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  تصدير 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 
  : وبعد.. وأتباعه

 يف تارخينا -  حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية تعد فإن دعوة الشيخ
 أبرز دعوة كان هلا أعظم املعطيات واآلثار يف عاملنا - اإلسالمي احلديث 

ومع كثرة الكتابات والبحوث واملؤلفات عن . اإلسالمي حىت الوقت احلاضر
 فإن البحث -  رمحه اهللا - هذه الدعوة وصاحبها الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ال يزال جيد له مكانا بني أحضاا، وكثري من جوانبها اإلصالحية ال تزال اجلديد 
بكرا يتطلع إىل أقالم الباحثني ودراسام وكلما تطورت تلك الدراسات 
ومفاهيمها، واتسمت بالعمق والبحث العلمي املنهجي، ظهرت لنا أسرار 

 ودورها جديدة عن مكانة هذه الدعوة وأمهيتها يف تارخينا اإلسالمي ككل،
ألمة اإلسالمية ملدة أربت على القرنني من الزمان   . الكبري يف إنارة عقول ا

لقد ظهرت دراسات ومؤلفات كثرية عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
ودعوته إال أن أغلبها تركز على اجلانب التارخيي للدعوة حبيث إن القارئ ال 

تارخيي، فما بالك يف خيرج بنتيجة نافعة عن هذه الدعوة حىت يف جانبها ال
ألخرى القائمة على إيضاح مبادئها كما شرحها صاحب الدعوة  جوانبها ا

وكذلك إيضاح أثرها . الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة
وانتشارها يف العامل اإلسالمي، وإذا ما أوردوا هذين اجلانبني من دراسة دعوة 

  . خمالالشيخ جاء إشارة خاطفة أو إجيازا 
وال يعين هذا أن أغمط بعض الدراسات واملؤلفات عن دعوة الشيخ حقها، 
فلقد أثبت بعضها جودته وأصالته وعمقه، ولكين رأيت أن أسهم ذا اجلهد 

، والذي "دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب " املتواضع يف هذا الكتاب عن 
يعرفها جمتمعنا  للصورة اليت جيب أن -  ولو بقدر - أرجو أن يكون وافيا 

  .  عن هذه الدعوة املباركة-  وغريه - اإلسالمي املثقف 
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وهذا الكتاب الذي أقدمه إىل القارئ الكرمي يرجع يف احلقيقة إىل حماضرات 
على طالب " دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب " كنت قد ألقيتها عن تاريخ 

ية بالرياض والقصيم مرحلة البكالوريوس بقسم التاريخ يف كلية العلوم االجتماع
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، فتجمعت لدي بعض املعامل العلمية عن 

  . تلك الدعوة، رأيت أن أفرغها يف هذا الكتاب
  : لقد قسمت الكتاب إىل ثالثة فصول رئيسية

يبحث يف تاريخ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، مشل : فالفصل األول
سية والدينية للعامل اإلسالمي يف عصر الشيخ، مث احلالة وصفا للحالتني السيا

السياسية والدينية لنجد قبل دعوة الشيخ، أعقبتها بترمجة موجزة حلياة الشيخ 
  . حممد بن عبد الوهاب مشلت نشأته ورحالته العلمية ومراحل دعوته

فقد خصصته للحديث عن مبادئ دعوة الشيخ حممد بن : أما الفصل الثاين
ألصلية هلذه الدعوة، مع إيضاح هدف الدعوة عبد الو هاب بالتفصيل واملصادر ا

  . وحقيقتها
فيبحث يف انتشار الدعوة وأثرها يف العامل اإلسالمي : أما الفصل الثالث

حيث حتدثت عن عوامل انتشار الدعوة، مث انتشارها يف أرجاء العامل اإلسالمي 
ا أو أفريقيا مث تقومي عام لذلك واحلركات والدعوات اليت تأثرت ا سواء يف آسي

  . االنتشار
أما مصادر ومراجع الكتاب فقد حرصت أن تكون مصادر أصيلة خصوصا 
يف مبحث مبادئ دعوة الشيخ، حيث اعتمدت على مؤلفات ورسائل الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب وعلماء دعوته، باإلضافة إىل مصادر ومراجع أخرى يف 

  .  آخر الكتابباقي املباحث، وقد أثبتها يف
ألوقاف  وال يفوتين هنا إال أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون اإلسالمية وا
والدعوة واإلرشاد على نشرها هذا الكتاب يف طبعته الثالثة منقحة، وأخص 
بالشكر معايل وزيرها الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

  . بالوزارة، فجزى اهللا اجلميع كل خري" شر إدارة الطباعة والن" واملسؤولني يف 
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وأخريا، فإن هديف من هذا الكتاب أن يفي بالغرض يف إكمال الصورة 
الواضحة عن هذه الدعوة، فإن وفقت فمن اهللا، وإال فإين أرحب بكل نقد 
علمي يف هذا الصدد، ضارعا إىل اهللا املوىل العلي القدير أن يصلح النية، وأن 

ني باخلري والتوفيق والسداد والعصمة من الزلل، وأن جيعل هذا خيتم لنا واملسلم
  . إنه مسيع جميب، وعلى اهللا قصد السبيل.. يف موازين أعمالنا يوم نلقاه

  حممد بن عبد اهللا السلمان. د. أ
   هـ١٤٢٠/  ١٠/٥عنيزة يف 

   



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥

  الفصل األول تاريخ الدعوة 
  حال العامل اإلسالمي يف عصر الشيخ 

األول واألخري على قيام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته السلفية إن الباعث 
ما وصل إليه حال العامل اإلسالمي يف عصره من تدهور واحنطاط على : اإلصالحية هو

  . كافة املستويات الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
يان لدفع الشيخ حممد ومما ال شك فيه أن التدهور الديين والسياسي مها العامالن القو

بن عبد الوهاب لقيامه بدعوته اإلصالحية، ومن هنا فإننا سنقصر حديثنا عن حال العامل 
اإلسالمي يف عصر الشيخ على هذين العاملني، مع اإلشارة إىل أهم العوامل األخرى، كما 

شيخ أننا سنركز احلديث بعد ذلك على إقليم جند وحالته الدينية والسياسية قبل دعوة ال
  . فيه، ذلك اإلقليم الذي منه نبعت الدعوة وفيه نشأ صاحبها وعاش

  احلالة السياسية 
كانت تتزعم العامل اإلسالمي يف مشرقه أثناء القرن الثاين عشر : احلالة السياسية) أ(

  : ثالث دول عامة هامة هي) الثامن عشر امليالدي(اهلجري 
  . )١( والدولة املغولية يف اهلند الدولة الصفوية يف فارس،: الدولة العثمانية

السادس (فقد وصلت إىل ذروة جمدها يف القرن العاشر اهلجري : الدولة العثمانيةأما 
، ونظر إليها املسلمون بإعجاب وتقدير حينما وسعت فتوحاا إىل أوروبا )عشر امليالدي

يئا حىت  ولكنها أخذت بعد ذلك تنخر فيها عوامل الضعف شيئا فش)٢(لنشر اإلسالم 
إىل حالة سيئة من الضعف ) الثامن عشر امليالدي(وصلت يف القرن الثاين عشر اهلجري 

  . والركود السياسيني
 من الضعف مبكان حبيث مل يكن هلم من أمر - يف ذلك الوقت -فقد كان سالطينها 

ال  بل كان األمر استبداديا بيد وزرائهم ورؤساء اجليش اإلنكشاري الذين )٣(الدولة شيء 
يعرفون من أمور السياسة شيئا، وفوق ذلك فقد كان سالطينها يف ذلك الوقت مع زعماء 

                                                
  ).. ٤١٨) ٤١٦ص (اددون يف اإلسالم من القرن األول إىل القرن الرابع عشر اهلجري : عبد املتعال الصعيدي(1) 

  ). د(تأليف حسني مؤنس ص ) الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث(مقدمة كتاب : شفيق غربال) 2(
موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه اجلزيرة العربية، الة التارخيية املصرية الد السابع : حممود السروجيحممد ) 3(

  . ٧٢ص )  م١٩٥٨سنة (
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الدولة اآلخرين قد اشتغلوا بامللذات والشهوات، وأمهلوا شؤون الدولة، واهتم الكل 
بأموره اخلاصة، وكان بعض الوزراء من عناصر أجنبية ال مهم مصلحة الدولة وعزها 

  . )١(بقدر مصلحة أنفسهم 
أما الوالة على أقاليم الدولة فقد ساءت إدارم، فهمهم األكرب مجع األموال من 
واليام على حساب شعوا، مقابل ما بذلوه من رشاوي يف سبيل حصوهلم على إدارة 

 )٢(هذه البالد أو الواليات، لذلك مل يهتموا بتطوير واليام تلك، وإقامة األمن والعدل 
 العسكرية اليت توجد يف هذه الواليات املختلفة كانت حتدث من فيها، كما أن احلاميات

الفوضى والنهب عند تأخر رواتبها الشيء الكثري، وهكذا تأخرت الزراعة والتجارة 
  . )٣(واحلرف 

ومما زاد حال الدولة سوءا التدهور العسكري الذي منيت به يف ذلك العصر، فقد 
فقامت حروب بني الدولة العثمانية وبني أخذت دول أوربا تتألب عليها من كل جانب، 

املشهورة يف يناير " كارلوفتش " انتهت مبعاهدة ) النمسا وروسيا وبولونية والبندقية(دول 
 وقد )٤(واليت حرمت الدولة من كثري من ممتلكاا يف أوربا )  م١٦٩٩( هـ ١١١٠عام 

مانية، وظهر ما يسمى عند زادت هذه املعاهدة من أطماع دول أوربا يف أقاليم الدولة العث
أي تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بني الدول األوربية ) املسألة الشرقية(املؤرخني بـ 

الطامعة، وهي مسألة تقوم على أساس االستيالء على البالد اإلسالمية باسم االستعمار 
ه هو الذي السياسي، وإخفاء ما ينطوي حتته من حماولة القضاء على الدين اإلسالمي، ألن

  . )٥(يقف يف وجه هذه احملاوالت االستعمارية 
وكان من أهم مظاهر املسألة الشرقية يف هذه املرحلة من الزمن احلملة الفرنسية على 

 فاحتة االستعمار يف - حبق - واليت نعتربها )٦()  م١٧٩٨( هـ ١٢١٣مصر والشام عام 

                                                
  . ١١انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب خارج اجلزيرة العربية ص : حممد كمال مجعة) 1(
  . ٢٥٩، ص ١ نويهض، تعليق شكيب أرسالن، جحاضر العامل اإلسالمي، ترمجة عجاج: لوثروب ستودارد) 2(
  . ١٤مرجع سابق ص : حممد كمال مجعة) 3(
  . ٤ هـ ص ٩٨ - ٩٧حماضرات يف تاريخ الدولة العثمانية العام اجلامعي : أمحد السعيد سليمان) 4(
  . ٤١٦اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 5(
  . ٨٤دخل ص العامل العريب احلديث امل: جالل حيىي) 6(
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 يف مناطق احمليط - قبل ذلك - الشرق، كما أن اخلطر الربتغايل الصلييب أخذ يتغلغل
  . )١(اهلندي واجلزء اجلنويب من البحر األمحر 

 ٩٠٦سنة ) إمساعيل بن صفي الدين(فهي اليت أنشأها : يف فارسالدولة الصفوية أما 
عاصمة له، وقد اتسعت دولته فامتدت من ) تربيز(واختذ من مدينة )  م١٥٠٠(هـ 

ه الدولة شيعية ذات عداء مع الدولة العثمانية اخلليج العريب إىل حبر قزوين، وكانت هذ
فخلفها أمراء من األفغان حىت )  م١٧٢٢( هـ ١١٣٥السنية، وانتهت هذه الدولة سنة 

فنادى بنفسه ملكا، مث أخذ يوسع )  م١٧٢٩( هـ ١١٤٢سنة ) نادر شاه(قضى عليهم 
  . )٢(أمالكه حىت امتدت دولته من اخلليج العريب إىل بالد اهلند 

اهتم نادر شاه بقيادة جيشه وتنظيمه على النظم احلديثة، واستعان باإلنكليز وقد 
على ذلك، ويقال إن نادر شاه حاول املؤاخاة بني أهل السنة والشيعة، وكان ذلك 

)  م١٧٤٧( هـ ١١٦٠سبب مقتله بتدبري بعض أئمة املذهب الشيعي يف بالده سنة 
ضطراب حىت قيام الدولة القاجارية ومبقتله اضطرب أمر بالد فارس واستمر هذا اال

  . )٣()  م١٧٨٨( هـ ١٢٠٣سنة 
من نسل تيمور لنك سنة ) بابر شاه(فقد أنشأها : يف اهلندالدولة املغولية أما 
وخلفه ملوك أقوياء حىت جاء القرن الثاين عشر اهلجري ) هـ١٥٠٥( هـ ٩٠٩

شرقية فاضطرب أمرها وطمع فيها أمراء اهلندوس بدعم من شركة اهلند ال
ملكا على اهلند حتت ) حممد شاه(ملك فارس وعني ) نادر شاه(اإلنكليزية، فأجندها 

محايته، وكان األخري ضعيفا فاسقا، وخلفه ملوك أشد ضعفا، مما جعل البالد مرتعا 
للحروب الداخلية، فانقسمت إىل واليات مما سهل على شركة اهلند الشرقية 

بعد والية، ومل تلبث أن انتقلت سيادة هذه اإلنكليزية االستيالء عليها والية 
  . )٤()  م١٨٥٦( هـ ١٢٧٤الواليات إىل احلكومة اإلنكليزية سنة 

أما حال املسلمني على حدود العامل اإلسالمي فلم تكن بأحسن من داخله، فقد 
                                                

  . ٧٣موقف مصر ص: حممد حممود السروجي) 1(
  . ٤١٧، ٣٥٠اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 2(
  . ٢٠مرجع سابق ص : ، وحممد كمال مجعة٢١املرجع السابق ص : حسني مؤنس) 3(
  . ٤١٨ و ٣٥٠اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 4(
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تعرضت اإلمارات اإلسالمية على حدود روسيا القيصرية للضغط احلريب من جانب روسيا 
 التركستان الشرقية، حىت اضطر املسلمون هناك إىل قبول السيادة الروسية وخاصة إمارة

  . )١()  م١٧٣١( هـ ١١٤٤عليهم وذلك سنة 
احلاكمة هناك، فضيقت ) املانشو(كما عاىن املسلمون يف الصني من اضطهاد أسرة . 

  . )٢(عليهم يف دينهم، وحرمت عليهم ذبح البقر مما سبب انتقام املسلمني عدة مرات 
وما جاورها من جزر اهلند الشرقية فقد كانوا على حالة ) أندونيسيا(أما املسلمون يف 

من الضعف، فبالرغم من االنتشار الكبري لإلسالم هناك عن طريق التجار املسلمني، إال أن 
املسلمني هناك تفرقوا إىل إمارات صغرية سهلت على ا هلولنديني واإلنكليز غزوهم، 

   )٣( يف بالدهم وبالتايل استعمارهم
تلك هي احلالة السياسية للعامل اإلسالمي يف مشرقه يف عصر الشيخ حممد بن عبد 

  . الوهاب
ففي احلقيقة مل تكن حالته السياسية بأحسن حظا من مشرقه، : املغرب اإلسالميأما 

) بين حفص وبين زيان(فقد كان العثمانيون قد استولوا على تونس واجلزائر وحموا دوليت 
بعدما كادت تقع يف أيدي األسبان، كما سقطت يف مراكش )  م١٥٥٦( هـ ٩٦٤ سنة

، ) م١٥٤٩( هـ ٩٥٦سنة ) دولة السعديني(وقامت على أنقاضها ) بين وطاس(دولة 
الثاين عشر (وإذا كنا قد رأينا شيئا من الضعف السياسي للدولة العثمانية يف هذا القرن 

لى كافة والياا ومنها تونس واجلزائر مما فال شك أن هذا الضعف سينعكس ع) اهلجري
جعلها ال تقوى على مقاومة محالت الربتغاليني واألسبان احلربية عليها، ومما زاد الطني بلة 

 )٤(ضعف دولة السعديني هناك، فهي مل تكن من القوة حبيث تقف أمام هذه احلمالت 
) اهلوسا(ات اليت تسكنها إضافة إىل وجود فنت داخلية بني العرب والرببر وبني اإلمار
كل ذلك جعل هذه . )٥(املسلمة مع بعضها، وأخريا بني قبائل اهلوسا وقبائل الفوالن 

                                                
(1) Akdes Numet Kurat، The Cambridge History of Islam Volume، IP 507 Cambridge 1970.   

  . ٩٠اإلسالم يف القرن العشرين ص : عباس حممود العقاد) 2(
 ترمجة حسن إبراهيم حسن ٤٠٢ و ٤٠١الدعوة إىل اإلسالم ص : ، وتوماس أرنولد٨٥املرجع السابق ص ) 3(

  .  م١٩٧١وعبد ايد عابدين، الطبعة الثالثة عام 
  . ٤١٨ و ٣٥٠اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 4(
  . ٢٣-٢١املرجع السابق ص : حممد كمال مجعة) 5(
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املنطقة من العامل اإلسالمي ضعيفة ال تقوى حىت على الصمود يف وجه احلمالت األوربية 
  . عليها

اجلملة فهي هذه حملة موجزة عن حالة العامل اإلسالمي السياسية يف مشرقه ومغربه؛ وب
 )١(حالة سيئة تدل على ما يعانيه العامل اإلسالمي يف تلك الفترة من فساد سياسي عام 

وكان هلذا تأثري ملحوظ على احلالة االقتصادية يف العامل اإلسالمي، فنتيجة هلذا التدهور 
ذا يف  ه)٢(انعدم األمن واالستقرار فبارت التجارة بوارا شديدا، وأمهلت الزراعة أميا إمهال 

الوقت الذي كانت دول أوربا تتجه حنو تقوية نفوذها على حساب العامل اإلسالمي 
الضعيف، وتم بتقوية جيوشها وتطور علومها واختراعاا، فوصلت إىل قوة الكهرباء 

  . )٣(والبخار 
وبالرغم من هذا التدهور يف العامل اإلسالمي فإن الشعوب اإلسالمية ال ختلو ممن 

 ولكن الرغبة وحدها ال تكفي فال بد من )٤(لرغبة يف إصالح هذا الفساد توجد عنده ا
  . العمل املتواصل اهلادف البناء

  احلالة الدينية 
ونعين باحلالة الدينية حالة العقيدة اإلسالمية يف نفوس أتباعها، : احلالة الدينية) ب(

اة، وكانت ومدى متسكهم يف أسسها الصحيحة، وملا كان اإلسالم عقيدة ومنهج حي
 دعوة دينية سياسية معا، ملا كان - تبعا لإلسالم -دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

األمر كذلك، كان األوىل أن نتكلم عن احلالتني الدينية والسياسية معا دون فاصل ولكننا 
  . آثرنا الفصل حصرا للموضوع ولناحية تنظيمية حبتة

ملسلمني مل يكن وليد هذا العصر فحسب، وإمنا والواقع أن احنطاط احلياة الدينية لدى ا
يسبقه بعدة قرون حينما دخل باإلسالم يف الظاهر عناصر من أصحاب امللل واحلضارات 
السابقة اليت قضى عليها املسلمون يف عصورهم الزاهرة، وقد استهدفت هذه العناصر من 

                                                
(1) Nicholson، R. A.، Aliteiary History of the Arabs P466.   

  . ٢٥٩ ص ١املرجع السابق ج: ستودارد) 2(
  . ٤٢٩اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 3(
، ص ١حماضرات عن احلركات اإلصالحية ومراكز الثقافة يف الشرق اإلسالمي احلديث ج: مجال الدين الشيال) 4(

٥٥ .  
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ذاهب الدينية املختلفة، دخوهلا يف اإلسالم الكيد له والدس عليه، فنشأت بذلك الفرق وامل
ووضعت األحاديث املكذوبة لنصرة آرائها ومذاهبها، مث كان الحتكاك املسلمني 

 أثر يف -مث املغول بعد ذلك ) احلادي عشر امليالدي(بالصليبيني يف القرن اخلامس اهلجري 
ظهور بعض الوثنيات متثلت يف تأليه األولياء والصاحلني ويف تقليد النصارى يف بعض 

  . )١(طقوس الدينية، باإلضافة إىل انتشار الفوضى واجلهل واالستهانة بالدين واحلرمات ال
وعندما دخلت الدولة العثمانية دور االحنطاط يف القرن الثاين عشر اهلجري كما سبق 
ازدادت احلالة الدينية سوءا بني املسلمني، ومما زاد يف ذلك مجود علماء املسلمني يف تلك 

م بالقدمي أيا كان خاصة علماء اآلستانة وعلماء األزهر، وقد شجعهم على الفترة، ومتسكه
هذا كره أصحاب السلطة يف تلك الفترة لإلصالح أيا كان نوعه، وكثريا ما يعدون 
صاحبه كافرا، كما فعلت الدولة العثمانية مع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حينما 

 وبعكس ذلك أطلق أصحاب )٢(دين عدت دعوته وحركته اإلصالحية خارجة عن ال
السلطة العنان ألهل البدع واملتصوفني والبلهاء حىت عال شأم عند العامة واعتقدوا فيهم 

  . الوالية
كان األبله حممد بن أيب بكر املغريب الطرابلسي املتوىف : " يقول عبد املتعال الصعيدي

ب جمالس الشراب، ممن يعتقد فيهم الوالية، وكان حي)  م١٧٨٦( هـ ١٢٠١سنة 
ويتهافت على جملسه النساء، ومع ذلك كان أهل الفضل من العلماء وغريهم حيترمونه، 

، مث أورد مثاال آخر يف هذا "وينقلون عنه أخبارا حسنة، وكان الوالة ال يردون له شفاعة 
يف أول أمره )  م١٧٩٢(هـ ١٢٠٧وكان الشيخ البكري املتوىف سنة : " الصدد فقال
ي يف الشوارع مكشوف الرأس والسوأتني، فاعتقد أهل مصر فيه الوالية، كما أبله، ميش

  . )٣(" وصاروا ينسبون له الكرامات .. هي عادم يف كل أبله
، ويورد املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت يف تارخيه قصة العرتة اليت ادعى كبري خدام املشهد 

الناس إليها الكرامات، وأرسلوا النفيسي مبصر أن السيدة نفيسة أوصت ا خريا، فنسب 

                                                
  . ٢٧ و ٢٦حماضرات يف تاريخ الدولة السعودية ص : عبد اهللا يوسف الشبل) 1(

(2) Nicholson، R. A.، Ibid P 467.   
  . ٤٢١ ص اددون يف اإلسالم: عبد املتعال الصعيدي) 3(
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  . )١(هلا اهلدايا الثمينة 
وكان ألصحاب الطرق الصوفية مرتلة عظيمة عند العامة وأصحاب السلطة فنشروا 
بذلك بدعهم بني الناس، كاختاذهم مغنيني وطبول، وأعالم وسبح كبرية ورفع الصوت 

به وغري ذلك من أنواع البدع بالذكر والغناء وتعظيم شيخ الطريقة وتقبيل أياديه والتربك 
اليت وقعت فيها الطرق الصوفية، وكان انتشار نفوذ املتصوفني بدعم من السلطة املركزية، 
بل من فقهاء املسلمني أنفسهم، ووصل قوة نفوذ أصحاب الطرق الصوفية أن توىل عدد 

  . )٢(منهم مشيخة األزهر فترة من الوقت 
ة الناس يف كافة أرجاء الدولة العثمانية ويف هذا إىل جانب ما كان منتشرا بني عام

غريها من بقاع املسلمني من بدع أصابت عقيدة التوحيد يف الصميم، فقد انتشرت يف 
البالد املختلفة قبور األولياء والصاحلني اليت بنيت عليها القباب واليت يتجه إليها الناس 

ثة والذبح والنذر والشفاعة وحنوها، بأشياء ال جيوز صرفها إال هللا تعاىل؛ كالدعاء واالستغا
وكثريا ما كانت تقام عند هذه القبور املنكرات واملفاسد وقد انتشرت هذه القبور يف 

  . أرجاء خمتلفة من أقاليم الدولة العثمانية بدعم من السلطة املركزية نفسها
يفعله يوجد يف املدينة املنورة قرب محزة وشهداء أحد، إضافة إىل ما : ففي احلجاز* 

 من األمور الشركية من دعائه والسجود له، ويف جدة ومكة يوجد قرب الزائر لقرب النيب 
  .  وقرب أيب طالب، ويف الطائف يوجد قرب عبد اهللا بن عباس- رضي اهللا عنها -خدجية 
فتوجد قبور يتربك العوام ا يف اللحية واحلديدة وجنران، ويف : أما يف اليمن* 

  . افع وعدنحضرموت والشحر وي
  . توجد قبور يف دمشق وحلب وأقصى الشام: ويف الشام* 
يوجد قرب أيب حنيفة، ومعروف الكرخي، والشيخ عبد القادر، : ويف العراق* 

 يف النجف، ومشهد احلسني وكذلك ما يفعله الشيعة عند مشهد علي بن أيب طالب 
  . والكاظم يف كربالء

                                                
 هـ، طبع دار ١١٧٢ اجلزء األول، حوادث سنة -عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار : عبد الرمحن اجلربيت) 1(

  .. بدون تاريخ) بريوت(الفارس 
  . ٤٢٣اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 2(
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 املشهور، وكذلك القرب املنسوب إىل احلسني فيوجد قرب أمحد البدوي: أما يف مصر* 
يف القاهرة وغريه من القبور اليت يأتيها الناس هناك فيستغيثون ا ويسألوا قضاء حاجام 

  . )١(وتفريج كربام 
وعلى العموم انتشرت األضرحة والقبور يف كل مكان ويف كل مدينة يف العامل 

 بل )٢( اجلاهلية األوىل فقدسوا اجلماد والنبات اإلسالمي، ومل يكتفوا بذلك بل عادوا إىل
وصلت احلال يف عباد القبور إىل أن علماءهم أخذوا يضعون الكتب هلؤالء العامة لبيان 

مناسك حج املشاهد " كيفية احلج إىل هذه القبور وإقامة البدع عندها ومسوها بأمساء 
  . )٣("  يف اليقظة واملنام وحنو ذلك واالستغاثة بالنيب 

ومن البدع اليت أساءت إىل احلياة الدينية عند املسلمني بدعة احململ، فقد اعتاد األتراك 
 حممال وهو مجل ينصب عليه هودج - عن طريق والم -العثمانيون أن يرسلوا إىل مكة 

حيمل الكسوة للكعبة املشرفة، ويزين بأنواع الزينة ويأيت إىل مكة يف موكب من الطبول 
 ويقوم بعض الناس بالتمسح به، وتقبيله زيادة يف تعظيمه، وجعلوا ذلك كله واملزامري،

  . كالسنة املتبعة املفروضة، بل توهم بعض العامة أن احململ جزء من فريضة احلج
 وما يقع فيها من األمور البدعية ومن البدع األخرى بدعة االحتفال مبولد النيب 

  . )٤(البعيدة عن جوهر اإلسالم الصحيح 
وذا كله نرى كيف ضاعت عناية األتراك العثمانيني بدين اإلسالم يف هذه األمور 
البدعية وما شاها، دون االهتمام مبا هو أهم وأوىل وذلك باحلرص على غرس اإلسالم 

 أي األتراك -كانت عنايتهم : " الصحيح يف نفوس أتباعه، يقول حممد حامد الفقي
 زخرفة املساجد، وتزويق املصاحف، وجتديد كتابة الدالئل  بالدين منصرفة إىل-العثمانيني 

  . )٥(" والربدة، وحنو ذلك 
واحلقيقة أن انتشار هذه البدع يف الدين مل يكن قاصرا على أقاليم الدولة العثمانية 

                                                
  . ١٠ ص ١زوات ذوي اإلسالم جروضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غ: حسني بن غنام) 1(
  . ٥٧املرجع السابق ص : مجال الدين الشيال) 2(
  ). ، بابطني١ط (٩٢، ٨٨ ص ١املرجع السابق ج: حسني بن غنام) 3(
  . ٢٩٥ - ٢٩١الدولة السعودية األوىل ص : ١تاريخ البالد العربية السعودية ج: منري العجالين) 4(
  . ٢٣ابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب ص أثر الدعوة الوه: حممد حامد الفقي) 5(
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فحسب، بل مشلت املناطق اإلسالمية األخرى، فبجانب بدعة إقامة القباب على قبور 
تشر يف تلك املناطق اإلسالمية الطرق الصوفية ببدعها املختلفة، ففي األولياء والتربك فيها تن

 )١(املغرب اإلسالمي وغرب أفريقيا تنتشر بني القبائل اإلسالمية هناك الطريقة التيجانية 
ويف مسلمي التركستان ااورة لروسيا انتشرت بينهم الطريقة النقشبندية، أما مسلمو اهلند 

  . )٢(ا طرق صوفية متعددة أمهها النقشبندية والششينية وغريها وأندونيسيا فانتشرت فيهم
وخنتم حديثنا يف هذا الصدد ذا التصوير عن حالة العامل اإلسالمي الدينية يف تلك 

وأما الدين فقد غشيته غاشية : " حيث قال) لوثروب ستودارد(الفترة للعامل األمريكي 
لرسالة الناس سجفا من اخلرافات وقشور سوداء، فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب ا

يومهون .. الصوفية، وخلت املساجد من أرباب الصلوات وكثر عديد األدعياء اجلهالء
الناس بالباطل والشبهات، ويرغبوم يف احلج إىل قبور األولياء، ويزينون للناس التماس 

ملسلمون غري املسلمني، وعلى اجلملة فقد بدل ا: " إىل أن قال".. الشفاعة من دفناء القبور 
وهبطوا مهبطا بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر ورأى ما 
كان يدهي اإلسالم لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من املسلمني، كما يلعن 

  . )٣(" املرتدون وعبدة األوثان 

                                                
 - ٩٣، العام اجلامعي ٣٧حماضرات يف تاريخ العامل اإلسالمي املعاصر ص : عبد الفتاح عبد الصمد منصور) 1(

  .  هـ١٣٩٤
  . ٢٥-٢٣مرجع سابق : حممد كمال مجعة) 2(
  . ٢٦٠ و ٢٥٩ ص ١املرجع السابق ج: لوثروب ستودارد) 3(
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  حال جند قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
  ة السياسية احلال) أ(

يف القرن الثالث اهلجري قامت يف منطقة جند دولة مستقلة عن دولة اخلالفة العباسية 
 ٨٦٧( هـ ٢٥٣سنة ) حممد األخيضر(اليت أسسها " الدولة األخيضرية " يطلق عليها 

 )١(، واستمرت حىت منتصف القرن اخلامس اهلجري حيث سقطت تلك الدولة )م
زأة إىل إمارات صغرية يرتبط بعضها بالدويالت اليت قامت وبسقوطها أصبحت بالد جند جم

، ودولة ) هـ تقريبا٧٥٠- هـ ٤٦٧من سنة (يف منطقة األحساء ومنها الدولة العيونية 
، مث دولة بين خالد اليت قامت عام ) هـ٩٣٢ - هـ ٧٥٠من (بين عامر بن عقيل 

  . )٢( هـ ١٠٨٠
 هـ ويف أثناء ٩٦٣قة األحساء سنة وكان األتراك العثمانيون قد استولوا على منط

حكمهم للمنطقة مل يتعرضوا إلقليم جند من قريب وال من بعيد، ولذلك مل تشهد منطقة 
 ذلك أن )٣(جند خالل تلك الفترة والة عثمانيني، وال حامية تركية جتوب خالل دياره 

وكل ما الدولة العثمانية مل تكن سياستها يف ذلك الوقت تم بإخضاع جند حلكمها، 
يهمها هو احلجاز حيث األماكن املقدسة اإلسالمية، باإلضافة إىل السواحل الغربية 
والشرقية للجزيرة العربية خصوصا بعد أن تعرضت هذه السواحل حلمالت الربتغاليني يف 

  . )٤(أثناء القرن اخلامس عشر امليالدي 
 العثمانية فترة وقد استمر العثمانيون حيكمون منطقة األحساء حىت دخلت الدولة

يف العقد السابع من القرن احلادي عشر ) حممد خان الرابع(احنطاط يف عهد السلطان 
من إجالء احلامية التركية ) براك بن غرير آل محيد(بزعامة ) بنو خالد(اهلجري، فتمكن 

ويف أوج قوة بين خالد استطاعوا مد ) م١٦٦٩(هـ ١٠٨٠واالستيالء على األحساء سنة 

                                                
  . ٢٨مرجع سابق ص: ، منري العجالين٩٨ ص ٤العرب وديوان املبتدأ واخلرب ج: عبد الرمحن بن خلدون) 1(
  . ٢١ - ٢٣املرجع السابق ص : عبد اهللا يوسف الشبل) 2(
  .  م١٩٦٠، ط بريوت ٢٣٩ و ٢٣٨ و ٩الدولة العثمانية والبالد العربية ص : ساطع احلصري) 3(
  . ١٩٥٨الد السابع عام ) الة التارخيية املصرية(لسابق املرجع ا: حممد حممود السروجي) 4(
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  . )١( الكويت وبعض بالد جند نفوذهم إىل
والواقع أنه منذ القرن اخلامس اهلجري أصبحت بالد جند مقسمة إىل إمارات 
صغرية متفرقة متنازعة، وإذا كان بعض هذه اإلمارات خاضعا للدويالت اليت قامت 

 -  على اختصاره - يف منطقة األحساء فإن من يطلع على تاريخ جند يف تلك الفترة 
ة مرعبة، وهي أن القوم كانوا يف عراك مستمر ومرابطة دائمة، وثأر تواجهه حقيق" 

ال ينقطع، يتربص بعضهم ببعض الدوائر، ويتحني أهل كل قرية الفرصة لإليقاع 
 على صغر حجمها ولكن مع - بأهل القرية األخرى، وقد ذهب يف هذه احلروب 

اجلد قد قُتل يف  أعداد كبرية، وليس من غري املتكرر أن جتد أن - كثرة تكرارها 
وأن جتد .. عراك قُتل فيه ابنه بعد عشرين عاما، وحفيده بعد عشرين أخرى وهكذا

عائلة خترج من احلكم مث تعود وخترج خمرجها مع خسائر يف األنفس يف كال 
احلالتني، هذا رغم أن هذه العائالت املتعادية قد تلتقي يف نسبها يف جد ليس بالبعيد 

  . )٢(" كثريا 
نت هذه اإلمارات والقرى ال تعرف السكينة واألمن واحلرية إال قليال، لقد كا

ففي احلرب يقتل أبناؤها، ويدمر بناؤها، وحيرق خنيلها، ويتلف زرعها، ويف فترات 
السلم حيبس الناس يف بلدام فال يستطيعون االبتعاد عنها إال مبغامرة، فبداوة تسلب 

 اإلتاوة، ودد سالمتها، وتقطع طرقها، وتنهب وتقتل وتفرض على املدن املتفرقة
  . )٣(فكانت إمارات جند يف تلك الفترة جتسيدا لقصة ملوك الطوائف يف األندلس 

ولتوضيح ذلك سنورد اآلن ثالثة نصوص كأمنوذج ملا تزخر به مصادر تلك 
الفترة يف تاريخ جند من احلوادث املفجعة، واألخبار املؤملة، وهي من بعض مؤرخي 

  : فترةتلك ال
 أي سنة مثان وتسعني - وفيها : " يقول الشيخ أمحد املنقور يف تارخيه: أوال

 قتل أمحد بن علي راعي امعة، مث آل دهيش يف امعة بعده، مث - وألف للهجرة 
                                                

حياته وفكره ص : الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ، عبد اهللا العثيمني٢٣املرجع السابق ص : عبد اهللا الشبل) 1(
٩-١١ .  

  . ٢٢مقدمة تاريخ أمحد بن منقور ص : عبد العزيز اخلويطر) 2(
  . ٣٦مرجع سابق ص : منري العجالين) 3(
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علي بن سليمان بعدهم، مث علي بن حممد عندنا، وسطوة آل حمدث على الزلفى، 
   .)١(" وقتل فوزان بن زامل يف الزلفى 

ويف سنة عشرين ومائة وألف : " يقول املؤرخ عثمان بن بشر يف تارخيه: ثانيا
قُتل سلطان بن محد القبس رئيس الدرعية وتوىل بعده أخوه عبد اهللا مث قتل، وفيها 
قتل حسني بن نفري صاحب التومي البلد املعروف يف ناحية سدير قتله ابن عمه فايز 

إن أهل حرمة ساروا إىل التومي وقتلوا فايز املذكور بن حممد وتوىل بعده يف التومي، مث 
مث غدر ناصر بن محد يف فوزان فقتله، فتوىل يف التومي حممد .. وجعلوا يف البلد فوزان

بن فوزان فتماأل عليه رجال فقتلوه منهم املفرع وغريه من رؤساء البلد وهم أربعة 
ل واحد شاخ يف ربعها رجال، فلم تستقر والية ألحدهم، فقسموا البلد أرباعا ك

  . )٢(" فسموها املربوعة أكثر من سنة 
: " ما نصه) ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب(يقول صاحب كتاب : ثالثا

.. ال هناك رئيس قاهر يردع الظامل وينصر املظلوم، بل كان كل من احلكام حاكم بلده
هم وحوادثهم إىل العرف ال إىل فكان البدو يتحاكمون يف قصص.. والبداوة إذا قبائل شىت

وكان .. وأولئك احلكام طاغون لكوم يصدون الناس عن اتباع حكم الشرع.. الشرع
  . )٣(" أهل احلضر أهل املدن من جند دائما بعضهم حيارب بعض 

 - يف تلك الفترة -إن أوضح معطيات النصوص السابقة أن بالد جند كانت دائما 
عر وعدم االستقرار يف أمور حياا كلها، أنتجتها تلك تعيش حياة ملؤها اخلوف والذ

 تعطي فكرة - حبق -احلروب والفنت اليت تطحنه عسكريا وخلقيا ونفسيا وفكريا، وهي 
واضحة عن مدى تفكك اتمع الذي وجد يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيما 

  . )٤(ا للخالص منها بعد منقذا له من دوامة كان جيري يف فلكها دون أن يعرف طريق

                                                
  . ٦٣تاريخ الشيخ ابن منقور ص : أمحد بن حممد املنقور) 1(
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  احلالة الدينية ) ب(
لعل من أهم املصادر اليت تعطينا تصويرا شامال عن احلياة الدينية يف بالد جند قبل دعوة 

 )١(الشيخ حممد بن عبد الوهاب هي مؤلفات علماء ومؤرخي الدعوة السلفية وأتباعها 
  .  بشروعلى رأسهم عمدتا مؤرخي جند الشيخ حسني بن غنام، وعثمان بن

وقد جيد الباحث يف هذا الصدد بعض التناقضات يف تصوير احلالة الدينية يف جند 
خاصة يف كتب املؤرخني احملدثني، وبعض هؤالء يبالغ يف تصوير احلالة السيئة يف بالد جند 

: " قال عن أهل جند يف ذلك الزمن) بلجريف(يف تلك الفترة مبالغة كبرية حىت إن الرحالة 
 )٢(" آن وما عادوا يعرفون يف أي جهة تقع القبلة وتناسوا الزكاة والصيام واحلج أمهلوا القر

أنقى بلدان العامل " والبعض اآلخر يغالط احلقيقة فيصف بالد جند يف تلك الفترة بأا 
  . )٣(كما وصفها لوثروب ستودارد ". اإلسالمي إسالما وأطهر األقطار دينا 
اليت عاجلت تاريخ تلك الفترة من بالد جند نرى أن وبالرجوع إىل املصادر املوثوقة 

كال من هذين الوصفني قد جانب الصواب، حقيقة أن بالد جند مل تكن أسعد حظا من 
باقي أقطار العامل اإلسالمي، فقد جرفها تيار االحنراف عن الدين اإلسالمي الصحيح من 

 -ات األخرى لغري اهللا شرك وبدع وخرافات كالدعاء والنذر والذبح وصرف أنواع العباد
لكنها مل تصل يف احنرافها أن تناسى أهلها شعائر اإلسالم من صالة وزكاة وصيام وحج، 

  . وخاصة أهل احلاضرة
وعندما قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته يف بالد جند كان اخلالف بني الشيخ 

 )٤(مل يعارضه أحد بشأا وبني خمالفيه على أساس التوحيد، أما بقية أعمال اإلسالم فإنه 
وعند قيام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته وقبله كان يف جند عدد من العلماء بعضهم 
تلقى العلم يف مصر والشام وغريها، وكان هؤالء العلماء على املذهب احلنبلي حيث كان 

ل بداية مذهب اإلمام أمحد بن حنبل هو املتبع يف تلك العهود، وكان انتشاره يف جند قب
                                                

  . ٥آثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص : أمحد بن حممد الضبيب) 1(
(2) Palgrave: W. Narraative of a years Journey through central and Eastren Arabia )1862-1863( ndon 

1865. 2. P. 370.   
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  . )١(القرن العاشر اهلجري، وهناك عدد قليل من العلماء على املذهب الشافعي واحلنفي 
وإذا كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد القى معارضة من بعض هؤالء العلماء يف 
دعوته السلفية مع ما كان لبعضهم من إنتاج علمي، فإننا جند بعض علماء جند السابقني 

 له قد آمنوا بنفس الفكرة اليت آمن ا الشيخ حممد بن عبد الوهاب من للشيخ واملعاصرين
انتشار البدع والشركيات املخالفة للعقيدة اإلسالمية مثل صرف أنواع العبادة ألصحاب 

 وذلك ألن هؤالء العلماء )٢(األضرحة والقبور كالذبح عندها والنذر واالستغاثة وحنوها 
اليت استقى منها الشيخ أفكاره، وهي باإلضافة إىل استقوا أفكارهم من نفس املصادر 

الكتاب والسنة كتب الشيخني، شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريها من 
كتب السلف الصاحل، ولكنهم مل يتمكنوا من نشر أفكارهم خوفا على أنفسهم أو خشية 

  . من مواجهة األهايل
دة اإلسالمية الصحيحة معظم بالد جند من ومن هنا فقد عم االحنراف عن أساس العقي

أقصاها إىل أقصاها من شرك وبدع وخرافات كالدعاء والذبح والنذر واالستغاثة وغريها 
من أنواع العبادة اليت ال جيوز صرفها إال هللا تعاىل باإلضافة إىل التوسل باألولياء 

 جلب النفع ودفع والصاحلني، وتقديسهم واالعتقاد باجلمادات كاألشجار واألحجار يف
الضر، حىت أصبح كثري من املسلمني مسلمني باالسم فقط لكنهم بعيدون كل البعد عن 

  . حقيقة اإلسالم
مظاهر االحنراف عن اإلسالم الصحيح يف ) حسني بن غنام(وقد فصل املؤرخ النجدي 

 الذي فك سجعه وحرره الدكتور ناصر )٣(" روضة األفكار واألفهام " جند يف تارخيه 
، وقد مثل حسني بن غنام ملظاهر هذه االحنرافات بتعظيم "تاريخ جند " الدين األسد باسم 

  . الناس يف جند للقبور، واألشجار، واألحجار، واألولياء
ضرار بن ( يف اجلبيلة، وقرب ) زيد بن اخلطاب(فيذكر منها قرب : أما القبور) أ(
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هللا عنهم يف قريوه بالدرعية، وكل يف شعيب غبرياء، وقرب بعض الصحابة رضي ا) األزور
هذه القبور يتوجه إليها العامة يدعون أصحاا لتفريج الكرب وكشف النوب وقضاء 

  . )١(احلاجات 
فيذكر أن النساء والرجال يأتون بليدة الفدا حيث يكثر ذكر : أما األشجار) ب(

ملرأة إذا تأخرت يتربكون به ويعتقدون فيه، فكانت تأتيه ا) الفحال(النخل املعروف بـ 
يا فحل الفحول أريد زوجا قبل : عن الزواج فتضمه بيديها ترجو أن يفرج كرا وتقول

احلول، وكذلك شجرة الطرفية ينتاا طوائف من الناس فيتربكون ا، وتعلق املرأة فيها 
  . خرقا إذا ولدت ذكرا لعله يسلم من املوت

 الذي يزعمون أن اهللا فلقه هلا فيذكر منها غار بنت األمري: أما األحجار) جـ(
لتعتصم به من أحد الفسقة الذي أراد هتك عرضها، فكان الناس يرسلون إىل ذلك الغار 

  . اللحم واخلبز ويبعثون بصنوف اهلدايا
وهو من أهل اخلرج افتنت " تاج " فيذكر منهم ويل عند العامة امسه : أما األولياء) د(

يت فصرفوا إليه النذور، وتوجهوا إليه بالدعاء، واعتقدوا به الناس وسلكوا فيه سبيل الطواغ
فيه النفع والضر، وكانوا يأتونه لقضاء شؤوم أفواجا وكان أعمى، فزعموا أنه يأيت من 
اخلرج إىل الدرعية بدون قائد، وذلك لتحصيل ما جتمع له من النذور واخلراج، ويذكر ابن 

  . )٢(اس أعوانه وحاشيته غنام أن احلكام يف املنطقة خافوه وهاب الن
أما البادية فلم تكن أسعد منها إن مل تكن أسوأ . هذه هي حالة احلاضرة يف بالد جند

حاال، وذلك أن طبيعة احلياة الصحراوية جبفائها ورهبتها وتفرق سكاا، باإلضافة إىل 
العوامل انتشار األمية بينهم، وعدم قيام دولة ذات سلطان حتمل الناس على احلق، كل هذه 

وإذا كانت املصادر . )٣(جعلت من البادية مرتعا خصبا ألنواع الشرك والبدع واخلرافات 
التارخيية اليت بني أيدينا قد أمهلت احلديث عن حالة البادية، فقد أشار ابن بشر يف تارخيه 
إىل وجود أنواع شركية فيها، كالذبح لغري اهللا طلبا للشفاء من بعض األمراض عند بعض 
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راشد ( باإلضافة إىل عبادة األشجار واألحجار اليت أشار إليها الشاعر العامي )١(بائل الق
  : بقوله) اخلالوي

  فإن سلت قومي يا منيـع فـال تـسل          


      ٢(أحجار وأشـجار يعبـدون خايبـه(   
 ومهما يكن من شيء فإنه كلما مرت األعوام واأليام ازدادت احلالة سوءا يف احلاضرة

 رمحه - اهللا بانبالج فجر جديد حني قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب والبادية، حىت أذن
 بدعوته املباركة على حني فترة من دعاء املصلحني فأشرقت اجلزيرة العربية بنور -اهللا 

  . هذه الدعوة وتبدلت فيها مظاهر احلياة كلها
  الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

  نشأته العلمية 
الوهاب بدراسات كثرية قام ا مؤلفون متعددون حظيت حياة الشيخ حممد بن عبد 

مسلمون وغري مسلمني، قدامى وحمدثون، وكلها تتحدث عنه بصفته رائدا يف جمال 
اإلصالح والتجديد، وجتيء تلك الدراسات على شكل مؤلفات مستقلة عن شخصية 

 فإننا ومن هنا. الشيخ ودعوته، وبعضها تضمنتها كتب التاريخ العام أو تاريخ الشخصيات
سنوجز يف حديثنا عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اعتمادا على تلك الدراسات من 

 على املواضع - بعض الشيء -ناحية، ودرءا للتكرار من ناحية أخرى، وإن كنا سنركز 
  . اليت تلقي الضوء على حقيقة دعوته املباركة

  : نشأته العلمية
 سليمان بن علي من املشارفة، أحد فروع هو الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن

 ١١١٥ يف بلدة العيينة مشال غريب الرياض سنة - رمحه اهللا -الوهبة من قبيلة متيم، ولد 
ونشأ ا، ويصفه ابن غنام بأنه حاد الذهن، ذكي، نبيه، فطن، فصيح )  م١٧٠٣(هـ 

  . )٣(اللفظ، سريع احلفظ، حفظ القرآن وملا يبلغ العاشرة من عمره 
عامل من ) سليمان بن علي(كانت بيئته اليت نشأ فيها بيئة علمية دينية صاحلة، فجده و

                                                
  . ٢٠ و ١٩ ص ١املرجع السابق ج: عثمان بن بشر) 1(
  . م١٩٧٢ هـ ١٣٩٢ نشر دار اليمامة بالرياض عام ٢٣٨ و ٢٣٧راشد اخلالوي ص : عبد اهللا بن مخيس )2(
  . ٢٥ ص ١ ويف ط أبابطني ج٧٥تاريخ جند، حتقيق ناصر الدين األسد ص : حسني بن غنام) 3(
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عبد (علماء جند يف عصره، انتهت إليه الفتيا يف جند، وألّف منسكا مشهورا، وأبوه 
من علماء بلده، توىل قضاء بلديت العيينة مث حرميالء، وعمه إبراهيم ) الوهاب بن سليمان

  . )١(قديرا بن سليمان كان عاملا 
وقد تلقى الشيخ العلم يف البداية على يد والده حيث درس عليه كتب الفقه احلنبلي، 
مث أخذ يزيد يف معلوماته بالقراءة اخلاصة، حيث أخذ يقرأ كتب التفسري واحلديث 
واألصول، وقد ساعده حبه للقراءة وشغفه ا أن يطلع على كل ما يقع يف يده من كتب 

 كتب احلنابلة متداولة بني علماء جند نتيجة النتشار هذا املذهب يف جند الدين، وملا كانت
كما سبق، فقد اهتم الشيخ بقراءا، وخاصة قراءة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه 

 )٢(ابن القيم، فاهتم الشيخ بقراءة كتبهما بعناية خاصة حىت إنه أخذ ينسخ الكثري منها 
بلندن حىت اآلن كتب لشيخ اإلسالم ابن تيمية خبط الشيخ وتوجد يف املتحف الربيطاين 

 واملطلع على مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب يرى أثر ابن )٣(حممد بن عبد الوهاب 
تيمية وابن القيم على كتاباته واضحا، فقد اعتد الشيخ بأقواهلما، وتأثر بأفكارمها، واستنار 

 )٤(يح عقيدته، وتوجيه حياته ومنهج دعوته بآرائهما، فكان لذلك أثره الكبري يف تصح
  . لذلك أكثر الشيخ من النقل عنهما يف مؤلفاته بشكل ملحوظ

ميكننا بعد ذلك أن جنمل العوامل اليت أثرت يف نشأة الشيخ نشأة دينية علمية يف مخسة 
  : عوامل
وما اتصف به من الذكاء والفطنة وسرعة احلفظ وحبه : استعداده الشخصي) ١(
  . ءة وكثراللقرا

سواء كان قد تلقى عنهم العلم مباشرة أو تأثر مبؤلفام كابن تيمية : أساتذته) ٢(
  . وابن القيم

  . حيث كان جده وأبوه وعمه من علماء بلده: أسرته العلمية) ٣(

                                                
  . ١٠٣ و٨السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، خمطوطة، ورقة : يدحممد بن عبد اهللا بن مح) 1(

(2) Nicholson: Ibid. pp 463-464.   
، فرباير ١٤٧الوهابية وزعيمها الشيخ حممد بن عبد الوهاب، جملة العريب، العدد : حسن عبد اهللا آل الشيخ) 3(

  .  م١٩٧١
  . ٣١املرجع السابق ص : عبد اهللا يوسف الشبل) 4(
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ظروف جمتمعه وما كان يعيش فيه من احنراف عن مبادئ اإلسالم الصحيح يف ) ٤(
  . إىل التعمق يف دراسة العلوم اإلسالمية ليعرف حقيقة األمركثري من أموره دفع بالشيخ 

  . رحالته العلمية وأثرها الواضح على اجتاهه العلمي اإلصالحي بعد ذلك) ٥(
  رحالته العلمية 

على أساتذته وبقراءاته الشخصية عزم على ) العيينة(ملا أكمل الشيخ تعليمه يف بلدة 
للعلم والزيادة فيه كعادة السلف الصاحل، فبدأ حبج بيت االرحتال إىل البلدان ااورة طلبا 

 مث اجته من مكة إىل املدينة وأقام فيها حينا، أخذ فيها العلم - للمرة الثانية -اهللا احلرام 
  : الذي أجاز الشيخ من طريقني) عبد اهللا بن سيف النجدي(على الشيخ 
  . ي باإلمام أمحدطريق ابن مفلح عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وينته: أوهلما
  . )١(طريق عبد الرمحن بن رجب عن ابن القيم إىل اإلمام أمحد : ثانيهما

، ويروي ابن بشر أن )حممد حياة السندي(كما أخذ العلم يف املدينة على الشيخ 
 فرآه الشيخ حممد وقف يوما عند احلجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون بقرب النيب 

إن هؤالء مترب ما هم فيه : ما تقول؟ قال الشيخ: سندي فقال للشيخالشيخ حممد حياة ال
فتلقى ) البصرة( مث خرج الشيخ من املدينة مارا ببالد جند إىل )٢(وباطل ما كانوا يعملون 

، درس عليه يف النحو واللغة )حممد اموعي(العلم فيها على عدد من العلماء منهم الشيخ 
ان يدعو الناس إىل التوحيد، وإخالص العبادة هللا، ويقول واحلديث والفقه، ويف البصرة ك

إن حمبة األولياء والصاحلني باتباع هديهم وآثارهم وليس باختاذهم آهلة من دون اهللا، : " هلم
؛ مما جعل الشيخ يتعرض "وأن العبادة كلها هللا يكفر من صرف منها شيئا إىل سواه 

روج من البصرة يف العراق قاصدا بالد ملضايقات من عامة الناس فاضطره ذلك إىل اخل
الشام لوال أن نفقته ضاعت منه يف الطريق، فقفل راجعا إىل جند، ومر يف طريقه باألحساء 

وأخذ عنه يف ) عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي األحسائي(ونزل على الشيخ 
د انتقل إليها من العيينة ، وكان أبوه ق)حرميالء(التفسري واحلديث، مث اجته من األحساء إىل 

ابن غنام ( هذه جممل رحالت الشيخ عند عمديت مؤرخي جند )٣(خلالف مع حاكمها 
                                                

  . ٤٢ و ٤١املرجع السابق ص : مد حامد الفقيحم) 1(
  . ٢١ و ٢٠ ص ١املصدر السابق ج: عثمان بن بشر) 2(
  . ٢٠-١٩ ص ١عنوان اد ج: وابن بشر) ط أبابطني (٢٨ ص ١روضة األفكار واألفهام ج: حسني بن غنام) 3(
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  ). وابن بشر
  : وذا يظهر لنا

مكة، املدينة املنورة، البصرة، :  أن البالد اليت زارها الشيخ يف هذه الرحالت هي- ١
  . األحساء
عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف، والشيخ الشيخ :  وأن املشايخ الذين أخذ عنهم هم- ٢

حممد حياة السندي يف املدينة املنورة، والشيخ حممد اموعي يف البصرة، والشيخ عبد اهللا 
  . بن عبد اللطيف األحسائي يف األحساء

من تفسري وحديث (علوم الدين :  وأن العلوم اليت تلقاها عن هؤالء املشايخ هي- ٣
يف ) ملع الشهاب(، لكن صاحب كتاب )و وصرف وبالغةحن(، وعلوم اآللة من )وفقه

 له رأي خاص يف رحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(سرية حممد بن عبد الوهاب 
  . خيتلف جذريا عن ما ذكره عمدتا مؤرخي جند سواء يف البلدان أو املشايخ أو العلوم

، وبالد ) وبغدادالبصرة(يذكر أن الشيخ زار القصيم، والعراق ) البلدان( ففي - ١
حلب (، وبالد الشام )كردستان، ومهذان، وأصفهان، والري، وقم، وقرية أيب لباس(فارس 

  . مث عاد إىل بالده مارا مبكة املكرمة) القاهرة(، ومصر )ودمشق وبيت املقدس
عبد الرمحن بن : الذين درس عليهم يف تلك البالد فيذكر منهم) املشايخ( وأما - ٢

يمي يف القصيم، وعبد الكرمي الكردي الشافعي يف بغداد، ومريزجان أمحد وحسان التم
  . األصفهاين، وحممد املغريب يف أصفهان

اليت درسها على أولئك فيذكر التفسري واحلديث، وعلوم اآللة، ) العلوم( وأما - ٣
وعلم اهليئة واملنطق، والفلسفة، واهلندسة، والتصوف، والرياضيات وغريها، كما يذكر أن 

  . شيخ كان جييد اللغة التركيةال
عن رحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب ) ملع الشهاب(هذا جممل ما ذكره صاحب 

                                                
وهو كتاب ) لك عبد العزيزط دارة امل (١٣-٩ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب ص : مؤلف جمهول) 1(

أما ناسخه فهو . يبحث يف سرية الشيخ وبعض أحداث تاريخ الدولة السعودية األوىل ومؤلفه ال زال جمهوال
وقد طبع الكتاب مرتني يف   هـ،١٢٣٣وفرغ من نسخه يف حمرم عام ) حسن بن مجال بن أمحد الريكي(

بتحقيق الشيخ ) دارة امللك عبد العزيز(ة يف الرياض بريوت بتحقيق الدكتور أمحد مصطفى أبو حاكمة، والثاني
  . عبد الرمحن آل الشيخ



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٢٤

وعن ) مكة(و ) البصرة(وهو ال يتفق مع ما ذكره ابن غنام وابن بشر عن البلدان إال يف 
  . ريالعلوم إال فيما ذكره عن علوم الدين وعلوم اآللة، أما املشايخ فاالختالف بينهم جذ

والواقع أن الباحث املتعمق يطمئن كثريا إىل ما ذكره ابن غنام وابن بشر عن رحالت 
  : الشيخ لألسباب اآلتية

  . )١( أن ابن غنام وابن بشر أدرى بتفاصيل حياة الشيخ من غريمها - ١
ال زال جمهوال، وهو يتحامل كثريا على الشيخ حممد بن ) ملع الشهاب( أن مؤلف - ٢

ودعوته، فيجب على الباحث أن يأخذ معلوماته عن الدعوة وصاحبها حبذر عبد الوهاب 
  . شديد
 إننا ال جند يف كتابات الشيخ نفسه من رسائل وكتب أي أثر ملا ذكره صاحب - ٣

اللمع عن هذه الرحالت سواء يف البلدان اليت زارها أو عن مشاخيه فيها أو عن العلوم اليت 
  . درسها عليهم

ال جند هلا أي أثر يف كتابات الشيخ ) ملع الشهاب(ليت ذكرها صاحب  أن العلوم ا- ٤
ومناظراته مع أن احلاجة قد تدعو إىل استخدام بعضها مثل الفلسفة واملنطق يف اجلدل 

  . )٢(واملناظرة 
 أننا ال جند ملا ذكره صاحب اللمع أي أثر يف كتابات علماء الدعوة ومؤرخيها - ٥

يس من املعقول أال جند هلا أي أثر يف كتابات أولئك الذين ولو كان ما ذكره صحيحا، فل
حرصوا على تدوين حياة الشيخ ودعوته بالتفصيل خاصة ما يتصل بفضائله، ومعلوم أن 
السفر يف طلب العلم فضيلة، ولو كان الشيخ قد سافر إىل بلدان أخرى غري اليت ذكروا ملا 

  . )٣(توانوا يف تدوين ذلك وتفصيله 
املعاصر للشيخ حممد ) كارسنت نيبور(ى الرغم مما ذكره الرحالة األوريب  أنه عل- ٦

من )  م١٧٦٥( هـ ١١٧٨بن عبد الوهاب يف رحلته إىل بعض أجزاء اجلزيرة العربية عام 
  . )٤(أن الشيخ زار بغداد وبالد فارس 

                                                
  . ٩٤٤ص )  هـ١٣٩٠عام  (١٠جملة العرب، السنة الرابعة ج: محد اجلاسر) 1(
  . ٢٢الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته ص : عبد اهللا الشبل) 2(
  . ٤٣اب حياته وفكره ص الشيخ حممد بن عبد الوه: عبد اهللا العثيمني) 3(

(4) Niebuhr). C )Travels through Arabia. Vol. 2p 131- 134.   
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عن الشيخ ) نيبور(إال أنه ال ميكن قبول ما ذكره دون حتفظ خصوصا وأن يف كالم 
  . )١(وته أخطاء دينية وتارخيية واضحة ودع

 أن الكتاب املتأخرين الذين وافقوا ملع الشهاب يف كالمهم عن رحالت الشيخ - ٧
 هذا )٢(ال حيتج م، إذ ال شك أم قد تأثروا أو نقلوا عن ملع الشهاب كليا أو جزئيا يف 

  . الصدد
ه، ووسعت مداركه ومهما يكن من أمر فقد فتحت هذه الرحالت أمام الشيخ تفكري

 )٣(وعلومه، فاطلع على الفساد الديين والسياسي الذي يعيشه العامل اإلسالمي حينذاك 
فعاد إىل بلده وكله عزمية وأمل بأن يقوم بإصالح هذا الفساد بقدر ما يسعه جهده عمال 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل  { بقول رسول اهللا 

  . )٤( } يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
  مراحل الدعوة 

لقد أوجبت الظروف السياسية للدعوة أن متر بعدة مراحل كان هلا أكرب األثر يف 
اجلزيرة العربية فحسب بل يف العامل تكوينها حلركة إصالحية هامة، ليس يف منطقة 

اإلسالمي بأسره، ويستطيع الباحث أن يستخلص هذه املراحل عند تتبعه حلياة الشيخ يف 
حرميالء، مث العيينة، مث الدرعية، فعندما وصل الشيخ إىل حرميالء أخذ جيهر بدعوته وينكر 

لد الشيخ منعه من ذلك ما يفعله اجلهال من البدع والشرك يف األقوال واألفعال، ولكن وا
خوفا على ابنه من ثورة العامة، فاجته الشيخ يف هذه الفترة إىل البحث والتحصيل وألف 

أعلن دعوته من جديد )  م١٧٤٠( هـ ١١٥٣حىت إذا تويف والده سنة ) التوحيد(كتاب 

                                                
نيبور ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، جملة كلية العلوم االجتماعية، العدد : انظر عبد اهللا العثيمني) 1(

  . ١٨٣- ١٧٥ص )  هـ١٣٩٨(الثاين 
حماضرات يف تاريخ شرقي (، وأمحد أبو حاكمة ٥٦ص ) صالحيةاحلركات اإل(انظر مثال مجال الدين الشيال ) 2(

حياة الشيخ حممد بن عبد (، وحسن خزعل )داعية التوحيد(، وعبد العزيز سيد األهل ١٥٦ص ) اجلزيرة
  . يف حديثهما عن رحالت الشيخ) الوهاب

(3) Nicholson: Ibid p. 466.   
،  )١١٤٠(أبو داود الصالة ، )٥٠٠٨(ائي اإلميان وشرائعه النس، )٢١٧٢(الترمذي الفنت ، )٤٩(مسلم اإلميان ) 4(

  ). ٣/٥٤(أمحد ، )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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ة ال تصلح لنشر الدعوة لعدم استتباب األمن فيها نتيج) حرميالء(لكنه مل يلبث أن قرر أن 
النقسام أهلها وانقسام احلكم فيها مما جعل الشيخ يتعرض خلطر عبيدها، الذين ضاقوا 

 مما جعل )١(ذرعا بزجر الشيخ هلم وحده من متاديهم وفسقهم حىت إم قرروا قتل الشيخ 
 فأهلها يعرفهم وحكمها مستقر - مسقط رأسه -) العيينة(الشيخ يعزم على العودة إىل 

الذي ) عثمان بن محد بن معمر(كان حاكم العيينة يف ذلك الوقت أكثر من حرميالء، و
فتح صدره للدعوة، ووعد الشيخ بنصرته ونشر دعوته، فمهد ذلك النتقال دعوته من 
مرحلة الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل املرحلة العملية يف تطبيق مبادئ 

  : الدعوة، ومتثل ذلك يف أمور ثالثة
يف اجلبيلة، وقد بدأ ) زيد بن اخلطاب(قباب املقامة على القبور مثل قرب  هدم ال- ١

  . الشيخ بنفسه يف هدم القبة، مث تبعه أصحابه فهدموها
يف العيينة قطعها الشيخ ) الذيب( قطع األشجار اليت يتربك ا العامة مثل شجرة - ٢

  . يف الدرعية) قريوه(بنفسه وشجرة 
إىل الشيخ وأقرت بالزنا، وطلبت إقامة حد اهللا عليها،  رجم الزانية اليت جاءت - ٣

وأقرت عند الشيخ أربع مرات يف أربعة أيام، فلما تيقن الشيخ من توفر شروط إقامة احلد 
  . )٢(أول من بدأ برمجها ) عثمان بن معمر(عليها أمر ا فرمجت ألا حمصنة، وكان 

ديدة مل يعتادوها مما جعلهم أمام لقد رت هذه األعمال كلها الناس، ألا أشياء ج
قسم آمن بذلك وأقر به، وقسم أنكره وحاربه وكان من ضمن هؤالء : ذلك قسمني

من آل عريعر الذي كان ) سليمان بن حممد بن غرير(حاكم األحساء من بين خالد وهو 
) ابن معمر(إىل ) ابن غرير(له ما يشبه النفوذ السياسي على حاكم العيينة، لذلك أرسل 

حاكم العيينة برسالة يتوعده ويتهدده بقطع راتبه السنوي إن مل خيرج الشيخ من بلده، وملا 
مل تكن دعوة الشيخ قوية يف تلك الفترة حبيث يعوض ابن معمر ذه القوة ما يفقده من 
كسب مادي من حاكم األحساء، فقد أذعن ابن معمر لتهديده، وأمر الشيخ باخلروج إىل 

لقرا من ناحية، وملا يعرفه من سرية حسنة حلاكمها، ) الدرعية(ار أي بلد يشاء، فاخت

                                                
  . ٣٠ ص ١املرجع السابق ج: حسني بن غنام) 1(
  . ٢٣ و ٢٢ ص ١املرجع السابق ج: عثمان بن بشر) 2(
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  . )١(إضافة إىل استقالل صاحبها وعدم خضوعه لسيطرة خارجية 
ولقد أحسن الشيخ االختيار، فكان انتقاله إىل الدرعية موفقا، فقد أحسن حاكم 

مينع منه نساءه استقباله والترحيب به، ووعده بأن مينعه مما ) حممد بن سعود(الدرعية 
وأنا : أبشر ببالد خري من بالدك وبالعزة واملنعة، فرد عليه الشيخ قائال: " وأوالده وقال له

أبشرك بالعز والتمكني والنصر املبني، وهذه كلمة التوحيد اليت دعت إليها الرسل كلهم 
قطارها فمن متسك ا وعمل ا ونصرها ملك ا العباد والبالد، وأنت ترى جندا كلها وأ

أطبقت على الشرك واجلهل والفرقة وقتال بعضهم بعضا، فأرجو أن تكون إماما جيتمع 
، مث أخذ الشيخ يشرح لألمري حممد بن سعود دعوته "عليه املسلمون وذريتك من بعدك 

  . )٢(وما تدعو إليه حىت اقتنع ا، فتعاهدا معا على نشر مبادئ الدعوة املباركة 
تفاق الدرعية(يا بـ وهكذا مت ما يعرف تارخي  هـ ١١٥٧املشهور سنة ) ا

 نقطة حتول هامة يف تاريخ تلك الدعوة ويف حياة -  حبق - ، فكان ) م١٧٤٤(
لعربية  يقظة ا ل جند الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية بل ويف تاريخ ا

  . )٣(واإلسالمية احلديثة 
و الناس باحلكمة واملوعظة  يف الدرعية سنتني يدع-رمحه اهللا -وقد بقي الشيخ 

احلسنة، فكان يرسل برسائله ومناظراته إىل أهل البلدان ااورة ورؤسائهم وعلمائهم، 
فمنهم من قبل واتبع احلق، ومنهم من أىب وعارض، ولكن مل يستمر احلال على ذلك 
طويال، فقد قام أولئك املعارضون على الشيخ ودعوته بالعدوان، وأعلنوا تكفري الشيخ 

 دفاعا عن النفس أمام أولئك )٤(وأتباعه وإباحة دمائهم، فأمر الشيخ حينئذ أتباعه باجلهاد 
املعارضني من ناحية، وكسر الطوق وإزاحة حجر العثرة أمام نشر هذه الدعوة من ناحية، 

) مرحلة اجلهاد حلمل الناس على احلق(فانتقلت الدعوة بذلك إىل مرحلة جديدة ثالثة هي 
الصاحل لنشر الدعوة، والعودة باملسلمني إىل منهج اهللا وشرعه واتباعه عقيدة ويئة اجلو 
  . ومنهج حياة

                                                
   .٣٦حماضرات يف تاريخ الدولة السعودية ص : عبد اهللا الشبل) 1(
  . ٢٥ و ٢٤ ص ١املرجع السابق ج: عثمان بن بشر) 2(
  . ٧٥ ص ١نشأة احلركة العربية احلديثة ج: حممد عزة دروزة) 3(
  . ٣٣ ص ١املصدر السابق ج: حسني بن غنام) 4(
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  الفصل الثاين مبادئ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
  متهيد 

  : قبل الدخول يف تفاصيل الدعوة وأفكارها حنب أن نشري إىل أمرين هامني
ع الدعوة ألنفسهم، ومل يقبلوا إطالقه لقب مل خيتاره أتبا" الوهابية " أن لقب : أوهلما

 تنفريا للناس منهم، وإيهاما - على اختالفهم -عليهم، لكنه أطلق من قبل خصومهم 
للسامع أم جاءوا مبذهب خامس خيالف املذاهب اإلسالمية األربعة الكربى واللقب الذي 

   ".الدعوة السلفية "  ودعوم )١(" السلفيون " يرضونه ويتسمون به هو 
جناية على الواقع واحلقيقة هلذه الدعوة فهي جناية ) الوهابية(وإذا كان تلقيبهم بـ 

أيضا على التاريخ نفسه، فقد أوقع ذلك كثريا من املؤرخني املستشرقني يف غلطة وهي 
وجعلوه " عبد الوهاب " نسبة هذه احلركة اإلصالحية املباركة إىل والد الشيخ حممد وهو 

  . )٢( واحلركة اإلصالحية مؤسسا هلذه الدعوة
أن هذه الدعوة ليست ذات مذهب خاص ا، وإمنا هي الدعوة إىل اإلسالم : وثانيهما

بكل مبادئه وتعاليمه اخلالصة من شوائب الشرك والوثنية والبدع، وإذا كان أتباع الدعوة 
ألن قد واجهوا يف دعوم ألوانا من املعارضة بالسيف والقلم واللسان، فما ذاك إال 

اإلسالم الصحيح أصبح يف ذلك الوقت غريبا يف النفوس وبعيدا عنها، وصدق الدكتور طه 
قلت إن هذا املذهب جديد وقدمي معا، والواقع أنه جديد : " حسني حني قال عن الدعوة

بالنسبة إىل املعاصرين ولكنه قدمي يف حقيقة األمر، ألنه ليس إال الدعوة القومية إىل اإلسالم 
لنقي املطهر من كل شوائب الشرك والوثنية، هو الدعوة إىل اإلسالم كما جاء به اخلالص ا

  . )٣(" النيب خالصا هللا وحده ملغيا كل واسطة بني اهللا والناس 

                                                
 م، ١٩٧١، فرباير ١٤٧الوهابية وزعيمها حممد بن عبد الوهاب، جملة العريب، العدد : حسن عبد اهللا آل الشيخ) 1(

  . ٢٦ص 
  ).  م١٩٥٧( هـ ١٣٧٦ ط بريوت عام ٢١٢آل سعود ص : أمحد علي) 2(
  .  وما بعدها١٣احلياة األدبية يف جزيرة العرب ص : طه حسني) 3(
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  أهداف الدعوة ومصادرها 
  أوال القرآن الكرمي 

دف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل تصحيح العقيدة اإلسالمية وتطهريها مما 
 وذلك عن طريق تنظيم العالقة بني اخلالق )١( ا من أدران الشرك والبدع واخلرافات علق

واملخلوق حبيث يعترف املخلوق بسلطان اخلالق عليه يف مجيع األمور، لذلك ال يلتفت إال 
إليه وال يتعلق إال به، كما دف الدعوة إىل العودة باإلسالم إىل ما كان عليه زمن 

ريق تركيز النشاط اإلنساين للقيام بتطبيق أحكام اإلسالم وحدوده  وذلك عن ط النيب
 وإقامة جمتمع إسالمي متكامل يؤمن باإلسالم عقيدة وعبادة )٢(وشعائره الظاهرة والباطنة 

  . وشريعة ومنهج حياة
  : وتعتمد الدعوة على ثالثة مصادر هامة

  : القرآن الكرمي: أوال
، ويظهر اهتمام صاحب الدعوة الشيخ حممد بن وهو املصدر األول للتشريع اإلسالمي

عبد الوهاب بالقرآن الكرمي أنه حفظه وهو مل يبلغ العاشرة من عمره، واملطّلع على 
مؤلفات الشيخ ورسائله يرى اهتمام الشيخ وتقديره الكبري لكتاب اهللا تعاىل عن طريق 

 أن تصبح مجعا سرده آليات من القرآن الكرمي تؤيد آراءه، حىت تكاد بعض مؤلفاته
 ويف كتاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب )٣(للنصوص سواء من القرآن أو السنة النبوية 

، ويبني الشيخ "الوصية بكتاب اهللا " يعقد فيه فصال بعنوان " أصول اإلميان " باسم 
وأعتقد أن القرآن : " اعتقاده يف القرآن الكرمي يف رسالته إىل أهل القصيم حيث يقول

 مرتل غري خملوق،منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده كالم اهللا

                                                
  . ٣٨املرجع السابق ص : عبد اهللا يوسف الشبل) 1(
 السنة -عدد األول  ال-حركة اإلصالح الديين يف القرن الثاين عشر، جملة البحوث اإلسالمية : عبد اهللا اخلياط) 2(

  . ١٤٠ - ١٣٧ هـ ص ١٣٩٥األوىل، رجب وشعبان ورمضان سنة 
ص )  م١٩٥٨(دعوة احلركات، اإلصالح الديين السلفي، الة التارخيية املصرية، الد السابع، : صالح العقاد) 3(

٩٠ .  
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  . )١( ورسوله وأمينه على وحيه وسفريه بينه وبني عباده نبينا حممد 
وقد أنكر الشيخ على خمالفيه اهتمامهم بكتب أخرى أكثر من اهتمامهم بكتاب اهللا 

 )٢(حىت جهلوا االستدالل بالقرآن وآياته ، )دالئل اخلريات(و ) روض الرياحني(مثل كتايب 
لذلك أمر الشيخ أتباعه بأال يكون يف قلوم أجلّ من كتاب اهللا تعاىل، كما أن علماء 
الدعوة كثريا ما يطلبون من خمالفيهم اإلتيان بدليل من القرآن أو السنة تؤيد آراءهم اليت 

  . )٣(ناوؤوا ا الدعوة 
  ثانيا السنة النبوية 

در الثاين للتشريع اإلسالمي، وكما اهتم الشيخ حممد بن عبد الوهاب منذ هي املص
صغره بدراسة القرآن الكرمي وحفظه، فقد اهتم الشيخ أيضا بدراسة احلديث النبوي، 

 ويف مؤلفات - كما مر -وخباصة على علماء البلدان اليت زارها أثناء رحالته املشهورة 
كادون يذكرون آيات القرآن الكرمي إال ويقرنوا الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة ال ي

" يعقد الشيخ فصال بعنوان ) أصول اإلميان( ويف كتاب بأشياء من أحاديث رسول اهللا 
ويظهر اهتمام الشيخ بالسنة النبوية يف دعوته بقيامه "  على لزوم السنة حتريضه 
 البن ة الرسول سري(البن حجر، و ) فتح الباري يف شرح صحيح البخاري(باختصار 

 ويقرر علماء الدعوة ما قاله اإلمام مالك بأن )٤(ليسهل على أتباعه الرجوع إليها ) هشام
  وإذا بانت هلم سنة صحيحة عن رسول اهللا كل شيء يؤخذ قوله ويترك إال النيب 

 أفضل عملوا ا، ومل يقدموا عليها قول أحد كائنا من كان، ويؤمنون بأن حممدا 
ء واملرسلني، وأن أفضل أمته اخللفاء الراشدون مث باقي الصحابة، كما يعتقدون األنبيا
 ومن أنفق نفيس أوقاته باالشتغال بالصالة عليه "  أعلى مراتب املخلوقني  بأنه

  . )٥(" الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين، وكُفي مهه وغمه كما جاء يف احلديث عنه 

                                                
لنجدية، مجع عبد الرمحن بن الدرر السنية يف األجوبة ا: رسالة إىل أهل القصيم ضمن: حممد بن عبد الوهاب) 1(

  .. ١٧-١٤ ص١قاسم ج
  . ٣٦٠ و٢٥٧ناصر الدين األسد ص : تاريخ جند، حتقيق: حسني بن غنام) 2(
  . ٨٧اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص : سليمان بن سحمان) 3(
  . ١٦٩ حىت ١٦٦حممد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية ص : كمال السيد درويش) 4(
  ). جمموعة خطب ورسائل لعلماء الدعوة (١١٠ و ١٠٨ و ٩٣ و ٤١املصدر السابق ص : ليمان بن سحمانس) 5(
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  ثالثا آثار السلف الصاحل 
هتم الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة باآلثار ي

ألمة اإلسالمية املشهود هلم بالصالح والعلم،  الصحيحة اليت وردت عن سلف ا
وأمههم طبقة الصحابة رضي اهللا عنهم، وطبقة التابعني وتابعيهم بإحسان، 

ألربعة املشهورون وهم  ألئمة ا فعي، وأمحد أبو حنيفة، ومالك، والشا(وخاصة ا
، وكثريا ما جيد الباحث يف مؤلفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة )بن حنبل

ألئمة وغريهم مسرودة يف مؤلفام ورسائلهم لتأييد ما يوردونه  أقواال هلؤالء ا
  . )١(من آراء 

وقد تأثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب بثالثة من علماء السلف الصاحل تأثرا 
  ). بن حنبل، وأمحد بن تيمية، وحممد بن القيمأمحد : (كبريا وهم

  )  هـ٢٤١ -  هـ ١٦٤(أما اإلمام أمحد بن حنبل * 
فقد تأثر به الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف ورعه وتقواه وبعده عن 
املناصب، ويف كفاحه من أجل نصرة السنة وحماربة البدع، وكان من الطبيعي 

محد بن حنبل نظرا النتشار مذهبه يف تأثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب باإلمام أ
 وكان املذهب احلنبلي أشد - كما سبق - جند منذ القرن العاشر اهلجري 

املذاهب إنكارا للبدع يف الدين، كما كان أسبق املذاهب إىل االجتهاد والتحليق 
ألئمة، وقد تأثر  يف مساء الكتاب والسنة، وعدم الوقوف عند حدود ما استنبطه ا

 ويصرح الشيخ وأتباعه من علماء )٢( عبد الوهاب ذا كله الشيخ حممد بن
الدعوة بأن مذهبهم يف الفروع مذهب اإلمام أمحد، وال ينكرون من قلد غريه 
ألربعة، وإذا تبني هلم بدليل من الكتاب والسنة أن احلق خبالف  ألئمة ا من ا

ألخذ به ولو خالف مذهب احلنابلة، أم ا يف مذهب اإلمام أمحد سارعوا إىل ا
ألصول فمذهبهم مذهب أهل السنة واجلماعة، وطريقتهم طريقة السلف ومنهم  ا

 وحينما حياول معاصرو الشيخ استدراجه للكالم يف أمساء اهللا )٣(اإلمام أمحد 
                                                

  . ٣٠٧-٣٠٤املصدر السابق ص : حسني بن غنام) 1(
  . ٣٩٠ و ٦ابن حنبل، عصره وحياته ص : حممد أبو زهرة) 2(
  . ٣٨املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 3(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٣٢

  : وصفاته يأخذ بطريقة اإلمام أمحد يف ذلك ويتمثل بأبيات منها هذا البيت
 العظمى اعتقـاد ابـن      وبالنعمة

ــل  حنبـــــــــــــ
تقـادي يـوم كـشف       اع عليها
فهو أهم أئمة السلف الذين : ) هـ٧٢٨-٦٦١(أما شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية *  )١(السرائر

تأثر م الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة، لذلك اهتم الشيخ حممد 
مبؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت إنه نسخ بعضها خبط يده واستطاع أن يترجم آراء 

  . )٢(ابن تيمية إىل عمل 
ولقد تأثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب بآراء ابن تيمية تأثرا كبريا، فكما كان ابن 
تيمية حنبليا معجبا بأمحد بن حنبل حماربا للتقليد وأنواع البدع والشركيات، فكذلك كان 

فتني وتقيد حممد بن عبد الوهاب، وكما هاجم ابن تيمية الصوفية والفلسفة اليونانية املنحر
 وكما قام )٣(بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل، فكذلك فعل حممد بن عبد الوهاب 

 فكذلك )٤(ابن تيمية بقطع صخرة وشجرة كان يتعبد ا كثري من العوام يف بالد الشام 
 -  كما سبق -قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بقطع أشجار وهدم قباب للغرض نفسه 

ب ومؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن قيم اجلوزية ومن هنا كانت كت
  . من أعز الكتب عند الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة

فهو من أشهر تالميذ شيخ : ) هـ٧٥١ - ٦٩١(أما حممد بن قيم اجلوزية * 
  . )٥(اإلسالم ابن تيمية، وقد تأثر به الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف زهده وورعه 

حية، ويف حماربته ألنواع البدع والشركيات من ناحية أخرى، وتتضمن من نا
مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة نقوال عن مؤلفات 
ابن القيم وجمموعة من آرائه، يقول الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 إماما حق من أهل السنة وكتبهم )ابن تيمية(وعندنا أن اإلمام ابن القيم وشيخه " 

                                                
  . ٥٣٠ و ٥٢٩ عصره وحياته ص ابن تيمية،: حممد أبو زهرة) 1(
  . ٥٣٠ و ٥٢٩ابن تيمية، عصره وحياته ص : حممد أبو زهرة) 2(
  . ١٨٤ و ١٨٣مرجع سابق ص : كمال السيد درويش) 3(
  .  م١٩٧٧ هـ، ط بريوت ٧٠٤ حوادث سنة ٣٤ ص ١٤البداية والنهاية ج : ابن كثري) 4(

(5) -aoust )H(: Ibid p 563..   
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 ويظهر اهتمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بكتب ابن )١(" عندنا من أعز الكتب 
، وقد "زاد املعاد يف هدي خري العباد " القيم وتأثره ا أن قام باختصار كتابه 

  وقد)٢(تطرق ابن القيم يف مقدمة كتابه هذا إىل مسألة حتقيق معىن ال إله إال اهللا 
تأثر بذلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب فركز على هذه املسألة يف كثري من مؤلفاته 

  . )٣(" كتاب التوحيد " ورسائله وخاصة يف 
ومما تقدم كله ندرك اهتمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بآثار السلف الصاحل وذلك 

ها بعد القرآن كأحد األسس النقلية اليت اعتمدت وتعتمد عليها الدعوة يف تقرير مبادئ
  . الكرمي وسنة الرسول 

ومل تؤمن الدعوة بسلطان العقل املطلق، ألن العقل جتريب وكل جتريب فيه إمكان 
خطأ، أما النص ففيه اليقني املرتل، والعقل جيب أن يكون شاهدا على التصديق واإلذعان 

  . )٤(ال ناقضا وال رافضا ملا اشتمل عليه القرآن والسنة الصحيحة 
  ة الدعوة حقيق

اختلفت آراء املؤرخني والباحثني يف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، هل 
  . هي حركة دينية أم سياسية أم لألمرين معا؟

فمنهم من قال إا حركة إصالح ديين خالص، غايتها القضاء على ما أصاب الدين 
  . )٥(من شوائب الشرك والوثنية 

 اختذت اإلصالح الديين وسيلة لتحقيق أهدافها واليت وآخرون يرون أا حركة سياسية
  . )٦(من أمهها إنشاء دولة مستقلة يف اجلزيرة العربية منفصلة عن اخلالفة العثمانية 

وفريق ثالث يرى أا حركة دينية سياسية بدليل ما قامت به من إصالح ديين وما 

                                                
  . ٤٩مرجع سابق ص : سليمان بن سحمان) 1(
  . ١٨٨مرجع سابق ص : ، وكمال السيد درويش١زاد املعاد يف هدي خري العباد ج: انظر ابن القيم) 2(
  . ١٢، ١١كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد ص : حممد بن عبد الوهاب) 3(
) م٧٥يوليو (الرابع، الد اخلامس الوهابية أو الكفاح ضد الوثنية اجلديدة، جملة اخلفجي، العدد : مناف منصور) 4(

  . ١٠ص 
(5) Qeyamuddin Ahmad: Ibid p22.   

 اجلامعة - ١٩٦٩الفكر العريب يف مائة سنة، حبوث مؤمتر الدراسات العربية سنة : ضمن كتاب: توفيق الطويل) 6(
  .. ٢٧٧األمريكية ببريوت ص 
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  . )١(أسسته من حكومة مستقلة عن اخلالفة العثمانية 
أينا أن الفريق الثالث أقرب اآلراء إىل تفهم حقيقة الدعوة بالرغم من تأثر تلك ويف ر

اآلراء كلها بفكرة فصل الدين عن الدولة واحلياة، واليت على أساسها يزن الغربيون 
  . وأتباعهم األحداث التارخيية ا

واحلق أن أقرب وصف لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن نقول إا حركة 
 وخلفائه الراشدين حية هدفها العودة باملسلمني إىل ما كانوا عليه يف عهد النيب إصال

من متسك بأهداب اإلسالم وتعاليمه وحتكيمه يف مجيع شؤوم الدينية والسياسية، إا 
  . عودة إىل اإلسالم الذي كان عليه املسلمون األوائل والذي قادوا به العامل وسادوا

عته دين ودولة كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب دعوة وملا كان اإلسالم بطبي
  . جامعة لألمور الدينية والسياسية معا

وغين عن البيان األثر الذي تركته الدعوة يف جمال اإلصالح الديين حيث دعت منذ 
باكورة ظهورها إىل ابتعاد املسلمني عما حلق بإسالمهم من شوائب الشرك والبدع 

دت أن تشوه معامل اإلسالم وتفسد مجاله وتذهب بروعته، فأبانت واخلرافات واليت كا
  . )٢( بدعوا تلك حقيقة اإلسالم الناصعة كما أنزله اهللا على رسوله حممد 

أما الواجهة السياسية للدعوة فيكفي دليال عليه ما قامت به الدعوة من إقامة جمتمع 
  . قيدة وشريعة ومنهج حياةإسالمي متكامل يف ظل دولة إسالمية تؤمن باإلسالم ع

ويف اعتقادنا أنه من اخلطأ اعتبار هدف الدعوة األساسي إقامة دولة منفصلة عن دولة 
اخلالفة العثمانية بقدر ما هو حماولة إصالح تلك الدولة واتمع اإلسالمي الذي يعيش يف 

ثماين يف  وإذا كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد أبطل الدعوة للسلطان الع)٣(ظلها 
خطبة يوم اجلمعة، فقد بني ابن غنام أن سبب ترك الشيخ ذلك ألا بدعة حمدثة يف الدين 

                                                
  . ٩٦ - ٩٣ص )  م١٩٥٨( الد السابع -ية  الة التارخيية املصر-املرجع السابق : صالح العقاد) 1(
 جملة كلية العلوم االجتماعية، العدد األول ص -أثر الدعوة السلفية يف العامل اإلسالمي : حممد عبد اهللا السلمان) 2(

٤٨٤ .  
 هـ، ١٤٠١ صفر ٣٠ يف ٥١٠دولة اخلالفة واحلركات الوهابية، جملة اتمع، العدد : انظر عجيل النشمي) 3(

  . ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ م، ص ١٩٨١ير ينا
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  . )١(وأنكرها مجاعة من العلماء قبله 
وإذا كانت الدولة العثمانية قد وقفت موقفا عدائيا من الدعوة وحركتها فذلك ألا 

رب وقيام إمامة دينية جديدة، اعتقدت فيها نذيرا بتقويض سلطاا وخالفتها من بالد الع
كما أن الدعوة قضت على نفوذ العثمانيني يف اجلزيرة العربية وخباصة سلطتهم الدينية 
والسياسية يف احلجاز وسلبتهم لقب حامي أو خادم احلرمني الشريفني، لذلك عهدت 

  . )٢(بقمعها والقضاء عليها ) حممد علي(الدولة إىل واليها على مصر 
 متىن لو تعاونت حركة حممد علي السياسية يف جند بدعوة )٣( الباحثني وإذا كان بعض

 لو - من قلوبنا -جند الدينية يف سبيل اإلصالح اإلسالمي يف ذلك الوقت فإننا نتمىن 
تعاونت اخلالفة العثمانية مع الدعوة السلفية يف جند، وفهمتها على حقيقتها الناصعة اليت لو 

  . )٤(املريض الذي كان يطلق لقبا عليها اعتنقتها لكان شفاء للرجل 
وال نشك أبدا أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد شوهت أمام 
السالطني العثمانيني حىت تصوروها على غري حقيقتها، ويؤيد ذلك ما ذكره بعض 
الباحثني أن بعض أعداء الدعوة السياسيني كانوا كثريا ما يكتبون إىل األتراك 

ال (اختذوا راية شعارها ) آل سعود(كام الدعوة السلفية يف جند من العثمانيني أن ح
 -  أي ال أحد رسول اهللا - حممد الثانية " ميم " حبذف ) إله إال اهللا حمد رسول اهللا

  . )٥(وكل هذا تنفري لألتراك من الدعوة وأتباعها 
ك ولقد اشتركت جهات كثرية يف تشويه مبادئ الدعوة السلفية يف جند خاصة أولئ

) اإلجنليز( كما أن )٦() أشراف مكة(الذين اصطدموا حبركة الدعوة من أول ظهورها مثل 
                                                

  . ٢٦٦املرجع السابق ص : ، ومنري العجالين١٣٢ ص ١روضة األفكار واألفهام ج: حسني بن غنام) 1(
  . ٧٢نشأة احلركة العربية احلديثة ص : حممد عزة دروزة) 2(
 احلديث ص الشرق اإلسالمي يف العصر: ، وحسني مؤنس٩٨العامل العريب احلديث، املدخل ص : جالل حيىي) 3(

١٩٣ .  
املرجع السابق ص : ، وحممد حامد الفقي٨٢داعية التوحيد حممد بن عبد الوهاب ص : عبد العزيز سيد األهل) 4(

٢٤ ..  
النهضات احلديثة يف : ، وحممد عبد اهللا ماضي٣٤٥ و ٣٤٤جزيرة العرب يف القرن العشرين ص : حافظ وهبة) 5(

  .. ٦٠ ص ١جزيرة العرب ج
  . ١٧٩حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه ص : يمسعود الندو) 6(
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) الوهابيون(كان هلم نصيب يف ذلك، حىت إم كانوا يطلقون على أعدائهم يف اهلند لقب 
  . )١(حىت ولو كانوا ال ميتون يف سلوكهم ودعوم بأي صلة للدعوة السلفية يف جند 

وة الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد تركت جبانب ذلك كله أثرا إن دع: ونعود فنقول
سياسيا آخر، فقد اشتملت مبادئها كثريا من اآلراء السياسية سواء يف مؤلفات الشيخ أو 
أتباعه من علماء الدعوة، وعلى الرغم من أن هذه اآلراء متأثرة إىل حد كبري بكتاب 

 إال أا )٢(يخ اإلسالم ابن تيمية لش) السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية(
ولعل من أهم املصادر لآلراء السياسية للدعوة .  الواجهة السياسية للدعوة- حبق - تعكس

 - حفيد الشيخ -) سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب(هو كتاب ألفه الشيخ 
  . )٣() توضيح توحيد اخللّاق يف الرد على أهل العراق(وامسه 

 كما -درك أن اإلصالح الذي نادت به الدعوة مل يكن الغرض منه دينيا حمضا وذا ن
 حقيقة إن الدعوة اهتمت باإلصالح الديين أكثر من اهتمامها - )٤(زعم بعض الباحثني 

 يف ذلك -باإلصالح السياسي، ولكن ذلك يرجع إىل االحنراف الديين يف العامل اإلسالمي 
وفوق هذا وذاك فإن إصالح العقيدة اإلسالمية يف  يفوق تدهوره السياسي، -الوقت 

نفوس اتمع اإلسالمي أساس كل إصالح، ومن هنا نستطيع أن نرد على أولئك الباحثني 
اآلخرين الذين ينقدون ويعيبون على الدعوة السلفية يف جند عدم االهتمام بالتقدم 

 ال -تبعا لإلسالم احلق  - فمبادئ الدعوة )٥(احلضاري الذي يشهده العامل وقت ظهورها 
تتناىف مع التقدم احلضاري النافع إذا سار دى القرآن والسنة النبوية وآثار السلف 

ولعل الظروف الصعبة اليت أحاطت بالدعوة وأتباعها يف تارخيها الطويل هو . الصاحلني
  . الذي صرفها عن األخذ بتلك احلضارة

ا قامت عوائق يف طريق الدعوات الدينية أما أن ينسب إىل احلضارة وأدواا أا رمب
 ومن أجل ذلك تفاداها حممد بن عبد الوهاب فإنه غري صحيح، إذ -اإلصالحية السليمة 

                                                
   .Qeyamuddin Ahmad: Ibid pp. 232-268 :انظر) 1(
  . ٢٤٠مرجع سابق ص : منري العجالين) 2(
  .  هـ١٣١٩طبعة أوىل سنة ) التوضيح( وقد طبع كتاب ٩٥ و ٩٠مرجع سابق ص : صالح العقاد) 3(
  . ٤٣٩بق ص املرجع السا: عبد املتعال الصعيدي) 4(
  . ١٩٤املرجع السابق ص : حسني مؤنس) 5(
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  . )١(رمبا كانت هذه احلضارة أيسر تسخريا يف التوصل السريع والنشر العاجل 
املتزمتني يف عهد امللك عبد العزيز دخول ) اإلخوان(وحينما عارض بعض مجاعة 

أساليب احلضارة كالسيارة والتلغراف وحنوها قام علماء الدعوة يف ذلك الوقت بإبطال 
  . )٢(اعتراضهم وبيان احلق يف ذلك 

وأيا كان األمر فإن مبادئ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل تقف يف يوم من 
فا ألحكام األيام حائال أمام األخذ مبا ينفع يف التقدم احلضاري بشرط أال يكون ذلك خمال

 يف هذا - ولعل ما تشهده اململكة العربية السعودية من تقدم حضاري )٣(اإلسالم وتعاليمه 
  .  يف مجيع جماالت احلياة خري شاهد على ما نقول-الوقت 

  مبادئ الدعوة 
  أوال التوحيد 

سنحاول اآلن أن نلقي ضوءا شامال على املبادئ األساسية لدعوة الشيخ حممد 
 واليت من أجلها وقع االختالف بينه وبني معاصريه من علماء بن عبد الوهاب

  : الدين حينذاك، وميكننا حصرها يف سبع مسائل هي
التوحيد، والشفاعة، وزيارة القبور والبناء عليها، والبدع، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، والتكفري والقتال، واالجتهاد والتقليد، وسنحاول أن نتعرف 

  . ألةعلى كل مس
  : التوحيد: أوال

ميكن القول إن مسألة التوحيد هي أهم املسائل اليت قامت من أجلها دعوة 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وكل ما عداها من املسائل فهو منضو حتتها أو فرع 

  . منها
هو إفراد اهللا سبحانه : " ويعرف الشيخ حممد بن عبد الوهاب التوحيد بقوله

                                                
  . ١١املرجع السابق ص : عبد العزيز سيد األهل) 1(
جمموعة رسائل وفتاوى مهمة متس إليها حاجة العصر : مجعت رسائلهم وفتاويهم تلك يف كتيب صغري امسه) 2(

  ..  هـ١٣٤٦ سنة لعلماء جند األعالم، طبع بأمر امللك عبد العزيز يف مطبعة املنار مبصر
  . ٥١ - ٤٧احلركة الوهابية ص : حممد خليل هراس) 3(
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 ويقسم )١(" و دين الرسل الذي أرسلهم اهللا به إىل عباده وتعاىل بالعبادة، وه
الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب التوحيد إىل ثالثة 

ع هي    . )٢(أنوا
وهو توحيد اهللا بأفعاله مثل اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة : توحيد الربوبية) أ(

النوع الذي أقر به الكفار على زمن  وهذا -وتدبري األمور، وإنزال الغيث، وحنو ذلك 
 واستحل دماءهم وأمواهلم،  ومل يدخلهم يف اإلسالم وقاتلهم الرسول الرسول 

  {: والدليل عليه قوله تعاىل                   

                                  

          { )واآليات يف هذا كثرية ]. ٣٧: يونس [)٣ .  
وهو توحيد اهللا بأفعال العباد اليت تعبدهم ا وشـرعها        : يد األلوهية توح) ب(

هلم مثل الدعاء والنذر واالستعانة واالستغاثة والتوكل وغري ذلك، وهذا النوع هو            
الذي وقع فيه الرتاع من قدمي الدهر وحديثه، وهو الذي جحده الكفار وكانـت              

 قـال     السالم إىل نبينا حممد    اخلصومة فيه بني الرسل وأممهم من لدن نوح عليه        
  {: تعــاىل                        

   { )٦٥: الزمر [)٤ .[   
ويقوم على اإلميان بكل ما ورد يف القرآن والسنة : توحيد األمساء والصفات) جـ(

الصحيحة من أمساء اهللا وصفاته ووصفه ا على احلقيقة وعدم التعرض هلا بشيء من 
التكييف أو التشبيه أو التأويل أو التحريف أو التعطيل واعتقاد أن اهللا ليس كمثله شيء 

                                                
  . ٦٩كشف الشبهات ضمن جمموعة التوحيد النجدية ص : حممد بن عبد الوهاب) 1(
: ، وعبد الرمحن بن قاسم١٥٣ و ١٥٢ضمن جمموعة التوحيد النجدية ص : عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ) 2(

  . ٣٧ - ٣٤ ص ٢ية ج الدرر السنية يف األجوبة النجد
  . ٣١: سورة يونس آية) 3(
  . ٦٥: سورة الزمر آية) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٣٩

وهذه هي عقيدة علماء الدعوة يف األمساء والصفات، وهو مذهب . )١(وهو السميع البصري 
أهل السنة واجلماعة من السلف الصاحل، وكان اتباع علماء الدعوة ملذهب السلف يف هذه 
الناحية إميانا منهم بأنه املذهب احلق، وابتعادا منهم عن اخلصومة املذهبية، واليت كانت 

  .  املذاهب اإلسالمية املختلفة املتعاديةمثار الفرقة بني
لذلك ركز الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة دعوم على 

القسم األكرب ) توحيد األلوهية( وقد أخذ احلديث عن )٢() الربوبية واأللوهية(توحيدي 
هم وبني أعدائهم من مؤلفام ورسائلهم، وال غرو فقد كان هذا القسم هو مثار اجلدال بين

  . املخالفني هلم
ويرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل، فإن من عرف التوحيد ومل يعمل به فهو كافر معاند كفرعون 

  . )٣(وإبليس وأمثاهلما 
با يبحث ونتيجة الهتمام الشيخ مبسألة التوحيد منذ أن كان طالبا للعلم فقد ألف كتا

، مجع فيه آيات "كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد " يف هذا الصدد ومساه 
وأحاديث يف بيان التوحيد والترغيب فيه، وبيان الشرك والتحذير منه، ونبه على املسائل 
اليت ميكن االستدالل ا من هذه اآليات واألحاديث النبوية، وقد بدأ الشيخ كتابه يف هذا 

  { عن آية احلديث           { )٥٦: الذاريات [)٤[  ،
مث يتبعها جبملة من اآليات واألحاديث يف الدعوة إىل عبادة اهللا، ويف معىن التوحيد، ومعىن 

 وأا مكفرة للذنوب إذا قيلت بإخالص وبراءة من الشرك وعمل شهادة أن ال إله إال اهللا
مبقتضاها، مث ينتقل الشيخ إىل الكالم عن أنواع كثرية من البدع واملفاسد بعضها أمور 

لبس اخليط واحللقة لرفع البالء ودفعه والرقى : شركية وبعضها وسيلة إىل الشرك مثل
لذبح لغري اهللا، واالستعانة واالستغاثة بغريه، والتمائم، والتربك بالشجر واحلجر وحنوها، وا

                                                
  . ١٠٥ و ٨٨اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص : سليمان بن سحمان) 1(
  . ١١٤جمموعة التوحيد النجدية ص : ، وحممد بن عبد الوهاب٢٩٩تاريخ جند ص : حسني بن غنام) 2(
  . ٨٥الشبهات ضمن جمموعة التوحيد النجدية ص كشف : حممد بن عبد الوهاب) 3(
  . ٥٦: سورة الذاريات آية) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٤٠

ودعوة غري اهللا، والغلو يف الصاحلني وحنو ذلك، وقد جاء حديث الشيخ عن هذه األنواع 
خمتصرا، وال يستطيع الباحث أن يأخذ فكرة علمية دقيقة عن آراء ) كتاب التوحيد(يف 

 أتباعه من علماء الدعوة  ورسائل)١(الشيخ يف هذه النواحي إال بقراءة كتبه ورسائله 
  . وكتبهم

وكما اهتم الشيخ حممد بن عبد الوهاب ببيان التوحيد، فكذلك اهتم ببيان ضده وهو 
املسائل اليت " وكل األمور املوصلة إليه، حىت إنه ألّف رسالة خمتصرة بعنوان ) الشرك(

لم عن معرفتها، ال غىن للمس: " ، وافتتحها بقوله" أهل اجلاهلية خالف فيها رسول اهللا 
ومشلت مائة وعشرين مسألة يوردها " فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز األشياء 

  . )٢(الشيخ باختصار شديد 
وإذا كان التوحيد هو إفراد اهللا بالعبادة، فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها 

  {: وأحبط عمل صاحبه، يقول تعاىل                         

             { )ف الشيخ حممد بن عبد  ]٤٨: النساء [)٣ويعر ،
 العبادة اسم جامع ملا حيبه اهللا: " الوهاب العبادة واجلامع هلا وأنواعها بقوله

ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، فإن قيل فما اجلامع لعبادة اهللا 
وحده؟ قلت طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن قيل فما أنواع العبادة 

الدعاء واالستغاثة وذبح القربان، والنذر، : من أنواعها: اليت ال تصلح إال هللا؟ قلت
واإلنابة واحملبة واخلشية والرغبة والرهبة، والتأله واخلوف والرجاء، والتوكل، 

: " ، مث قال"والركوع والسجود والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص األلوهية 
                                                

آثار (ظهر سجل بيلوجرايف مبؤلفات ورسائل الشيخ املنشورة تفيد الباحث يف هذا الصدد وذلك يف كتاب ) 1(
ام للدكتور أمحد حممد الضبيب، طبع يف مطابع األوفست األهلية بالرياض ع) الشيخ حممد بن عبد الوهاب

، كما قامت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض جبمع مؤلفات الشيخ ) م١٩٧٧( هـ ١٣٩٧
 ١٤٠٠حممد بن عبد الوهاب ورسائله مبناسبة أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي عقد بالرياض عام 

  ).  م١٩٨٠(هـ 
وطبعت ثالث مرات يف ) حممود شكري األلوسي(قام بشرح هذه الرسالة والتوسع فيها عالمة العراق الشيخ ) 2(

  .. املطبعة السلفية مبصر
  . ٤٨: سورة النساء آية) 3(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٤١

  . )١(" فمن صرف شيئا من هذه األنواع لغري اهللا تعاىل فقد أشرك باهللا غريه 
، وهلذا كان )وهيةتوحيد األل(والواقع أن كل هذه األنواع إذا صرفت لغري اهللا تنايف 

 )٢(هدف الدعوة هو القضاء على كل ما ينايف هذا التوحيد من مظاهر الشرك والوثنية 
وكان للشيخ حممد بن عبد الوهاب قدوة هامة هو شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال يف 

وقد بني اهللا هذا التوحيد يف كتابه وحسم مواد اإلشراك حىت ال خياف أحد : " هذا الصدد
  . )٣(" هللا، وال يرجو سواه، وال يتوكل إال عليه غري ا

ويفصل الشيخ حممد بن عبد الوهاب احلديث يف بعض رسائله عن هذه األمور املنافية 
فمن عبد اهللا ليال : " لتوحيد األلوهية إذا صرفت لغري اهللا، فيقول مثال يف إحدى رسائله

اثنني ومل يشهد أن ال إله إال اهللا ألن اإلله وارا مث دعا نبيا أو وليا عند قربه فقد اختذ إهلني 
ومن ذبح هللا ألف أضحية مث ذبح لنيب أو غريه فقد جعل إهلني اثنني كما قال .. هو املدعو

  {: تعاىل                     { )اآلية )٤ 
  . )٥(" ا هـ .. والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس ]. ١٦٢: األنعام[

إن اجتاهنا ذه األمور لغري اهللا من األنبياء واألولياء : (ويرد الشيخ حممد علي من قال
وقول الكفار إن هذا : " يرد عليه بقوله) وحنوهم إمنا طلبا لشفاعتهم وجاههم عند اهللا

      {: سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعاىل       

              { )وقوله تعاىل ]٣: رالزم [)٦ ، :}     

        { )١٨: يونس [)٨( )٧ .[   

                                                
  . ١٢٣جمموعة التوحيد النجدية ص : حممد بن عبد الوهاب) 1(
  . ١٥املرجع السابق ص : حممد خليل هراس) 2(
  . طبعة السلفية مبصر هـ، امل١٣٩٧ ط أوىل عام ٢٤الواسطة بني اخللق واحلق ص : أمحد بن تيمية) 3(
  . ١٦٢: سورة األنعام آية) 4(
  . ٣٩٤املصدر السابق ص : حسني بن غنام) 5(
  . ٣: سورة الزمر آية) 6(
  . ١٨: سورة يونس آية) 7(
  . ٧٤كشف الشبهات، مصدر سابق ص : حممد بن عبد الوهاب) 8(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٤٢

  ثانيا الشفاعة 
ومنفية، وينقل مثبتة : يقسم الشيخ حممد بن عبد الوهاب الشفاعة إىل قسمني

 ويشرح الشيخ عبد الرمحن بن حسن )١(كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذا املعىن 
منفية يف القرآن، وهي : الشفاعة نوعان: " بن حممد بن عبد الوهاب كالم جده بقوله

  {: الشفاعة للكافر واملشرك، قال تعاىل                  { )٢( 
وقيدها ) التوحيد(، وشفاعة أثبتها القرآن وهي خالصة ألهل اإلخالص  ]٤٨: املدثر[

  {: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعاىل: األول: تعاىل بأمرين            

             { )رضاه عمن أذن للشافع أن : ، والثاين ]٢٥٥: البقرة [)٣

  {: يشفع فيه كما قال تعاىل                 { )٢٨: األنبياء [)٤ 
  . )٥(" وهو سبحانه ال يرضى إال التوحيد ].. 

ومن أنواع الشفاعة اليت أثبتها الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء 
ألنبياء واملالئكة واألولياء واألطفال -  اقتداء بالسلف الصاحل - الدعوة   شفاعة ا

الصحيحة، وكلها ال تكون إال من بعد إذن اهللا لورودها إما يف القرآن أو يف السنة 
تعاىل ورضاه عمن شفع له، فال جيوز أن تطلبها منهم وتدعوهم أن يشفعوا لك 

  . )٦(وإمنا تطلبها من اهللا تعاىل 
 حىت - ويقرر علماء الدعوة بأنه من الشرك أن تطلب من األموات شفاعتهم 

 كما قال تعاىل - عند اهللا  بدعوى أن هلم جاها -  ولو كان امليت هو النيب 

                                                
  . ٢٤كتاب التوحيد ضمن جمموعة التوحيد النجدية ص : حممد بن عبد الوهاب) 1(
  . ٤٨: سورة املدثر آية) 2(
  . ٢٥٥: سورة البقرة آية) 3(
  . ٢٨: سورة األنبياء آية) 4(
  . ٣٧٦قرة عيون املوحدين ضمن جمموعة التوحيد النجدية ص : عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ) 5(
  . ٤٢مصدر سابق، ص : سليمان بن سحمان) 6(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٤٣

  {: ن املشركنيـحكاية ع                           { )١( 

  {: ، وقوله تعاىل ]٣: الزمر[                

           { )١٨: يونس [)٣( )٢ .[   
وز طلب أنه ال جي: وتنطلق نظرة علماء الدعوة هذه من نظرة هلم عامة وهي

قضاء حاجة من امليت بل هو من الشرك، واألحسن الدعاء له والترحم عليه، فهو 
حباجة إىل مثل هذا، أما احلي فيجوز االستغاثة به فيما يقدر عليه؛ كأن تطلب من 

  . )٤(أحد الصاحلني األحياء الدعاء لك وحنو ذلك 
 ولألولياء وانطالقا من إثبات علماء الدعوة الشفاعة لألنبياء واملالئكة

 يوم القيامة ألا ثابتة يف السنة واألطفال فقد أثبتوا الشفاعة لنبينا حممد 
:  إىل ستة أنواع، وكلها تكون يوم القيامة وهيالصحيحة، وقسموا شفاعته 

الشفاعة الكربى، وشفاعته ألهل اجلنة بدخوهلا، وشفاعته لقوم من العصاة من أمته 
يف إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار، وشفاعته أال يدخلوا النار، وشفاعته 

لقوم من أهل اجلنة يف رفع درجام، وأخريا شفاعته يف ختفيف العذاب عن عمه 
  . )٥(" أيب طالب، وهي خاصة به دون غريه من الكفار 

 والطريق إليها هو ويقرر علماء الدعوة بأن سبب احلصول على شفاعته 
 نفسه،  وال جيوز طلبها من الرسول )٦( وعمال واعتقادا اتباعه فيما جاء به قوال

اللهم ال حترمين شفاعته، اللهم شفعه : وإمنا تطلبها من اهللا تعاىل فتقول يف دعائك
  . )٧(يفَّ، وأمثال هذا الدعاء 

                                                
  . ٣: سورة الزمر آية) 1(
   .١٨: سورة يونس آية) 2(
  . ٧٣كشف الشبهات ص: حممد بن عبد الوهاب) 3(
  . ٨٤ و ٨٣املصدر نفسه ص ) 4(
  . ٢١١فتح ايد شرح كتاب التوحيد ص : عبد الرمحن بن حسن) 5(
  . ١٦املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 6(
  . ٧٥كشف الشبهات ص : حممد بن عبد الوهاب) 7(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٤٤

من هذا العرض لنظرة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب للشفاعة ندرك 
 على محاية جناب التوحيد - شيخ حممد  وعلى رأسهم ال- حرص علماء الدعوة 

  . واالبتعاد عن كل ما هو وسيلة إىل الشرك والغلو يف الصاحلني
  ثالثا زيارة القبور والبناء عليها 

ميكن القول بأن هذه املسألة كانت من أهم املسائل اليت كانت مثار اخلالف بني 
ا يف العامل اإلسالمي يف عصر الشيخ وأعدائه، ال غرو فقد كانت أكثر مظاهر الوثنية انتشار

الشيخ تقديس العامة اجلهلة لقبور األولياء والصاحلني وغريهم، واجتاههم إليهم بالعبادة أو 
 وقد سبق الكالم يف ذلك عند حديثنا عن احلالة الدينية يف العامل )١(ما يقرب من العبادة 

  . اإلسالمي بعامة ويف بالد جند خباصة
ته إىل بعض بلدان العامل اإلسالمي، ورأى انتشار هذه وعندما قام الشيخ برحال

الوثنيات، صمم على إصالح هذه األمور ما وجد إىل ذلك سبيال، ويرى الباحث يف 
مؤلفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة تركيزهم الشديد على هذه الناحية يف أكثر 

  . مؤلفام ورسائلهم
عبد الوهاب فصال كامال يورد فيه أن يعقد الشيخ حممد بن ) كتاب التوحيد(ويف 

 هو الغلو يف قبور - ويف عهد نوح عليه السالم -سبب كفر بين آدم من أول اخلليقة 
الصاحلني، مث يعقد فصال آخر عن الوعيد الشديد فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل، 

حيد،  جلناب التوفكيف إذ عبده، يعقبه فصل ثالث يتحدث فيه عن محاية الرسول 

  . )٣( )٢( } ال تتخذوا قربي عيدا"  {: حيث حذر من الغلو يف قربه وقال
ويبني الشيخ يف موضع آخر أن ما يفعله العامة عند قبور الصاحلني واألولياء وغريهم 

أشياء ال جتوز إال مناف لتوحيد األلوهية متام املنافاة، حيث يصرفون ألصحاب هذه القبور 
هللا تعاىل كالذبح والنذر والدعاء واالستغاثة وحنوها كما يفعل املشركون مع أصنامهم، 
واملشركون يؤمنون بأن اهللا هو الرازق واحمليي واملميت واملدبر؛ ولكنهم يتجهون إىل هذه 

                                                
  . ٢٦٩املرجع السابق ص : منري العجالين) 1(
  ). ٢/٣٦٧(أمحد ، )٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) 2(
  . ٣٠ - ٢٦كتاب التوحيد ص : حممد بن عبد الوهاب) 3(
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 وبذلك )١(ياء األصنام لتقرم إىل اهللا زلفى، وهذا ما يظنه العامة يف هؤالء الصاحلني واألول
 بل يرى الشيخ أن وقع هؤالء العامة يف شرك مياثل شرك املشركني يف عهد النيب 

  : مشركي زمانه أشد شركا من املشركني األولني يف أمرين
أن املشركني األولني ال يدعون آهلتهم من املالئكة واألولياء واألصنام إال يف : أوهلما

  {:  الدين هللا، كما قال تعاىلالرخاء، أما يف حاالت الشدة فيخلصون       

           { )بينما مشركو زمانه يتجهون إىل  ]٣٢: لقمان [)٢ ،
  . ر يف الشدة والرخاءأصحاب هذه القبو

إن األولني يدعون من اهللا أناسا مقربني عند اهللا، إما أنبياء، وإما أولياء، وإما : ثانيهما
مالئكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة هللا ليست عاصية، بينما بعض مشركي زمانه 

قة وترك يدعون مع اهللا أناسا من أفسق الناس، وممن حيكون عنهم الفجور من الزنا والسر
  . )٣(الصالة وغري ذلك 

لذلك كله متسك الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة بالقاعدة 
واليت تقول إن كل ما يفضي إىل حمرم فهو حمرم مثله، فنهى " سد الذريعة " األصولية 

دا،  عن اختاذ املساجد على القبور ألن ذلك قد يكون ذريعة إىل تعظيمها مث عبا النيب
 عن الغلو فيه أو املبالغة يف مدحه أو اختاذ قربه عيدا؛ ملا يفضي ذلك كله إىل كما ى 

: "  وشئتما شاء اهللا: وقال للرجل الذي قال له {تعظيمه مث عبادته وهو الشرك بعينه، 

  . )٥(وهكذا .. )٤( } أجعلتين هللا ندا؟ ما شاء اهللا وحده
ليس معىن ذلك أن علماء الدعوة مينعون زيارة القبور مطلقا، ولكنهم يقسمون هذه 

  . شرعية، وبدعية، وشركية: الزيارة إىل ثالثة أنواع

                                                
  . ٧٦كشف الشبهات ص : حممد بن عبد الوهاب) 1(
  . ٣٢: سورة لقمان آية) 2(
  . ٧٨ و ٧٧ص : املصدر السابق) 3(
  ). ١/٢١٤(أمحد ) 4(
  . ٢١ و ٢٠مرجع سابق ص : حممد خليل هراس) 5(
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والدعاء له فهي اليت يقصد ا الزائر تذكر اآلخرة والترحم على امليت : أما الشرعية
  . باملغفرة وقراءة الدعاء املأثور يف ذلك املوطن، فهذا العمل مستحب شرعا

فهي اليت يقصد ا الزائر دعاء اهللا وسؤاله عند قرب ذلك امليت، فهذا : أما البدعية
  . العمل بدعة منهي عنه

فهي ما يفعله الوثنيون عند القبور من الشرك البواح، وذلك بصرف : أما الشركية
حد أنواع العبادة لصاحب القرب واليت ال تصلح إال هللا تعاىل، كأن يدعو صاحب القرب أ

كشف ضره وجلب اخلري له، وشفاء األمراض واألسقام، مع التقرب له بالذبح والنذر له 
  . )١(والطواف على قربه، وحنو ذلك، فهذا العمل شرك واضح 

رف الناس عن الزيارة البدعية ولقد جاهد الشيخ حممد وعلماء الدعوة بكل قوم لص
 عند زيارة القبور، ومن هنا قرر والشركية إىل الزيارة الشرعية اليت شرعها الرسول 

علماء الدعوة بأنه ال تشد الرحال إال لزيارة املسجد النبوي والصالة فيه، وإذا قصد مع 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة "  {، وذلك حلديث  )٢( فال بأس ذلك زيارة قرب النيب 

رواه البخاري  [)٣( } املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى: مساجد
  . )٤(] ومسلم

عوة يف حترمي فقد شدد علماء الد" سد الذريعة " ومتسكا بالقاعدة األصولية السابقة 
البناء على القبور من قباب وغريها، ورأوا وجوب هدمها ألا وسيلة إىل الشرك، فهي 

 وقد استدل علماء الدعوة مبا ورد يف )٥(تؤدي إىل تعظيم صاحب القرب ومن مث عبادته 
السنة الصحيحة من حترمي البناء على القبور ووجوب هدم ما بين عليها، ومن ذلك وصية 

إال سويته، رواه ) أي مرتفعا( بأن ال يدع قربا مشرفا لعلي بن أيب طالب  الرسول 
                                                

، دارة امللك عبد العزيز، وانظر ٢٠٣هامش كتاب ملع الشهاب ص : عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ) 1(
  ..  هـ، القاهرة١٣٤٩ ط ٢٧٩ ص ٤جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ج 

  . ٥٣ و ٤١املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 2(
ابن ، )٢٠٣٣(أبو داود املناسك ، )٧٠٠(ي املساجد النسائ، )١٣٩٧(مسلم احلج ، )١١٣٢(البخاري اجلمعة ) 3(

  ). ١٤٢١(الدارمي الصالة ، )٢/٢٣٤(أمحد ، )١٤٠٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  . ٢/٦٣٦اجلامع الصغري : السيوطي) 4(
  . ٤١٨فتح ايد شرح كتاب التوحيد ص : عبد الرمحن بن حسن) 5(
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 ى أن جيصص القرب وأن يبىن أن رسول اهللا  { وروي أيضا عن جابر . مسلم

 األحاديث يف هذا املعىن، ومن هنا ندرك أن ، وغري ذلك من)١( } عليه وأن يكتب عليه
علماء الدعوة يف حترميهم للبناء على القبور وهدمهم هلا إمنا هو تبعا ملا ورد يف السنة 

  . )٢(الصحيحة عن ذلك 
حينما ) زيد بن اخلطاب(لذلك قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب دم قبة قرب 

احلسني بن (لدعوة دم قبة قرب  كما قامت جيوش ا-  كما سبق - كان يف العيينة 
 يف كربالء بقيادة األمري سعود بن عبد العزيز يف ذي القعدة عام ) علي

، كما هدموا القباب املوجودة على القبور عند دخوهلم ) م١٨٠١(هـ ١٢١٦
  . )٣()  م١٨٠٣( هـ ١٢١٨مكة يف حمرم سنة 

 كما -لشرك األكرب وليس معىن ذلك أن البناء على القبور يف حد ذاته يصل إىل ا
 وإمنا هي بدعة حمرمة ألا وسيلة إىل تعظيم صاحب القرب مث عبادته -يعتقد بعض الناس 

أما بناء : " فيجب إزالتها، ويف ذلك يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف أحد أجوبته
فيجب هدمها وال علمت أنه يصل إىل الشرك األكرب، وكذلك ) أي القبور(القباب عليها 

صالة عنده وقصده ألجل الدعاء ال أعلمه يصل إىل ذلك، ولكن هذه األمور من أسباب ال
  .)٤(" حدوث الشرك فيشتد نكري العلماء لذلك 

وهلذا مل يرد عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب شيئا عن القبة املقامة على قرب 
 يستحسن هدمها  يف املدينة املنورة، بل كذَّب يف إحدى رسائله الذين قالوا إنه الرسول

 هـ ١٢١٨ لذلك حينما دخل اإلمام سعود بن عبد العزيز جبيشه املدينة سنة )٥(ويأمر به 
هدم القباب املوجودة على قبور الصحابة وغريهم، أما القبة املقامة على قرب )  م١٨٠٣(

                                                
أمحد ، )٣٢٢٥(أبو داود اجلنائز ، )٢٠٢٧(النسائي اجلنائز ، )١٠٥٢(الترمذي اجلنائز ، )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) 1(

)٣/٣٣٩ .(  
  . ٨٤ و٨٣اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص: سليمان بن سحمان) 2(
  . ١٦٢ و ١٦١ ص ١مصدر سابق ج: عثمان بن بشر) 3(
  . ٥٢٧تاريخ جند، حتقيق الدكتور ناصر الدين األسد ص : حسني بن غنام) 4(
  . ٥٤٠ص : املصدر السابق) 5(
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  ٤٨

 من الزيارات البدعية  فلم يتعرضوا هلا واكتفوا مبنع الزائرين لقربه الرسول 
 أم رأوا يف - من بني القباب -ة، ولعل السبب يف عدم التعرض هلا باهلدم والشركي

 ومع )١(هدمها شرا مستطريا على العامل اإلسالمي يزيد يف اختالفه ونزاعه وتفرق كلمته 
 خاصة من املؤرخني ذلك مل يسلم أتباع الدعوة من فرية هدم قبة قرب رسول اهللا 

م العنان يف هذا الشأن، فأخذوا يتلذذون بذكر هذه األوربيني الذين أطلقوا خلياال
  . )٢(األسطورة الباطلة 

هذه نظرة عامة عن موقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من زيارة القبور والبناء 
  . عليها واليت تقوم على مكافحة تقديس أصحاب القبور وتعظيمها ملا تؤدي إىل الشرك

اليت نادى ا الشيخ وحدة املسلمني لقد خدمت فكرة الدعوة إىل التوحيد 
 ذلك أن أصحاب هذه القبور متفرقون، كل فرقة تعظم قربا ال تعظمه )٣(السياسية 

الفرقة األخرى، وبينما أهل التوحيد يعبدون اهللا وحده ويتجهون إليه بكل أمورهم، 
ليت فإذا ما انضم اتمع اإلسالمي كله إىل صف أهل التوحيد قويت وحدته الدينية ا

  . على أساسها تقوم كل وحدة
  رابعا البـدع 

يذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف بعض رسائله أن كل حمدثة يف الدين بدعة، 
 )٤(" البدع " ويسمي الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة هذه احملدثات بالدين باسم 

  .  يف ذلكمستدلني حبديث رسول اهللا 
 من أن علماء الدعوة وأتباعها توسعوا يف معىن وليس صحيحا ما ذكره بعض الباحثني

 )٥(البدعة فجعلوا من البدع عادات ال صلة هلا بالعبادات كبعض أمور امللبس واملأكل 
: " وهذا هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يقول يف هذا الصدد

لعبادات نوع آخر، فما اقتضته الكالم يف العادات ال يف العبادات، واملباحث الدينية نوع وا
                                                

  . ٥٦الوهابيون واحلجاز ص : رشيد رضا) 1(
  . ٥٦الوهابيون واحلجاز ص : ، ورشيد رضا٢٢٠مرجع سابق ص : مسعود الندوي) 2(
  . ٢٧١مرجع سابق ص : منري العجالين) 3(
  .  أوىل ط١٧ و ١٦ ص ١كتاب الدرر السنية يف األجوبة النجدية ج: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم) 4(
  . ٥٣١ و ٥٣٠ابن تيمية عمره وحياته ص : حممد أبو زهرة: انظر مثال) 5(
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، مث يعرف البدعة "العادة من أكل وشرب ومركب ولباس وحنو ذلك ليس الكالم فيه 
والبدعة ما ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة، ومل يرد ا دليل شرعي من هديه : " بقوله

: "  يقول- أحد علماء الدعوة -، وهذا هو الشيخ سليمان بن سحمان "وهدي أصحابه 
إن لبس العمائم واألردية واألزر وغريها من العادات اليت هي من قسم املباحات اليت ال 

  . )١(" يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها ال من قسم العبادات 
وحيدد الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب زمن ظهور البدعة بأا ما 

دع املتخذة دينا وقربة، أما ما ال يتخذ حدثت بعد القرون الثالثة اهلجرية، وحيصرها بالب
  . دينا وقربة فليس ببدعة، ومعىن ذلك أن البدع عنده حمصورة يف العبادات فقط

ومنذ قيام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته وهو جياهد يف حماربة البدع بكل 
) دالئل اخلريات وروض الرياحني(أشكاهلا؛ ولذلك ى تالميذه عن قراءة كتايب 

  . )٢(شتماهلما على أمور بدعية يف الدين ال
ولقد أخذ احلديث عن البدع احملدثة يف الدين حيزا كبريا من مؤلفات ورسائل الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة، بل ال تكاد جتد شيئا من هذه املؤلفات 

 دخلت يف دين  إىل تلك البدع اليت-تفصيال أو إمجاال -والرسائل إال وقد أشارت 
اإلسالم، وأبعدت املسلمني عن إسالمهم الصحيح النقي، وعلى سبيل املثال اشتملت 

 - الرسالة الصغرية الوافية اليت كتبها الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 هـ اشتملت على ١٢١٨ عند دخول جيوش الدعوة مكة يف حمرم سنة -رمحهما اهللا 

تعددة من هذه البدع، فذكر بدعة رفع الصوت بالصالة على حديث واف عن أنواع م
 بعد األذان، وبدعة االحتفال باملولد النبوي الشريف، وبدعة التوسل جباه النيب أو النيب 

  . )٣(وغريها .. احللف به
أما حكم هذه البدع يف نظر علماء الدعوة، فهي مذمومة على كل حال، وخيتلف 

والقصد الذي أراده فاعلها، فإذا كان بعض هذه األنواع احلكم عليها باختالف نوعها 
                                                

  . ٢٨٨املرجع السابق ص : منري العجالين) 1(
دالئل (، ومؤلف ٤٠مصدر سابق ص : ، وسليمان بن سحمان٣٦٠مصدر سابق ص : حسني بن غنام) 2(

  .. د اهللا بن أسعد اليافعيعب) روض الرياحني(هو حممد بن سليمان اجلزويل، ومؤلف ) اخلريات
  . ٤٨ و ٤٧ و ٢٣مصدر سابق ص : سليمان بن سحمان) 3(
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حمرما، فإن بعضها قد يصل إىل درجة الشرك مثل احللف بغري اهللا إذا قصد املقسم حبلفه 
  . )١(التعظيم 

إن هناك بدع جيد الباحث تركيز علماء الدعوة يف احلديث عنها يف : وميكن القول
  : كثري من املناسبات، وأهم هذه األنواع

  : بدعة االحتفال باملولد النبوي) أ (
فعلماء الدعوة وعلى رأسهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب، يرون أن االحتفال باملولد 
النبوي بدعة حمدثة يف الدين ألا مل ترد عن سلف هذه األمة، وعلى رأسهم الصحابة 

فال مبولده  منا، فلو كان االحترضي اهللا عنهم، وال شك أم أكثر حبا لرسول اهللا 
خريا لفعلوه، هذا إضافة إىل ما يشمله االحتفال من املنكرات يف الدين البعيدة عن مبادئ 

مطوع ) سليمان بن سحيم(اإلسالم وتعاليمه، هلذا أنكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب على 
الناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد : " الرياض حضوره االحتفال باملولد وقال

وحتضرهم، وهم ينخون ويندبون مشاخيهم، ويطلبون منهم العون واملدد، وتقرؤه هلم 
وتأكل اللقم من الطعام املعد لذلك، فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح إليهم 

 ويذكر أن الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب )٢(" وتعاوم عليه وحتضر كفرهم؟ 
 من البدع ما اعتيد يف بعض البلدان من قراءة  أن- اليت أشرنا إليها سابقا -يف رسالته 
ويتوهم العامة أن ..  بقصائد وأحلان وختلط بالصالة عليه واألذكار والقراء ةمولد النيب 

  . )٣(ذلك من القرب والسنن املأثورة 
ومل يكن علماء الدعوة أول من قام بإنكار هذه البدعة، فقد أنكرها قبلهم شيخ 

الذي رأى فيها تشبها بالنصارى الذين جيعلون يوم مولد املسيح عليه  )٤(اإلسالم ابن تيمية 
السالم عيدا هلم، وفوق ذلك فهو عمل مل يفعله سلف هذه األمة، ولو كان فيه خري 

  . لفعلوه

                                                
  . ٤١٣املصدر السابق ص : عبد الرمحن بن حسن) 1(
  . ٣٧٧-٣٢٧املصدر السابق ص : حسني بن غنام) 2(
  . ٤٨املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 3(
  .  ط الهور١٥٤سل والوسيلة ص التو: مرجع سابق، وانظر ابن تيمية: منري العجالين) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥١

  : بدعة احململ) ب (
كان األتراك العثمانيون قد تعودوا أن يرسلوا إىل مكة عن طريق والم كل 

مجل منصب عليه هودج، ) احململ( و )١( للكعبة املشرفة سنة حممال حيمل الكسوة
ويزين بأنواع الزينة جيعلونه يف مقدمة ركب قافلة احلج، ويأيت يف موكب من 
الطبول والزمور الذي ال يتفق مع قدسية املكان، بل جعلوا ذلك كالسنة املتبعة أو 

، وبالغوا يف الفريضة الشرعية حىت توهم العامة أن احململ جزء من فريضة احلج
  . )٢(تعظيمه حىت كان الناس يتمسحون به ويقبلونه 

وقد عد علماء الدعوة هذا كله من البدع املستحدثة يف الدين جيب حماربتها، 
 هـ منع ١٢١٨ولذلك عندما دخل اإلمام سعود بن عبد العزيز احلجاز سنة 

 رسالة حيذره احململ من ايء إىل أرض احلجاز، بل أرسل إىل السلطان العثماين
فيها من إرسال احململ ألنه بدعة ال يرضاها الشرع، ويف عهد امللك عبد العزيز 

حاول املصريون جتديد )  م١٩٢٦( هـ ١٣٤٥وبعد استيالئه على احلجاز عام 
  . )٣(مراسم احململ، فمنعهم امللك عبد العزيز من ذلك 

ج، ولذا فهناك وينبغي أن نالحظ أن للمحمل أهدافا أخرى وهي محاية احلجي
حممل سوري ال حيمل كسوة الكعبة، وأثناء الصراع بني السعوديني والعثمانيني 

  . حاول العثمانيون استغالله ألهداف عسكرية
  : بدع الصوفيـة) ج (

يرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن الصوفية منهج فاسد فيها كثري من البدع 
وسنته وذلك يف عبادام وخلوام  والطرائق املختلفة املخالفة هلدي الرسول 

  . )٤(وأذكارهم املخالفة للشرع اإلسالمي 
ومن هنا جاءت حماربة علماء الدعوة للصوفية واملتصوفني، وذلك بسبب ما 
دخل على الصوفية من بدع خمتلفة ال متت إىل اإلسالم بصلة، فأصبحت الصوفية 

                                                
  . ١٩ و ١٨مرجع سابق ص : حممد كمال مجعة) 1(
  . ٢٩٥، ٢٩٤مرجع سابق ص : منري العجالين) 2(
  . ٩٧ هـ ص ١٣٤٥الوهابية، جملة الزهراء، الد الثالث، صفر : حمب الدين اخلطيب) 3(
  . ٩٤املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٢

   .)١(" بعد ذلك من الفرق الفاسدة يف اتمع املسلم 
ويعلل املؤرخ حسني بن غنام إنكار الشيخ لترهات الصوفية وشطحام بأا خمالفة 
للقرآن الكرمي والسنة النبوية، وما كان عليه سلف األمة الصاحل، وميثل ابن غنام هلذه 

حكايات تنفر منها األمساع مثل بيع : " الشطحات من الصوفية بأمثلة عديدة منها قوله
إن الرب يف : لويل جير على مركب يف اهلواء من الذهب، ومثل قوهلماجلنة وغرفها، وكون ا

ميينه والبحر يف مشاله، ومثل دعوى بعضهم العروج إىل السماء باألرواح كل حني، 
ومثال هذه احلكايات : " ، وخيتم ابن غنام تلك األمثلة بقوله"وعلمهم مبا سيقع من الغيب 

  . )٢(" لغي مما هو هتك للشريعة وسلوك ل.. واخلرافات
والواقع أن إنكار الشيخ حممد بن عبد الوهاب لبدع الصوفية قد ظهر منذ باكورة 
دعوته املباركة، فحينما كان الشيخ يف البصرة أخذ يهاجم رجال الطرق الصوفية ومشايخ 

 فتعرض الشيخ ألذى منهم اضطره )٣(الشيعة املوجودين يف البصرة وينكر عليهم بدعهم 
  .  كما سبق-لبصرة إىل اخلروج من ا

أوالد مشسان وأوالد إدريس " ويف جند تعرض أيضا هلجوم وعداوة من يسميهم 
وكذلك فقراء الشياطني الذين ينتسبون إىل الشيخ عبد القادر وهو منهم بريء كرباءة علي 

الذين يأكلون أموال الناس : " ، ويصف الشيخ عملهم بقوله"بن أيب طالب من الرافضة 
 وهذا يدل على أن )٤(" ون الناس أن ينذروا هلم وينخوم ويندبوم بالباطل يأمر

للصوفيني وجودا يف بالد جند، فقد كانت بدعهم موجودة عند بعض علماء جند سواء يف 
  . )٥(عصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو قبله 

وليس معىن ذلك أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته تنكر كرامات األولياء 
وأقر بكرامات األولياء وما هلم : " احلني، وهلذا يقول الشيخ يف رسالته ألهل القصيمالص

                                                
  . ١١٦ - ١١٤ وص ٧٩اددون يف اإلسالم ص : يعبد املتعال الصعيد) 1(
  . ٢٦٦ و ٢٦٥، ومنري العجالين مرجع سابق ص ١روضة األفكار واألفهام ج: حسني بن غنام) 2(
  . ٨٩ م، ص ١٩٥٨دعوة حركات اإلصالح السلفي، الة التارخيية املصرية، الد السابع سنة : صالح العقاد) 3(
  . ٥٤٠ناصر الدين األسد ص . ، حتقيق دتاريخ جند: حسني بن غنام) 4(
مرجع سابق ص : ، عبد اهللا العثيمني١٩ ص ١علماء جند خالل ستة قرون، ج: عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام) 5(

  ).  هـ١٣٩٨شوال : جملة الدارة (٤٣ و ٤٠



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٣

من املكاشفات إال أم ال يستحقون من حق اهللا تعاىل شيئا، وال يطلب منهم ما ال يقدر 
 -  يف نظر علماء الدعوة - كما أنه ليس كل من ادعى الوالية فهو ويل )١(" عليه إال اهللا 

 يف رسالة -مام عبد العزيز بن حممد بن سعود من تسمى بالويل يف عصره وهلذا يصف اإل
صار الويل يف هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد :  بقوله-عامة له 

يده للتقبيل، ولبس شكال خمصوصا ومجع الطبول والبيارق، وأكل أموال عباد اهللا ظلما 
  . )٢(" م الشرع وادعاء، ورغب عن سنة املصطفى وأحكا

  خامسا األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
إن أهم ما مييز الدعوة السلفية اليت قام ا الشيخ حممد بن عبد الوهاب عدم وجود 
فجوة أصال بني اال النظري للدعوة وبني التطبيق العملي للمؤمنني ا، بل ال تعرف 

ا يف جمال التطبيق مثل حركة الدعوة حركة إسالمية كانت أمينة على مبادئها وملتزمة 
 وهلذا كان من املبادئ األساسية اليت تبنتها الدعوة احلزم يف تطبيق أوامر الدين )٣(السلفية 

اإلسالمي على أتباعها واجتناب نواهيه، وجعلت كل مسلم يف اتمع اإلسالمي مسؤوال 
األمر باملعروف "  اسم عن هذا التطبيق حسب استطاعته، وهذا ما أطلقت عليه الدعوة

  ". والنهي عن املنكر 
وهلذا يرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  . )٤(بالقدر الذي توجبه الشريعة اإلسالمية ومبادئها 
ويف الرسالة اليت كتبها الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ألهل مكة بعد 

 هـ، يذكر أن األمري سعود الكبري بين لعلماء ١٢١٨لدعوة احلجاز عام دخول جيوش ا
  : مكة أن االختالف بينهم قائم على أمرين

  . إخالص التوحيد هللا تعاىل: أحدمها
األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي مل يبق عندهم إال امسه وامنحى أثره : والثاين

كة وافقوا األمري سعود على ذلك واستحسنوا ورمسه، ويذكر الشيخ عبد اهللا أن علماء م
                                                

  .  هـ١٣٥٢ مكة املكرمة، أم القرى عام ١ ط١٧-١٤ ص ١مصدر سابق ج: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم) 1(
  . ١٢مصدر سابق ص : سليمان بن سحمان) 2(
  . ٦٩مصدر سابق ص : حممد خليل هراس) 3(
  . ١٧ ص ١مصدر سابق ج: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٤

  . )١(رأيه دون مشقة 
ويلخص الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رأي 

ونرى وجوب األمر : " الدعوة يف نظام األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوله
 إما بيده، فإن باملعروف والنهي عن املنكر على كل قادر حبسب قدرته واستطاعته،

:  أنه قالتعذر فبلسانه، فإن تعذر فبقلبه، كما يف احلديث الصحيح عن النيب 
 من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع  {

  . )٣( )٢( } ك أضعف اإلميانفبقلبه، وذل
ألمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يكن شيئا ابتكره  ويف احلقيقة أن نظام ا
الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته وإمنا هو مبدأ ونظام إسالمي أصيل، فقد 

ويسمى " احلسبة " كانت الدولة اإلسالمية قدميا يوجد فيها منصب يسمى 
تطبيق قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعمله " احملتسب " صاحبه 

ألخالق العامة والتجارة وأرباب  وكان مع احملتسب أعوان يراقبون أمور العباد وا
ألسعار واملوازين إىل غري ذلك  ألمر باملعروف )٤(احلرف وا  وهو مماثل لنظام ا

نصب والنهي عن املنكر عند الدعوة السلفية إىل حد كبري، وإن كان النظام ي
عند الدعوة على االهتمام بأمور العبادات واألخالق العامة، فيوجهوا الناس إىل 

كما .. حضور صالة اجلمعة واجلماعة، ومينعوم من اإلفطار يف رمضان، وهكذا
حيافظون على محاية اتمع من املفاسد كشرب اخلمور وأنواع اللهو والفساد، 

  . واجلهر باملعاصي بشكل عام
أنه " ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب " صاحب كتاب ويذكر لنا 

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ألوىل كان رجال ا يف عهد الدولة السعودية ا

                                                
  . ٤٩مصدر سابق ص : سليمان بن سحمان) 1(
، )١١٤٠(داود الصالة أبو ، )٥٠٠٨(النسائي اإلميان وشرائعه ، )٢١٧٢(الترمذي الفنت ، )٤٩(مسلم اإلميان ) 2(

  ). ٣/٥٤(أمحد ، )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  . املصدر السابق نفسه) 3(
  . ٢٨٢ و ٢٨١مرجع سابق ص : منري العجالين) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٥

ألمور من املفاسد العامة كنقص  يشرفون على أمور البيع والشراء ملنع هذه ا
  . )١(املكيال وامليزان والتعدي على اآلخرين 

ألمر وحينما يأمر الشيخ  حممد بن عبد الوهاب أتباعه بالتمسك بنظام ا
باملعروف والنهي عن املنكر يوجههم الوجهة اإلسالمية يف هذا الصدد القائمة 

  {: على الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة لقوله تعاىل         

                          { )١٢٥: النحل [)٢ .[   
: أهل العلم يقولون: "... وهلذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف إحدى رسائله

عنه، أن يعرف ما يأمر به وينهى : الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حيتاج إىل ثالث
  . )٣(" ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من األذى 

وحيرص الشيخ حممد بن عبد الوهاب على توجيه أتباعه حنو آداب األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر فيذكر أنه إذا صدر منكر من مسلم أمري أو غريه ينصح برفق خفية، فإن 

ه، فإن مل يفلح أنكر عليه ظاهرا إال إذا كان صاحب املنكر وافق وإال أرسل إليه من ينصح
أمري، فريفع األمر إىل ويل األمر األكرب خفية، وكان هذا التوجيه من الشيخ حرصا منه على 

يذكر العلماء أن إنكار املنكر إذا صار : " إمجاع األمة وعدم الفرقة ولذلك يقول الشيخ
 اهللا العمل مبا ذكرت لكم، فإنكم إن مل تفعلوا حيصل بسبب افتراق مل جيز إنكاره، فاهللا

  . )٤(" صار إنكاركم مضرة على الدين، واملسلم ما يسعى إال يف إصالح دينه ودنياه 
أن قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واليت حرصت الدعوة السلفية على : واحلق

 هذا بتوفيق اهللا مث بفضل تطبيقها قد أمثرت الثمار املطلوبة على مدار التاريخ، وكان
توجيهات الشيخ حممد بن عبد الوهاب حنو آداا ومتسك أتباعه ا، ويصف لنا املؤرخ 

: بقوله) الدولة السعودية األوىل(ابن بشر حال مكة بعد دخوهلا يف ميدان الدعوة ودولتها 

                                                
دارة امللك  (٤٩مؤلف جمهول، ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب، حتقيق عبد الرمحن آل الشيخ ص ) 1(

  ). عبد العزيز
  . ١٢٥: سورة النحل آية) 2(
  . ٤١١ناصر الدين األسد ص : تاريخ جند، حتقيق: حسني بن غنام) 3(
  . ٤١٢ و ٤١١ص : املصدر نفسه) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٦

اقها، وأمر وفشا األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكة، فال يشرب التنباك يف أسو" 
سعود أن جيعل يف أسواقها من يأمرهم بالصالة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن املؤذن دار 

 ويف عصرنا احلاضر ال زال نظام األمر )١(" الصالة .. الصالة: يف األسواق) النواب(
" باملعروف والنهي عن املنكر قائما يف اململكة العربية السعودية، وله إدارة مستقلة باسم 

هلا نظام خاص وميزانية مالية " لرئاسة العامة هليئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر ا
  . خاصة ا

  سادسا التكفري والقتال 
قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته السلفية وهو مؤمن إميانا تاما بأنه ال بد هلذه 

 أخذ يبحث عن مستند الدعوة لكي تنتشر أن تؤمن ضد أعدائها واملعارضني هلا، لذلك
أمري الدرعية الذي تعاهد مع ) حممد بن سعود(يستند إليه يف ذلك الوقت فانتهى إىل 

الشيخ على الدفاع عن الدعوة ونشرها وليس معىن ذلك أن الدعوة انتشرت حبد السيف، 
 - كما يظهر ذلك لكل باحث بعمق يف تاريخ تلك الدعوة -ولكن العكس هو الصحيح 

عوة يف معظم األحوال تسبق الغزوات، فتكون مهمة الغزوات محاية أنصار فقد كانت الد
  . الدعوة والراغبني يف الدخول فيها

لقد سلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف سبيل نشر دعوته عدة طرق ووسائل يأيت 
) الوعظ والتدريس(يف آخر قائمة تلك الوسائل، فقد سلك أسلوب ) اجلهاد والقتال(

وم عدة جمال لتدريس تالميذه مبادئ الدعوة، وسلك أيضا أسلوب وعقد يف كل ي
بينه وبني أهل البلدان ) الرسائل(لبيان مبادئ الدعوة كما سلك أسلوب ) اخلطابة(

مع علماء تلك البلدان، وسلك أيضا أسلوب ) املناظرات(املختلفة، كما سلك أسلوب 
  . اليت تبحث يف حقيقة الدعوة) تأليف الكتب(

حلماية ) اجلهاد والقتال( تفد كل هذه الوسائل والطرق يأيت األسلوب األخري مث إذا مل

                                                
 الطبعة الثانية، وكلمة - ط وزارة املعارف السعودية ١٩١ ص ١عنوان اد يف تاريخ جند، ج: عثمان بن بشر) 1(

 على القائم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بالد جند، كما يطلق مجع نائب وهو اسم يطلق حمليا) النواب(
تطلق على العابد واملتدين، وقد يسمى ا صغار طلبة  ، إال أن كلمة مطوع أعم فهي)مطوع(عليه أحيانا اسم 

  . العلم
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 وإلجياد املناخ املناسب النتشار )١(الدعوة وأنصارها والراغبني يف االنضواء حتت لوائها 
الدعوة، وإلقامة دولة إسالمية تؤمن باإلسالم عقيدة وعبادة وشرعة ومنهاجا ذات سلطة 

  . حتمل الناس على احلق
وهكذا نرى أن الدعوة قد سلكت األسلوب السلمي يف أغلب مراحل انتشارها ومل 
تلجأ إىل أسلوب القتال إال بعد فشل أساليب السلم، ولكن أعداء الدعوة على اختالفهم 
أخذوا يشنعون على الدعوة قتاهلا للمسلمني، ألن مبادئها تقوم على تكفري املسلمني كما 

  . زعموا
الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه مهمة الرد على وسنترك لصاحب هذه 

 كثري من الباحثني يف تاريخ الدعوة -مع األسف -تلك التهمة الباطلة اليت أخذ يرددها 
 وذلك ألن هؤالء الباحثني مل يستقوا مبادئ الدعوة من ينابيعها )٢(كأحد منتقدام عليها 

احب الدعوة وأتباعه من علماء الدعوة، األصلية وهي مؤلفات ورسائل الشيخ حممد ص
وإمنا استقوها من مؤلفني ال ينتمون إىل الدعوة بصلة، بل كثريا ما يكون هؤالء املؤلفون 

  . من أعدائها املريدين تشويهها أمام الناس
وأما التكفري فأنا أكفّر من عرف دين : " فالشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول ما نصه

فه سبه وى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا الذي أكفّره وأكثر  مث بعدما عرالرسول 
وأما القتال فلم نقاتل أحدا إىل اليوم إال : "  مث يقول)٣(" األمة وهللا احلمد ليسوا كذلك 

دون النفس واحلرمة، وهم الذين أتونا يف ديارنا وال أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم 
  {على سبيل املقابلة             { )وكذلك من  ]٤٠: الشورى [)٤ ،

                                                
 العبد اهللا ، وصاحل بن فوزان٧٥ - ٦٠حممد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية ص : كمال السيد درويش) 1(

  .  بالرياض٨٦تعقيب يف جملة كلية أصول الدين، العدد األول ص 
نشأة احلركة : ، وحممد عزة دروزة٤٤٠و٤٣٩اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي: انظر مثال) 2(

  ). دار الشروق( ط ثانية ٧٥الدعوة الوهابية ص : ، وعبد الكرمي اخلطيب٧١العربية احلديثة ص 
 طبع على نفقة اإلمام عبد العزيز آل سعود، مطبعة املنار مبصر ط ٨ ص٤جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ج) 3(

  .  هـ١٣٤٩أوىل عام 
  . ٤٠: سورة الشورى آية) 4(
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  . )١("  بعدما عرفه جاهر بسبب دين الرسول 
عوة، وهو يف  يرد على أولئك املشنعني على الد- على اختصاره -احلق أن هذا النص 

  ). التكفري والقتال(احلقيقة يلخص رأي الدعوة عامة يف مسألة 
وهناك نصوص يف رسائل ومؤلفات للشيخ نفسه وعلماء الدعوة تناقش رأي الدعوة 
يف هذه املسألة، وتورد األدلة من القرآن والسنة وآثار السلف الصاحل حماولة إقناع من 

  . وقفوا يف طريقها
دى هذه الرسائل أن علماء املسلمني أمجعوا على أن من صدق فيذكر الشيخ يف إح

 يف شيء وكذبه يف شيء آخر فهو كافر حالل الدم واملال، وإخالص التوحيد الرسول 
 فكيف نقاتل من ينكر الصالة والزكاة وال نقاتل من هللا تعاىل أهم ما جاء به الرسول 

حيارم؟ مث بعد ذلك يقوم الشيخ ينكر إخالص التوحيد هللا، بل ويعادي أهل التوحيد و
إن قول ال إله إال اهللا تكفي يف عدم تكفري قائلها وقتاله، ويفند كثريا : بالرد على من قال

، وينتهي يف األخري إىل "كشف الشبهات : " من شبههم اليت أوردوها يف ذلك يف كتابه
ن والعمل، فإذا اختل تقرير أن التوحيد وإخالصه هللا تعاىل ال بد أن يكون بالقلب واللسا

  . )٢(شيء من هذا مل يكن الشخص مسلما 
واحلقيقة أن من يتأمل يف أقوال الشيخ يتبني من خالهلا قوة حجته يف أن كلمة ال إله 

 الذي جيهل معناها وال يعمل مبقتضاها كالذي كان يوجد عند -إال اهللا ال تربئ قائلها 
  .  من الشرك وال حتميه من الكفر-بادية جند 

  : ويف رسالة أخرى حيصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب من يكفرهم يف أربعة أنواع
 من عرف التوحيد ووجوب إخالصه هللا وأن االعتقاد بغريه شرك، ولكنه مل - ١

  . يلتفت إىل التوحيد وال تعلمه وال دخل فيه وال ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره
 ومدح أهل الشرك فهذا كافر سول  من عرف ذلك كله ولكنه سب دين الر- ٢

  . أشد من األول
 من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل يف - ٣

                                                
  . ٣٦٢ و ٣٦١تاريخ جند ص : ، وحسني بن غنام٨املصدر السابق ص ) 1(
  . ٨٥ - ٧٩لتوحيد النجدية ص ضمن جمموعة ا" كشف الشبهات " حممد بن عبد الوهاب ) 2(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٥٩

   {: التوحيد وحيب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر لقوله تعاىل     

              { )٩: حممد [)١ .[   
 من سلم من ذلك ولكن أهل بلده معادون ألهل التوحيد ويتقاتلون -  ٤

معهم فيشترك معهم يف قتال أهل التوحيد مباله ونفسه، فهذا أيضا كافر إلمكان 
  . )٢(هجرته عن بلده 

لهم سبيل الشدة من أول األمر؛ بل سلكت معهم سبل ومل تسلك الدعوة مع هؤالء ك
 ولذلك - كما تقدم -اإلقناع املختلفة من تدريس ووعظ، ومناظرة، ومراسلة، وتأليف 

وال نكفّر إال من بلغته دعوتنا للحق : " يقول الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
 كغالب من نقاتلهم اليوم ووضحت له احملجة، وقامت عليه احلجة، وأصر مستكربا معاندا

  . )٣(" يصرون على ذلك اإلشراك، وغري الغالب نقاتله ملناصرته ملن هذه حاله ورضاه عنه 
ولعل أقرب دليل على أن الدعوة مل تسلك سبيل الشدة مع هؤالء من أول أمرها 

  :  وهي ثالثة- كما سبق بياا -األدوار أو املراحل اليت مرت ا الدعوة 
 إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن يف كل من  الدعوة- ١

  ). حرميالء والعيينة والدرعية(
 مرحلة تطبيق مبادئ الدعوة يف العيينة من هدم القباب، وقطع األشجار، وإقامة - ٢
  . احلدود
 دور اجلهاد بالسيف حلمل الناس بالقوة على الرجوع إىل دينهم اإلسالمي - ٣
يح وذلك بعد سنتني من قدوم الشيخ إىل الدرعية، وقد قضى الشيخ السنتني يف الصح

  . مراسلة ومناظرة مع خمالفيه يف حماولة إلقناعهم بالرجوع إىل الدين الصحيح
والواقع أن أي باحث يف تاريخ الدعوة ال يستطيع أن حيصل على حادثة واحدة 

عام ) كربالء( حىت مذحبة -مر سلكت فيها الدعوة سبيل الشدة والقتال من أول األ
اليت أوردها كثري من الباحثني كمثال على سلوك الدعوة سبيل )  م١٨٠١( هـ ١٢١٦

                                                
  . ٩: سورة حممد آية) 1(
  . ٤٧٦ و ٤٧٥املصدر السابق ص : حسني بن غنام) 2(
  . ٤٥اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص : سليمان بن سحمان) 3(
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  :  على أنه جيب أن نلفت النظر فيها إىل أمرين هامني- الشدة 
غ فيها، : أوهلما ل ب بصورة مبا لكت أن تلك احلادثة أبرزت يف كثري من ا

ش الدعوة عملوا هذا إضافة إىل أن كثريا من أهل الب شتركت مع جي يت ا ل ادية ا
ألعلى للدولة،  يت ال تتفق مع تعليمات الرئيس ا ل ألعمال ا لواقعة من ا يف تلك ا

ليها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يت دعا إ ل ء ا   . وال مع اآلرا
لعزيز بن حممد : وثانيهما لواقعة ال تقع على اإلمام عبد ا أن التبعة يف هذه ا

منا تقع ع لعهد الذي ساعد أهل بن سعود وإ لعثماين يف ذلك ا ق ا لعرا يل ا لى وا
ألحساء يف متردهم ضد السعوديني وبعث جيشا بقيادة  حملاربة جيوش ) ثويين(ا

لعزيز بن حممد بن سعود(الدعوة، كما أنه عاهد  ومل يف بالعهد، فقد ) عبد ا
لعزيز - قتل جمموعة موالية له  إلمام عبد ا هم  تقدر- أناسا يدينون بالوالء ل

لتركية بثالمثائة شخص  يل يف - بعض املصادر ا لوا لعزيز من ا  فطلب عبد ا
لوايل  قتلى، لكن ا ل ب املعتدين وتسليم ديات ا تقيد باالتفاق وتأدي ق ال لعرا ا
لعزيز يرسل سرية بقيادة ابنه  لتركي مل يلتفت إىل ذلك كله، مما جعل عبد ا ا

لعزيز( با) سعود بن عبد ا ل ليها كثري من أهل ا دية بعضها معادية لوايل انضم إ
لفقرة  لعزيز وللدعوة، فأحدثوا ما قلناه يف ا إلمام عبد ا لعراق، وغري موالية ل ا

  . )١(السابقة 
ئك الذين يشنعون على الدعوة ويزعمون أن أتباعها يكفّرون من  أما أول
هم على غري مذهبهم من املذاهب اإلسالمية كالشافعية واحلنفية واملالكية، 

تباع الدعوة حينما كان هلم حكم احلرمني فإن أقرب رد  على هؤالء أن أ
مل مينعوا هؤالء )  م١٨٠٢- ١٨١٣( هـ ١٢٢٨ -  ١٢١٧الشريفني من سنة 

من احلج ولو كانوا يكفروم ملنعوهم من احلج، هذا من ناحية، ومن ناحية 
لتوحيد هللا،  ئمتهم يف إخالص ا أخرى فإم يطالبون هؤالء بالتمسك بأقوال أ

ناس عند قربه -  اإلمام الشافعي مثال ولو أن ل ى ما يفعله ا ليوم ورأ  وجد ا

                                                
 العاشر،  هـ، واجلزء١٣٩٠مالحظات جملة العرب، السنة الرابعة، اجلزء التاسع، ربيع أول عام : محد اجلاسر) 1(

  .. ٩٣٨ و ٩٣٧ و ٧٦٤ هـ، ص ١٣٩٠ربيع ثاين 
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ناس، وغضبا لعقيدة  ل شد من أتباع الدعوة السلفية ردعا هلؤالء ا لكان أ
يت جاء اإلسالم ا  ل لتوحيد ا   . )١(ا

ومما تقدم كله ندرك أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته مل تقُل 
بط متعددةبتكفري املسلمني وقتاهلم، بل وضع   . ت للتكفري شروطا وضوا

  سابعا االجتهاد والتقليد 
لقد كان من أهم املبادئ اليت سعت إليها دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الدعوة 
إىل االتباع للكتاب والسنة، وحماربة التقليد الذي خيم على عقول املسلمني يف ذلك 

ة النبوية وآثار السلف الصاحل إىل تقليد الوقت، فانصرفوا عن النظر يف القرآن الكرمي والسن
  . )٢(أئمتهم املتأخرين تقليدا أعمى، وصاروا أمامهم كامليت بني يدي املغسل 

ومع أن علماء الدعوة يصرحون يف أن مذهبهم يف أصول الدين مذهب أهل 
السنة واجلماعة ويف الفروع على مذهب أمحد بن حنبل، فإم يصرحون أيضا أن 

 أما الفروع فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب نفسه )٣(ال اجتهاد فيها أصول الدين 
صرح بأنه سيتقبل فيها كلمة احلق من أي إمام كان ويترك ما عداه حاشا رسول 

  . )٤( فإنه ال يفارقه احلق اهللا 
 يدعو تالميذه إىل االجتهاد، بل هو - الذي يتبعه الشيخ وأتباعه -واملذهب احلنبلي 

ب اإلسالمية إىل العودة حنو االجتهاد، لذلك خرج منه علماء جمتهدون بارعون أسبق املذاه
  . )٥(وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لذلك كان من الطبيعي حماربة الشيخ حممد بن عبد الوهاب للتقليد، ودعوته إىل النظر 
  . يف هذا كلهيف القرآن وآثار السلف الصاحل الذي ال ميكن أن يكون اجتهاد إال بالنظر 

وقد أدرك الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن سبب احنراف املسلمني عن إسالمهم 
الصحيح هو انشغاهلم بكتب املتأخرين عن النظر يف القرآن والسنة، وكان ذلك راجعا إىل 

                                                
  . ٩٧، ٩٦ هـ ص ١٣٤٥صفر : الوهابية، جملة الزهراء، الد الثالث: حمب الدين اخلطيب) 1(
  . ٤٤مرجع سابق ص : ، وحممد حامد الفقي٣٦١املصدر السابق ص : حسني بن غنام) 2(
  . ٣٨ و ١٢مصدر سابق ص : سليمان بن سحمان) 3(
  . ٤٢٣املصدر السابق ص : ني بن غنامحس) 4(
  . ٣٩٠ابن حنبل، حياته وعصره ص : حممد أبو زهرة) 5(
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  . )١(اعتقاد الناس استحالة وصوهلم إىل مرتبة االجتهاد 
سبيل إىل اإلصالح إال بتحطيم قيود ولقد آمن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأنه ال 

التقليد والعودة إىل النظر يف القرآن والسنة النبوية الصحيحة وليس القرآن بعصي املعىن، 
  . )٢(وليست السنة مبستعصية على طاليب فهمها 

ويف كثري من املناسبات يذم الشيخ حممد بن عبد الوهاب التقليد حىت جعله من األمور 
دين املشركني مبين : "  املشركني، ولذلك يقول يف هذا الصددسول اليت خالف فيها الر

  . )٣(" على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكربى جلميع الكفار أوهلم وآخرهم 
وليس معىن حماربة الشيخ حممد بن عبد الوهاب للتقليد أنه حياربه بكل أنواعه 

فالتقليد : ، وقد يكون مباحا مأذونا فيهوظروفه، ولكن التقليد عند الشيخ قد يكون ممنوعا
ممنوع على الشخص الذي يستطيع معرفة األدلة التفصيلية واستنباطاا إال لضرورة ملحة، 
أما الذي ال يستطيع معرفة ذلك يف مجيع أموره فالتقليد له مباح مأذون فيه، ولذلك كذّب 

  . )٤(الشيخ حممد بن عبد الوهاب من امه بإبطال التقليد كلية 
والشيخ وأتباعه وإن كانوا يلتزمون مذهبا معينا يف الفروع وهو مذهب أمحد بن 
حنبل إال أم ال يتعصبون له، وال يقدمونه على نص قاطع، ولذلك جند أن الشيخ حممد 
بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة ينقلون يف كثري من املناسبات أقوال األئمة 

، ليقرروا بعد ذلك الرأي املرجح عندهم، كما أم يعتمدون على األربعة يف بعض املسائل
كثري من كتب املذاهب اإلسالمية املختلفة يف كثري من مباحثهم، ولذلك يقول الشيخ 

مث إننا نستعني على فهم كتاب اهللا بالتفاسري املتداولة ومن أجلّها : " حممد بن عبد الوهاب
ه البن كثري الشافعي وكذلك البغوي والبيضاوي لدينا تفسري ابن جرير الطربي، وخمتصر

واخلازن واحلداد واجلاللني وغريهم، وعلى فهم احلديث بشرح األئمة املربزين كالعسقالين 
والقسطالين على البخاري والنووي على مسلم واملناوي على اجلامع الصغري، وحنرص على 

ونعتين بسائر الكتب " : إىل أن يقول" كتب احلديث خصوصا األمهات الست وشروحها 
                                                

  . ٤ و ٣الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية ص : سليمان بن عبد الوهاب) 1(
  . ١٢٩مرجع سابق ص: كمال السيد درويش) 2(
  . ٩٠اهلية، ضمن جمموعة التوحيد ص املسائل اليت خالف فيها الرسول أهل اجل: حممد بن عبد الوهاب) 3(
  . ١١٤ و ٤٢ ص ١روضة األفكار واألفهام ج: حسني بن غنام) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٦٣

  . )١(" يف سائر الفنون أصوال وفروعا وقواعد وسريا وحنوا وصرفا ومجيع علوم األئمة 
إن هذا النص السابق يعطينا كثريا من الدالئل واملعطيات وأمهها أن أتباع الدعوة ال 
 يتعصبون لكتب احلنابلة وعلمائهم وإمنا هم علماء متفتحون يهتمون بكل ما يوصلهم إىل

 االجتهاد وإن خالف - يف بعض رسائلهم -احلق أيا كان مصدره، ولذلك فإم يقرون 
  .  وكان من االجتهاد)٢(اتهد أقوال األئمة األربعة إذا تبني له احلق يف غري أقواهلم 

ولست أدعو إىل : " وهلذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته إىل السويدي
 متكلم أو إمام من األئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهيب مذهب صويف أو فقيه أو

وابن كثري وغريهم، بل أدعو إىل اهللا وحده ال شريك له، وأدعو إىل سنة رسول اهللا اليت 
  . )٣(" أوصى أول أمته وآخرهم 

ومما جيب ذكره هنا إعجاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة 
سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واتباعهما يف كثري من اآلراء، ومل يكن بآراء شيخ اإل

 وإمنا - كما يزعم بعض الباحثني -ذلك تقليدا من الشيخ وأتباعه البن تيمية وابن القيم 
  . هو من موافقة احلق للحق

أما إن معىن التقليد أن تؤخذ قضايا األولني مسلمة من غري نظر يف األدلة املتبعة هلا، و
  . )٤(اإلميان ا عن دليل وإقناع فال يسمى ذلك تقليدا 

ولذلك يصرح علماء الدعوة أم غري مقلدين البن تيمية وابن القيم إال باحلق وإذا 
وجدوا احلق يف غري أقواهلما اتبعوا احلق أيا كان مصدره، ولذلك يقول الشيخ عبد اهللا بن 

إماما حق ) ابن تيمية(إلمام ابن القيم وشيخه وعندنا أن ا: " الشيخ حممد بن عبد الوهاب
من أهل السنة، وكتبهم عندنا من أعز الكتب إال أننا غري مقلدين هلم يف كل مسألة، فإن 

:  ومعلوم خمالفتنا هلم يف عدة مسائل منهاكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال نبينا حممد 

                                                
  . ٤٠ و ٣٩املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 1(
، ط املنار مبصر ٣ ضمن جمموعة الرسائل النجدية ج ١٧رسالة االجتهاد والتقليد ص : أمحد بن ناصر بن معمر) 2(

  .  هـ١٣٤٩سنة 
  . ١٥٤ - ١٥٢ ص ١املصدر السابق ج: سني بن غنامح) 3(
  . ٣٨ و ٣٧احلركة الوهابية، رد على مقال الدكتور حممد البهي يف نقد الوهابية ص : حممد خليل هراس) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٦٤

  . )١(لألئمة األربعة طالق الثالث بلفظ واحد يف جملس، فإننا نقول به تبعا 
 فإم ال ينكرون -كما مر -وإذا كان الشيخ وأتباعه على مذهب أمحد يف الفروع 

من قلد أحد األئمة األربعة دون غريهم لعدم ضبط املذاهب األخرى كما يذكر ذلك 
 ويذكر أيضا أم ال يستحقون مرتبة -الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته السابقة 

وال أحد منهم يدعيها، أما االجتهاد يف بعض املسائل دون البعض اآلخر ) ملطلقاالجتهاد ا(
فال مانع عندهم وال مناقضة مع عدم االجتهاد املطلق، ولذلك كان لبعض علماء الدعوة 
اجتهادات يف بعض املسائل خالفوا فيها املذهب احلنبلي كإرث اجلد واإلخوة فإم 

 بل كان للشيخ حممد بن عبد )٢( مذهب احلنابلة يقدمون اجلد باإلرث وإن خالف ذلك
الوهاب نفسه اجتهادات أخرى جتديدية، وهي وإن كانت قليلة جدا إال أا تدل على 

  . نظرة الدعوة السلفية لالجتهاد من بابه الواسع
ولذلك يقرر كثري من الباحثني أن من أبرز معطيات دعوة الشيخ حممد بن عبد 

ملسلمني إىل االجتهاد يف الفروع بعد أن كان ذلك معدوما أو شبه الوهاب العودة بعلماء ا
  . )٣(معدوم 

فمن أي أنواع العلماء ) عاملا جمتهدا(لكن، إذا كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب يعد 
واتهدين ميكن أن نسميه؟ الواقع أن علماء أصول الفقه يقررون أن لالجتهاد عدة أنواع 

تهد املنتسب ملذهب معني، مث اتهد يف مذهب من املذاهب، مث اتهد املطلق، مث ا: هي
اتهد املرجح، مث اتهد العامل بأصول املذهب ومروياته ليميز بينهما وخيتار أصحها 

  . )٤(وأقواها وأوالها بالفتوى 
وإذا نظرنا الشيخ حممد بن عبد الوهاب فإننا ال ميكن أبدا أن نعده من أصحاب 

طلق، وإمنا نعده من طبقة اتهد املنتسب ملذهب معني، فهو منتسب للمذهب االجتهاد امل
احلنبلي ومع ذلك فله اجتهادات خترج به أحيانا عن أقوال هذا املذهب إىل غريه، كما 

                                                
  . ٤٩املصدر السابق ص : سليمان بن سحمان) 1(
  . ٣٩ و ٣٨ص : املصدر نفسه) 2(
 من حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي بالرياض املنعقد يف ذي ٩ية ص االجتهاد يف الشريعة اإلسالم: وهبه الزحيلي) 3(

  ..  هـ، ونظمته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٣٩٦القعدة عام 
  . ٣٢٣-٣٢٥أصول الفقه اإلسالمي ص : زكريا الربي) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٦٥

ميكن أن نعده من طبقة اتهدين يف مذهب من املذاهب ألن له اجتهادات يف داخل 
  . املذهب احلنبلي

 الصعيدي على الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته يف هذا الصدد ويأخذ عبد املتعال
  : أمرين مها

  . مجودها على تقليد مذهب اإلمام أمحد بن حنبل) ١(
ال يذكر للشيخ حممد بن عبد الوهاب إال اجتهادات قليلة كجعله دية املسلم ) ٢(

  . )١(مثامنائة ريال بدل مائة ناقة 
  : ملتعال الصعيدي مبا يليوميكننا أن نرد على اعتراض عبد ا

 أما ما ذكره يف الفقرة األوىل فهو غري صحيح، ولو اطلع على مؤلفات ورسائل - ١
علماء الدعوة لتبني له عدم مجودها على مذهب اإلمام أمحد، وإمنا يأخذون منه ما وافق 

  .  كما سبق-احلق، فإذا تبني هلم احلق يف غريه أسرعوا إىل األخذ به 
 رمحه -فإن قلة اجتهادات الشيخ راجع إىل أنه : ذكره يف الفقرة الثانية وأما ما - ٢

 جلّ وقتهم يف إقرار مسألة الدعوة الكربى - هو وأتباعه من علماء الدعوة - صرف -اهللا 
إقرار التوحيد الكامل هللا تعاىل وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا، والقضاء على 

أخذت اجلانب األكرب من جهد ) التوحيد(تمع اإلسالمي، فقضية كل ما ينايف ذلك يف ا
أصحاب الدعوة ووقتهم، ومل يتفرغوا للمسائل االجتهادية يف فروع الدين، وناحية أخرى 

 مل يكن حباجة ماسة إىل - اتمع النجدي -وهي أن اتمع الذي ظهرت فيه الدعوة 
 احلاجة يف بعض األمور ظهر للشيخ اخلوض يف املسائل االجتهادية، وحينما وجدت تلك

اجتهادات كما حصل يف دية املسلم وتقديرها بثمامنائة ريال بدل مائة ناقة، كما ظهر 
للشيخ اجتهادات فقهية خالف فيها مذهب احلنابلة وذلك مثل مسألة جواز صالة املنفرد 

صة يف  وللشيخ أيضا رسالة خا)٢() أي الظلم(خلف الصف، ومسألة إبطال وقف اجلنف 

                                                
  . ٤٤١اددون يف اإلسالم ص : عبد املتعال الصعيدي) 1(
  ). أبابطني( طبعة ١٢٩-١٢٤ ص ١فكار واألفهام جروضة األ: انظر حسني بن غنام) 2(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٦٦

  . )١() االجتهاد واخلالف(موضوع 
مما تقدم ندرك إىل أي درجة نادت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل االجتهاد، 

  . وجاهدت يف حماربة التقليد األعمى بكل الوسائل املمكنة
فتلك هي نظرة عامة على املبادئ األساسية اليت حرص الشيخ حممد بن عبد .. وبعد

 مبادئ اإلسالم الصحيح بكل ما حتمله - كما رأينا -ى إقرارها، وهي الوهاب وأتباعه عل
  . هذه الكلمة من معىن
تقرير هذه الناحية حبياده ونزاهته املعهودتني ) عبد الرمحن اجلربيت(ونترك للمؤرخ 

أقول إن : " حينما نقل بعض رسائل علماء الدعوة املتضمنة بيان عقيدم، فقال ما نصه
ا ندين هللا به أيضا، وهو خالصته لباب التوحيد وما علينا من املارقني كان كذلك فهذا م

  . )٢(" املتعصبني 
وقبل أن ننهي حديثنا عن مبادئ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حيسن بنا أن 

   )٣(إن دعوة الشيخ تتلخص يف مبدأين رئيسيني مها : نقول
خالص هللا تعاىل قوال وعمال والبعد الدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل يف عبادته واإل: أوال

  . عن كل ما ينايف ذلك، ويندرج حتت الدعوة إىل هذا املبدأ مجيع املبادئ الستة السابقة
فتح باب االجتهاد وحماربة التقليد األعمى باتباع الكتاب والسنة كما فصلناه : ثانيا
  . سابقا

                                                
هذه الرسالة تأليف الشيخ حممد : هذه الرسالة خمطوطة من خمطوطات املتحف الربيطاين بلندن وكتب يف أوهلا) 1(

بن عبد الوهاب، وهي مبحث االجتهاد واخلالف وهي يف عدة صفحات غري مرقمة، وتوجد يف ميكروفيلم مع 
   .)Film. xxtv( لشيخ وبعض علماء الدعوة يف مكتبة أرامكو بالظهرانرسائل أخرى خمطوطة ل

 هـ، دار ١٢١٨، حوادث احملرم عام ٥٩١ ص ٢عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ج : عبد الرمحن اجلربيت) 2(
  ).. بدون تاريخ(الفارس ببريوت 

  . ٣٢ احلديث ص حركة التجديد اإلسالمي يف العامل العريب: أمحد عبد الرحيم مصطفى) 3(
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  ٦٧

  الفصل الثالث أثر الدعوة يف العامل اإلسالمي 
  دعوة انتشار ال

 -اقتضت الرغبة يف نشر مبادئ الدعوة والدفاع عنها أمام خصومها امتشاق احلسام 
إىل أن )  م١٧٤٦( هـ ١١٥٩ فابتدأت سلسلة املعارك اليت بدأت من عام -كما مر 

وبقيت مستمرة بعده )  م١٧٩١( هـ ١٢٠٦تويف الشيخ حممد بن عبد الوهاب عام 
 أخرى، بذل فيها أصحاب الدعوة دماءهم معارك متصلة ال تنتهي معركة حىت تبدأ

  . وأمواهلم
وعلى الرغم من أن هذه املعارك عمت معظم أجزاء شبه اجلزيرة العربية إال أا نقلتها 
من حال إىل حال، حولتها من االنقسام إىل الوحدة، ومن االحنراف واجلهالة والعصيان إىل 

عامالا، وكانت عاقبتها خريا لإلسالم التوحيد والعلم والعبادة، وأصلحتها يف أخالقها وم
 فهي صراع بني احلق والباطل انتهت بانتصار دعوة احلق )١(واملسلمني يف الدين والدنيا 

وأصحاا، وقامت دولة إسالمية عزيزة اجلانب مرهوبة األركان وحدت اإلمارات 
 شرقا ومن الشام املتناحرة حتت لوائها، وامتدت من البحر األمحر غربا إىل اخلليج العريب

 توفرت هلا كل مقومات الدولة يف مفهوم ذلك العصر وعرفت )٢(مشاال إىل اليمن جنوبا 
 فقضت على نفوذ العثمانيني يف اجلزيرة - تارخييا -) الدولة السعودية األوىل(باسم 

العربية، وهددت أمالكهم يف الشام والعراق مما دفع األتراك إىل االستماتة يف القضاء 
ليقوم ذه املهمة فأرسل ) حممد علي باشا(ا، فلجأوا أخريا إىل واليهم على مصر عليه

عام ) إبراهيم باشا(مث بقيادته، وأخريا بقيادة ابنه ) طوسون(األخري عدة محالت بقيادة ابنه 
قاعدة الدولة السعودية (الذي متكن من الوصول إىل الدرعية )  م١٨١٦( هـ ١٢٣١
 بعد مقاومة عنيفة لقيها يف الطريق - هـ ١٢٣٣ األوىل عام  يف مطلع مجادى-األوىل 

نفسه إىل ) عبد اهللا بن سعود(إليها من أنصار الدعوة فبدأ حبصارها، وانتهى األمر بتسليم 
 وذا مت لألتراك القضاء )٣()  م١٨١٨(هـ ١٢٣٣يف ذي القعدة سنة ) إبراهيم باشا(

                                                
حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص : ، وحسن خزعل٤٠ - ٣٤حممد بن عبد الوهاب ص : علي الطنطاوي) 1(

٣٣٨ .  
  . ٦٢الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ص : عبد اهللا الشبل) 2(
  . ٢٨٥ - ٢٠٧ ص ١املصدر السابق ج: عثمان بن بشر) 3(
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  ٦٨

  . على الدولة السعودية األوىل
غم من سقوط الدولة السعودية األوىل من املفهوم السياسي إال أا تركت إال أنه بالر

يف البالد النجدية مقومات الدولة السعودية الثانية، فقد ظلت أفكار الدعوة السلفية 
اإلصالحية ماثلة أمام الناس، وظل اتمع النجدي يِكن والءه لألسرة السعودية اليت تبنت 

تركي بن عبد اهللا بن حممد بن ( وكان ظهور )١( علي الدفاع ضد حكم الترك وحممد
بداية لقيام الدولة السعودية الثانية اليت استمرت حىت )  م١٨٢٣( هـ ١٢٣٨عام ) سعود

وخرج حكام آل )  م١٨٩١( هـ ١٣٠٩متكن آل رشيد من االستئثار حبكم جند عام 
 الدور الثالث من سعود من جند إىل الكويت، ولكن مل تستمر احلالة طويال حىت ابتدأ

يف استعادة ملك آبائه وأجداده ) عبد العزيز آل سعود(حكم آل سعود حينما بدأ امللك 
باالستيالء على الرياض، فابتدأت بذلك الدولة السعودية )  م١٩٠٢( هـ ١٣١٩عام 

  . الثالثة حىت وقتنا احلاضر
بن عبد الوهاب وقد سرى روح الدفاع عن الدعوة السلفية اليت قام ا الشيخ حممد 

يف الدولتني السعوديتني الثانية والثالثة، كما سرى ذلك يف األوىل، يف حني زالت دولة 
  . )٢( وبادت من الوجود - اليت حاولت القضاء على هذه الدعوة -يف مصر ) حممد علي(

لكن إذا كانت الدعوة السلفية قد وطدت أقدامها يف مساحات واسعة من شبه 
 فإا تعدت يف - دينيا وسياسيا يف ظل الدولة السعودية جبميع أدوارها -اجلزيرة العربية 

انتشارها إىل بالد داخل شبه اجلزيرة العربية وخارجها حىت أنارت عقول األمة اإلسالمية 
  . من سومطرة شرقا إىل نيجرييا غربا

  عوائق االنتشار 
ا بعض معوقات وينبغي أن نشري هنا إىل أن الدعوة قد واجهت يف باكورة حيا

  : االنتشار، وكان ذلك راجعا إىل عاملني هامني
 يف تشويه مبادئها أمام العامل اإلسالمي حىت - على اختالفهم -دور خصومها : أوهلما

ليومهوا الناس على أا مذهب جديد على اإلسالم وأهله، وقد " املذهب الوهايب " مسوها 

                                                
  . ٢٤السعودية الثانية ص الدولة : عبد الفتاح حسن أبو علية) 1(
  . ١٣٨ و ١٣٧داعية التوحيد حممد بن عبد الوهاب ص : عبد العزيز سيد األهل) 2(
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 وحكم حممد علي -األتراك العثمانيون : (ااشترك يف هذا التشويه عدة جهات سياسية منه
 وكل هؤالء رأوا يف الدعوة خطرا )٢()  وأخريا اإلجنليز)١( - واألشراف يف مكة-يف مصر 

على أغراضهم السياسية، وهناك أشخاص هلم أغراض شخصية كالذين يرتزقون من حتت 
ؤالء سوف القباب اليت هدمها أتباع الدعوة، وكذلك أصحاب الطرق الصوفية، وكل ه

  . )٣(تفقدهم الدعوة مراكزهم الدينية واالجتماعية باإلضافة إىل موارد أمواهلم 
أسلوب بعض رجال الدعوة الذين كثريا ما أساءوا إىل مبادئ الدعوة نفسها : وثانيهما

بتصرفام اليت ال تتفق البتة مع أهداف الدعوة ومبادئها، ومع أن هؤالء قلة إال أن أعداء 
  . )٤(غلوا تطرفهم على حساب الدعوة وأفكارها الدعوة است

  عوامل انتشار الدعوة 
ورغم هذه املعوقات فقد آتت الدعوة مثارها بعد أن نظر إليها  :عوامل االنتشار

املسلمون بعقول واعية مستنرية، فانتشرت مبادئها وأتباعها يف أرجاء خمتلفة من العامل 
يدة من نوعها عن احلركات اإلصالحية، هذه اإلسالمي الكبري، فكانت دعوة إصالحية فر

  . امليزة تدفعنا إىل البحث عن عوامل جناحها، وأسباب انتشارها وخاصة يف آسيا وإفريقية
  : وميكن تلخيص هذه العوامل مبا يأيت

فهي مبادئ واضحة املعامل، تناسب الفطرة السليمة، :  طبيعة مبادئ الدعوة- ١
ت واألمور الفلسفية، وال غرو فهي الدعوة إىل اإلسالم سهلة الفهم، بعيدة عن التعقيدا

  . النقي اخلالص من شوائب البدع والشركيات
 رمحه -فقد بذل الشيخ حممد بن عبد الوهاب :  صاحب الدعوة وقوة إميانه- ٢

 لدعوته جهوده وقواه، وخاطر حبياته ليدفع بدعوته إىل احلياة حىت مجع حوهلا األتباع - اهللا
  . وبقوة إميانه بدعوته، وبالغاية اليت يسعى إليها استطاع أن يدفع ا إىل النجاحواألعوان، 

كان يؤمن بأن العامل اإلسالمي يف طريقه إىل اهلاوية واالحنراف الكامل عن أساس 

                                                
  .  ترمجة عبد العليم البستوين١٧٩حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه ص : مسعود الندوي) 1(

(2) Qeyamuddin Ahmad: the Wahabi Movement in India pp232-258.   
  ). اهلامش (٨٤ هـ ص ١٣٤٥الوهابية، جملة الزهراء، الد الثالث، صفر :  حمب الدين اخلطيب)3(
 هـ ١٣٩٠مالحظات وتعليقات وردود، جملة العرب، السنة الرابعة، اجلزء التاسع والعاشر، سنة : محد اجلاسر) 4(

  . ٩٣٧ وص ٧٦٤ص 
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الدين إن مل يتداركه املصلحون عن طريق النصح واإلرشاد أوال، فإن مل جيد ففي القوة 
 عن ساعد اجلد ودفع بقلمه وسيوف أنصاره يف هذا امليدان، الطريق اآلخر، فشمر الشيخ

 حىت حتققت له )١(واستطاع أن يواجه العامل اإلسالمي سافرا متحديا يف غري لني أو مواربة 
  . أمنيته ومت له ما أراد

وهي اليت متثل أنصار الدعوة من آل سعود، وقد :  القوة السياسية للدعوة- ٣
اق الديين بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمري حممد بن ظهرت هذه القوة منذ االتف

، فقد كان هلذه القوة أثرها الكبري يف التمكني ) م١٧٤٤ هـ ١١٥٧(سعود يف الدرعية 
للدعوة وإبالغ صوا إىل مشارق األرض ومغارا، ولوال توفيق اهللا تعاىل مث هذه القوة ملا 

 ومن )٢( ثبت ملا بقي لدعوته صدى بعد وفاته استطاع الشيخ أن يثبت بدعوته طويال، ولو
هنا كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب دعوة جامعة لألمور السياسية والدينية معا، 

 ألن اإلسالم وحده دين - )٣( كما يزعم بعض املستشرقني -ومل تكن دعوة دينية خالصة 
  . )٤(ودنيا معا 

تضحية بأنفسهم وأمواهلم ما سجلها من ال) آل سعود(ولقد بذل أنصار الدعوة من 
هلم التاريخ بأحرف من نور، فقد محلوا مشعل الدعوة يف حياة الشيخ وبعد وفاته، فشدوا 
من أزره حيا وقاموا مقامه ميتا، فما ضنوا وما ضعفوا حىت ذهبت يف سبيل ذلك دولتهم 

وح على يد جيوش حممد علي، وقد انتقل ر)  م١٨١٨( هـ ١٢٣٣السعودية األوىل 
  . الدفاع عن الدعوة وتبنيها إىل الدولة السعودية الثانية والثالثة كما كان ذلك يف األوىل

بيئة صحراوية هي أصلح تربة ) جند(فالبيئة اليت ظهرت ا الدعوة :  بيئة الدعوة- ٤
هلذا العمل، فأهلها بسطاء متقشفون، تنتشر فيهم صفات املروءة والشجاعة والنجدة، 

رجال الذين يصلحون حلمل األعباء، ومن ناحية أخرى فقد كانت تلك ويوجد فيهم ال

                                                
  . ١٤٧-١٤٦حممد بن عبد الوهاب ص : عبد الكرمي اخلطيب) 1(
  . ٦٠ - ٤٦اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص : انظر عبد اهللا الشبل) 2(
حاول بعض الباحثني األوروبيني تشبيه حركة الدعوة اإلصالحية يف جند حبركة اإلصالح الديين الكاثوليكي يف ) 3(

، )إلسالميحركة التجديد ا(أمحد عبد الرحيم مصطفى : أوربا على أا حركة دينية فقط حسب زعمهم، انظر
  . ٣٦ص 

  . ٢٤١ص ) الدولة السعودية األوىل (١ج) تاريخ البالد العربية السعودية: (منري العجالين) 4(
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املنطقة بعيدة عن عصا الدولة العثمانية وعن نفوذ رجال الدين واملتصوفني وفقهاء املذاهب 
املختلفة الذين حيتلون املناصب الرمسية يف الدولة، وكان من الطبيعي على مثل هؤالء 

  . )١( مراكزهم ومناصبهم الرجال أن يعارضوا الدعوة خوفا على
لذا فإن هذه األمور هي إحدى األسباب اليت جعلت الدعوة اإلصالحية بزعامة الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب يف جند تبلغ من النجاح واالنتشار أكثر مما بلغت دعوة شيخ اإلسالم 

رغم أن منبع مبادئ وأهداف الدعوتني )  هـ٧٢٨ - هـ ٦٦١(ابن تيمية يف الشام 
 هذا أيضا إذا أضفنا عامال آخر مهما وهو انعدام السند السياسي والقوة املادية )٢(ة واحد

  .  كما سبق)٣(يف دعوة ابن تيمية وتوفرها يف دعوة حممد بن عبد الوهاب 
وهو من العوامل اليت ارتكزت عليها أسس نشر دعوة :  دور علماء الدعوة- ٥

 اإلسالمي، فعن طريق هؤالء العلماء وصلت الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية يف العامل
أخبار الدعوة ومبادئها إىل كثري من املناطق والبلدان اإلسالمية، إما عن طريق مؤلفات 
هؤالء العلماء ورسائلهم أو عن طريق انتقاهلم بأنفسهم من بالد إىل أخرى دف نشر 

  . الدعوة
 قبل حكومة الدعوة يف  من- على شكل دعاة -وكان بعض هؤالء العلماء مرسلني 

جند سواء لداخل اجلزيرة العربية أو خلارجها، بل كان إرسال هؤالء الدعاة إىل مناطق شبه 
اجلزيرة العربية سببا يف خضوع بعض تلك البلدان واملناطق حلكومة الدعوة السلفية يف جند 

  . )٤(من الناحيتني الدينية والسياسية 
يف وقت من أنسب األوقات حلركات فقد ظهرت الدعوة :  عصر الدعوة- ٦

اإلصالح، وعصر من أخصب العصور هلا، حيث بلغ األمر فيه غايته من االحنراف الديين 
بانتشار البدع واخلرافات بني املسلمني، إضافة إىل ما صاحب ذلك من ضعف سياسي، 

قذ  املن- بعد توفيق اهللا -وتقهقر اجتماعي، وختلف اقتصادي، كل ذلك جعل من الدعوة 
                                                

  . ٤٦ ص ١ج) النهضات احلديثة يف جزيرة العرب: (حممد عبد اهللا ماضي) 1(
 ص ١ج) احلديثحماضرات عن احلركة اإلصالحية ومراكز الثقافة يف الشرق اإلسالمي : (مجال الدين الشيال) 2(

٦٠ .  
  . ٦١املرجع السابق ص ) 3(
  . ٦٣ص ) الدولة السعودية األوىل: (عبد الرحيم عبد الرمحن) 4(
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الوحيد للناس، خصوصا وأا تدعو إىل الفطرة السليمة الواضحة، والتطبيق الكامل لكل 
مبادئ اإلسالم يف عصوره األوىل، وظهر للناس أن العودة إىل أصول الدين هي اليت تساعد 

 فإذا ما قام مصلح يدعو ذه الدعوة )١(على إعادة العزة واد للعامل اإلسالمي من جديد 
  . ا مهيأة لتقبلها، وآذانا مفتحة، كما وجد يف الناس من يسانده ويقف جبانبهوجد نفوس

ميكن القول بأن هذا العامل من أهم العوامل اليت ساعدت :  موسم ومكان احلج- ٧
  . على انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف أرجاء العامل اإلسالمي

سعودية األوىل يف العقدين الثاين ذلك أن دخول منطقة احلجاز حتت لواء الدولة ال
 أعطى الفرصة لسائر )٢()  هـ١٢٢٦-١٢١٧(والثالث من القرن الثالث عشر اهلجري 

احلجاج من مجيع األقطار اإلسالمية للتعرف على حقيقة الدعوة السلفية، وااللتقاء بدعاا 
ا رأوا حال ومناقشتهم فيما يدعون إليه حىت توفرت هلم القناعة بالدعوة، وخباصة حينم

احلجاز يف عهد نفوذ الدعوة، وما امتاز به من أمن واستقرار وتطبيق لكل مبادئ اإلسالم 
 فآمنوا بالدعوة مث محلوها إىل بالدهم، ودعوا الناس إليها، وكان هدف دعاا يف كل -

مكان حيلون به هو حماربة الفساد والبدع وتصحيح العقيدة اإلسالمية يف تلك البالد، 
  . )٣(ة إقامة حكومة إسالمية حتكم باإلسالم عقيدة ومنهج حياة وحماول
بني الدول ) حركة التجارة اإلسالمية(وهو ما يطلق عليه :  العالقة التجارية- ٨

اإلسالمية، فقد كان هلذه العالقات دورها أيضا يف نشر الدعوة السلفية سواء كانت هذه 
فراد بعضهم مع بعض، أو عالقات دولية العالقات التجارية عالقات فردية يقوم ا األ

  . تقوم ا الدولة السعودية مع غريها من الدول اإلسالمية ااورة هلا أو غري ااورة
ومع أن املصادر اليت بني أيدينا تغفل أثر هذا العامل يف نشر دعوة الشيخ حممد بن عبد 

و تناسيه، فكما كان حلركة الوهاب السلفية، إال أنه يف احلقيقة عامل ال ميكن إنكاره أ
التجارة اإلسالمية دورها الكبري يف نشر اإلسالم سلميا يف بالد مل تدخلها اجليوش 

 فإننا ال نستبعد أبدا أن )٤() أندونيسيا، ووسط أفريقيا، وجزر اهلند الشرقية(اإلسالمية مثل 
                                                

  . ٩٣املرجع السابق ص : جالل حيىي) 1(
  . ١٤٩ وص ١١٤ ص ١ج) عنوان اد يف تاريخ جند: (عثمان بن بشر) 2(
  . ٥٦، املرجع السابق ص ١حممد عبد اهللا ماضي ج) 3(
  . ١٠ص ) حماضرات عن تاريخ العامل اإلسالمي املعاصر: ( الفتاح منصورعبد) 4(
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  .  أو أفريقيايكون حلركة التجارة هذه دور يف نشر الدعوة السلفية أيضا سواء يف آسيا
وأخريا جيب أال ننسى دور خصوم الدعوة وخباصة املفكرين :  خصوم الدعوة- ٩

منهم، فإم روجوا للدعوة ولفتوا األنظار إليها من حيث ال يريدون، ويقرر ابن غنام هذا 
   )١(العامل ويستشهد على ذلك بقول أيب متام 

ــت وإذا ــضيلة طوي ــشر ف    أراد اهللا ن
  ر فيمـا جـاورت     لوال اشـتعال النـا    





   هلــا لـسـان حـسـود       أتاح
  ما كان يعرف فـضل طيـب العـود         

    تأثري الدعوة على العامل اإلسالمي حقيقة
قبل أن ندخل يف حديث تأثري دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على احلركات 
 اإلصالحية األخرى يف العامل اإلسالمي حنب أن نقف قليال عند حقيقة تلك اآلثار، ومدى

أن ظهور الدعوات اإلصالحية األخرى من " هذا التأثري، لقد ذهب بعض الباحثني إىل 
مقتضيات هذه احلياة، فكما ظهر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية ظهر 

إخل، وال ضرورة للقول .. مصلحون آخرون يف بالد إسالمية متعددة يف مصر وليبيا واهلند
  . )٢(" سلفية بتأثر هؤالء بالدعوة ال

والواقع أن تأثر هؤالء املصلحني بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية يصبح 
  : أمرا مسلما به، إذا وضعنا أمامنا عدة أمور أمهها

 أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية إن مل تكن قد أثرت تأثريا مباشرا - ١
 أقل من أن تكون قد مهدت هلا وقوت على احلركات اإلصالحية اليت ظهرت بعدها فال

 أجرأ - حبق -عزائم القائمني ا، ذلك أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب كانت 
دعوة قامت يف ظالم كثيف، فهي من هذا اجلانب كانت رائدا جريئا، وجد فيها 
املترددون واملتوجسون من املصلحني وأصحاب الدعوة قدوة يقتدون ا وأثرا صاحلا 

  . ون على هداه يف مجيع أدوار حركام اإلصالحيةيسري
 التقارب الزمين بني تلك الدعوات ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية - ٢

دليل على أن هذه الدعوة هي اليت متخضت عن ميالد هذه الدعوات واحلركات 

                                                
  . ١/٣٤روضة األفكار : حسني بن غنام) 1(
  . ٥٤٣ص ) اددون يف اإلسالم(، وانظر يف هذا الصدد عبد املتعال الصعيدي ١٣٥عبد الكرمي اخلطيب ص ) 2(
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 يف اجلزيرة اإلصالحية أو عجلت مبيالدها، فإذا كانت بداية ظهور حركة الدعوة السلفية
العربية هو النصف الثاين من القرن الثاين عشر اهلجري، مث استمرت بعد ذلك فإن ظهور 

أمحد (دعوة السنوسي يف ليبيا كان يف النصف األول من القرن الثالث عشر، ومثلها حركة 
يف غرب أفريقيا، مث جاءت بعد ذلك حركة ) عثمان دانفو ديو(يف اهلند، وحركة ) الباريلي

  . وهكذا.. يف مصر) ل الدين األفغاين وحممد عبدهمجا(
ذلك أن العامل اإلسالمي كان وقت ظهور :  تقارب األحوال وتشابه الظروف- ٣

هذه الدعوات يف ظروف متشاة من حيث االحنطاط يف النواحي الدينية والسياسية 
قيام دعوة واالجتماعية، وقد أدى إىل وحدة الشعور باحلاجة إىل اإلصالح ومن مث كان 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب حافزا شجع غريها من الدعوات على السري يف نفس املنهج 
  . من قريب أو بعيد

 إن تأثر أي دعوة باألخرى ال يعين اعتناقها جلميع مبادئها األساسية والفرعية، بل - ٤
إلصالحية إن مجيع الدعوات ا: يكفي أن تتأثر ببعض أو أهم هذه املبادئ، ونستطيع القول

: اليت تأثرت بالدعوة كانت تدعو إىل أهم أسس دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومها
 وفتح باب االجتهاد وحماربة التقليد األعمى باتباع الكتاب -إخالص التوحيد هللا تعاىل (

  . ، أما املسائل الفرعية للدعوة فقد ختالفها)والسنة
السلفية اليت قام ا الشيخ ادد حممد بن ولقد أمجع أكثر الباحثني على أن للدعوة 

عبد الوهاب، أثرا واضحا على احلركات اإلصالحية اليت جاءت بعدها، ويف هذا الصدد 
): " أضواء على اخلليج العريب ومسقط وعمان(يقول الدكتور إبراهيم الشريقي يف كتابه 

د أيقظت الشرق العريب واحلق يقال إن دعوة الشيخ املصلح الكبري حممد بن عبد الوهاب ق
واإلسالمي، وظلت مصدرا جلميع احلركات اإلصالحية اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي 

  . )١("  الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين -خالل القرون األخرية 

                                                
  .  هجرية١٤، ١٣، ١٢، يوافق القرون ٣٠ص ) نأضواء على اخلليج العريب ومسقط وعما(إبراهيم الشريقي ) 1(
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  أثر الدعوة يف قارة آسيا 
  أوال يف اليمن وأطراف اجلزيرة العربية 

الدعوة يف العامل اإلسالمي فال يعين هذا عدم وجود أي إذا حنن حصرنا كالمنا عن أثر 
أثر للدعوة يف خارج العامل اإلسالمي، بل قد يوجد أفراد ومجاعات متأثرين بدعوة الشيخ 

 مثال )١( كدول أوربا -حممد بن عبد الوهاب ويدعون هلا يف خارج حميط العامل اإلسالمي 
  . وذوو أثر ضعيف لكنهم مع قلتهم يف تلك البالد فهم متفرقون -

وحينما نتكلم عن أثر الدعوة يف قارة آسيا فسنتكلم عن أهم هذه املناطق اليت تأثرت 
 وإذا ما وجدت مناطق غريها - واليت أوردها بعض الباحثني يف هذا املوضوع -بالدعوة 

  .  وليست ذات بال يف تاريخ هذه الدعوة)٢(فهي قليلة 
ا ال يتعدى احلديث عن صلة تلك الدعوة وجيب أن نشري أيضا إىل أن كالمنا هن

بالدعوات واحلركات اإلصالحية األخرى يف املناطق اليت سنذكرها دون أن نسترسل يف 
احلديث عن أثر هذه الدعوات يف مناطقها تلك، فذلك موضوع طويل ليس هنا جمال 

  . البحث فيه، واآلن نبدأ يف احلديث عن أهم مناطق آثار الدعوة يف قارة آسيا
  : يف اليمن وأطراف اجلزيرة: والأ

إذا كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية يف تأثريها قد ختطت حدود 
اجلزيرة العربية إىل مناطق متعددة من العامل اإلسالمي، فمن باب أوىل أن تكون باقي 

  .  أول من فتحت للدعوة صدرها- )٣( عدا الدولة السعودية -اجلزيرة 
هر جمموعة علماء تأثروا بالدعوة، ودعوا الناس إىل مثل مبادئها، وصار ظ: ففي اليمن

هلم أتباع ووقعت بينهم وبني خصومهم من العلماء اآلخرين مناقشات ومنازعات كالمية، 
 ومن أشهر هؤالء العلماء الشيخ األمري )٤(ولكن مل تتعد حركتهم تلك احلرب الكالمية 

                                                
  . ٢٠٨ص ) حممد بن عبد الوهاب(أمحد عبد الغفور عطار ) 1(
  . ٢١٢بأندونسيا ومناطق يف شبه جزيرة املاليو، انظر املرجع السابق ص ) جاوة(مثل جزيرة ) 2(
نوبا، ومن اخلليج العريب شرقا إىل امتدت الدولة السعودية عموما يف أقصى اتساعها من الشام مشاال إىل اليمن ج) 3(

  . البحر األمحر غربا
  . ٢٢ - ٢١ص ) زعماء اإلصالح يف العصر احلديث: (أمحد أمني) 4(
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 الذي دعا أهل اليمن إىل التوحيد )١()  م١١٨٢ (هـ١٠٩٩) حممد بن إمساعيل الصنعاين(
. وإخالصه هللا تعاىل والبعد عن التوسل بقبور الصاحلني املنتشرة يف اليمن يف ذلك الوقت

أما تأثره بالدعوة فيمكن أن نلمس ذلك من تلك القصيدة الشعرية اليت بعث ا إىل الشيخ 
  : يشيد بأمهيتها، يقول يف مطلعهاحممد بن عبد الوهاب يف الدرعية ميدح فيها دعوته و

   على جند ومن حل يف جنـد        سالمي


 كان تسليمي علـى البعـد ال        وإن
ــدي الذي دعا مبا )  م١٢٥٠( هـ ١١٧٢) حممد بن علي الشوكاين( الشيخ وكذلك   )٢(جيــــــــــــ

يشبه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حيث دعا إىل التوحيد واالجتهاد وحماربة البدع 
، وقد تأثر )القول املفيد يف حكم التقليد(ألعمى، وألف يف ذلك رسالة أمساها والتقليد ا

نيل ( بابن تيمية، حىت إنه ألف كتابه - مثل الشيخ حممد بن عبد الوهاب -الشوكاين 
 )٣() منتقى األخبار(وامسه ) جمد الدين(لشرح كتاب جد شيخ اإلسالم ابن تيمية ) األوطار

ية من أنه حينما بلغت الشوكاين وفاة الشيخ حممد بن عبد ويظهر تأثره بالدعوة السلف
  : الوهاب رثاه بقصيدة مطلعها

   دها قليب فـأذكى غالئلـي     مصاب


   )٤( بسهم االفتجاع مقاتلي   وأصمى
 . مرتلتهما العظيمة عند الشعب اليمين حىت اآلن) الصنعاين والشوكاين( العاملني وهلذين

مني وغريمها يف اليمن إرسال الدعاة واملرشدين للدعوة من فإذا أضفنا إىل جهود هذين العاِل
الدرعية مث توسع النفوذ السعودي من الناحية السياسية يف مشال اليمن حىت وصلت اجليوش 

 عرفنا أثر - )٥( يف عهد سعود الكبري - هـ ١٢٢٠عام ) احلديدة(السعودية بنفوذها إىل 
  . أحناء خمتلفة من اليمنهذه العوامل كلها يف نشر الدعوة السلفية ب

أما غري اليمن من مناطق أطراف شبه اجلزيرة فيتفاوت انتشار دعوة الشيخ حممد بن 
  : عبد الوهاب مبقدار توفر عاملني

                                                
  ). املقدمة( هـ ١٣٨٤ط املدين ) ديوان األمري الصنعاين(انظر ترمجته يف ديوانه املسمى ) 1(
بقلم ) خ الدعوة الوهابية من خمطوط ميينتاري(مقال بعنوان )  م١٩٧٢ هـ ١٣٩٢رجب (انظر جملة العرب  )2(

  .املصدر السابق) ديوان األمري الصنعاين(عبد اهللا حممد حبش، وانظر 
  . ٤٧٤، وعبد املتعال الصعيدي ص ٢٢ - ٢١ص : أمحد أمني) 3(
  .٧٨ص ) أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب: (حممد حامد الفقي )4(
  . ١٣٢ ص ١ج:  بشرابن) 5(
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درجة إرسال الدعاة واملرشدين من قبل حكومة الدرعية لنشر الدعوة يف تلك : أوهلما
  . املناطق

  . سي يف تلك املناطقمدى توسع النفوذ السعودي السيا: وثانيهما
وذلك مثل قطر، والبحرين، واملنطقة الشمالية الغربية من عمان، والقبائل التابعة لبعض 

 وكذلك القبائل املنتشرة يف بادية الشام اليت )١() القواسم(مشايخ الساحل العماين خاصة 
نتشار أما العراق فقد كان ال. )٢() حوران والكرك(وصلت اجليوش السعودية فيها إىل 

عام ) كربالء( خصوصا بعد حادث -املذهب الشيعي فيها وعدائهم للدعوة السلفية 
عبد العزيز بن ( وما مقتل اإلمام )٣( أثر كبري يف قلة انتشار الدعوة هناك - هـ ١٢١٦

 إال صورة واضحة )٤( هـ على يد رجل شيعي من العراق ١٢١٨عام ) حممد بن سعود
  . هلذا العداء

انيا يف اهلن   د ث
ففي اهلند كان لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب انتشار كبري يف كثري 

لباريلي(من مناطقها على يد زعيم هندي مسلم امسه  أو ) أمحد بن عرفان ا
ربيلوي  ، وقد ولد ) م١٧٨٦-  ١٨٣١ هـ ١٢٤٦ -  ١٢٠١( Brelwiال

ليها نسب - يف اهلند ) باريلي(الشيخ أمحد يف مدينة  ة  من أسرة إسالمي-  وإ
طلبا للعلم وخاصة )  ودهلي-  ولكناو - باريلي (حمافظة، مث أخذ يتنقل بني 

لعلوم اإلسالمية، ويف عام   م دخل يف السلك ١٨١٥ -  هـ ١٢٢٥ا
ش حاكم  حىت ) تونك(العسكري حيث عمل جنديا ملدة أربع سنوات يف جي

 هـ ترك سلك اجلندية وعاد إىل دهلي فدرس حال ١٢٣٢إذا كان عام 

                                                
، وصاحل العابد، دور القواسم يف اخلليج ١٠٣-٨٦عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مصدر سابق ص ) 1(

  . ١٥٧العريب ص 
  . ١٤٣ ص ١مصدر سابق، ج: ابن بشر) 2(
كري حممود ش(على الرغم من ذلك يوجد أتباع للدعوة السلفية عند بعض أهل السنة يف العراق، منهم الشيخ ) 3(

مشاهري (وله مؤلفات كثرية للدفاع عن الدعوة، انظر ترمجته يف كتاب )  هـ١٣٤٢ - هـ ١٢٧٣) (األلوسي
  . ٤٦٨عبد الرمحن عبد اللطيف آل الشيخ ص ) علماء جند وغريهم

  . ١١٩ و ١١٤ ص ١ج: ابن بشر) 4(
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سلمني عن كثب، وشاهد ما يعانونه من ضعف وتأخر حتت نري إخوانه امل
حنراف هؤالء املسلمني عن )١(االستعمار اإلجنليزي   وعرف أن هذا راجع إىل ا

ألولياء  مبدأ اإلسالم الصحيح، وانتشار البدع واخلرافات يف دينهم وتقديس ا
ن عقائد والصاحلني بينهم، نتيجة ملا خالط عقيدم اإلسالمية هناك من كثري م

  . )٢(اهلندوس الوثنيني وعوائدهم 
 م خرج السيد أمحد إىل مكة ألداء فريضة احلج فلقي يف ١٨٢١ هـ ١٢٣٦ويف سنة 

مكة بعض علماء وأتباع الدعوة السلفية، فعرضوا عليه مبادئ الدعوة فاقتنع ا سريعا، 
 مشال غرب -. )٣(حىت إذا عاد إىل بالده بذل جهوده لنشر هذه الدعوة يف إقليم البنجاب 

 وسعى حملاربة البدع واخلرافات اليت ضربت أطناا يف قلوب املسلمني هناك، -اهلند 
ويتضح من رسائله أنه كان من أهداف حركته وضع حد حلكم اإلجنليز، ونفوذ مجاعة 

الوثنيني هناك، واستعادة احلكم اإلسالمي للهند من جديد، وسرعان ما ذاع ) السيخ(
ان، واعتنق مبادئه آالف من املسلمني، وأسس دولة مستقلة يف البنجاب صيته يف كل مك

) السند وبلوخستان(وما حوهلا، واتسعت هذه الدولة حىت وصلت يف نفوذها إىل منطقيت 
قرب ) السيخ( فهزم )٤(وجزء من أفغانستان، مث أعلن اجلهاد على كل من خالف مذهبه 

 رمحه -اإلجنليز والسيخ متعاونني حىت استشهد ، ولكنه تعرض ملقاومة عنيفة من )بيشاور(
)  م١٨٣١( هـ ١٢٤٦ يف اشتباك وقع بينه وبني السيخ مبعاونة اإلجنليز هلم عام -اهللا 

فاضمحلت بذلك دولته، ولكن دعوته ظلت باقية يف أتباعه الذين تابعوا دعوته اإلصالحية 
ة األردية ليضمنوا إيصال يف اهلند بإصرار، وأنتجوا أدبا دينيا ضخما واصطنعوا اللغ

تعاليمهم إىل كل الشعب، كما آثروا االشتغال بالتجارة حىت يبتعدوا عن اخلضوع 
  . )٥(للمستعمر اإلجنليزي 

تلك وحركة أتباعه من بعده عامال من عوامل ) الباريلي(ولقد اعترب املؤرخون حركة 

                                                
  . ٦٧ص : مجال الدين الشيال) 1(
  . ٦٧ ص ١حممود عبد اهللا ماضي ج) 2(

(3) Qeyamuddin انظر: Ahmed Ibid. Pp232-268.   
  . ٨١ص : عباس حممود العقاد) 4(
  . ٦٩-٦٨ص : مجال الدين الشيال) 5(
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  . )١( م ١٩٤٧ستقالل عام واليت نالت ا اهلند اال) الثورة اهلندية االستقاللية(قيام 
  ثالثا يف بالد البنغال 

 - أو باكستان الشرقية ) بنغالديش(وهي ما يطلق عليها اآلن اسم دولة 
ألخرى بانتشار الدعوة السلفية يف شعبها البنغايل - سابقا   وقد سعدت هي ا
  . املسلم

 يد وميكن القول بأن انتشار الدعوة يف البنغال متصل بانتشارها يف اهلند على
 نظرا لقرب املسافة النسبية بني -  كما سبق - وأتباعه ) أمحد الباريلي(

يف ذلك الوقت، ولكننا آثرنا ) اهلند(املنطقتني، ولكوما ميثالن بلدا واحدا هو 
ختذ  فصل أثر الدعوة هنا عن أثرها يف اهلند ألن انتشار الدعوة يف بالد البنغال ا

ألسلوب احلريب كما حدث يف اهلندطابعا سلميا ومل تتطور إىل الطابع و   . ا
وقد نشطت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية يف البنغال يف أثناء 
القرن التاسع عشر نتيجة النتشار الكثري من دعاا هناك، وعلى يد هؤالء 

  . الدعاة دخل كثري من الناس يف البنغال يف الدين اإلسالمي
املسلمني مما حل م ودخل عليهم من وكان هدف هؤالء الدعاة هو ختليص 

 ولعل )٢(العقائد اهلندوسية الوثنية، والسعي لتوسيع رقعة اإلسالم يف تلك البالد 
)  م١٨٤٠ هـ ١٢٥٦- ١١٧٨(من أهم هؤالء الدعاة احلاج شريعة اهللا 

 هـ واتصل بعلماء ١٢١٤الذي حج إىل مكة عام ) الفرائضيني(ومجاعته 
٣(م الدعوة هناك وتأثر بدعو( .  

ولقد وجد علماء ودعاة آخرون هلم نشاط كبري يف نشر الدعوة السلفية يف 
بالد البنغال واهلند معا، وكان بعضهم قد تلقى علوم الدين اإلسالمي على يد 
علماء الدعوة السلفية يف جند واحلجاز من آل الشيخ وغريهم، مثل الشيخ حممد 

                                                
  . ٢٦٣ ص ١تعليق شكيب أرسالن ج) مترجم(حاضر العامل اإلسالمي : انظر لوثروب ستودارد) 1(
  . ٣١٥ص ) مترجم(الدعوة إىل اإلسالم : توماس أرنولد) 2(
 ١ج: حممد عبد اهللا ماضي: ، وانظر٨٢نتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب صا: حممد كمال مجعة) 3(

-٤٨٣ص : ، وعبد املتعال الصعيدي١٤١ و ١٣٩ و ٨٩ و ٧٩، وعباس حممود العقاد ص ٦٧و٦٣ص
٤٨٦ ..  



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨٠

 هـ، وكذلك ١٣٨٩توىف عام بن إبراهيم آل الشيخ مفيت عام اململكة امل
  .  وغريمها)١() عبد اهللا وعمر ابين حسن(الشيخان 

ومهما يكن من أمر فقد عد الباحثون دعاة الدعوة السلفية يف بالد البنغال من أهم 
األسباب اليت أدت إىل انتشار اإلسالم يف تلك البالد ورسوخه يف أراضيها، وال زال هؤالء 

أجلّ اخلدمات، ولكنهم فقراء حيتاجون عونا ماليا ليساعدهم الدعاة يؤدون لإلسالم هناك 
  . )٢(على املضي يف طريقهم بنجاح 

  رابعا يف إندونيسيا 
مل يكن انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية شامال لبالد أندونيسيا 

 -  جنوب املاليو -) سومطرة(كلها، ولكن ذلك اقتصر على أكرب جزرها وهي جزيرة 
  . )٣(ل وجود املعوقات الطبيعية يف اجلزر األندونيسية الباقية دورها الكبري يف ذلك ولع

 يف هذه اجلزيرة فقط - كما يقول الباحثون -وإذا كانت الدعوة السلفية قد انتشرت 
 بنمو حركة الدعوة السلفية - ولو قليال -فال نستبعد أن البالد واجلزر ااورة قد تأثرت 

  . ا يساعد على ذلك حركة التجارة اإلسالمية مع تلك املناطقومم) سومطرة(يف 
أما سومطرة نفسها فريجع تاريخ دخول الدعوة السلفية فيها إىل أوائل القرن الثالث 
عشر اهلجري التاسع عشر امليالدي، حينما عاد ثالثة من أهل اجلزيرة إىل جزيرم عام 

  . كرمة للدولة السعودية حينذاك م وقد أدوا فريضة احلج يف مكة امل١٨٠٣ هـ ١٢١٨
 - وكانت هذه فرصة ألن يشاهدوا عن كثب اآلثار اإلجيابية لدخول الدعوة السلفية 

 يف احلجاز، فاتصلوا بعلمائها واطلعوا على مبادئها حىت اقتنعوا ا مث -دينيا وسياسيا 
  . )٤(وقد تأثروا تأثرا عميقا بالدعوة ) سومطرة(عادوا إىل جزيرم 

أن وصل هؤالء الرجال إىل جزيرم حىت أخذوا بالدعوة هناك إىل التوحيد، وما 

                                                
 هـ، أما عمر بن حسن فكان الرئيس العام ١٣٧٨عبد اهللا بن حسن كان رئيس القضاة يف احلجاز وتويف عام ) 1(

 هـ ١٣٩٥يئات األمر باملعروف يف جند واملنطقة الشرقية وخط التابلني باململكة العربية السعودية وتويف عام هل
  . تقريبا، رحم اهللا اجلميع

  . ٢١٠، وأمحد عبد الغفور عطار ص ٣١٥توماس أرنولد ص ) 2(
  . ٢١٢ص املرجع السابق ) جاوة(يوجد أتباع قليلون للدعوة السلفية يف بعض اجلزر مثل ) 3(
  . ٤١٠ص : توماس أرنولد) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨١

وحاربوا البدع واخلرافات يف بالدهم، حىت صار هلم قوة كبرية من األتباع، اعتمدوا 
، عند ذلك رأت حكومة )البتك(عليهم يف حماربة خصومهم من غري املسلمني وهم 

 احلركة خطرا كبريا عليها وعلى نفوذها االستعمار اهلولندي يف إندونيسيا أن يف هذه
 م مبناهضة هذه الدعوة بشدة، ١٨٢١السياسي والديين الصلييب يف البالد فبدأت يف عام 

واستمرت املناوشات واحلروب بني أتباع الدعوة وبني املستعمرين اهلولنديني قرابة ستة 
  . )١(زيرة عشر عاما، انتهت بالقضاء على نفوذ أتباع الدعوة السلفية يف اجل

) سومطرة(وعلى الرغم من قضاء حكومة االستعمار اهلولندي على حركة الدعوة يف 
إال أن أتباعها ظلوا متمسكني ا، واستطاعوا نشرها بالطرق السلمية والقوا يف ذلك 

  . )٢(جناحا كبريا 
ومما هو جدير بالذكر أن اتصال مسلمي تلك اجلزيرة وما جاورها بأصحاب الدعوة 

ية يف اجلزيرة العربية مل ينقطع بعد ذلك، فعندما دخلت احلجاز يف حكم امللك عبد السلف
 هـ وفد عدد كبري من طالب العلم املسلمني ١٣٤٤ عام - رمحه اهللا -العزيز آل سعود 

من سومطرة وجاوة وجزائر اهلند الشرقية إىل مكة واملدينة ودرسوا مبادئ الدعوة السلفية 
اد أكثرهم إىل بالدهم داعني للدعوة السلفية وناشرين هلا، وكان على شيوخ الدعوة، مث ع

لذلك دوره الكبري يف تصحيح عقيدة املسلمني هناك من البدع واخلرافات املنتشرة بينهم، 
  . )٣(ويف نشر دين اإلسالم يف تلك املناطق اليت مل يصلها اإلسالم بعد 

 أسسها الشيخ رشيد رضا يف مصر هناك اليت) املنار(وجيب أال ننسى أثر انتشار جملة 
  . )٤(على انتشار الدعوة السلفية يف أندونيسيا بشكل أكرب من ذي قبل 

  خامسا يف التركستان 
) صويف بادال اخلوقندي(ظهر داعية للدعوة امسه )  م١٨٧١( هـ ١٢٨٨ففي سنة 

مس بالتركستان الغربية الذي اتبع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحت) قوقند(من 
                                                

  . ٦٨ ص ٦ج : حممد عبد اهللا ماضي) 1(
  . ٤١٠ص : توماس أرنولد) 2(
  . ٢١٢ص : أمحد عبد الغفور عطار) 3(
) رسالة ماجستري(حممد بن عبد اهللا السلمان، رشيد رضا ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ) 4(

  . ٣٦٥- ٣٦٣ص 



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨٢

لنشرها بني املسلمني هناك، وتزعم الثورة ضد روسيا القيصرية فهاجم حاميتها قرب 
إال أن القوات الروسية تغلبت عليه وعلى أتباعه يف اية األمر فاقتصر نشاط ) طشقند(

  . )١(أتباعه على الدعوة السلمية 
  سادسا يف الصني 

يف ) الشيخ نوح ماكويوان(ه يف الصني داعية إسالمي امس) فالصو(فقد ظهر يف مقاطعة 
حيث اتبع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد أدائه )  م١٨٩٤( هـ ١٣١١عام 

لفريضة احلج، فدعا إىل العودة إىل دين اإلسالم الصحيح وحارب البدع والشركيات، 
وصار هلم نشاط إصالحي كبري ) اإلخوان(فاجتمع حوله األنصار واألتباع وتسموا بـ 

  . )٢( م ١٩٤٩ستمر حىت قيام الثورة الشيوعية يف الصني عام بعد ذلك ا
  أثر الدعوة يف قارة أفريقية 

  أوال يف مصر 
نقول هنا ما سبق أن قلناه يف أثر الدعوة يف قارة آسيا، وهو أننا لن حنيط 
بكل صغرية وكبرية يف هذا الصدد، ولكننا سنتعرض ألهم املناطق اليت تأثرت 

ألفريقية، واليت لعبت بدعوة الشيخ حممد بن  عبد الوهاب السلفية يف القارة ا
ألدوار وبالتايل سنغض الطرف عن  الدعوة وأتباعها يف تاريخ تلك املناطق أعظم ا

  . )٣(املناطق اليت تأثرت بالدعوة بشكل حمدود جدا 
كما أننا لن نتعمق يف الكالم على اآلثار اليت تركتها تلك احلركات اإلصالحية يف 

ألن هذا خيرجنا عن نطاق حبثنا فاملهم عندنا أن نربز هنا أثر دعوة الشيخ حممد بن مناطقها 
  . عبد الوهاب على تلك احلركات اإلصالحية يف أفريقيا على غرار ما سبق يف آسيا

إن أثر الدعوة على احلركات اإلصالحية اإلسالمية يف إفريقيا تشبه إىل : وميكن القول
 توجد حركة تبنت كل مبادئ الدعوة السلفية، ولكنها حد كبري أثرها يف آسيا، فلم
                                                

  . ٢٥٠ عبد الوهاب والدعوة الوهابية ص حممد بن: كمال السيد درويش) 1(
 م ص ١٩٨٠ هـ، ديسمرب ١٤٠١املسلمون يف الصني وعصابة األربعة، جملة العريب، حمرم : فهمي هويدي) 2(

  .. ٢٦٥، العدد ٨٧
يف شرق إفريقية، يوجد ا مسلمون متأثرون بالدعوة السلفية ويدعون إىل ترك البدع ) زجنبار(وذلك مثل ) 3(

  .. ٢١أمحد أمني ص :  وعدم التقرب إىل األولياء، انظرواخلرافات،



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨٣

إخالص التوحيد هللا تعاىل وحماربة البدع واخلرافات باإلضافة (تأثرت بأهم مبادئها خاصة 
  ). إىل الدعوة إىل االجتهاد وعدم التقليد األعمى

  : أما أهم مناطق أثر الدعوة يف قارة إفريقية فهي
  : يف مصر: أوال

من أكرب أنصار دعوة الشيخ حممد بن عبد ) املنار(رشيد رضا وجملته اعترب الشيخ حممد 
 ١٣٥٤ - ١٢٨٢(الوهاب السلفية يف مصر، فبجانب الة ألّف الشيخ حممد رشيد رضا 

عددا من الكتب لشرح مبادئ الدعوة السلفية وأهدافها منها ) م١٩٣٥ - ١٨٦٥هـ 
، وكتاب "عة أو الوهابية والرافضة السنة والشري" ، وكتاب "الوهابيون واحلجاز " كتاب 

وغريها، كما قامت مطبعة املنار يف مصر بطبع عدد من مؤلفات علماء " املنار واألزهر " 
  . الدعوة السلفية

: " كما ظهر يف مصر عدد من اجلمعيات اإلسالمية اليت تأثرت بالدعوة السلفية مثل
كتابا عن الدعوة " مد حامد الفقي حم" ، وقد ألّف رئيسها "مجعية أنصار السنة احملمدية 

" أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب " السلفية أمساه 
  ". التوحيد " وتصدر هذه اجلمعية جملة شهرية باسم 

  ثانيا يف ليبيا 
يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدي ظهرت دعوة إصالحية اختذت ليبيا مركزا هلا، 

- ١٧٨٧ هـ ١٢٧٦-١٢٠٢" (حممد بن علي السنوسي " نت هذه الدعوة بزعامة وكا
  . )١(نسبة إىل جده الرابع " السنوسية " وإليه تنسب تلك الدعوة ومسيت )  م١٨٥٩

 م، وتلقى علومه ١٧٨٧باجلزائر عام " مستغامن " يف " السنوسي " وقد ولد 
أت مقدمات دعوته تلك حني إحساسه ببالد املغرب، وقد بد" فاس " اإلسالمية األوىل يف 

بضعف املسلمني يف عصره دينيا وسياسيا واقتصاديا بسبب احنرافهم عن طريق اإلسالم 
  . السوي، وبذلك تسلطت الدول األوربية عليهم وغزم يف عقر دارهم
فاس، طرابلس، بين (وقد قام السنوسي بعدة رحالت يف مدن الشمال اإلفريقي 

جاء إىل احلجاز ألداء فريضة )  م١٨٣٧ هـ ١٢٥٣إذا كان عام حىت ) غازي، القاهرة

                                                
  . ١٣٣-١٢٩ص: عباس حممود العقاد) 1(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨٤

 وهناك التقى ببعض علماء الدعوة السلفية وتأثر بآرائهم وبىن عليها أسس دعوته )١(احلج 
اليت تدعو إىل إخالص العبادة هللا تعاىل والبعد عن أنواع البدع واخلرافات كالتوسل 

قليد، فرغم أنه كان مالكي املذهب إال أنه بالصاحلني، كما دعا إىل االجتهاد وحارب الت
دعوة اإلمام ) السنوسي( ويف هذا األمر شات دعوة )٢(قد خيالفه إذا رأى الدليل خبالفه 

 )٣(حممد بن عبد الوهاب السلفية، كما تشات مع الدعوة يف البيئة اليت ظهرت فيها 
رئيسيا لدعوته، كما يف الصحراء الليبية املصرية منطلقا ) جغبوب(حيث جعل واحة 

موقعها اهلام، فهي ) جغبوب(منطلقا للدعوة السلفية ومركزا هلا، وكان لـ ) جند(كانت 
بعيدة عن عصا السلطة السياسية يف الشمال، وهي ممر هام للقوافل، وبذلك يسهل على 

  . السنوسية نشر اإلسالم يف اجلنوب
حممد بن عبد الوهاب ولكن هناك أمور ختتلف فيها السنوسية عن دعوة الشيخ 

  : السلفية وأمهها
 - أن يف الدعوة السنوسية بعض مبادئ التصوف، وهو ما تنكره الدعوة السلفية - ١

 ويظهر هذا التصوف يف دعوا املتشددة للزهد والعبادة، وبطلبها ممن يريدون -كما سبق 
وثانيها درجة ) بوناملنتس(الدخول يف دعوا قراءة الفاحتة، مث مير بثالث درجات أوالها 

) الزوايا(، كما يظهر ميلها إىل التصوف يف إنشائها )اخلواص(وثالثها درجة ) اإلخوان(
وهي أماكن خاصة ألتباعها تستعمل للزهد والعبادة جبانب أعمال أخرى كالزراعة 

  . )٤(والتجارة وطلب العلم 
بتعدت كل البعد  أا كانت دعوة سلمية اختذت الطريق السلمي لنشر مبادئها وا- ٢

هادن القوى املوجودة يف اتمع ليتفرغ للعمل يف ) السنوسي(عن أسلوب القوة، بل إن 
إرساء قواعد حركته فخالف بذلك كال من ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب، ولذلك قام 

على عدد من البالد اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي واحلجاز والسودان ) الزوايا(بتوزيع 
املركز الرئيسي هلذه الزوايا، وعن طريق هذه الزوايا ) جغبوب(، واعتربت زاوية ومصر

                                                
  . ٣٨أمحد عبد الرحيم مصطفى ص ) 1(
  . ٣٩-٣٨، وعبد الفتاح منصور ص ٧٠ ص١ج: مجال الدين الشيال) 2(
  . ٥٤ص ) حممد بن عبد الوهاب(، وعبد الرمحن اجلطيلي ١١٥أمحد عبد الغفور عطار ص ) 3(
  . ٤١، أمحد عبد الرحيم مصطفى ص ٦٩ ص ١ج: مجال الدين الشيال) 4(



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ٨٥

املتعددة استطاع السنوسي أن ينشر دعوته حىت أصبح للسنوسية أتباع كثريون يف أكثر 
ومع وجود هذا األسلوب السلمي للسنوسي فإن الدولة العثمانية مل . )١(األقطار اإلسالمية 

دعوته، فقد كانت ختشى دائما هذه الدعوات اإلصالحية وما ترض عن السنوسي وال عن 
قد تؤدي إليه من حركات انفصالية، ولكن مل تلبث أن استفادت من أتباع هذه احلركة يف 

  . )٢(نضاهلا ضد اإليطاليني يف ليبيا واإلجنليز يف مصر 
واحلق أن هذا األسلوب السلمي للدعوة واحلركة السنوسية قد أعطى أتباعها 

عث قوية من اإلميان استطاعوا ا أن يصربوا على بالء االستعمار اإليطايل بوا
والفرنسي يف مشال إفريقيا، وأن يقدموا أرواحهم يف تلك املناطق دفاعا عن عقيدم 
وأوطام، وقد كان هلذه التضحيات أكرب األثر يف هزمية االستعمار وزواله ائيا من 

 ورفاقه -  وهو من أتباع السنوسي - ) املختارعمر (تلك املنطقة، وكان الشهيد 
  . )٣(ااهدون خري شاهد على ما نقول 

  ثالثا يف اجلزائر 
عبد (بزعامة ) مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني(فإن الوجه السلفي هلا يتمثل يف 

الذي اطلع على مبادئ )  م١٩٤٠- ١٨٨٧ هـ ١٣٥٩- ١٣٠٥احلميد بن باديس 
ما أدى فريضة احلج إىل مكة املكرمة، كما اجتمع ببعض علماء الدعوة الدعوة السلفية عند

هناك، وقد أسس ابن باديس مجعيته على أساس من املبادئ السلفية، فدعا إىل إصالح 
عقيدة املسلمني يف اجلزائر من أنواع البدع واخلرافات، كما دعا إىل االجتهاد وحماربة 

لتعمق يف دراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية، التقليد األعمى واجلمود الفكري وذلك با
ولقد كان جلمعيته دور كبري يف حماربة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر حىت نال استقالله 

  . )٤()  م١٩٦٢( هـ ١٣٨٢عام 

                                                
زاوية يف كل مدينة وقرية زاوية، انظر أمساء هذه الزوايا ) ١٤٦(وقد بلغ عدد هذه الزوايا يف العامل اإلسالمي ) 1(

  .. ٢٧٩-٢٧٧ ص ١حاضر العامل اإلسالمي ج: يف لوثروب ستودارد
  . ٧١ - ٧٠ ص ١ج: مجال الدين الشيال) 2(
  . ٢٤٣ ص ٢ج) قادة فتح املغرب العريب(، وانظر حممود شيت خطاب ١٤٣ص : عبد الكرمي اخلطيب) 3(
، وعبد احلليم عويس، أثر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الفكر اإلسالمي ٤/٦٠األعالم : الزركلي) 4(

  . ٢٥٦-٢٢٥ص )  هـ١٤٠١(خلامس اإلصالحي يف اجلزائر، جملة كلية العلوم االجتماعية بالرياض، العدد ا
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  رابعا يف السودان 
ويشغل دولة السودان املعروفة اآلن، وقد ) السودان الشرقي(وهو ما كان يسمى 

) حممد عبد اهللا أمحد(نسبة إىل زعيمها ) املهدية(ة إصالحية مسيت بـ ظهرت فيها حرك
 م والذي زعم أنه املهدي املنتظر، وقام بنشر دعوته هناك وتلقب بـ ١٨٨٥ - م ١٨٤٥

  . )١() املهدي(
وقد ظهرت دعوة املهدي تلك يف أوقات اجتاحت العامل اإلسالمي كثري من الدعوات 

ومنها دعوات املهديني الذين زعموا أم مبعوثون على واحلركات الصحيحة والباطلة، 
 فظهر منهم من ظهر يف فارس -موعد لتخليص الناس مما حلق م من ظلم وجور وفساد 

  .  وظهر غريهم يف وادي النيل-واهلند 
وقد اختلفت آراء املؤرخني يف حقيقة حركات املهديني من حيث الصحة والبطالن، 

تة أم سياسية خالصة أم لألمرين معا؟ ولكن أكثر املؤرخني وهل كانت حركات دينية حب
 هم قوم خمادعون يتعمدون الكذب يف - حبركام اإلصالحية -يرون أن املهديني 

  . )٢(دعوم، ويسرون غري ما يعلنون من طلب اإلصالح أو العناية بشؤون الدين 
 نشأة )٣(ودان الشرقي فقد نشأ يف بالد الس) حممد أمحد(أما من ناحية مهدي السودان 

  . صوفية فمال إىل التنسك والعبادة وحفظ القرآن الكرمي ودرس الفقه والتصوف
متوافرة يف السودان ) املهدي املنتظر(وكان قيامه بدعوته يف وقت كانت فكرة ظهور 

ومنتشرة بني سكاا، ويرجع ذلك إىل معاناة أهل البالد من اإلدارة املصرية اخلاضعة 
  . جنليزي األجنيبللنفوذ اإل

فاحنلت احلالة الدينية بانتشار الفساد والبدع، كما تدهورت احلالة االقتصادية بني أبناء 
ذلك " حممد أمحد "  وقد استغل )٤(الشعب، فكان الناس متلهفني إىل حركة إصالحية 

 م أنه املهدي املنتظر، وضمن دعوته تلك كثريا من مبادئ التصوف، ١٨٨١فأعلن يف سنة 
  . وكان مما دعا إليه القضاء على الفساد والبدع والعودة باإلسالم إىل أصوله األوىل

                                                
  . ١٦٤ - ١٦١عباس العقاد، املرجع السابق ص ) 1(
  . ١٥٣املرجع السابق ص ) 2(
  ). تعليق شكيب أرسالن (٩٠ - ٨٩ ص ١املرجع السابق ج: لوثروب ستودارد) 3(
  . ٤٤ - ٤٢أمحد عبد الرحيم مصطفى ص ) 4(
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" كما أعلن اجلهاد لتحرير البالد من احلكم األجنيب ونفوذه الواسع، وكان انتصار 
م سببا ١٨٨٣عام " هكس " هذا على جنود احلكومة يف احلملة املعروفة حبملة " املهدي 

 يف أرجاء خمتلفة من السودان، كما كانت اهلزمية ذريعة إلكراه لعلو أمره وانتشار دعوته
اإلجنليز احلكومة املصرية على إخالء السودان واالنسحاب منها، وذلك متهيدا الستعمارهم 

  . )١(السودان باسم جديد 
  ).  م١٨٩٩(وهو ما حصل فعال يف ختام القرن التاسع عشر امليالدي 

 يف السودان تعترب حركة دينية وسياسية معا أو هي وأيا كان األمر فإن حركة املهدي
يف احلقيقة حركة اختذت من الدين قوة تشد أزرها وجتمع حوهلا األنصار، هذا إضافة إىل 

  . )٢(أن دعوا الدينية الظاهرة اليت تدعو إليها الناس مل تكن واضحة املعامل 
سلفية يف اجلزيرة العربية هل كان لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ال: والسؤال اآلن

  . تأثري على هذه احلركة؟
واحلقيقة أن تأثري الدعوة السلفية على هذه الدعوة أو احلركة يف السودان كان .. 

إذا نسبنا ذلك إىل تأثريها على احلركات اإلصالحية األخرى يف العامل -تأثريا طفيفا 
دئ املهدية بالسودان يف  ذلك أن مبادئ الدعوة السلفية ختالف أسس مبا-اإلسالمي 

 ألن األحاديث )٣(الصميم، فالدعوة السلفية حتارب التصوف وال تؤمن ذا املهدي 
الواردة يف ظهوره وصفاته وشروطه ال تنطبق عليه، وذلك حسب رأي علماء املسلمني من 

 ورغم ذلك فنستطيع أن نلمس تأثر احلركة املهدية يف السودان بالدعوة )٤(أهل السنة 
  : لفية يف وجهنيالس

 كرر املهدي يف رسائله أن اهلدف من دعوته هو إنعاش العقيدة اإلسالمية وإحياء - ١
                                                

  . ٩ ص ١وثروب ستودارد ج، ول١٦٣-١٦٢املرجع السابق ص : عباس حممود العقاد) 1(
  . ١٤٠ - ١٣٩ص : عبد الكرمي اخلطيب) 2(
إىل السودان للتحقق من صدق )  هـ يف عنيزة١٣٦١علي بن وادي املتوىف عام (أرسل بعض علماء جند الشيخ ) 3(

  . ٧٣٩ ص٣ج) علماء جند(عبد اهللا البسام : انظر. ذلك املهدي، فسافر مث عاد بعد أن تبني له أنه غري ذلك
 وما بعدها ٨٨ ص ١املصدر السابق ج: انظر االختالف يف شخصية املهدي يف كتاب حاضر العامل اإلسالمي) 4(

 -  ٢٧ ص ١البن كثري ج) النهاية( هـ املطبعة السلفية، وانظر كتاب ١٣٤٣ط ) تعليق شكيب أرسالن(
، وكتاب ٤٠-٣٩حملب الدين اخلطيب ص ) اخلطوط العريضة ملذهب الشيعة االثنا عشرية(، وكتاب ٣٤

  . ٨٦ - ٧٠حملمد أمحد السفاريين ص ) لوامع األنوار البهية(
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 كما تشدد املهدي يف منع بعض البدع وحظر املفاسد وحترميها وخاصة سنة الرسول 
  .  وذلك كله مما تنادي به الدعوة السلفية، كما سبق)١(شرب اخلمر 

 وقد جت بذلك منهج -السياسي والديين معا  أا دعوة ظهرت باملظهر - ٢
زعامة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الدينية قد " الدعوة السلفية وتأثرت ا، ذلك أن 

أعادت إىل النفوس صورا من هذه الزعامات اليت أقامت دوال كدولة الفاطميني مبصر 
لفية من مجيع اجتاهاا ودولة املوحدين باملغرب فإن مل يكن املهدي قد نظر إىل الدعوة الس

فال أقل من أن ينظر إليها من هذا االجتاه فانتفع به وأراد أن يقيم دولة يف ظل زعامته 
  . )٢(الدينية 

إن احلركة والدعوة املهدية يف السودان من أقل : ونستطيع القول بعد ذلك كله
  . احلركات اإلصالحية يف العامل اإلسالمي تأثرا بالدعوة السلفية

 يكن من أمر فإن أثر هذه الدعوة ظل حمدودا وحمليا إىل حد كبري، فقد تويف ومهما
 أن يسمع لدعوته صدى يف خارج )٣(م دون ١٨٨٥مؤسس هذه احلركة يف اخلرطوم عام 

  . )٤(السودان، وإن بقيت جذور دعوته حية يف السودان حىت الوقت احلاضر 
  خامسا يف غرب إفريقية 

، ويشمل الدول غري العربية )السودان األوسط والغريب (ونعين به ما كان يطلق عليه
الواقعة يف غرب إفريقية، واليت استبشرت كثري من قبائلها بإشراقة مشس الدعوة السلفية يف 

 مبهمة نشر الدعوة، - بعد اعتناقها للدعوة -أراضيها، وقامت قبائل من هذه املنطقة 
التاسع عشر ( الثالث عشر اهلجري ، وكان ذلك يف مطلع القرن)الفليب(خاصة قبيلة 

، ومل يكن ذلك التاريخ أول عهد هلذه املناطق بنور اإلسالم وانتشاره فيها، )امليالدي
الثالث عشر (فاإلسالم أخذ ينتشر يف هذه املناطق منذ مطلع القرن السابع اهلجري 

                                                
  . ٢٨ص : ، وعبد الفتاح منصور٤٤ص : أمحد عبد الرحيم مصطفى) 1(
  . ١٤١ - ١٤٠ص : عبد الكرمي اخلطيب) 2(
  . ١٦٤ص : عباس العقاد) 3(
  . ٤٥ص : أمحد عبد الرحيم مصطفى) 4(
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  . )١(ضا أول من اعتنق اإلسالم يف هذه املناطق أي) الفليب(، وكانت قبيلة )امليالدي
كانت تلك القبيلة العظيمة على جانب عظيم من النشاط االقتصادي ووفرته فيها من 
رعي وزراعة وجتارة، كما وصف أفرادها بالكرم والشجاعة وكانوا مهرة يف استخدام 

  . )٢(سالحهم أثناء احلروب 
فحسب  انتشارا دينيا - على يد أفراد هذه القبيلة -ومل يكن انتشار الدعوة السلفية 

أمحد ( وهي بذلك تشبه انتشار الدعوة يف اهلند على يد السيد -بل وسياسيا أيضا 
  . يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدي أيضا كما سبق) الباريلي

عثمان (أما بطل قصة انتشار الدعوة السلفية يف أفريقيا فهو الشيخ الداعية املسلم 
والذي ذهب إىل مكة ألداء فريضة احلج فتأثر ) الفوال(من أفراد قبيلة الفليب ) دانفوديو

 -  اليت كانت قوا آخذة يف النمو يف الوقت الذي زار فيه مكة -بالدعوة السلفية 
وأعجب مببادئ الدعوة وعاد إىل بالده وكله محاس وغرية من أجل إصالح عقيدة 
 املسلمني هناك على أساس اإلسالم الصحيح اخلالص من كل شوائب الشرك والبدع

 فحارب تلك األمور يف عشريته وقومه وعمل للقضاء على الوثنية )٣(والفساد واخلرافات 
وعبادة األموات اليت كانت ال تزال خمتلطة بالعقيدة اإلسالمية يف نفوس السودانيني هناك، 

 وذلك بإذاعة ونشر مبادئ الدعوة السلفية -وعن طريق نشره ملبادئ اإلسالم الصحيحة 
ع قبيلته حوله يف وحدة متماسكة مرتبطة بوحدة الدين والعقيدة، بعد  استطاع أن جيم-

  . )٤(أن كانت منقسمة إىل عدة وحدات ضعيفة متخاذلة متنازعة 
، وقام حبروب ) م١٨٠٢( هـ ١٢١٧عام ) الدعوة بالقوة(بعد ذلك ابتدأ مرحلة 

تداد جمرى ر اليت تقع على ام) مملكة جبري(الوثنية، كما قضى على ) احلوصة(ضد قبائل 
 حىت مت له - بعد سنتني من اجلهاد -)  م١٨٠٤( هـ ١٢١٩النيجر، ومل تأت سنة 

اإلسالمية، واليت اتسعت رقعتها فامتدت إىل ) مملكة سوكوتو(توحيد تلك املناطق باسم 

                                                
لشيخ حممد بن عبد الوهاب على حركة عثمان بن فوديو، جملة كلية العلوم أثر دعوة ا: مصطفى مسعد: انظر) 1(

  .. ٢١٢ هـ ص ١٤٠١االجتماعية، العدد اخلامس 
  . ٢١٥ص : أمحد عبد الغفور عطار) 2(
  . ٣٦٠ص : توماس أرنولد) 3(
  . ٦٦ ص ١ج: حممد عبد اهللا ماضي) 4(
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" تشاد "  وحبرية - يف الغرب على ر النيجر -) متبكتو(مجيع األقطار الواقعة بني مدينة 
، حىت قدرت مساحتها بأربعمائة ألف كيلو متر مربع، وقدر سكاا بعشرة يف الشرق

  . )١(ماليني من األنفس 
)  م١٨١٦( هـ ١٢٣١عام ) عثمان دانفوديو(ولكن على الرغم من وفاة مؤسسها 

إال أن مملكته تلك بقيت يف عقبه، وأخذت تتسع يف مساحتها حىت حتولت إىل إمرباطورية 
يف اجلنوب الغريب، وكان هلذا ) إلورن(يف الشرق إىل مدينة ) واأدما(امتدت من مدينة 
دوره الكبري يف نشر العقيدة اإلسالمية يف تلك املناطق ) مملكة سوكوتو(االتساع الكبري يف 

  . )٢(من أفريقيا 
قرابة قرن من الزمن أي طول ) الفليب(وقد بقيت تلك اإلمرباطورية مستقلة حتت نفوذ 

مليالدي، حىت قضى املستعمر األورويب الربيطاين على استقالهلا، وذلك القرن التاسع عشر ا
  ).  م١٩٠٠ هـ ١٣١٨(بقيام اإلدارة الربيطانية يف نيجرييا عام 

ومما هو جدير بالذكر أن قيام االستعمار األجنيب يف تلك املنطقة مل مينع انتشار 
)  احلوصة-الفليب (سلمي قبائل اإلسالم سلميا يف املناطق الوثنية ااورة، وذلك على يد م

وغريهم رغم حماولة إرساليات التبشري النصراين عرقلة هذا االنتشار بقوا املادية ونفوذها 
  . )٣(السياسي، بل وبقوة السالح أيضا 

 رئيس -) أمحد وبللو(ومن قريب خرج من قبيلة الفليب الداعية اإلسالمي ااهد 
وبذل جهودا كبرية لنصرة عقيدته ووطنه ومكافحة  -وزراء نيجرييا الشمالية سابقا 

 ٢٤ على يد أعداء اإلسالم يف - رمحه اهللا - ولكن مل يلبث أن اغتيل )٤(املستعمرين 
  . )٥(بعد أيام من عودته من مكة املكرمة معتمرا )  م١٩٦٦يناير ( هـ ١٣٨٥رمضان عام 

ك املناطق ومع كل هذه العراقيل استمر اإلسالم يف انتشاره بسهولة بتل

                                                
  .  هـ١٣٤٣ ط ٣٠٢ ص ١، ولوثروب ستودارد ج٦٦املرجع السابق ص ) 1(
 وما بعدها، وأمحد عبد ٢١٧املرجع السابق، العدد اخلامس، جملة كلية العلوم االجتماعية ص : مصطفى مسعد) 2(

  .. ٢١٧الغفور عطار ص 
  . ٣٦٢ - ٣٦١ص : توماس أرنولد) 3(
  . ٨٨سلسلة الشعوب اإلسالمية حملمود شاكر ص ) نيجرييا(لإلسالم ووطنه يف كتاب ) أمحد وبللو(انظر جهود ) 4(
  . ٢١٧ص : أمحد عبد الغفور عطار) 5(
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وغريها من قارة أفريقية، وبقيت الدعوة السلفية رمزا له هناك، وظل املسلمون 
هناك صامدين على إسالمهم أمام هذه القوى الصليبية وغريها من القوى 

 وبقيت إفريقية هي )١(" وال زالوا يتمسكون مببادئه ويتحلون بفضائله " املعادية 
  .  بإذن اهللا- املرتقبة عن قريب " قارة اإلسالم " 

   ؟هل حققت الدعوة أهدافها
رأينا يف الصفحات السابقة مدى انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
السلفية يف أصقاع خمتلفة من العامل اإلسالمي، والسؤال الذي يطرح نفسه 

ما هي النتائج امللموسة هلذا االنتشار؟ وما هو التقومي العام هلذا اجلهد .. اآلن
والطريق الطويل الذي ختطته تلك الدعوة؟ وبالتايل هل جنحت الدعوة يف العظيم 

منذ ) حممد بن عبد الوهاب(حتقيق أهدافها اليت كانت هي أمل الشيخ املصلح 
  .. باكورة حياة دعوته املباركة؟

 ليست - لقد قامت الدعوة يف أول أمرها من ال شيء، فإذا هي بعد فترة 
 وهي ال تتعدى يف تكوينها شخصية الشيخ  كل شيء، قامت أوال- بالطويلة 

 ويف زمن قصري تقوم دولة بأكملها -  رمحه اهللا تعاىل - حممد بن عبد الوهاب 
على أكتافها، وتستنري بتعاليمها، وتقوى بإخالصها هلا، فكانت أشبه بالقذيفة 
اليت تنفجر يف جوف ليل حالك الظالم، والناس فيه نيام سامدون، فإذا صوا 

 ففتح الناس -  وما أكثرهم - قظ النائمني يف اتمع اإلسالمي كله قوي أي
  : أعينهم على هذه الدعوة، وكانوا حياهلا فريقني

قبلها ورأى فيها احلق فاتبعها، ودافع عنها بكل قواه وساندها : فريق* 
  . باحلجج والرباهني

  . لعاداها وهب لدفع خطرها عليه ما وسعه إىل ذلك سبي: والفريق اآلخر* 
  . وقامت حروب طاحنة من مل يشترك فيها بسيفه اشترك فيها برأيه

واستمرت هذه احلروب بالسيف والقلم طويال حىت التقى اتمع اإلسالمي 
ألباطيل  أخريا مع هذه الدعوة املباركة، عن طريق العلم الذي ال تقف أمامه ا

                                                
  . ٦٧ - ٦٦ ص ١ج: حممد عبد اهللا ماضي) 1(
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ألكاذيب واملفتريات من ناحية، وعن طريق التعمق والبحث بأ مور الدين وا
  . ودراستها دراسة عميقة من ناحية أخرى

 كتابات - على اختالفهم وكثرم - )١(وكانت نتيجة ذلك أن كتب الباحثون 
ومؤلفات عن هذه الدعوة وصاحبها، كشف بعضهم فيها عن دورها العظيم يف إحياء 

  . اتمع اإلسالمي وحتريره من أغالله وضالالته
 واتسمت الدراسة بالعمق والبحث العلمي املنهجي كلما وكلما تطورت تلك املفاهيم

ظهرت لنا أسرار جديدة عن عبقرية هذا املصلح الكبري، وأثر دعوته يف إنارة عقول األمة 
  . اإلسالمية ملدة أربت على القرنني من الزمان

واحلق أنه ال يستطيع منصف ينظر يف حال اتمع اإلسالمي خالل القرنني املاضيني 
 دور هذه الدعوة املباركة يف نشر الوعي اإلسالمي والعقيدة الصحيحة بني ويغفل

املسلمني، وأثرها الكبري يف تنمية الناحية الفكرية املبنية على الكتاب والسنة وتطورها يف 
  . العامل اإلسالمي

فمنذ بزوغ مشس هذه الدعوة وهي حتاول بشىت الوسائل عودة املسلمني إىل أصول 
ح؛ ألن هذا أساس هام حليام حياة عزيزة كرمية، ومىت فقدوا هذا فقدوا إسالمهم الصحي

معهم مكانتهم بني األمم، وأصبحت األمة اإلسالمية إمعة بني األمم تأخذ نظام هذا وتدع 
  . نظام ذاك

ومن املالحظ أن أحوال ظهور هذه الدعوة يف أي بلد إسالمي كانت متشاة إىل حد 
افات والبدع واختالطها مع أمور العقيدة اإلسالمية ومن حيث بعيد من حيث انتشار اخلر

التأخر واالحنطاط يف النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وإن كانت درجة ذلك 
متفاوتة من بلد إىل آخر، ولكن ما إن تدخل الدعوة السلفية تلك املناطق حىت تقلب 

  . ان واألمان، والتقدم واالستقرارأوضاعها رأسا على عقب، وتقودها حنو حياة اإلمي
وإذا كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية قد جنحت يف كل هذه البالد 
اليت دخلتها، وخباصة من ناحية تصحيح العقيدة اإلسالمية، وإقامة جمتمع إسالمي متمسك 

                                                
 يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب - مسلمني وغريهم -انظر جمموعة من أقوال وآراء الباحثني ) 1(

إلمام الشيخ حممد ا(، ويف كتاب ٣٧١ - ٣٥١ ص ١تأليف منري العجالين ج) تاريخ البالد العربية السعودية(
  . آخر الكتاب  إىل٣٠٣ ص ٢تأليف عبد اهللا بن سعد الرويشد ج ) بن عبد الوهاب
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م، فال زال يف بعقيدته، فإن دورها يف هذه الناحية ال يزال إىل اليوم يف طريقه إىل التما
العامل اإلسالمي بالد تعيش يف ظالم القرون املاضية، وحباجة إىل توجيهها حنو مبادئ 

  . الدعوة السلفية وتعاليمها املباركة
ويكفي فخرا هلذه الدعوة يف هذا اال أا أبانت حقيقة اإلسالم الناصعة كما أنزله 

 والبدع، واليت كادت أن تشوه  مربأ من شوائب الشركاهللا تعاىل على رسوله حممد 
  . معامل اإلسالم وتفسد مجاله وتذهب بروعته

وغين عن البيان األثر الذي تركته الدعوة يف اال السياسي، إذ قامت يف ظل هذه 
الدعوة دول إسالمية خدمت اإلسالم واملسلمني يف مناطقها، كما أن انتشار هذه الدعوة 

مي دفع حركات التحرر من االستعمار األوريب الذي يف أرجاء خمتلفة من العامل اإلسال
ضرب أطنابه يف كثري من األقطار العربية واإلسالمية، فعن طريق هذه الدعوة واحلركة 
اإلصالحية قامت حركات إصالحية يف بعض تلك البلدان وتأثرت بطريق مباشر أو غري 

ملستعمرين من بالدهم مباشر بالدعوة السلفية، وكان هلذه احلركات دور كبري يف طرد ا
  . اإلسالمية سجله التاريخ هلذه احلركات بكل فخر واعتزاز وعرفان

ولو قدر للدعوة واحلركة السلفية أال تتعرض ملا تعرضت له من ضغوط 
حربية من جانب أعدائها، لتمكنت من توحيد كلمة العرب واملسلمني يف وقت 

حتاد اهلدف،  يقول الدكتور طه حسني يف كانوا أحوج فيه إىل وحدة الكلمة وا
ولوال أن الترك واملصريني اجتمعوا على حرب هذا املذهب، : ".. هذا الصدد

وحاربوه يف داره بقوى وأسلحة ال عهد ألهل البادية ا لكان من املرجو جدا 
 كلمة العرب يف القرن الثاين عشر والثالث عشر )١(أن يوحد هذا املذهب 

ألول للهجرة، كما وحد ظهور اإلسال   . )٢(" م كلمتهم يف القرن ا
كما ال خيفى أثر هذه احلركة والدعوة اإلصالحية على اليقظة الفكرية يف العامل 
اإلسالمي وذلك بالنشاط العلمي الذي برزت آثاره عن طريق ما يقع بني أنصار الدعوة 

                                                
خطأ، والواقع أن الدعوة إحياء لإلسالم ) مذهب(وصف طه حسني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأا ) 1(

ا الصاحلني، وخصوم الدعوة هم كما كان عليه املسلمون األوائل عن طريق التمسك بالقرآن والسنة وآثار سلفن
  . كما مر آنفا) املذهب الوهايب(الذين وصفوها بـ 

  . ١٤ و ١٣احلياة األدبية يف جزيرة العرب ص : طه حسني) 2(
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 ولقد وخصومها من حماجات ومناقشات، وحماولة دعم كل فريق ألقواله بالدليل والربهان،
أحدث هذا ضة علمية وثقافية عارمة بعد اجلمود الفكري والتأخر العلمي الذي مين ما 

  . العامل اإلسالمي فترة من الزمن طويلة
ومن جهة أخرى فإن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية محلت الناس على أن 

سنن، حىت انتهوا إىل يقبلوا وجهات النظر، وأن يرجعوا إىل ما خلّف السلف من آراء و
الينابيع األوىل لإلسالم يستقون منها مجيعا، ونتج عن ذلك تالقي وجهات النظر، على 

  . حني أخذت شقة اخلالف تضيق كما هو مالحظ اليوم
واحلق، أنه إذا كان مقياس جناح كل حركة مقدرا بالنتائج والثمار اليت جتىن منها 

إن حركة الدعوة السلفية قد جنحت كل  - بكل أمانة وجترد -فنستطيع أن نقول 
النجاح، وآتت من الثمار أكثر مما ينتظر منها قبل ذلك، وحقق اهللا ألصحاا ما كانوا 

  {: يأملون من عزة ومنعة ونصر ومتكني، وصدق اهللا العظيم إذ يقول    

                          

                             
       { )٥٥آية : النور [)١ .[   

 يف - رمحهم اهللا -هلذا كتب اهللا النصر كل النصر لصاحب هذه الدعوة وأعوانه 
دعوم املباركة وجهادهم العظيم، فبارك هلم يف دعوم وكتب هلا البقاء فتحررت ا 

 تزال تزداد وتزداد على مر األوقات، وتتابع العقول، وانفكت من إسارها نفوس ال
  .... األيام

   . ..واهللا املوفق واملستعان

                                                
  . ٥٥: سورة النور آية) 1(
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  املصادر واملراجع 
  املصادر واملراجع العربية : أوال
  : أرنولد، توماس* 
ترمجة الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبد ايد :  الدعوة إىل اإلسالم- ١

  .  م١٩٧٠ة الثالثة عام عابدين وإمساعيل النحراوي، الطبع
  : أمني، أمحد* 
  .  م١٩٧١الطبعة الثالثة عام :  زعماء اإلصالح يف العصر احلديث- ٢
  : األهل، عبد العزيز سيد* 
دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل :  داعية التوحيد، حممد بن عبد الوهاب- ٣
  ).  م١٩٧٤( هـ ١٣٩٤
  ): دكتور(الربي، زكريا * 
  .  م١٩٧٧طبعة جامعة القاهرة عام : صول الفقه اإلسالمي أ- ٤
  : البسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن* 
  .  هـ، بريوت١٣٩٨ علماء جند خالل ستة قرون، الطبعة األوىل عام - ٥
  : ابن بشر، عثمان* 
الطبعة الثانية، طبع على نفقة وزارة املعارف :  عنوان اد يف تاريخ جند- ٦

 هـ ١٣٩١يق عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ، جزءان، عام السعودية، تعل
  ).  م١٩٧١(

  ): شيخ اإلسالم(ابن تيمية، أمحد * 
  .  هـ١٣٩٧الطبعة األوىل، املطبعة السلفية مبصر عام :  الواسطة بني اخللق واحلق- ٧
  .  هـ١٣٩٧ قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، طبع الهور بباكستان - ٨
  :  عبد الرمحناجلربيت،* 
بدون (دار اجلبل ودار الفارس، بريوت :  عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار- ٩
  ). تاريخ

  : مجعة، حممد كمال* 
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 انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب خارج اجلزيرة العربية، مطبوعات - ١٠
  ).  هـ١٤٠١(، وط ) م١٩٧٧( هـ ١٣٩٧دارة امللك عبد العزيز بالرياض عام 

  ): آل الشيخ( ابن حسن، عبد الرمحن *
 قرة عيون املوحدين، ضمن جمموعة التوحيد النجدية، مكة املكرمة، مطبعة - ١١

  .  هـ١٣٩١احلكومة عام 
حتقيق حممد حامد الفقي، الطبعة السابعة، :  فتح ايد شرح كتاب التوحيد- ١٢

  ).  م١٩٥٧( هـ ١٣٧٧مطبعة السنة احملمدية عام 
  ): الدكتور(حسني، طه * 
 هـ ١٣٥٤الطبعة األوىل، دمشق عام :  احلياة األدبية يف جزيرة العرب-  ١٣

  ).  م١٩٣٥(
  : احلصري، ساطع* 
  . بريوت، دار العلم للماليني:  الدولة العثمانية والبالد العربية- ١٤
  : ابن محيد، حممد عبد اهللا* 
) املخطوطات العربيةخمطوط يف معهد : ( السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة- ١٥

  ). تاريخ (١٠٩٥حتـت رقم 
  : اخلطيب، عبد الكرمي* 
تعليق الشيخ عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، الطبعة الثانية، :  الدعوة الوهابية- ١٦

  ). حممد بن عبد الوهاب(بريوت، دار الشروق، وكذلك الطبعة األوىل بالقاهرة باسم 
  : اخلطيب، حمب الدين* 
لعريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثنا عشرية،  اخلطوط ا- ١٧

  ). بدون تاريخ(مطبعة اجلامعة املهرية، الهور، الطبعة السادسة 
  : ابن مخيس، عبد اهللا* 
 هـ ١٣٩٢نشر دار اليمامة بالرياض عام :  راشد اخلالوي، حياته وشعره-  ١٨

  ).  م١٩٧٢(
  : ابن خلدون، عبد الرمحن* 
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  . لعرب وديوان املبتدأ واخلرب، بريوت ا- ١٩
  : دحالن، أمحد الزيين* 
 ١٣٨٦مطبعة مصطفى احلليب مبصر عام :  الدرر السنية يف الرد على الوهابية- ٢٠

  ).  م١٩٦٦(هـ 
  : درويش، كمال السيد* 
كلية ) مل تنشر(رسالة ماجستري :  حممد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية- ٢١

  .  م١٩٥٨سكندرية عام اآلداب، جامعة اإل
  : رضا، حممد رشيد* 
  .  هـ١٣٤٤مطبعة املنار مبصر، الطبعة األوىل عام :  الوهابيون واحلجاز- ٢٢
  .  م١٣٣٩الطبعة األوىل، مطبعة املنار عام :  ذكرى املولد النبوي- ٢٣
  : الرويشد، عبد اهللا بن سعد* 
زءان، دار إحياء الكتب  اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف التاريخ، ج- ٢٤

  .  هـ١٣٩٢العربية، عام 
  ). بدون تاريخ( قادة الفكر اإلسالمي عرب القرون، دار إحياء الكتب العربية - ٢٥
  ): دكتور(الزحيلي، وهبة * 
من حبوث مؤمتر الفقه اإلسالمي املنعقد يف :  االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية- ٢٦

  . حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض هـ، جامعة اإلمام ١٣٩٦الرياض عام 
  : الزركلي، خري الدين* 
  ). بدون تاريخ(الطبعة الثالثة :  األعالم، قاموس تراجم- ٢٧
  : أبو زهرة، حممد* 
  ). بدون تاريخ(دار الفكر العريب :  ابن حنبل، حياته وعصره وآراؤه وفقهه- ٢٨
  ). بدون تاريخ( العريب دار الفكر:  ابن تيمية، حياته وعصره وآراؤه وفقهه- ٢٩
  : ستودارد، لوثروب* 
ترمجة عجاج نويهض، تعليق شكيب أرسالن، دار :  حاضر العامل اإلسالمي- ٣٠

  ).  م١٩٧٤( هـ ١٣٩٤الفكر العريب، الطبعة الرابعة عام 
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  : ابن سحمان، سليمان* 
عة الثانية، تعليق السيد رشيد رضا، الطب:  اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية- ٣١

  .  هـ١٣٤٤مطبعة املنار مبصر 
  ): األمري(ابن سعود، عبد العزيز بن حممد * 
  . ضمن اهلدية السنية البن سحمان:  رسالة عامة جلميع املسلمني- ٣٢
  ): دكتور(سليمان، أمحد السعيد * 
 هـ، كلية ١٣٩٨ /٩٧ حماضرات يف تاريخ الدولة العثمانية، العام اجلامعي - ٣٣
  . االجتماعية بالرياض، مؤسسة األنوار للطباعة بالرياضالعلوم 
  ): دكتور(الشبل، عبد اهللا يوسف * 
 حماضرات يف تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية، كلية العلوم - ٣٤

  .  هـ٩٧/١٣٩٨العام اجلامعي : االجتماعية بالرياض مؤسسة األنوار
ته ودعوته، مطابع جامعة اإلمام حممد  الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، حيا- ٣٥

  . ، الطبعة األوىل) م١٩٨٠( هـ ١٤٠٠بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
  ): دكتور(الشيال، مجال الدين * 
:  حماضرات عن احلركة اإلصالحية ومراكز الثقافة يف الشرق اإلسالمي احلديث- ٣٦

  .  م١٩٥٧اجلزء األول، املطبعة الكمالية، عابدين، القاهرة عام 
  : آل الشيخ، عبد الرمحن بن عبد اللطيف* 
  .  هـ١٣٩٤ مشاهري علماء جند وغريهم، الطبعة الثانية، نشر دار اليمامة عام - ٣٧
  : الصعيدي، عبد املتعال* 
 اددون يف اإلسالم من القرن األول إىل القرن الرابع عشر، دار احلمامي - ٣٨

  ). بدون تاريخ(للطباعة، القاهرة 
  ): دكتور(بيب، أمحد حممد الض* 
 آثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب، سجل بيلوجرايف ملا نشر من مؤلفاته، مطابع - ٣٩

  .  هـ١٣٩٧األوفست بالرياض عام 
  ): دكتور(الطويل، توفيق * 
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 الفكر الديين اإلسالمي يف العامل العريب إبان املائة العام األخرية، ضمن كتاب - ٤٠
 م، اجلامعة ١٩٦٦ة سنة، حبوث مؤمتر هيئة الدراسات العربية عام الفكر العريب يف مائ

  .  م١٩٦٧األمريكية يف بريوت، مطابع الدار الشرقية، بريوت عام 
  : الطنطاوي، علي* 
، دار الفكر بدمشق، الطبعة )٧(سلسلة أعالم التاريخ :  حممد بن عبد الوهاب- ٤١

  ). م١٩٦١( هـ ١٣٨١األوىل عام 
  : حممدالعابد، صاحل * 
  .  م١٩٧٦ م، ط بغداد ١٨٤٠-١٧٤٧ دور القواسم يف اخلليج العريب - ٤٢
  ): دكتور(عبد الرحيم، عبد الرحيم عبد الرمحن * 
  .  م١٩٦٩ الدولة السعودية األوىل، القاهرة، املطبعة العاملية عام - ٤٣
  ): آل الشيخ(ابن عبد الوهاب، عبد اهللا بن حممد * 
ضمن اهلدية السنية، ابن : ل جيوش الدعوة مكة رسالة عامة عند دخو- ٤٤
  . سحمان
  ): الشيخ(ابن عبد الوهاب، حممد * 
 ص ٢ضمن الدرر السنية ج:  رسالة إىل مطاوعة أهل سدير والوشم والقصيم- ٤٥

 مجع عبد الرمحن قاسم، ط أوىل، وضمن تاريخ جند البن غنام، حتقيق الدكتور ٢٢-٢٠
  . ٢٥٨-٢٥٥ناصر الدين األسد ص 

 ص ٢ضمن الدرر السنية جزء :  رسالة إىل عبد اهللا بن سحيم، مطوع امعة- ٤٦
  . ٦-٣ ص ٣، وج ٢٥-٢٣

، ٥٥-٥٣ ص ١ضمن الدرر السنية ج:  رسالة إىل حممد بن عياد مطوع ثرمدا- ٤٧
  . ٢٨٠ - ٢٧٥وضمن تاريخ جند البن غنام ص 

 البن غنام ص  رسالة إىل حممد بن عيد من مطاوعة ثرمدا ضمن تاريخ جند- ٤٨
٢٨٩-٢٨٣ .  

 رسالة إىل عبد اهللا بن مسيح للرد على مفتريات سليمان بن سحيم مطوع - ٤٩
  . ٣١٢-٢٩٧ضمن تاريخ جند ص : الرياض
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 ص ١ضمن الدرر السنية ج:  رسالة إىل عبد الرمحن السويدي عامل من العراق- ٥٠
  . ٣٦٢-٣٥٩، وضمن تاريخ جند البن غنام ص ٤٠

ضمن تاريخ جند البن غنام ص : د بن إبراهيم مطوع مرات رسالة إىل أمح- ٥١
٣٩٢ - ٣٨٧ .  

ضمن تاريخ جند البن غنام :  رسالة إىل عبد الرمحن بن ربيعة مطوع أهل ثادق- ٥٢
  . ٣٩٤ص 

ضمن تاريخ جند البن غنام ص :  رسالة إىل بعض اإلخوان من أهل سدير-  ٥٣
٤١٢ -  ٤١١ .  

ضمن تاريخ جند البن غنام ص : اهللا بن عيسى رسالة إىل عبد الوهاب بن عبد - ٥٤
٤٢٥ - ٤٢٣ .  

 رسالة إىل أهل العيينة للرد على مفتريات سليمان بن عبد الوهاب، ضمن - ٥٥
  . ٤٦٤-٤٢٩تاريخ جند البن غنام ص 

  . ٥٢ - ٥١ ص ١ضمن الدرر السنية ج:  رسالة إىل شريف مكة وأهلها- ٥٦
  . ٤٩٨-٤٩٥اريخ جند البن غنام ص ضمن ت:  رسالة يف االجتهاد والتقليد- ٥٧
، وتاريخ جند البن ٣٧ ص ٢ضمن الدرر السنية ج:  رسالة يف أقسام التوحيد- ٥٨

  . ٥٠٢غنام ص 
  . ٥٢٨-٥١٧ضمن تاريخ جند ص :  رسالة يف عدة مسائل- ٥٩
  . ٥٣٠ - ٥٢٩ضمن تاريخ جند ص :  رسالة يف إرث اجلد- ٦٠
-٥٤٠، وتاريخ جند ص ٣٧ ص ١جضمن الدرر السنية :  رسالة ابن صباح- ٦١
٥٤٣ .  

مكة املكرمة، مطبعة احلكومة، :  كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد- ٦٢
  .  هـ١٣٩١ضمن جمموعة التوحيد النجدية عام 

ضمن جمموعة التوحيد النجدية، مكة املكرمة، مطبعة :  كشف الشبهات- ٦٣
  .  هـ١٣٩١احلكومة عام 

تعليق حممود شكري :  أهل اجلاهلية فيها رسول اهللا  املسائل اليت خالف- ٦٤
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  .  هـ١٣٩٤األلوسي، املطبعة السلفية مبصر، الطبعة الثالثة عام 
  ): آخرون(و ) الشيخ(ابن عبد الوهاب، حممد * 
  .  هـ١٣٤٩مطبعة املنار مبصر عام :  جمموعة الرسائل واملسائل النجدية- ٦٥
  .  هـ١٣٩١ملكرمة، مطبعة احلكومة عام مكة ا:  جمموعة التوحيد النجدية- ٦٦
 جمموعة رسائل وفتاوى يف مسائل مهمة متس إليها حاجة العصر لعلماء جند - ٦٧

  .  هـ١٣٤٦األعالم، مطبعة املنار مبصر، الطبعة األوىل عام 
مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة :  الدرر السنية يف األجوبة النجدية- ٦٨

  . ـ ه١٣٥٢األوىل عام 
  : ابن عبد الوهاب، سليمان* 
  ). بدون تاريخ(طبع يف استنبول :  الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية- ٦٩
  ): دكتور(العجالين، منري * 
الدولة السعودية األوىل، دار :  تاريخ البالد العربية السعودية، اجلزء األول- ٧٠

  ). بدون تاريخ(الكتاب العريب، بريوت 
  :  عبد الغفورعطار، أمحد* 
 ١٩٧٢( هـ ١٣٩٢الطبعة الثانية، بريوت عام :  حممد بن عبد الوهاب-  ٧١

  ). م
  : العقاد، عباس حممود* 
دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة :  اإلسالم يف القرن العشرين-  ٧٢
  .  م١٩٦٩الثانية 
  : علي، أمحد* 
  ).  م١٩٥٧( هـ ١٣٧٦بريوت عام :  آل سعود- ٧٣
  ): دكتور( عبد الفتاح حسن أبو علية،* 
 هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل، مطبعة املدينة، الرياض :  الدولة السعودية الثانية-  ٧٤

  ).  م١٩٧٤(
  ): الشيخ(عبده، حممد * 
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، تعليق ) م١٩٦٠( هـ ١٣٧٩الطبعة السابعة عشر عام :  رسالة التوحيد- ٧٥
  . وتصحيح السيد حممد رشيد رضا

  ): دكتور(حل العثيمني، عبد اهللا الصا* 
 هـ ١٣٩٩ الشيخ حممد بن عبد الوهاب، حياته وفكره، الطبعة األوىل عام - ٧٦

  . ، نشر دار العلوم بالرياض) م١٩٧٩(
  : ابن غنام، حسني* 
 روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم، طبع - ٧٧

 ١٣٦٨صطفى البايب احلليب مبصر عام على نفقة عبد احملسن أبابطني بالرياض، مطبعة م
  ).  م١٩٤٩(هـ 

حرره وحققه الدكتور ناصر الدين األسد، قابله على األصل عبد :  تاريخ جند- ٧٨
  ).  م١٩٦١( هـ ١٣٨١العزيز بن حممد آل الشيخ، الطبعة األوىل، مطبعة املدين، القاهرة 

  : الفقي، حممد حامد* 
ح الديين والعمراين يف جزيرة العرب، القاهرة عام  أثر الدعوة الوهابية يف اإلصال- ٧٩
  .  هـ، الطبعة األوىل١٣٥٤
  : ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد* 
مجعها عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، اجلزء :  الدرر السنية يف األجوبة النجدية- ٨٠

  .  هـ١٣٥٢األول، الطبعة األوىل، مكة املكرمة، مطبعة أم القرى، عام 
  : م اجلوزية، حممدابن قي* 
 زاد املعاد يف هدي خري العباد، اجلزء األول، القاهرة، من مطبوعات جامعة - ٨١

  . اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة شؤون املكتبات، يف أربعة جملدات
  : الوست، هنري* 
) الكتاب األول: ( نظريات شيخ اإلسالم ابن تيمية يف السياسة واالجتماع- ٨٢
 ١٣٩٦مد عبد العظيم علي تقدمي الدكتور مصطفى حلمي، الطبعة األوىل عام ترمجة حم

  . ، دار األنصار بالقاهرة) م١٩٧٦(هـ 
  : ماضي، حممد عبد اهللا* 
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اجلزء األول، اململكة العربية السعودية، دار :  النهضات احلديثة يف جزيرة العرب- ٨٣
  ).  م١٩٥٢( هـ ١٣٧٢إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة عام 

  : مؤلف جمهول* 
تعليق الشيخ عبد الرمحن بن عبد :  ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب- ٨٤

بدون (اللطيف آل الشيخ مطبوعات دارة امللك عبد العزيز، املطابع األهلية لألوفست 
  ). تاريخ

  ): دكتور(مؤنس، حسني * 
  .  م١٩٣٨انية، القاهرة عام الطبعة الث:  الشرق اإلسالمي يف العصر احلديث- ٨٥
  ): دكتور(مصطفى، أمحد عبد الرحيم * 
 حركة التجديد اإلسالمي يف العامل العريب احلديث، مطبعة اجلبالوي، عام - ٨٦
  .  م١٩٧١
  : ابن معمر، أمحد بن ناصر* 
ضمن جمموعة املسائل والرسائل النجدية، مطبعة :  رسالة االجتهاد والتقليد- ٨٧

  .  هـ، الطبعة األوىل١٣٤٩عام املنار مبصر، 
  : منصور، عبد الفتاح عبد الصمد* 
كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية :  حماضرات يف تاريخ العامل اإلسالمي- ٨٨

  .  هـ١٣٩٤ - ٩٣العام اجلامعي : بالرياض، مؤسسة األنوار
  : املنقور، أمحد بن حممد* 
حتقيق ونشر الدكتور عبد العزيز اخلويطر، :  تاريخ الشيخ أمحد بن حممد املنقور- ٨٩

  ).  م١٩٧٠( هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل، الرياض عام 
  : الندوي، مسعود* 
ترمجة وتعليق عبد احلليم :  حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه- ٩٠

 هـ ١٣٩٧عبد العظيم البستوين، مراجعة الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل، الطبعة األوىل 
  ).  م١٩٧٧(

  : وهبة، حافظ* 
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 هـ ١٣٨٧الطبعة اخلامسة، القاهرة :  جزيرة العرب يف القرن العشرين-  ٩١
  ).  م١٩٦٧(

  : جمموعة مؤلفني* 
 مصورات انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف العامل اإلسالمي، إعداد - ٩٢

ض، مبناسبة أسبوع الشيخ جمموعة من أساتذة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريا
  ).  م١٩٨٠( هـ ١٤٠٠حممد بن عبد الوهاب عام 

  ): دكتور(هراس، حممد خليل * 
رد على مقال للدكتور حممد البهي يف نقد الوهابية، دار :  احلركة الوهابية- ٩٣

  . الكتاب العريب، بريوت
  ): دكتور(حيىي، جالل * 
  .  م١٩٦٦ر عام دار املعارف مبص:  العامل العريب، املدخل- ٩٤
  الدوريات : ثانيا
  : ابن باز، عبد العزيز* 
 بتاريخ ٢٠٦٤جريدة اجلزيرة السعودية، العدد :  حكم االحتفال باملولد النبوي- ٩٥

  .  هـ١٣٩٨ ربيع األول عام ٩
جريدة الرياض السعودية، :  فتوى شرعية تؤكد عدم جواز االحتفال باملوالد- ٩٦

  .  هـ١٣٩٩ عام  غرة ربيع األول٤١٤٨العدد 
  : اجلاسر، محد* 
 ١٣٩٠جملة العرب السنة الرابعة، اجلزأين التاسع والعاشر سنة :  مالحظات- ٩٧

، وهي جملة شهرية تصدر عن دار اليمامة بالرياض، رئيس )ربيع أول وربيع ثان(هـ 
  . حتريرها الشيخ محد اجلاسر

  : حبشي، عبد اهللا حممد* 
رجب (جملة العرب، السنة السابعة :  خمطوط ميين تاريخ الدعوة الوهابية يف- ٩٨
  ).  م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤
  : اخلطيب، حمب الدين* 
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 هـ، جملة شهرية ١٣٥٤جملة الزهراء، الد الثالث، صفر عام :  الوهابية- ٩٩
  . تصدر بالقاهرة، رئيس حتريرها حمب الدين اخلطيب

  : خياط، عبد اهللا* 
جملة البحوث اإلسالمية، العدد : قرن الثاين عشر حركة اإلصالح الديين يف ال- ١٠٠

 هـ، وهي جملة ربع سنوية ١٣٩٥ رمضان عام - شعبان -األول، السنة األوىل، رجب 
تصدر عن الرئاسة العامة لإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض، رئيس حتريرها الشيخ عثمان 

  . الصاحل
  : الرشيد، منصور* 

: جملة الدارة، العدد الثاين، السنة الرابعة: سعودي قضاة جند أثناء العهد ال- ١٠١
 هـ، جملة ربع سنوية تصدر عن دارة امللك عبد العزيز بالرياض، رئيس ١٣٩٨رجب 

  . حتريرها حممد حسني زيدان
  ): دكتور(السروجي، حممد حممود * 

الة التارخيية، الد :  موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه اجلزيرة العربية- ١٠٢
  .  م١٩٥٨لسابع عام ا

  ): دكتور(السلمان، حممد بن عبد اهللا * 
جملة كلية العلوم االجتماعية بالرياض، :  أثر الدعوة السلفية يف العامل اإلسالمي- ١٠٣

  . ٤٩١ - ٤٤٩ص ) م١٩٧٧( هـ ١٣٩٧العدد األول 
جريدة الشرق :  دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي- ١٠٤

  .  م، وما بعدها١٢/١٠/١٩٨٦م و٨/١٠/١٩٨٦األوسط بتاريخ 
  : الشطي، إمساعيل* 

 ٢١٨العدد ) إسالمية أسبوعية(جملة اتمع الكويتية :  شخصيات يف امليزان- ١٠٥
  ).  م١٩٧٤ هـ أغسطس ١٣٩٤غرة رمضان (

  : آل الشيخ، حسن عبد اهللا* 
فرباير عام  (١٤٧العريب، العدد جملة :  الوهابية وزعيمها حممد بن عبد الوهاب- ١٠٦
  . ٢٦ص )  هـ١٣٩٠ م ذي احلجة ١٩٧١
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  : العبد اهللا، صاحل فوزان* 
جملة كلية :  تعقيب على كتاب الدعوة الوهابية لعبد الكرمي اخلطيب-  ١٠٧

ألول عام    . ٦٧ هـ، ص ١٣٩٧أصول الدين بالرياض، العدد ا
  ): دكتور(العثيمني، عبد اهللا الصاحل * 

منذ القرن العاشر اهلجري حىت ظهور الشيخ حممد بن عبد  جند -  ١٠٨
الوهاب، جملة دارة امللك عبد العزيز، العدد الثالث، السنة الرابعة، شوال 

  . ٤٠ هـ ص ١٣٩٨
جملة كلية العلوم :  نيبور ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب-  ١٠٩

  . ١٨٣- ١٧٥ص )  هـ١٣٩٨(االجتماعية بالرياض، العدد الثاين 
  ): دكتور(عقاد، صالح ال* 

الة التارخيية املصرية، الد :  دعوة حركات اإلصالح السلفي-  ١١٠
  .  م١٩٥٨السابع، عام 

  ): دكتور(عويس، عبد احلليم * 
 أثر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الفكر اإلسالمي اإلصالحي يف -  ١١١

  ).  هـ١٤٠١(دد اخلامس اجلزائر، جملة كلية العلوم االجتماعية بالرياض، الع
  ): دكتور(مسعد، مصطفى * 

 أثر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على حركة عثمان -  ١١٢
 ١٤٠١دانفوديو، جملة كلية العلوم االجتماعية بالرياض، العدد اخلامس، عام 

  ).  م١٩٨١(هـ 
  ): دكتور(منصور، مناف * 

لة اخلفجي، العدد  الوهابية أو الكفاح ضد الوثنية اجلديدة، جم-  ١١٣
  ).  م١٩٧٥يوليو (الرابع، الد اخلامس 

  : هويدي، فهمي* 
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ألربعة-  ١١٤ ، حمرم ٢٦٥جملة العريب، العدد :  املسلمون يف الصني وعصابة ا
  ).  م١٩٨٠ديسمرب ( هـ ١٤٠١
  ): دكتور(النشمي، عجيل * 

 صفر ٥١٠ دولة اخلالفة واحلركة الوهابية، جملة اتمع العدد -  ١١٥
  ).  م١٩٨١يناير ( هـ ١٤٠١



  دعوة الشيخ حممد عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي 

  ١٠٨

  املراجع األجنبية: ثالثا
١ . Ahmad , Qeyamuddin .  

 . The Wahabi Movement in India Calucutta 1966 .  
 ٢ . Akdes , Numet Kurat  

 The Campridge History volume I , Campridge 1970 .  
 ٣ . Kerr , Malcolm . H .  

 Islamic Reform-the Political and legal the ories of Mohammad 
Apduh and Rashid Rida-University of California-Press Barkely and Los 
Angleles 1966 .  

 ٤ . Loust , Henri  
 Sociales et Politiques de Taki-d-din Ahmad Ben Taimiya 1939 .  

 ٥ . Nicholson , R . A  
 . A . Lilerary History of the Arabs Campridge 1969 .  

 ٦ . Niebuhr . C . 50 Travels Through Arabia and other countries 
in the east , Edinburgh . 1792 vol . 2 .  

 ٧ . Palgrave ,W . G  
 Narrative of Ayear&apos;s Journey through central and eastern 

arabia ( 1862 - 1863 ) London 1865 .  
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  فهرس اآليات
  ٤٣، ٤١........................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

  ٤٠...................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
  ٥٥..............ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن

  ٤٢.............................. ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يفاهللا
  ٥٩..............................................ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم

  ٤٢............................................................فما تنفعهم شفاعة الشافعني
  ٤١........................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

  ٣٨....................قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج
  ٤٥..........................ذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين فلما جناهم إىلوإ

  ٥٧..........................وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب
  ٩٤.........................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض

  ٣٨.................نولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون
  ٣٩.....................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  ٤٣، ٤١.................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا
  ٤٢......................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من
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  فهرس األحاديث
  ٤٧............................أن رسول اهللا ى أن جيصص القرب وأن يبىن عليه وأن يكتب عليه

  ٤٤.................................................................... تتخذوا قربي عيداال
  ٤٦.........ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى

  ٥٤، ٢٥................من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع
  ٤٥..............وقال للرجل الذي قال له ما شاء اهللا وشئت  أجعلتين هللا ندا ؟ ما شاء اهللا وحده
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  الفهرس
  ٢...............................................................................تصدير

  ٥............................................................الفصل األول تاريخ الدعوة
  ٥................................................يخحال العامل اإلسالمي يف عصر الش

  ٥...............................................................احلالة السياسية
  ٩..................................................................احلالة الدينية

  ١٤...................................مد بن عبد الوهابحال جند قبل دعوة الشيخ حم

  ١٤..........................................................احلالة السياسية) أ(

  ١٧..........................................................احلالة الدينية) ب(

  ٢٠.....................................................الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  ٢٠...............................................................نشأته العلمية

  ٢٢.............................................................رحالته العلمية

  ٢٥..............................................................مراحل الدعوة

  ٢٨.................................الفصل الثاين مبادئ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  ٢٨..........................................................................متهيد

  ٢٩.......................................................أهداف الدعوة ومصادرها

  ٢٩..........................................................أوال القرآن الكرمي

  ٣٠............................................................ثانيا السنة النبوية

  ٣١.....................................................ثالثا آثار السلف الصاحل

  ٣٣..................................................................حقيقة الدعوة

  ٣٧..................................................................مبادئ الدعوة

  ٣٧...............................................................أوال التوحيد

  ٤٢...............................................................ثانيا الشفاعة

  ٤٤................................................ثالثا زيارة القبور والبناء عليها

  ٤٨..............................................................رابعا البـدع

  ٥٣......................................خامسا األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٥٦.......................................................سادسا التكفري والقتال

  ٦١......................................................سابعا االجتهاد والتقليد
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  ٦٧...........................................الفصل الثالث أثر الدعوة يف العامل اإلسالمي

  ٦٧..................................................................انتشار الدعوة

  ٦٨.................................................................عوائق االنتشار

  ٦٩............................................................عوامل انتشار الدعوة

  ٧٣...........................................العامل اإلسالميحقيقة تأثري الدعوة على 

  ٧٥.........................................................أثر الدعوة يف قارة آسيا

  ٧٥.........................................أوال يف اليمن وأطراف اجلزيرة العربية

ا يف اهلند اني   ٧٧.............................................................ث

  ٧٩.......................................................ثالثا يف بالد البنغال

  ٨٠...........................................................رابعا يف إندونيسيا

  ٨١........................................................خامسا يف التركستان

  ٨٢............................................................سادسا يف الصني

  ٨٢........................................................أثر الدعوة يف قارة أفريقية

  ٨٢...............................................................أوال يف مصر

  ٨٣................................................................ثانيا يف ليبيا

  ٨٥..............................................................ثالثا يف اجلزائر

  ٨٦............................................................رابعا يف السودان

  ٨٨.....................................................خامسا يف غرب إفريقية

  ٩١..................................................هل حققت الدعوة أهدافها؟

  ٩٥....................................................................املصادر واملراجع

  ١٠٩.....................................................................فهرس اآليات

  ١١٠..................................................................فهرس األحاديث

  ١١١...........................................................................الفهرس

  




