألة يتيقن أن الصف الثاين والثالث والرابع يف دعوة
احلق الدعوة السلفية الصاحلة البد أن يكون االمتداد علميا ،إذا كان االمتداد قناعات
عقلية أو تبعية تقليدية فإنه لن تستمر الدعوة.
ولهذا يجب على كل من يعتني بأمور الدعوة أن يعتين بالعلم؛ ألنه األرضية يف

االستمرار ،العلم ال ينقطع والعواطف تنقطع ،العواطف تأيت وتذهب ،الفهم واآلراء عرض
يطرأ ويزول ،يذهب ويأيت؛ ولكن العلم يرتكز فيه على أصول ثابتة ،ال تتغري مهما تغري
الوقت ،العلم الذي كان عند سعد بن جبري سعيد بن املسيب وإبراهيم النخعي وأصحاب
ابن مسعود هو العلم اآلن الذي نراه ،مل حيجب عنا شيء من مرياث املصطفى َعلَْي ِه

السالَم ﴿إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
َحافِظُو َن﴾[احلجر« ،]1:العلماء ورثة األنبياء
َّ
الصالَة و َّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ ل َ
فإن األنبياء لم يورثوا دينارا وَل درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»

هذه هي المسألة األولى.
المسألة الثانية
مما يستفاد من سرية اإلمام املصلح رمحه اهلل تعاىل أن إمام الدعوة رعى يف دعوته متابعة
السالَم ،سار يف
النيب الكرمي إمام املرسلني وقدوة املؤمنني حممد بن عبد اهلل َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
السالَم حذو القذة بالقذة ،حىت إنه ملا
هنجه يف الدعوة حذو سري حممد َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
تعاهد مع اإلمام حممد بن سعود رمحه اهلل تعاىل ملا تعاهد معه عرب بالكلمة اليت قاهلا َعلَْي ِه
السالَم فقال له اإلمام حممد بن سعود :يا شيخ أنه إن فتح اهلل علينا أن تستبدل
َّ
الصالَة و َّ
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بنا يرينا وأن تنتقل من الدرعية وترجع إىل بلدك ،قال له اإلمام :الدم الدم واهلدن اهلدن.
السالَم لألنصار.
وهي الكلمة اليت استعملها وقاهلا نبينا الكرمي َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
السالَم؛ نشر للتوحيد،
الدعوة يف مراحلها كان مقتدى فيها سرية النيب َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
مساع هلذا األمر ،مث بعد ذلك عرضت اهلجرة ،مث مكث فرتة األول األمر دفاع مث جهاد من
السالَم متاما.
حوله مث امتداد على ما كانت عليه سرية النيب َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
السالَم هي دعوة اإلسالم دعوة األنبياء واملرسلني مجيعا،
ودعوة النيب َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
الدعوة إىل التوحيد ،وهذه الدعوة هي اليت جعلها اإلمام املصلح أول ما دعا إليه.
فإذن نرى يف دعوة اإلمام أنه كما يقال يف التعبري العصري رتب األولويات؛ يعين جعل
للدعوة أولويات ،هذه األولويات ميكن أن تكون بنظر مصلحي دعوي ،تطرح فيه
األطروحات العقلية املختلفة ،وميكن أن تكون هذه األولويات؛ يعين إيش أوىل من شيء،
ما هو األوىل؟ من الذي يقدم على اآلخر ميكن أن ينظر إىل هذه األولويات إىل الدليل
البحت ،وهذا هو الذي حصل مع اإلمام املصلح.
فلم تكن األولويات اليت طرحها وبدأ بدعوته وأخر ما أخر ،مل تكن حمضر رأي واجتهاد
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
له وأراء مصلحية ،وإمنا كان فيها على ما كان عليه املصطفى َ
السالَم بدأ بالدعوة إىل التوحيد ،هلذا ذكرها اإلمام يف ثالثة
املصطفى َعلَْي ِه َّ
الصالَة و َّ
األصول فمكث عشرة سنني يدعو إىل التوحيد.
الدعوة إىل التوحيد هي أوىل األولويات بال شك وال يقدم عليها شيء ،حىت إن اإلمام
املصلح سئل عن مسائل من السنة ومن إنكار بعض البدع فقال :أنا مل أتكلم يف هذه

املسائل بشيء ،ملاذا قال ذلك؟ ألهنا ليست هي أول ما دعا إليه.
مثل لكالم على مسألة التوسل يف الذوات وحنو ذلك هي بدعة عند أهل العلم؛ يعين أن
يقول :اللهم إين أسألك جباه نبيك ،أسألك مبحمد ،أسألك بأيب بكر ،هذه بدعة ووسيلة
إىل الشرك ،سئل عنها فقال :أنا مل أتكلم يف هذا الشيء ،وإمنا تكلمت فيما أمجع عليه
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العلماء ،وهو الدعوة إىل التوحيد والرباءة من الشرك وأهله ،تكلمت عن أن ينهى عن دعوة
يري اهلل معه ،هذا الذي دعوته إليه.
وهذا حيتاجه الداعية؛ ألن الشريعة كبرية؛ وألن املصلحة جيب أن تكون تبعا للشرع،
وليس الشرع تبعا للمصاحل ،وحنن أمامنا سنة يف الدعوة وهو أن الناس البد أن تقر يف
قلوهبم دعوة التوحيد ،أن تكون قلوهبم ذليلة خاضعة للرب جل وعال ،وأن ال يريبوا إال إليه
متوكلني عليه حمبني له ،والوالء والرباء فيه جل وعال ،هذا أصل قيام القلوب فإن القلب ال
يصلح إال بتوحيد اهلل جل وعال.
إذن فدعوة اإلمام املصلح أتت على الشريعة بأنواعها؛ لكن كان هناك منهج يف أن
الدعوة للتوحيد ،فلما قبل اجملتمع ذلك وصار موحدا خاضعا ،جاء بعد ذلك أشياء كبرية
من الوسائل ومن العلم ومن اإللزام بأحكام كثرية من اجملتمع ،فهذا البد منه؛ ألن األمور
تكثر ،والداعية ال يصلح أن يتشتت؛ البد أن يركز حىت ينتج ،والرتكيز ال يكون على هواه
وعلى معطيات نظرية أو سياسية أو حنو ذلك ،إمنا على ما يصلح الناس؛ ألن دعوة
اإلسالم ليس هي لتحقيق املصاحل دنيوية ،وإمنا املصاحل الدنيوية تَبع الدعوة أوال والدنيا تبع،
قد ترى الدنيا وقد ال تراها ،املهم الدعوة وهذا هو الذي فعله اإلمام املصلح رمحه اهلل.
إذن فأوىل األولويات اليت اعتىن هلا اإلمام املصلح أن يدعو إىل التوحيد أن يعلم الناس
التوحيد ،فلهذا كان يف هذه البالد كل يوم ميسك واحد من مجاعة املسجد ويعلمه اإلمام
األصول الثالثة وحيفظ ذلك ويردده؛ ألن التوحيد ال ينفع فيه التقليد فيعلم ذلك بأدلته هذا
نشر للعلم النافع ،اإلمام عليه دور الدعوة جعلت كل إمام يف مسجده ميارس هذا الدور
يف الدعوة إىل توحيد اهلل جل وعال وإصالح القلوب.
مرة يف الدرس عرضوا للشيخ القصة املعروفة قالوا له :يا أبا علي أو يا شيخنا دائما
ندرس العقيدة والتوحيد التوحيد والعقيدة إىل مىت ،نريد الفقه ،نريد نعرف الفقه يعين يريدون
أن يتوسعوا يف العلوم ،هذا يف وقت من الدعوة.
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فقال هلم اإلمام :دعونا نتأمل.
فلما أتى من الغد قال هلم رأوا يف وجهه التغري فقالوا :له ووش الذي أزعجك.
فقال :أخربت خبرب وهو أن أحد البيوت يف الدرعية قيل ألصحابه أو أحد البيوت يف
الدرعية وقع الرجل فيه على أمه يعين والعياذ باهلل زنا بأمه.
الطالب :أعوذ باهلل كيف يكون هذا نذهب لنتأكد من األمر.
فلما أتى املرسل ،طبعا الشيخ عملها للتعليم ،وأسر إليه ،فقال األمر ليس كذلك ،وجدنا
أن يف بيت من البيوت األم فيها بعض احلالة وأن أحدا قال هلم اذحبوا خروفا عند الباب
وتكون خبري ،فقالوا :واهلل بشرك باخلري يا شيخ.
أخذهتم الغرية ملا كانت مسألة الوقوع على احملارم ،وملا كانت مسألة الشرك الكرب هذه
الصورة ،ما تغيضت هلا القلوب ،معىن ذلك أن التوحيد ما رسخ.
مثل ما يكون اآلن بعض الناس يأيت يرى امرأة متربجة فيتغيض قلبه؛ لكن يرى بدعة أو
شركا أكرب يف بلد من البالد ال يتغيض قلبه ،أو يرى قبة على قرب وال كأن شيئا حصل ال
يتحرك قلبه.
إذن القلوب مل تتعلم التوحيد بعد ،هلذا قال الشيخ رمحه اهلل يف رسالة كشف الشبهات
بعد كالم ما معناه (ومنه تعلم أن قوهلم التوحيد فهمناه من أكرب مداخل الشيطان على
القلوب) أو كما قال.
إذن البد من وجود هذه األولويات ،بعض الناس يقول اجملتمع عندنا احلمد هلل ما حنتاج
إىل التوحيد ،حنتاج إىل بيان املنكرات ،حنتاج إىل بيان الفقه ،حنتاج إلىتعليم أشياء ،ال،
الواقع ليس كذلك ،حرك ترى فرتى أن الوالء والرباء ليس كما ينبغي ،حرك ترى أن معرفة
التوحيد واحلي فيه وحب أهل السنة يف أي مكان ليست كما ينبغي ،حرك ترى يف أن
معرفة التوحيد واحلب فيه وحب أهل السنة يف كل مكان ليس كما ينبغي ،حرك ترى يف أن
إكرام الرجل ملا فيه من التوحيد نصرة التوحيد ليس كما ينبغي ،وهكذا يف أمور كثرية.
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إذن اإلمام املصلح حينما علم التوحيد ليحدث قاعدة يكون الرتابط فيها على هذا،
واجملتمع ال ميكن أن يقوم إال على التوحيد ،ال ميكن أن يقوم اجملتمع وأن تكون مث رابطة يف
مثل هذه البالد ويف يريها متنازعة متشتتة إال بشيء جيمعها وهو حبل اهلل جل وعال
ِ
ِ ِ
يعا َوَلَ تَ َف َّرقُواْ﴾[آل عمران.]901:
﴿ َوا ْعتَص ُمواْ بِ َح ْب ِل اللّه َجم ً
حىت إنه هبذا الدرس استفاد بعض اخلبثاء ماركس الشيوعي يف مراسلة بينه وبني ِهْن ِقل ملا
عرضوا لبعض املسائل يف  ....واملستقبل الشيوعي يف التنظري قبل أن حيدث أمر عملي
تكلم على الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته وقال :أنظر إىل ذلك الثعلب -يسميه
الثعلب -الصحراوي كيف استطاع –يف تصوره -أن يلبس ثوب الزهد والعلم والدين ويوحد

هذه اجلزيرة على كلمة واحدة ويسعى يف االنتشار اخلارجي.
ملاذا نقول؟ العقيدة التوحيد العلم املنهج الواحد؟ ألنه ال ميكن أن تقوم للبالد قوة وال
للدعوة قوة وال ألمر والنهي قوة إال بعصبية واجتماع على شيء ،وهذا الشيء هو توحيد
اهلل جل وعال ،ال يصلح يريه مهما كان؛ ألن يريه يقبل اخلالف والتوحيد ال يقبل
اخلالف ،التوحيد يسري يف النفوس ألنه فطرة ،ولذلك التجمع على توحيد اهلل جل وعال
فيه القوة وفيه القدرة على االنتشار ،وهذا هو الذي رآه اإلمام املصلح ،مل يره مصلحة
الصالَة
دعوية خصص ولكن أتى نتيجة طبيعية التباعه لدعوة حممد بن عبد اهلل َعلَْي ِه َّ

السالَم.
و َّ
فإذن ترتيب األولويات كانت عند اإلمام املصلح يف دعوته واضحة جلية ،بدأ بالدعوة
للتوحيد العلم بدأ يف تنمية اجملتمع تنوع اخلطاب عنده لطبقات اجملتمع إىل آخر ذلك.
المسألة الثالثة
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من سريته أن اإلمام املصلح مل يطلب أن يكون أن يكون أمريا أو صاحب دولة ،وإمنا
هو صاحب دعوة عرض دعوته على أمراء الوقت ،فعرضها على أمري العيينة نصره فرتة مث
خذله ،وأمر بالرحيل منها حىت ال يقتل ،إىل أن قيض اهلل جل وعال لنصرة دعوته اإلمام
املصلح حممد بن سعود بن ِم ْق ِرن رمحه اهلل تعاىل ورحم عقبه وأصلح احلاضرين .هذا اإلمام
نصر الدعوة ،اإلمام حممد بن عبد الوهاب ما كان يطمع يف أن يكون هو األمري إمنا كان
صاحب دعوة.
وهذه مسألة مهمة يف سرية الدعوة دعوة اإلمام املصلح ،حىت دعوة اإلمام ملا وصلت إىل
مكة ما طلب اإلمام يف حينها أن يتوىل أحد من أهل جند ،وإمنا دخلوا وقالوا الدعوة يف

كذا وناظروا علماء مكة ،وملا أقروا بذلك كتب اإلمام هلم بأن يبقى أمري مكة كما هو
الذي هو الشريف يازي.
فإذن دعوة اإل مام املصلح مل يكن اهلدف منها اإلمارة يف نفسه وإمنا كان اهلدف
التوحيد ،كان اهلدف تشر الدعوة ،هذا هيئت له سبل ،وحبث له عن نصري ،وحبث عن
السبل اليت هبا يكون الوايل نصريا هلذه الدعوة ،وجنح؛ ألن الوايل ال ميكن أن يقبل يف أي
بلد ال ميكن أن يقبل مبنافس؛ ألن املنافس حيول املسألة عنده من دعوة إىل ِوالية ،وهذا
معناه اختلف الطريق فصار بدل أن ينصر الدعوة يصري معاديا للدعوة.
اإلمام املصلح صار املرجع وإليه ومنه يصدر األمر يف أمور الشريعة ويستشار يف األمور
إىل آخره ،وكان هو ومن بعده من أبنائه وتالمذته ويعون هذا األمر يف أن طلبة العلم وأن
األئمة أئمة الدعوة إمنا هم للدعوة ،إمنا هم لإلصالح ،يصلحون الناس ،يصلحون الرعية،
يصلحون اجملتمع ،يصلحون الراعي ،يكونون حمتسبني يف هذا األمر ونصحة ودعاة وطلبة
علم وينشرون اخلري وجياهدون يف ذلك ،وهذا الشك درس مهم حتته تأصيالت وفروع.
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المسألة الرابعة
أن اإلمام املصلح يف دعوته ملا أقام الدعوة جعل هذه الدعوة اليت نصرهتا الدولة -الدولة
السعودية -جعلها قائمة على ثالثة أمور وعلى ثالث ركائز ،يعين ال حميد عنها ،ثالث ال
حميد عنها هي الدعوة من أول يوم إىل اليوم األمر:
األول الدعوة إىل حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وحتكيم الشرع يف
اختالف املختلفني؛ يعين حتقيق التوحيد واحلكم بالشريعة هذا األصل األول.
واألصل الثاني األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إصالح الناس.
األصل الثالث االرتباط بالوالية الشرعية القائمة والية الدولة السعودية األوىل والدولة

السعودية الثانية الدولة السعودية الثالثة ،كل هذه امتداد لدعوة واحدة.
فهذه العناصر الثالث عليها إمام الدعوة ومن تبعه إىل يومنا هذا ،ثالث مسائل يكون
عليها مدار الدعوة ،ومنها املنفذ وإليها املرجع.
أوال حتقيق التوحيد والسعي يف ذلك وبذل الوسائل فيه فيما يتاح من ذلك يف أي مكان
يف الداخل واخلارج ،يف أي مكان ،حتقيق التوحيد والدعوة إليه والدعوة إىل حتكيم الشريعة.
والثاين األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهلذا أسست اهليئات وإىل آخره زاد اهلل جل
وعال قوهتا ونصر أهلها ووفق والة األمور يف أمرها ملا حيب ويرضى.
واألمر الثالث االرتباط بالوالية.
ولذلك كل متبع لدعوة اإلمام املصلح جتد عنده هذه الثالث ،جتد عنده التوحيد وحتكيم
الشريعة ،جتد عنده األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،جتد عنده االرتباط بالوالية.
هذه أنظرها يف سرية العلماء السابقني واحلاضرين ومن هنج هنجهم ،وهذا الدرس وهذا
املوقف وهذا األمر هو الذي به تصلح البالد؛ ألن يري التوحيد ال يصلح؛ وألن ترك األمر
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باملعروف والنهي عن املنكر يوقع البالء يف الناس واالختالف والفرقة والوبال ،وألن ترك
االرتباط بالوالية يفرق الناس وحيدث مفاسد اهلل هبا عليم ،وكل هذه املسائل شرعية
فالتوحيد هو أساس الدين ،وال خري يف من ال توحيد عنده ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر عند بعض أهل العلم الركن السادس من أركان اإلسالم؛ يعين أن أمره يف اإلسالم

﴿ولْت ُكن ِّمن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ك ُه ُم
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوأ ُْولَ ئِ َ
َ ُ
ََ
ْ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾[آل عمران ]901:هذا أمر شرط واجب على الوالية وواجب على أهل العلم

وواجب أيضا على الناس حبسب االستطاعة.
األمر الثالث باالرتباط بالوالية ،والية الدولة؛ يعين االرتباط باحلكومة ،االرتباط باململكة،

مسها ما شئت من التسميات احلاضرة.
وهذه الثالث هبا اجتمعت القوة يف املاضي وبقيت القوة إىل اآلن يف الدولة ،وإذا ختلخل
واحد من هذه الثالث ستتخلخل قوة الدولة.
وهلذا كل حمب ل إلسالم للتوحيد وهلذه البالد ألئمة املسلمني يف هذه البالد ولعامتهم
يسعى يف حتقيق هذه الثالث ما استطاع.
فهذا إذن هنج وهذا النهج مضى وبقي.
المسألة الخامسة
أن اإلمام املصلح -كان هو ومن سار على دعوته -كان يرعى احلكمة يف أموره
باختالف األزمنة ،قد يرى الناظر فرقا ما بني وضع ألتباع الدعوة يف وقت ووقت الشيخ
حممد بن عبد للوهاب ،يقول :ال العلماء من بعده تركوا طريقة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب ،واإلمام املصلح نفسه يف دعوته تنوعت مواقفه حبسب املراحل ،فمرحلة كان له
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فيها خطاب وموقف ،ومرحلة كلن له خطاب وموقف مع الوالية ومع العامة ،وهذا مهم،
وهكذا فهم أئمة الدعوة ومن هنج هنجهم من العلماء إىل يومنا احلاضر يف أن الدعوة يف
أصوهلا ال يعين أن تطبق يف كل حني مبثل ما طبقت به يف وقت الدولة السعودية األوىل ،قد
ال يتاح فهل نقول إما يكون أو ال يكون ،ليس هذا من احلكمة؛ بل العامل هو الذي يرعى
القاعدة الشرعية ،وهي اليت رعاها الشيخ رمحه اهلل يف سريته يف حياته ورعاها تالمذته من
بعده ،وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها.
خذ مثال اإلمام رمحه اهلل كان يعاقب على شرب الدخان أول ما ظهر يعين مائتني
ومخسني سنة ،كان هناك من يشربه ،فكان يعزر من يشربه حىت ال ينتشر يف الناس ،مرة
طلب عددا من قبيلة من القبائل حصل بينهم وبني قبيلة أخرى حمن وتارات ورمبا أدى إىل
مقتلة ،فأتى مشايخ البدو إىل الدرعية وكلمهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب وألزمهم فالتزموا
بأن يكفوا عن القتال وأن يصلحوا ذات بينهم وأرسل معهم أحد فقبلوا ،وهم يصلون هذا
الرئيس من رؤساء البادية سقط منه األنبوب وهو يصلي سقط منه أنبوب الذي كان حيشى
فيه يف ذاك الوقت أنا ال أعرف هيئته لكن هكذا قرأت ،أنبوب حيشى فيه الدخان يعين
املادة مث بعد ذلك يشعل فيه سقط منه األنبوب يف املسجد الناس شافوه ،اإلمام حممد بن
عبد الوهاب ملا رآه التفت ،ذاك أخذ األنبوب وأدخله يف جيبه ،فقالوا لإلمام الرجل معه
أنبوب يشرب الدخان ،يعزر هذا األصل ،كيف ترتك تعزيره؟
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب :ما رأينا شيئا .قالوا :رأيناه يا شيخ.
قال :ما رأينا شيئا .وتركه ومل يقل له شيئا؛ بل ومحل باهلدايا الرجل هذا املوقف لو كان
يف يري هذه الظروف لعزر؛ لكن ملا كان يف هذه الظروف قال اإلمام املصلح :هذا ما
يناسب اآلن قبل حبقن الدماء وقبل أن ال حتصل مقتلة أروح أقابله أعزره على شرب
الدخان .هذه ليست من صنيع األئمة وال من صنيع من يفهم املقاصد الشرعية يف األمور.
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فإذن الدعوة مل تتنوع يف مواقفها من علمائها السابقني يف الدولة السعودية األوىل وال
الدولة السعودية الثانية وال الدولة السعودية الثالثة ،هي مدرسة واحدة؛ لكن ترعى فيها
املصاحل؛ ألن اإلمام املصلح يف حياته تنوع خطابه ،وليس تقليدا له؛ ولكن ألجل أن
املصلحة الشرعية تقضي بذلك ،وكما قلنا أئمة الدعوة بعده على وضوح وعلى أمر بني مبا
تقضي به القواعد الشرعية واألدلة املرعية.
المسألة السادسة
أن اإلمام املصلح حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل استعمل يف دعوته وسائل خمتلفة:
استعمل الكتابة فألف وكان تأليفه حبسب املصلحة حبسب ما يصلح الناس ،مل يؤلف
شرحا للبخاري وال شرحا ملسلم وال تفسريا كتفسري الطربي وحنو ذلك ،ومل يؤلف كتابا
عظيما يف الرد على أهل الفرق املعتزلة واخلوارج إىل آخره؛ ولكنه جعل كتبه مشتملة على
العقيدة النافعة بدليلها ،وعلى املنهج الصحيح يف السنة ورد البدع ،وهذا حبسب مستوى
الناس.
اإلمام املصلح يف دعوته استخدم الوسائل مجيعا ،فوسيلة الكتاب اليت تناسب املخاطب
هذا واحد.
الثاين وسيلة املراسلة ،واملراسلة وسيلة مهمة من وسائل الدعوة ،جتد أن كثريا من رسائل
الشيخ مراسالت بينه وبني أناس يريد أن يصلحهم.
واملراسلة فيها فائدة يف الدعوة .ما هي الفائدة؟
الفائدة يف املراسلة أنك تلقي ما عندك هبدوء بدون ......تأيت املؤثرات لعاطفية يف
الرسالة واملؤثرات العلمية وتكون ميدانا للتأمل والنظر.
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وباب الرسائل اليوم أظنه قل من يعمله من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من الدعاة،
وهو وسيلة مهمة ،وسيلة من وسائل الدعوة ،مراسلة فيها بيان احلق.
حىت إنه يف رسالة من رسائله اليت أرسلها ألحد العلماء الذين خالفوا يف أحد املسائل
وهو عبد اهلل بن وحممد بن عبد اللطيف األحسائي ،قال له :كنت زرتك من عشرين سنة
أو كما قال -فرأيتك على علقت على مسائل يف كتاب اإلمام يف أول البخاري بأن كالمالبخاري فيها حق ،ففرحت بذلك؛ ألنه خيالف ما عليه أهل بلده يعين يف مسألة اإلرجاء
وأن اإلميان قول وعمل ،وكنت أرجو يف الرسالة أن تكون فاروقا لدين اهلل يف آخر هذه
األمة كما كان عمر بن اخلطاب فاروقا لدين اهلل يف أول هذه األمة ،وإين ألدعو لك يف
صاليت.
ورسالة طويلة فيها مناقشة علمية وفيها تأثري عاطفي ،فيها أمر وهني وترييب وترهيب.
واملراسالت عملها الشيخ وأخذ هبذه الوسيلة بقوة.
ال قال اليوم جاء اهلاتف جاء الشريط ،ال؛ الرسالة هلا أثر ،ألنه يتلقاها املتلقي ويقرأها
يف هدوء وأنت تكتب يف هدوء ،وميكن أم متلي فيها أشياء جيدة وأن تقنع هبا الناس من
احلق.
أيضا من الوسائل وسائل اآلليات كان اإلمام يرسل العلماء إىل البادية ،يرسلهم إىل
القرى ليعظوا ويذكروا ،وما كان أهل العلم يف وقت الشيخ ينتظرون أن يأتيهم الناس؛ بل
فكانوا يذهبون يعين كان طلبة العلم والعلماء يذهبون ويتنوعون..
الوسيلة الرابعة وسيلة ال ِوالية؛ يعين أن من خالف ألزم بالوالية حىت إنه يف رسالة له يف املر
باملعروف والنهي عن املنكر عتب على بعض الناس بأنه نشر ما عنده يف بلده من
منكرات ،وقال له كان الواجب عليك أن تكتب إلينا يف ذلك وحنن نسعى فيه مبا جيب،
وأما حديثك بني الناس مبا ي ْن َكر فإن هذا ال حيقق مصلحة أو كما قال.
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االستفادة من ِوالية الواليات على أنواعها هذا مطلب من املطالب ،والشيخ رمحه اهلل
استفاد منه يف دعوته.
القاضي يف بلده له والية يستفاد ،القاضي البد أن يشعر هبذه الوالية ويقرر احلق
والتوحيد والسنة ويرد على الباطل ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويدعو إىل ربط الناس
بالوالية من خالل واليته الصغرى القاضي؛ ألن القاضي نائب عن اإلمام فيما أنابه فيه.
رجل احلسبة كذلك عنده سلطة وعنده نوع ِوالية.
العامل عنده نوع والية.
املسؤول عنده نوع والية.
والوالية العظمى هي اليت هبا يقوى احلق ،وهلذا كل من دعا إىل انفصال مابني أهل العلم
والوالية سواء كانت والية عظمى أو والية صغرى -والية العظمى يعين اإلمام امللك
املسؤول األعظم أو الوالية الصغرى مسؤول قاضي رئيس هيئة وزير إىل آخره -كل من دعا
إىل هذا االنفصال والتشكيك ،فهذا ال خيدم الدعوة وال خيدم نصرة احلق؛ بل يسعى إىل
التفكيك والشك ألن الدعوة مشت من قرون وقويت البالد ألنه بقي هذا التواصل.
وهذه الوسيلة من وسائل الدعوة يف التأثري.
إذن اإلمام املصلح ما اقتصر على وسيلة وإمنا طرق الوسائل مجيعا اليت فيها إصالح
الناس؛ لكن البد أن تكون الوسيلة مشروعة ،وهذا يقيمه أهل العلم.
هذه كلمات موجزة يف دروس خمتصرة تناسب احلاضرين ،والشك أن دروس اإلمام
املصلح متنوعة يف دعوته ،وكلما ن ِظر إىل دعوته إىل أهنا دعوة ناجحة نظر إليها كلما
استخرجت فوائد ألهنا دعوة جنحت ومل ير يف العصر احلديث؛ بل ما بعد الشيخ حممد بن
عبد الوهاب دعوة جنحت كنجاح دعوة اإلمام املصلح وقامت عليها دولة وبقيت هذه
الدولة قرونا.
هلذا أوصي يف اخلتام أن يكون لنا من هذه الدروس عظة وعربة.
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فالبد من االهتمام بالعلم.
البد من طرق وسائل الدعوة حبسب املتاح واملتيسر ،مبا يقره أهل العلم.
البد من تعليم الناس ما ينفعهم ونشر الدعوة والتوحيد حىت تكون القلوب ذات عبادة.
البد من قيام األمر على الثالث عناصر اليت ذكرهتا لك:
 توحيد.

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 االرتباط بالوالية.
هذا به جنحت الدعوة يف املاضي وبه يرجى االستمرار.
ونعود يف اخلتام مبا بدأنا بأن هذه البالد أهنا قامت على دعوة ،وال يصلح هلا إال هذه
الدعوة ،فأي دعوة أخرى فإهنا تفسد يف هذه البالد؛ ألن البالد فيها دعوة وأي جميء آخر
معناه يفرق الناس عن الدعوة األصلية ،وهذا والشك حيدث انفصاال يف الناس وتعدد الوالء
من جديد ،وتعدد العصبيات ،وهذا تفرقة للناس.
الدعوة كونت جمتمعا مناصرة األئمة من آل سعود كونت جمتمعا قوي وبه انتشر خري
كثري هبذه البالد ويف يريها ،وهذه القوة والرابط كان على أساس العصبة للتوحيد ليست
عصبية وطنية وليست عصبية إقليمية ،إمنا كانت عصبية على الدين عصبية على التوحيد،
فلما سعي يف تقوية هذه العصبية على التوحيد بقينا أقوياء ،وهذا وال شك درس عظيم من
دروس هذه الدعوة.
فاستمرار هذه البالد وهذه الدعوة هذه املدة الطويلة كان بسبب مهم وهو بقاء العصبية
العظيمة؛ الشرعية وهي العصبية للدين يعين الوالء للدين.
نرى أن الدولة السعودية األوىل ذهبت لكن رجعت مرة أخرى كذلك الدولة السعودية
الثانية لكنها رجعت ثالثة مل؟ ألن األساس الذي بنيت عليه الدولة السعودية األوىل والثانية
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والثالثة هو أساس واحد وهو العصبية للتوحيد ،العصبية للدين ،فإذا زالت الدولة بظلم من
األعداء فإن األساس إذا بقي فإن التجمع عليه سهل وميسور.
فإذن العدو يدخل إىل هذه البالد من مدخل عظيم وهو تفتيت العصبية اليت قامت
عليها هذه البالد ،فإذا فككت العصبية ضعفا الدولة فلذلك كل حمب للتوحيد ولدعوة
اإلمام املصلح يسعى يف بقاء العصبية؛ ألن العصبية على التوحيد بقاء هلذه البالد جمتمعة
على القوة وعلى السنة وعلى التوحيد.
أ سأل اهلل جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يرفع درجة اإلمام املصلح حممد ابن
عبد الوهاب رمحه اهلل ،ودرجة من آواه ونصره اإلمام حممد بن سعود ،وأن يصلح يف
عقبهما ،وأن جيعل عقب األسرتني هداة مهتدين ،وكل من نصر هذه الدعوة من الناس
مجيعا.
اللهم أصلح اجلميع وأهلمهم رشدهم ،واجعلنا وإياهم من املتعاونني على الرب والتقوى.
وأ سأله سبحانه أن يقينا [مضالت]الفنت وأن جيعلنا آمرين باملعروف ناهني عن املنكر
رافعني لواء التوحيد ال تأخذنا بذلك لومة الئم.
وأسأله سبحانه أن يقنا [مضالت] الفنت ما ظهر منها وما بطن ،وأن جيعلنا متكاتفني
متعاونني على الرب والتقوى من ذوي النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني
ولعامتهم.
وأسأله سبحانه أن يبقي يف قلوبنا احلق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل وأن مين
علينا باجتنابه وأن مين علينا باحلكمة بالقول والعمل وأن نضع األمور مواضعها املوافقة
للغايات احملمودة منها ،إنه سبحانه جواد كرمي ،أصلح اهلل يل ولكم السر والعلن والظاهر
والباطن.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.
[األسئلة]
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س /9لو ذكرت لنا الكتب اليت ألفها الشيخ حممد رمحه اهلل تعاىل...؟
ج /احلمد هلل ،يعين أن نذكر مصنفات اإلمام رمحه اهلل تعاىل ،وال بأس أن نذكر طرفا
منها.
أما يف التوحيد فله عدة مصنفات منها املختصر ومنها املطول ومنها ما هو رسائل فيها
تقرير العقيدة.
فكتب رمحه اهلل تعاىل كتاب التوحيد ،وهو أول الكتب تأليفا؛ ألنه ابتدأ تأليفه يف البصرة
ملا كان فيها ،مث توسع فيه إىل أن صار على هذا الذي تروه.
ومنها رسالة ثالثة األصول ،ومنها رسالة كشف الشبهات ،ومنها كتاب فضل اإلسالم،
ومنها كتاب أصول اإلميان ،وهذه بني موجزة ومطولة ،ومنها أيضا القواعد األربع وحنو
ذلك.
أما يف التفسري فله تفسري سورة الفاحتة ،وله تفسري املعوذتني ،وله تعليق على تفسري
اآليات على شكل مسائل ،طبع يف حنو ثالث جملدات؛ يعين الفوائد كأهنا فواد من تفسري
اآلية.
واختصر رمحه اهلل تفسري ابن كثري ،ويوجد اآلن قطعة من اختصاره لتفسري احلافظ ابن
كثرية.
وكان رمحه اهلل متميزا يف علم التفسري مربعا فيه ،مستخرجا منه فوائد عظيمة ،هلذا جتد
أن تالمذته من أبنائه وتالمذة الشيخ األقربني جتد هلم عناية بالتفسري كثريا ،فحصيت
التفاسري اليت اعتمدها الشيخ سليمان بن عبد اهلل يف شرحه لكتاب التوحيد بأكثر من
ثالثني أو أربعني تفسريا.
بالنسبة للفقه فإنه صنف آداب املشي إىل الصالة وهذه تشتمل على أحكام الصالة
والزكاة والصيام.
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وكتب يف الفقه حتريرا للمسائل اليت فيها اخلالف يف كتاب مساه خمتصر اإلنصاف والشرح
الكبري.
اإلنصاف كتاب فيه اخلالف يف مذهب احلنابلة والشرح الكبري كتاب فيه اخلالف مع
املذاهب األربعة ومذاهب السلف عموما ،فكتب خمتصرا مجع فيه ما بني اخلالف يف
املذهب واخلالف يف العايل يعين فيما بني األئمة ،وهذا موجود ومطبوع ،وهو كتاب نافع
جدا للفقيه وخمتصر وسهل الوصول إىل االنتفاع منه.
أيضا له يف احلديث جمموع حديث األحكام كما ذكرت لك يف أربعة جملدات ،يلط من
ظنه خمتصر من كتاب املنتقى أو من كتاب احملرر البن عبد اهلادي أو من كتاب ابن دقيق
العيد ،فطريقته فيه خمتلفو عن هذه الكتب إن كان استفاد منها.
وباملناسبة هذا اجملموع طبع يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعلق عليه اثنان
من املختصني بتدريس احلديث يف اجلامعة يف ذلك الوقت من حنو عشرين سنة؛ ولكنهما
مل يكونا حمرتمني لإلمام وال يعرفان فضله وعلمه ،فاعرتضا عليه يف ختريج األحاديث يف
مواضع كثرية متعددة بعبارات فجة ال تليق ،والصواب فيها كلها كما تتبعت مع اإلمام رمحه
اهلل تعاىل.
فمن األمثلة مرة من عدم الفهم طبعا أهل العصر عندهم إعجاب بنظرهم ويعطون
لألئمة علمهم وفضلهم من األمثلة ما يقول مثال يف حديث :وألمحد يف املسند كذا .وملا
ساقه علق عليه وقال :ليس هذا احلديث يف املسند.
وملا رجعت إىل املسند وجدته يف املسند أمحد يف مسند الصحايب.
مثال قال الشيخ يف حديث :وعن أنس عن ربيعة هكذا قرأها احملقق ،وقال :ليس مث
صلَّى اهلل َعلَْي ِه
أنس يروي عن ربيعة حديث عمر قبلت احلجر لوال أين رأيت رسول اهلل َ
َو َسلَّ َم يقبله ما قبلتك.

دروس وعبر من سيرة اإلمام محمد بن عبد الوهاب

13

وهو يف كتابة الشيخ وعن عابس بن ربيعة ،فنظرا إليها فجعلها أنس عن ربيعة وعلقا
بتوهيم الشيخ.
يف موضع قاال احلديث الذي أورده املصنف لفقه من عدة أحاديث هبذه العبارة لفقه من
عدة أحاديث نسأل اهلل السالمة.
وهو بطوله وبألفاظه اليت أوردها اإلمام يف صحيح البخاري لكنه يف يري مظنه ،والبخاري
كما هو معلوم يقط ع األحاديث ،والشيخ رمحه اهلل بطوله ناقال عن البخاري يف كتاب من
كتبه يف الصحيح.
املقصود أن هذا الكتاب مهم لكنه مل حي َظ بإخراج منا ينبغي.
من تآليفه يف احلديث أحاديث الفنت واحلوادث.
أما يف السرية فكتب يف السرية خمتصر سرية ابن هشام أو سرية ابن إسحاق وضمن هذا
املختصر فوائد دعوية تناسب الداعية؛ يعين ما يستفاد من السرية يف الدعوة ،كأهنا دروس

وعرب من السرية ،ومصنفاته متعددة ومتنوعة.
س /2أرجو من فضيلتكم ذكر كتاب يف سرية إمام الدعوة ،وخاصة هذه الفوائد اليت
ذكرهتا......؟
ج /كتِب عن إمام الدعوة رمحه اهلل تعاىل كتابات كثرية متنوعة ما بيم مطول وخمتصر،
وأشاد بفضله أعداء من النصارى ويريهم يف دراساهتم ،فجعلوا اإلمام إماما حبق كما
يقولون ،وأنه هو املصلح الذي يستحق اسم املصلح يف زمنه.
هناك دراسات خمتلفة عن اإلمام الشيخ رمحه اهلل ما بني تراجم فيها سريته جمردة حياة
الشيخ هذه تراها يف كتاب تاريخ جند ابن بشر تاريخ جند ابن ينام وحنو هذين الكتابني،
وهناك ما هو لالستخالص من مواقف الشيخ أشياء من العرب والنظر ،وهذا يف كتاب
لإلمام عبد الرمحن بن حسن اجملدد الثاين رمحه اهلل للدعوة يف هذه البالد مسى رسالته
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املقامات ،وهي رسالة على وجازهتا عظيمة بني فيها مقامات التوحيد مع األعداء ،فهي
كسرية متنوعة الطرح متنوعة املعلومات عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب.
يعين كتب كثرية عن اإلمام؛ لكن كتاب -يف نظري -وىف بأن نظر إليه نظرا تارخييا
ودعويا ومجع ما بني التأريخ والعربة مل أر يف ذلك كتابا ترجم فيه صاحبه لإلمام؛ ولكن
جمموع الكتب خيرج منها طالب العلم بنتيجة.
َمث كتابان ترجم فيهما للشيخ حممد بن عد الوهاب من علماء خارج هذه البالد:
الكتاب األول كتاب دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب اإلصالحية وسرية دعوته للشيخ
حممد بت حامد الفقي ،وهو كتاب جيد يف بابه ،فيه فوائد.
والكتاب الثاين ملسعود الندوي الشيخ حممد بن عبد الوهاب إمام ومصلح مظلوم
ومفرتى عليه ،وهو كتاب نافع يف بابه.
ومث ألديب العراق العامل املوحد حممد هبجة األثري كتاب أيضا يف سرية دعوة حممد ابن
َ
عبد الوهاب طبعته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ويف جمموع مؤلفات اليت طبعتها
اجلامعة جزء خاص برتاجم لإلمام.
املقصود أن هذا املوضوع يطول؛ لكن ليس مث كتاب مجع بني التاريخ والعظات والعرب.
س /1هل مجيع كتب الشيخ مطبوعة أم ال يزال....؟

ج /ال أعلم كتابا كامال للشيخ مل يطبع ،فيه قطع خمتلفة ،قطعة من خمتصر فتح الباري،
قطعة منه موجودة ال تصلح أن تطبع ،وكذلك قطعة من خمتصر تفسري ابن كثري ال يصلح
أن تطبع ،وأما كتبه الكاملة قد طبعت ،وقد تولت اجلامعة مشكورة مجعها وطباعتها يف
السابق
ويرجى أن يكون هلا طبعة ثانية يكون فيها مزيد من النظر والتحقيق.
س...... /1؟
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ج /جزاك اهلل خريا على حبك للدعوة ولنشرها وحلسن ظنك ،وال شك أن كل منطقة
من مناطق هذه البالد حتظى بالرعاية وبالعناية دينا ودنيا؛ لكن تتفاوت من حيث الريبة يف
الذهاب إليها ،ومن حيث الصرب على ما فيها ،فكل منطقة وهلل احلمد من مناطق اململكة
حتظى بدروس ،حتظى بدعوة ،وأناس يأتوهنا من خارج املنطقة من العلماء ومن طلبة العلم
ليؤدوا احلق ويقوموا بواجب الدعوة ويبينوا حقيقة التوحيد والعلم النافع ،وهناك دورات أيضا
ت قام يف عدد خمتلف من مناطق اململكة للتعليم الناس يقوم هبا عدد من طلبة العلم ومن
الدعاة.
فاجلهود مبذولة وهلل احلمد وحتتاج إىل مزيد والشك؛ لكن البد يف ذلك من تضحيات
من طلبة العلم وحكمة وتأين وصرب ،ونسأل اهلل جل وعال للجميع التوفيق.
س /5هل الدعوة يف هذه األيام متجهة إىل التوحيد كما فعل إمام الدعوة أم هي،....
وإن مل يكن كذلك فكيف ننشر التوحيد يف هذه األيام...؟
ج /الشك أن ما حصل من االنشغال بالدنيا يضعف التوحيد؛ ألن التوحيد ليس قضايا
عقلية ،التوحيد علم وعمل ،تذلل هلل جل وعال ،وكلما قوي بدخول الدنيا إىل القلوب
واالنشغال بالشهوات املباحة فضال عن احملرمة ،كلما ضعف االهتمام بالتوحيد.
خذ مثال الذين يعتنون بكتب أئمة الدعوة كم نسبتهم؟ كل واحد يقول كتاب التوحيد
وشروح كتاب التوحيد نعرفها؛ لكن تسأله عن أشياء فيها ال يعرفها ورمبا كان منتسبا إىل
العلم أو لطلب العلم ،وها الشك قصور.
مسائل كثرية تعرض هلا أئمة الدعوة يف كتبهم يف الدرر السنية أو يف املسائل والرسائل مل
يطلع عليها بعض الناس ،ومل يقرأ يف هذه الكتب الصلة هبا صلة بالدعوة؛ ألن الصلة
بالدعوة صلة بالتوحيد يكون عن طرق من أمهها:
أن يعتين الناشئة وأن يعتين طالب العلم بكتب أئمة الدعوة ،واحد.
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الثاين أن يتصلوا بالعلماء الذين يبينون هلم معاين كالم أئمة الدعوة ألن القراءة وحدها ال
تكفي.
فإذن مث مسائل كثرية البد أن تنشر بني الناس.
خذ مثال مسائل السحر اآلن النساء يدخل عليهم من يدخل ويسهل عليهم الذهاب
للمشعوذين ،ورمبا الرجل ما أدرك تقول املرأة راحية [للمطوع] يقرأ ،وال خترب احلقيقة ما رأت
وال ما حصل هلا أو ما فعل ،وكثري من الناس يتعاطون الشعوذة إما ظاهرا وإما باطنا،
السحر فيه انتشار ،ورده إمنا يكون بالتوحيد.
وكما قال شيخ اإلسالم بن تيمية كلما ضعف التمسك بآثار األنبياء؛ يعين بالتوحيد -
آثار األنبياء اإلميانية -يف أرض كلما قوي السحرة فيها؛ ألن السحرة يتعاونون مع
الشياطني يف اإلمراض ويف اإلضالل ،وإذا كان الساحر حده كحد املرتد؛ ألنه فعال مرتد
ألنه كافر؛ الساحر كافر ألنه ال ميكن أن يسحر إال بالشرك.
فتبصري الناس يف هذا األمر تبصري يف أصل الدين ،تساهل الناس يف أمر السحرة
واملشعوذين مطوع يقرأ وشعوذة وأشياء مثل صنيع الكهنة واملشعوذين.
تساهل مثال مبظاهر من مظاهر الشرك مثال الربوج ،اآلن يأيت واحد يدخل بيتك جملة
فيها الربوج ،ويأيت الشاب والشابة ورمبا املرأة وأيضا صاحب البيت ويرى هذه الربوج ،يرى
فيها برج اجلوزة فيه حيصل لك يأتيك مال ويأتيك سعادة وستسافر ،هذا كهانة ،هذا كهانة
ومن قرأ ذلك فقد أتى كاهنا؛ ألن الكاهن إذا أتيته ستأتيه إما أن تسمع وإما أن تصدق،
فمن أتى هبا وقرأها فهو يف حكم من أتى كاهنا ،فإن من صدق ففي حكم من صدق
كاهنا ،ومن صدق كاهنا فيما يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد ،فهذا اآلن كفر أصغر أو
كهانة تدخل للبيوت.
فأين أهل التوحيد من إنكارها.
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ففيه مسائل كثرية من األلفاظ يستعملها األطفال ،عندنا األلفاظ الشركية الشرك
األصغر ،كثري من الناس يعزو الفضل للبشر ،لوال الطيار حلصل كذا ،لوال فالن حلصل كذا،
وهذا الشك أنه من أنواع الشركيات اليت ردهتا دعوة التوحيد.
أنا يف مكان يف الرياض رأيت بنفسي مرة خروف يذبح عند الباب وصاحبه؛ يعين
صاحب الدار الذي يذبح بعض جهلة املسلمني بعض البالد طلبت صاحب البيت يأيت ما
خرج مث بعد ذلك حصل أشياء وخرج.
املقصود كيف هذا اجلهل يوقف ،أتاه شخص وقال له البد نذبح ،يأيت بعض الناس من
املقاولني إذا أتى عند العمد وصبت الصلة األوىل -وال أدري إيش بقولون -ويقول يذحبون
ذبيحة ،هذا إيش كل ذبح لدفع شر اجلن.
إذن فثم مسائل كثرية من التوحيد جيهلها أهل هذه البالد ،وهم على فطرة جيهلوهنا خذ
أعظم من ذلك مسائل الوالء والرباء من حيب أهل الشرك ،ما جيد يف قلبه تغيض ونصرة
من املشرك ،يرى الشرك فال يتغيض قلبه ،هذا كيف يكون موحد صادق التوحيد ،كيف
يكون يعلم التوحيد يفهم التوحيد ،ملاذا؟ ألن الشرك مسبة هلل جل وعال الواحد لو سب
أبوه أو سب هو لقام أو قعد ،فكيف ال يتغيض قلبه ملسبة اهلل جل وعال ،يرى عبادة يري
اهلل جل وعال يرى أشياء.
بعض الناس جيلب يف بعض القنوات أشياء معارضة للتوحيد يراها من فعل سحرة أو
كهنة أو عبادة أو ذكر أحوال أولياء أو أحوال صوفية وحنو ذلك وكأنه شيء عادي.
بعض الناس يتساهل يف حضور املوالد.
يعين أن مث أشياء كثرية دخلت علينا حتتاج إىل توعية والتوحيد إذا مل يتواصل يف اجلهر
به ويف بيانه ينسى.
وتذكر حديث ابن عباس الذي يف البخاري أن سبب عبادة اآلهلة يف عهد نوح عليه
السالم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا سبب عبادهتم أهنم اختذت الصور فعظمت فلما
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تنسخ العلم أو تَنسخ العلم عبدت ،ذهاب العلم ،الناس يرثون شيء ما هنوا عنه يأتوا اجليل
بعد ذلك ما فيه شيء ،جتد أن الكبار اآلن عندهم متيز؛ لكن الصغار هل ورث فيهم
التوحيد ،البد من العلم.
أعظم ما يورث يف قلوب الناشئة التوحيد ألنه من أتى اهلل موحدا يري مشرك يفر ذنبه
« يا ابن آدم لو لقيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني َل تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها
مغفرة» فأعظم وسيلة ملغفرة الذنوب وأعظم حسنة التوحيد.

وهذا أمر يطول ذكره فواجب على اخلطباء أن يتتبعوا هذه املظاهر الشركية ،فيبلغوهنا

للناس وحيذروهنم منها ،واجب على اخلطباء والدعاء أن يعرضوا مسائل التوحيد ،توحيد
يدعى إليه إمجاال ويدعى إليه تفصيال ،يف كل مسألة من مسائل التوحيد تبينها ،توحيد
القلوب التذلل هلل احملبة الرجاء اإلخبات اإلنابة التوكل اخلوف من اهلل جل وعال ،اآلن كثري
من الناس ما فيه خوف من اهلل متر اجلنائز ما فيه خوف ،املصائب تقع ما فيه خوف،
يسمع اآليات ما فيه خوف ،اخلوف ضعف ،اخلوف باب من أبواب التوحيد وعبادة من
عبادة التوحيد العظيمة.
ال
املالئكة املوحدون خيافون رهبم من فوقهم ﴿ َحتَّى إِذَا فُ ِّزعَ َعن قُلُوبِ ِه ْم قَالُوا َماذَا قَ َ

َربُّ ُك ْم﴾[سبأ ،]21:فاخلوف من اهلل جل وعال عبادة عظيمة ،البد أن يرىب الناس على مسائل
التوحيد؛ لكن من مل يعش مع التوحيد ال حيسن الدعوة إليه إمجاال وال تفصيال ،فالبد أن
نعيش معه حىت حنسن الدعوة إليه.
س..../6؟
ج /أما يف احلاضر فلي درس ليلة األحد من كل أسبوع ،ودرس فجر اخلميس أيضا من
كل أسبوع ،أما درس فجر اخلميس ففي كتب متعددة ،ودرس ليلة األحد يف العقيدة
والتوحيد ،والكتاب الذي نشرحه اآلن منت العقيدة الطحاوية.
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ويوم االثنني أو الثالثاء من كل أسبوع يف الغالب يكون عندي حماضرات إما يف الرياض
أو خارج الرياض.
ويف اخلتام أشكر الشيخ صاحل العبان إمام املسجد على العناية هبذه احملاضرات وجهده
باتصال باملشايخ هو من معه من إخوانه واسأل اهلل للجميع التوفيق والرشد والسداد.

أعد هذه املادة :سامل اجلزائري

