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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد.

 التحالف األول بين إمام الدعوة ولوائها

المملكة العربية السععديةة المعصرعرة  ي االماداي الاصخة ي والركرو والعيدو الاي فإن 

أسععسععإلص ا مصم محمد بن سعععدي حصمال  لداو الدعدة ا رععالحية الاي إلصم  ص ا مصم محمد بن عبد 

 الد صب خحمإلمص اهلل.

ليم وإلد ُحدخبت الدولة السععديةة اوولى باوعدةم مجإلاإلص الركرو ال و جاادي الحرب ع

ا ومج  أن جدي الملك عبد العزةز خحمم   ،يف كل طدخ جصععبف فيم الدولة السعععديةة أكور إلدة وماد 

اهلل  ع ه العدولعة وحيا معص لن ةكن ليحييعم يفيره يف  ع ه الازةرة العربيعة من الدحعدة الدطجيعة حعصمال  

ص د  جوععععدةم   شعععععصخ الادحيد والدحدة كمص حملم هبصأه، أإلدذ مج  الك الحين والعمل على  أةضعععع 

الدعدة والدولة اباداو  من مإلد ص اووذ ةارو على إلدم وسععص ، مسععاب ج ص أ داف ص سععيصسععية  يفصةاإلص 

الحيييية وجدي الدولة السععععديةة يف رص ر علمي حرعععالحي، بعا الموعععصخكين فيم رعععصي  الجية 

ية م  ٌئ يف مسعلكم وجحليلم، واخررون اوكورون الاالت جللي يف رعدوخ ن كللي اليدوخ كرا  

 المجإلج ال و ناف فيمص فولدا فيم و د جأسيس يولة الورةعة والعدذ وا حسصن.

لع لعك فعصلعدفعصه عن  ع ه العدعدة ويولاإلعص وخواي عص وإلعصيمعص  د من عمعل ال  الع و ةجبلي أن 

ةج و لم الاميع، سعداو أكصندا من المملكة العربية السععديةة أم من أنحصو بالي المسعلمين، وكصنت 

ص يف   ا الموععععره الداسععععع نسععععأذ اهلل جعصلى أن ةجرع  ص وةازو كصجبإلص   ه الدخإلة ي ا ماداضععععع  لد 

 ونصإللإلص ريرا.

 

 للمحبة أسرار:

ا عن العدعدة ا رععععالحيعة الاي إلعصم  ا حلى جلعك الحمالا الاي ال ججي ع أبعد  ُت كوير 
ألاَرعت

جد ص ال ج رج بأمر ص ا مصمصن محمعد بن سعععععدي ومحمعد بن عبعد الد صب خحمإلمعص اهلل جععصلى، فأ

عن نسعباإلمص لدعدة ال داخج وجكرير المسعلمين واسعابصحة يمص إلن وأمدالإلن، وا جيصن بدةن جدةد 

ي ٌو  أو مع  عج جعدةعدؤ و االو الحعصملدن بين مسععععاكور من  ع ه اوورععععصم ومسععععايعل، وكلإلن خت

إلص على أ ل ن مت اد، و د لبعضععإلن، فال جكصي جسععامع حلى من ةيدذ  حن الدعدة كصنت مبصلتلة يف ُحك 

ٌخ للعدعدة وُمَعهلٌن لإلعصؤ لكجعم ال ةكعصي ُةجإلي ميعصلاعم حال ونسععععامع  خيفن حكمعم  ع ا يف عمدم حعصلعم ُميَعدل

الما رفين يف حكمإلن على الدعدة ةرتاإلصعععدن فرحين مسعععابوعععرةن بيدلم شعععصماين بأ ل الدعدة 

ا للدرععدذ حليإل ر  سعع 
رال  ليدلإلن وجت نؤ ونم إلدٌذ وحن بدا ومحبيإلص، ومص ااك حال وهنن ةرون إلدلم َمد 

اَدال  حال أن مج لَيم ومج َلا اوإلداذ الما رفة المجصو ة للدعدة واحد، وحن لن ةوععععر  يف نسعععام ُمع 

َوة  رععععصحبعمؤ فإلع ا اليدذ الع و ةبعدو وكعأنعم معاعدذ بدابعة اليدذ الما رم، فإلمعص مج ليعصن من جعَ  
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دنعم، فبعضععععإلن ةيدذ  معص واحعدة، و ي الحكن ب  عأت ا معصمين يف جيعدةر ماامعإلن الع و ةعدع

 مبصللصن يف ورف ماامعإلن، واخررون ةيدلدن بل رصخجيصن جكريرةصن.

وإذا أردت أن تختبر صححححة ي ما أاسحححيل من نهول إبهما مبالقانل و إ ل : إلد أ   د 

 ؟!هما يذلك

بأهنمص ةكرران المسععععلمين يون مكررؤ لاادك    فسععععدم ةجاإلي بك الحداخ معم ون ةيدذ

ص أمعصم حيييعةت  أن الما رفين يف نيعد العدعدة وكوير ممن ةعدعدن االعاعداذ ةصععععدخون عن  و ي   واإلرع 

ص بلالم جميل، واخرر ةيدمم عصخة ص مكودف ص، و  ا  د السر  ُمم مللر  إلدذ واحد لكن أحد مص ُةَيدل

معص الما رفدن يف ععداو العدعدة بعأإلداذ من ةهجدن يف يف السععععروخ والرإلع العهيمين اللع ةن ةبعدةإل

 أنرسإلن االعاداذ.

 

 ؟نكفرهم وهو ماإلما هإ اجتمع أهإ الجزنرة تحت لواء

ٌد وليس   سععععت ُر الماامععصا الاي اورععععل فيإلعص ا سععععالم ُمر  ص يف أن من ُةَكرل لجارا جميعع 

يعل أن ةكدن ا معصمعصن كع لعك وال ص، رعص ٌن ليس أميجعص، فإلعل ُةع  اميع ةعلن أن اهلل جععصلى إلعد مصععععلحع 

ص إلصمص بم مص د بمص إلصمص بم   أرعععلف عملإلمص وناج عمق ال ةحصعععى من مهص ر ا رعععاله، ومجإلص أن وحق

د الاصخةُخ مولم من بعد انيضصو ال الفة الراشدة، وأربف الراكج  جزةرة العرب على وجم لن ُةوص ت

ججدبص ال ة وعى حال اهلل جعصلى، بل لن ةسعير من هنر الرراا وهنر العصرعي شعمصال  وحاى بحر العرب  

ةعد ة وعى حاى ال  ج على يفجمم، فأمتَن العرب يف رل الدولة السععديةة اوولى الاي نوعأا على 

وذ الماصوخة لإلن والاي سعععت حلى ا ةيصه    ه الدعدة أمج ص ال عإلد لإلن بم، أمجص لن جعرفم حاى الدُّ

، وجعخرعت حاى السععععبعصه يف عرا جإلعص، وكعل العك  نؤ وكورا يف يولاإلن اوخاا  ونمعت الااعصخاا

ص، كصلعصلن العراإلي ابن سععجد ص وعدوان  شععإلد بم رصععدم الدعدة المعصرععرون لإلص ممن اممد ص رلم  

رُّ بكعل العك يف رعل حكمإلن  ن  ؤالريلكعصوو
الع و كاعج عجإلن يف كاعصبعم عن أربعصخ الدالي ياوي ُةيت

ا.  أو ،"لدال الاكرير"  ةيدذ  لدال الاكرير لكصن أمر الدعدة عجده جيد 

  ا ال ير ال و كصن من الدعدة حضصفة حلى مص أحد ده من جليير يف نردس الجصس من حإلبصذ 

أهإ على الادحيد وجصعحيف المعرفة بصهلل جعصلى وحإلصمة الررا ا والعدذ، ووفرة الزخه والضعره،  

ر ا َور أن نتحهك يإ ذلك ظ  إ دولة ُتَكف  لناس وتهتلهم وتشححردهم وتبححلو أموالهم باسححم ُنتَصححَ

 !؟الدنن

فعصلعدولعة السعععععديةعة باميع أطداخ عص الوالت لن جكن جملعك أو معيعصخ من مععصةير اليدة، 

سعععدل المبدأ ال و احاوعععد الجصس وخاو أ ماإلص من أجلم، فيص ُجرل   ل ةحاوعععد الجصس وُةضعععحدن 

عيعل أن الك ا رال  ال و ُعرم بم أةُ   ؟!بأنرسععععإلن وأبجعص إلن وأمدالإلن وخاو من ةحكن بكرر ن

و ل كصن   ؟!ججدي الدولة السعععديةة اوولى كصن من أجل مبدأ الاكرير وحرراج العصلمين من الملة
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يَا إُلن العروش البعيدة كعرش  
واليص رة   ار جبدذمصفُت البيصه كي ججضدو جحت خاةاإلن حاى َروت

يَعل أن  ع ه الاعصابيعة و ع ه   ؟جعدبعل روععععيإلن حاى نعص عج العرش ال ة عصه على الإل  ؟وطإلران  عل ُةع 

أخبع مجإلص من   ؤالإليبة الاي كسعععرا  ص الدولة السععععديةة اوولى أكور من أحد عوعععر حملة عومصنية

العرا  وأخبع من الحاصا و الت من مصر، يفير الاي من اليمن وناران وسصحل عمصنؤ  ل ُةعيل 

عيعل أن ةحعج الجعصس من ُةكرر ن أو  عل ةُ   ؟أن كعل العك بسععععبعج حالوة الاكرير ونعدماعم وطالوجعم

 !؟ةحضإلن على الاكرير   ا الوكل

صب  ا من البالي الجعص يعة، أو إلبعص عل أععصلي الابعصذ يانعت لإلن حمعص بكاعصب مع نَاعق حاى حن كوير 

َ بإَلعص لإلع ه العدعدة معص فيإلعص من مبعصللعة يف  وحمعص ببععي ةسععععير ال ةااعصوا الماعصا من الرجعصذ،  عل جعَ

 !؟دمصو كمص ةزعمدنالاكرير واساإلصنة بصل

  بائإ و رى الجزنرة والوا أهإ الدعوة و اربوا أعداءها 

للن لدولة الدعدة بماري أن ةسعمعدا نداو  ألن ةعلمدا أن بعا الحصعدن والمدن كصنت ُجسعَ

َحَرُ ن   ا الجداو واسعاسعلمدا لم لمص فيم من   ،"الحكن هلل  ن البن سععدي"   اوسع فمن أحد    ل سعَ

 !؟ياللة على إلدوم أحكصم الاكرير والايايل والاورةد

وجل البلداا الاي سعععلمت من جليصو نرسعععإلص وكوير من الاي رضععععت بصليدة ُجبيي يولة 

على   و ع ا ةعدذ  ،و بعصبن عمعمأريعم أن يفيرا خبمعص جلير خجال  بع حو  ،مراو بلعدمعص وال جلير نأالعدعدة  

 .راله وليس الاللجن الميصدي كصن ا أ

كعصنعت جحركعصا إلدةعة و ييلعة جايعدم نحد ععصرععععمعة العدعدة فييف يف وجإلإلعص إلبعص عل أو أبجعصو 

وكصن بدسععععإلن لد مصلدا لللزاة أن   ،صإلرل ال ةايصضعععدن من ابن سععععدي وال ابن عبد الد صب فلسععع  

ص عن   ه ةحصععلدا مجإلن على يفجى الد ر، فمص بصُلإلن ه روا الياصذ ورسععص خة اونرس واومداذ يفصع 

رل حالوة الاكرير واليدذ بصسعععابصحة الدمصو  د مص يفعإلن َأجُ   ؟!الدعدة على الراحة والدعة والمصذ

 ؟ل لك

انهر حيجمص كصن محمد علي بصشعص يف مكة أخسعل سعرةة النازاه اليجر ة من خجصذ ابن سععدي 

ُذ الابصذ والصعحصخل بيجإلن وبين إلص د ي ولاإلن، وإلد أخسعل البصشعص لإل ا اللرس سعرةاين ال ةن َجُحد 

ال ةاحركدن حال بمرجبعصمن وكعصمعل ماناإلن ومعدافعإلن،   ؤبحرةعة وبرةعة ععدي كلايإلمعص ةرد  الومعصنمعص عة

ولمعص يرلدا اليجرع ة أيفعصخ عليإلن طعصمي أبد ني عة برجعصذا إلعدمدا من شععععدا ا جبعصذ عسععععير ععدي ن 

سععععم وأوإلعدا بايب البعصشععععص، حاى حهنن عوععععرة هالم كعل مجإلن نرياعم وسععععالحعم ومركبعم على نر

لحيد ن يف البحر سععبصحة ةمسععكدن سععيدفإلن بأسععجصهنن يف موععإلد من الردا ية ةعاز عن ورععرإلص 

الوعععراو وجحصخ فيإلص خةب الرسععصمين، ألن ةكن بدسععع  االو أن ةجأوا بأنرسععإلن عن يولة الاكرير 

ال و ةع يإلن المصذ وةسععاأجر وعدم الع خ بصلاإلل واالسععا رصم بصلدمصو وةلاحيدا بدولة البصشععص  

 !؟ريلإلن وحبلإلن، أم أن للاكرير كل   ا الم ا 



 
4  

بل حن مكصبدة محمد علي و د يف مكة  ن يف ال ص ف ومص حصعل لم من الإلزا ن وال  الن 

جصخة على ةد أ ل جبصذ السععراة وجصخة على أةدو أ ل جربة ممص اضعع ره لعدم مبصخحة ال ص ف إلرابة 

ا من أجل إلرةة ألحيت العصم، جصعدخ ملك   يولة ك ل بحان مصعر والسعديان ةرتك عصرعمام أشعإلر 

بم الإلدان حاى أشعيع أكور من مرة أنم إُلاتل، ولن ةرجع لباليه حاى جمكن مجإلص بصلحيلة ولن جلن عجم 

 إلدجم شيا ص أمصم رمدي ص.

وأضععععف لإلع ا أن حمالا محمعد علي رلعت جععصه وجكعصبعد ميعصومعة أ عل الادحيعد مجع  ععصم 

 على مدل سبع سجداا.  لى الدخعية أوح ع 1233لى عصم ح ع من ةجبع 1226

وحاى بععد يردذ جيدشععععم ناعد على ةعد ابجعم رعل إلرابعة الععصم واةعصية ةكعصبعد ميعصومعة أ عل 

 الادحيد حاى رصن عإلده بأ ل الدخعية.

ا كمعص اكر جيرالعد يو ُجرل معص ا لع و يفع  االو لمصععععصولعة  ع ا ال عصيفدا الابعصخ أشععععإلر 

َد عص اوال مجعم والياعل الع خةع،   ونيدذ ،(1)يفدخو أتراهحا تلحك بعل سععععجداا و ن ةاحملدن بَعع 

 !؟الدعوة التكفيرنة الدمونة ها صنعت منهم هؤالء األبطال المهاومين

م الايدش اليصيمة من الحاصا ع  عصلية بلدة رععععليرة يف عصلية ناد ُجَعدُّ أوذ سععععدخ ةداج

عراو ا ببسعصلة لايب الوعرةف يفصلج و د يف ةسعكجإلص أخبعدن بيا ص هن اك جصعدق   (2)ناد اسعمإلص الوعق

ا ووامر السععععل صن والاف على سععععدخ ص بايدشععععم ميداخ عوععععرة هالم   ،طرةيم حلى الدخعية ججري  

ا حاى   ،ججعدو ومرجز  ومعدافععم ميعداخ عص سععععبععة، ورععععصبرا على حربعم وإلصععععف معدافععم شععععإلر 

 ، بصللإلاة العصمية عبد اهللوإلصذ شصعر ص َرَعج بن ، (3)نكصت جيدشم رص بة  

 جععدنععص ةععبععدن لععكععلععمععة الععحععا ةعع ععرععدن

 

 كسععععر عن ععلعى ضعععععععصم العجعداحعي  وجععص 

الوععععراو    وجصومن الإلزةمة من إلرةاين ضععععيراين و مص  ،جصووا لي رادا كلمة الحا   أو  

 وال وي من إلرل مج ية السر.

 ن كلمة الحا.ليد ع  الوصعر عن سبج   ا الرداو، حنم الدفصه ع

إلصععععع كويرة وب دالا وأعصجيعج إلصم  ص شععععععج يولة الادحيعد بصيةة  وحصضععععرة، ليس 

بدسعععع العصإلل الماأمل المجصعععف أن ةجسعععبإلص لوععععج اريرجم ويافعم للدالو الاسعععص ل يف الاكرير 

 واسابصحة الدمصو.

 إمام الدعوة والعودة إلد اإلس م القض الصاظ

ومن السععإلل أن ةم    ،ا سععالم اللا ال و من السععإلل أن جرإلممليد وجد   ا الوعععج  

إللبك حب ص هلل واسعععااصبة لم، حسعععالم ال ةاعل بيجك وبين اهلل واسععع ة وال ُةحيلك يف فإلن عالإلاك 

 
 وما بعدها(. 2٥٧( ينظر: حكام مكة؛ جيرالد دي غوري )ص:1)
 ( قرية كاتب هذه السطور.2)
 (.1٧٥/ 1( عنوان المجد )3)
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بربك حلى جعييداا فلسعرية ال ةرإلمإلص حاى َمن اررتعد ص، وال ُة ضععك لرتجيبصا جاعل مجزلاك 

ماأررة بعد شعععي ك فالن والدلي فالن ال و حاى و د يف من خبك وإلدخجك على الدرعععدذ حليم 

ص بليص م واسععرتضععص م حاى ةرضععى عليك اهلل، وكأنك عجد بصب إلصععر ملك من إل ه ةاعلدنك ملزم  

ملدك اوخس جحاصج للدردذ حليم حلى حود من حجراواا ال وجدكدذ المعيد ويفصلب ص لن جسا يع 

الحرةة الحية الاي ال جاعل وحد عليك يف أمدخ يةجك ا جلك الدرعععدذ حليم، حسعععالم ةاعلك حر  

سععل ة وال مإلصبة، فال جدعد حال اهلل وال ج بف حال هلل وال جحلف حال بصهلل حاى خسععدذ اهلل ال و جحبم 

وليس لم و د يف إل ه عليك سل صن حال اجبصه مص رف   ،أكور من نرسك ومصلك ووالدك ال جحلف بم

 ص.عجم حين كصن حي  

  فيل   ؟من خبك   م لإلن محمد بن عبد الد صب بوال ة اورععدذ، حاا إليل لكحسععالم ل صعع 

يةجي ا سالم،    فيل  ؟مص يةجك  وحاا إليل لك  .نبيي محمد   فيل  ؟من نبيك   وحاا إليل لك  .خبي اهلل

ا، جكمن عهماعم يف ةسععععره وسععععإلدلاعم  .واناإلى وبع لعك وجعدوا أنرسععععإلن أمعصم يةن عهينا عهينا جعد 

حلى اهلل و ن عجد حبلإلن وأيفجصمإلن ون يلإلن ويف أعمص  جاصخامن، ليسععدا   وجمكيجم لإلن أن ةسععلكدا

كي ةكدندا إلرةبين من   ؤ(1)يف حصجة حلى شععععيخ ال رةية وال الزواةص وال ال الوو وال جكصةص الاجصبلة

 اهلل.

حسععععالم ُةرةإلن أن اهلل جعصلى  د ال و ةعاجي من فد  عرشععععم بوععععاون حيصمن، ةعيوععععدن 

ليكدندا   ؤليس للوعيخ عليإلن أو سعل ة  هؤون من جرصرعيلإلص بصسعا صخة اهلل وحدحيصمن بكل مص ةوعصأ

 بين ةدةم كصلمدجى عجد يفصسليإلن، فصلويخ ومن  د أعهن من   ا الويخ كلإلن عبصي أموصلإلن.

ا  حسععععالم ةأمر ن بصلدحدة يف رل يولة جاعل لإلن مكصنة بين اومن، معإلص لن ةكدندا ججدي 

أو يفزاة ةاسععلب بعضععإلن على بعا من أجل حرجة من الدنيص، أرععبحدا مرجزإلة عجد ُوالة اوإلصلين،  

ا ةيعصجلدن من أجعل مبعدأ ةحمدنعم بعدمعص إلن جعصخة وُةيعصجلدن من أجعل حباليفعم جعصخة   ع ه العدولعة ججدي 

 وفيمص بين اومرةن  ن عبصي اهلل يف أخضم ةعمروهنص بادفييم وطصعام ومن أجل خضصه. ،أررل

وحمل   ،من واضععف اليرهن والسععجة عبد الد صبحمد بن    ا ا سععالم ال و جصو ن بم م

ا حرة   ص جدةد  ص أن ةحج نرسعم خاةة الدفصه عجم محمد بن سععدي  د ال و جعلإلن ةرون أنرسعإلن رلي 

  ةعدي كمص كصن.وأخضم ويةجم وإلصيجم وأن ةب ذ وسعم يف أالق 

 .األعداء األولون

العرا ، والي الوععععصم، شععععرةف الحاعصا، والي لن ةكن ةرةعده اخررون لعمؤ والي   و ع ا معص

ناليز والررنس كل  االو ال ةرةدونم مصععر، شععصه حةران، سععل صن اليسعع ج يجيةؤ وأحالفإلن من ا 

كمص أرعبف اخنؤ ون رعدخَجم الحصلية مدي ن، رعدخُجم الحصلية  ي رعدخة ا نسعصن كمص ُةرةده اهلل، 

 
 التنابلة: أي الكسالى.( 1)
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 المسعععلن ال و ُةَمحل 
ده، فال ةسعععاسعععلن و يصذ ال رافصا والبده الاي ا العبصية هلل وحا نسعععصنت

ا لل عصيفدا الع و حع خ ن محمعد بن عبعد الد عصب مجعم حين إلعصذ لإلن  ال دايفيعت " جاعلعم عبعد 

 ،عى شععيا ص من علن الليج ومن ايق   ،ومن ُعبتَد و د خاس  ،أولإلن حبليس   سععإلن رمسععةووخأ  ،كويرة

  ه الصدخة لإلنسصن ال و جالى   ه   ،(1)"ومن حكن بلير مص أنزذ اهلل  ،ومن يعص حلى عبصية نرسم

 ؤالدعدة ال ُةرةد ص أولاك الحكصم وال أولاك العلمصو ال ةن ة وعدن أن جا ر على ا نسعصن عجد ن 

صالعك الع و يفيباعم البعده وال رافعصا عن يةجعم وجعلاعم مسعععع ع   يع  ص كعصلكدا ُمَا ل ال ةعرم  ؤص عايبع 

 ا.معروف ص وال ةجكر مجكر  

لحكعصم المحي دن بجاعد بعيعدو الجهر أكور ممعص ةادإلع الاميع، وإلعد نعن ليعد كعصن أولاعك ا

اإُلن جلك يف جربُّ  ن بموععروه سععيصسععي فلن جكد الدعدة جاحصععق   ،صععإلن السععرةع بصلدعدةجالت حصسععق

حاى بدأا فاصول الاكرير جحصرعر ص من علمصو مكة ومن علمصو مصعر وعلمصو العرا  ومن علمصو 

ةا من بعا علمصو ناد المعصرعرةن ال ةن ةابصكى عليإلن اليسع ج يجية ومن علمصو جدنس وباحر

 مجصوأا الدعدة كصبن مدةس وابن سحين.

 ؟!ثم بعد هذا ُنرمد محمد بن عبد الوهاب ودعوت  بالتكفير

واسحححتبحا وا دمحاءهم وأموالهم وأعرا حححهمل  لا من يفروه ويفروا أتبحا  الحدعوة  حا بحةأمح  

 !!أليبوا تكفيرنين

ا تنبقا محاربت  واسححتهصححال ل أما إذا صححدر أالتكفير إذا صححدر من  علماء الدعوة يان بشححع 

 !!التكفير من خصومهم أ   رج أي  وال  ير

 من التكفيرنُّون  هيهةل أهإ الدعوة أم مناوئوها؟

ةاكد أن علمصو مكة حكمدا  ؤ  ةن الجصععين من ماخم مكة ومراي الوععصفعية فيإلص جأمل يف

 ن حكمدا عليإلن بصلزندإلة يف عإلد الوعععرةف   ،لوعععرةف مسععععديعلى أجبصه الدعدة بصلكرر يف عإلد ا

 أحمد بن سعيد.

ص مجإلن أن إلن " النص األول: وكععصندا يف اباععداو أمر ن أخسععععلدا جمععصعععة من علمععص إلن رجعع 

ص ورععععلدا حلى  ةرسععععدون عيعص عد علمعصو الحرمين وةعدرلدن عليإلن الوععععبإلعة بعصلكع ب والمين، فلمع 

 ن ومعص جملكدا بعم خي عليإلن علمعصو الحرمين وأإلعصمدا الحرمين واكروا لعلمعصو الحرمين عيعص عد

عليإلن الحاج وال ا ين الاي عازوا عن يفعإلعص، وجحيا لعلمعصو الحرمين جإللإلن وضععععاللإلن 

ا من إلسعدخة، ونهروا حلى عيص د ن فدجدو ص ر مسعاجررة فرق مُ كحُ   ؤووجدو ن ضعحكة ومسع رة

ال  صن عليإلن كابدا عليإلن حاعة عجعد إلصضععععي موععععاملعة على كوير من المكرراا، فبععد أن أإلصمدا  

ليوعاإلر بين الجصس أمر ن، فيعلن ب لك اووذ   ؤالوعره بمكة جاضعمن الحكن بكرر ن بالك العيص د

 
 (.19٥( ثالثة األصول )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء األول( )ص: 1)
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واخرر، وكصن الك يف مدة حمصخة الوعرةف مسععدي بن سععيد بن سععد بن اةد المادة سعجة رمس 

 .(1)"ر بعضإلن حلى الدخعيةوساين ومص ة وألف، وأمر بحبس أولاك الملحدة فحبسدا وف

فلمص مضععت يولة الوععرةف مسععصعد وجيلد اومر أرده الوععرةف أحمد بن "  والنص الثاين:

سعععيد أخسععل أمير الدخعية جمصعة من علمص م، كمص أخسععل يف المدة السععصبية، فلمص ارا  ن علمصو 

لحرام إلراخ، ولن مكعة وجعدو ن ال ةاعدةجدن حال بعدةن الزنعصيإلعة، فعأبى أن ةير لإلن يف حمى البيعت ا

 .(2)"ةأان لإلن يف الحج بعد أن  بت عجد العلمصو أهنن كرصخؤ كمص  بت يف يولة الورةف مسعدي

أليبححححت الهعحححيحة عنحدهم أن أتبحا  الحدعوة يفروا بتحيونحإل ال بحإ نرون أبهم نتحدننون بحدنن 

 !الزباد ة!

حجمصه علمصو عصر    ععع 122٥و  ا نع ةحكي فيم عبد اهلل بن ياوي الزبيرو المادة سجة  

العلمصو عن إلدس واحدة،  هفرمص"الوععععيخ محمعد بن عبعد الد عصب على جبعدةععم أو كرره، إلعصذ  

وجزمدا باع يل عييدجم الكصسدة وجسريم ميصلام الرصسدة، ومل ةوك أحد مجإلن يف جبدةعم وجضليلم، 

 .(3)"صصخوجع يلم، وأجام الاخليف من مجيع اوإل صخ، وخي عليم العلمصو من مجيع اوم هأو جكرري

والحصرععل أن أمر "وة كر ابن فيروا أنم ال ةوععك يف كرر ابن عبد الد صب وأجبصعم عصإلل   

طلعصة ناعد ال ُةوععععكعل حال على من ُجوععععكعل عليعم الوععععمس، وال ةاَدإلف يف جكرير ن وحعل يمعص إلن 

ا، ومن إلالإلن موصب ص  .(4)"وأمدالإلن من لم مسكة من الدةن، وال ةادإلف يف كدن من إلالده شإليد 

والعايعج أن ابن فيروا  ع ا من أوا عل من شععععجقعدا على ا معصم محمعد بن عبعد الد عصب 

ره يون يليل من كاصب أو سجة، وحنمص بمول   ا الصيصه والعدةل، فأو الرجلين  بصلاكرير، و د ُةَكرل

 أولى بأن ُةدرععن بأنم مكرر، أ د من ال ُةَكرر بصلعمدم، وال ةحكن بصلكرر حال بعد اكامصذ الوععرو 

وانارعصو المدانع، وبعأيلعة الكاعصب والسععععجعة، أم من ةحكن بكرر ععصلن ال نهير لعلمعم يف وإلاعم بم عصلرة 

ا وعدوان ص.  سدالف اوجداي وعدا د العصر الاي أيرلت يف الدةن اوخ 

 ع ةدذ على أن الايدش الاي أسي ت الدخعية ويولاإلص جصوا 122٨و صك نع من عصم  

حلى مصععر بمص ةريد أن المراي أفاصه بكرر أجبصه   ارعع جبدذن يف بعييدة جكريرةة حيي ةرسععل السععل ص

ويف أوارره ورعععل من الدةصخ الرومية "   عععععععع 122٨  ه الدعدة، ة كر الا يت يف حدايت سعععجة

 (كا دا بك )وارعععل وعلى ةده مرسعععدم فيرلو بصلمحكمة يف ةدم اوحد  صمن عوعععرةجم بحضعععرة  

ومضععععمدنعم اومر لل  بعصو يف  ،من الجعصس واليعصضععععي والموععععصةخ وأكعصبر العدولعة والان اللرير

السعل صن ابن السعل صن باكرةر  المسعصجد ةدم الامعة على المجصبر بأن ةيدلدا عجد الدعصو للسعل صن 

 
 (.11 - 10( فتنة الوهابية )ص: 1)
 (.300( خالصة الكالم في بيان أمراء البلد الحرام )ص:2)
 ب(. 12الزبيري، صحيفة )( الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود لعبدهللا بن داود 3)
 (.36( الرد على ابن فيروز لعبد هللا آل محمود )ص:4)
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لرظ السعععل صن  الت مراا محمدي رصن بن السعععل صن عبد الحميد رصن بن السعععل صن أحمد رصن 

الجعدا لكدن عسعصكره افااحت بالي   ونم اسعاحا أن ةجعت   ه  ؤاللصاو رصيم الحرمين الوعرةرين

ص ن بعأهنن كرعصخ لاركير ن المسععععلمين اع فأون المراي    ؤررجاإلن مجإلعصأالحرمين ويفزا ال داخج و

ص وأن من إلصجلإلن ةكدن يفصاة    ،ول روجإلن على السععععل صن وإلالإلن اونرس  ،وةاعلدهنن موععععركين

من اليلعة وبدال  والايزة   ولمص انيضعى المالس ضعربدا مدافع كويرة  ،ا حاا إلالا وشعإليد  وماص د  

ص  .(1)"والك ونحده من ال دخ ،اان عورة أةصم أواسامر ضر ن المدافع عجد كل  ،وعملدا شجك 

أن العلمصو م الرين يف    ععععع 124٨واكر اليصضي حسمصعيل الاميمي الادنسي الماديف سجة  

 مجإلن من ةكرر ن ومجإلن من ةللظ عليإلن، ومصذ  د حلى جكرير ن. ؤالد صبية على إلدلين

وممعص إلعصلعم من الكالم الع و جضععععحعك مجعم الوكلى، و د ةري بزعمعم على ا معصم محمعد بن 

لعَت يف الاكرير عليعم، من الادجعم حلى المدجى وسععععاالإلن " عبعد الد عصب  وأمعص معص ججَحعت حليعم وعدق

الكربعصا الاي ال ةيعدخ عليإلعص حال خب اوخضععععين   الجصععععر على الععدل وإلضععععصو الحعصجعصا وجررةج

ا بعم نيران الررإلعة والوععععاعصا، فيعد أر عأا فيعم ر عأ مبيجع ص،  والسععععمداا، حلى هرر معص اكرجن، مدإلعد 

 .(2)"واباليت فيم يفير ا سالم يةج ص

 !فمص أعاج   ا إللُت 

والحذ  نجيز دعحاء الموتد ظ   !الحذ  نهول: ال نُحَدَعد مع اأ أ حدل نبتقا  ير اإلسححح م دننحا

 الكربات هو المبلم المو د!

َرةت  ا إُللدُب الق ةَن ال ُةامتجدَن بتصخرت ص رعد  اهلل حين إلصذ  وَوحتاا ُاكتَر اهلُل َوحَدُه اشعَمَأاق حي 

روَن﴾ ]الزمر    .[4٥َوحتاا ُاكتَر الق ةَن متن يونتمت حتاا ُ ن َةساَبوت

 ،وأسعدأ يتاللة   ،و جصك أكور مجإلص  أجبصه الدعدة موعإلدخة ماداولة،و  ه الجصعد  يف جكرير  

مع أهنن عربيصا وجمإلدخ أ ل العلن   (3) و د سعبي نسعصو أ ل الحاصا وبيعإلن كمص حكصه الا يت

 على جحرةن سبي نسصو العرب حاى ولد ُكنق يفير مسلمصا.

أن تجحد أيهم من لم   أحالحذنن ردوا بزعمهم علد الشحححيي ظ  يحاتح  نهحاربون الث ثمحائحة ننحدر

 ا.ا أو التزام  ر الشيي بص  نكف  

والعايعج أن من ةاإلمدن أ معة العدعدة بعصلاكرير يف وإلاجعص الحعصضععععر وةملاون اليجداا 

 على من ُةكرر الويخ ويعدجم. ا ةريُّ الرضص ية   ا الإلراو، وُةييمدن الماجمراا ال جاد مجإلن أحد  

 

 
 .(406/ 3( تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار)1)
 (.164( المنح اإللهية في طمس الضاللة الوهابية )ص: 2)
 (.226/ 4( تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار )3)
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بعأهنن ضععععد جكرير المسععععلمين، فياعج عليإلن أن و ع ا واجعج عليإلن وهنن حن رععععدإلدا  

ةجايعدوا  االو كمعص انايعدوا أ معة العدعدة، وحال فال عليجعص أن نهن أهنن ةاةعدون من ةكرر العدعدة وال 

 ةرةدون من أجبصعإلص الجبس ببجت شرة.

 وعلماء األمة برؤوه من  إمام الدعوة بفد وأبكر التكفير بقير مكفر

عن نرسععععم الاكرير بلير مكرر أجمع عليعم  حمعم اهللخ وإلعد نرى محمعد بن عبعد الد عصب

صوأوضحم أبلغ   ،المسلمدن مراا عدةدة يف خسص لم ه وخي على مجصو يم ممن ةاإلمم ب لك كمص أةض 

 خي عليإلن أبجصأه وجالمي  ن من بعد ن.

ص وحعدةوع   ا بعل خي عليإلن ععدي كبير من المجصععععرين ممن جبجى المجإلج السععععلري إلعدةمع  ص خيوي 

وال االت الريوي جادالى ليس من السعععديةة وحسععج بل من م الف أإل صخ العصلن   ،بللت الماصا

  ومن أمولاإلص ا سالمي،

من وهو ،  جعصو اهلل اومرجسععععرو خحمعم اهلل للوععععيخ ؤنهرة على الحركعة الد عصبيعة -1

 علماء الهند.

الحلين   لمسعاوعصخ عبدلؤ  أو اناصعصخ المجإلج السعلري  عبد الد صبا مصم محمد بن   -2

 مصر. هو منو، الاجدو

 .من العراقوهو  ،محمد  اة او رو للويخؤ يعدة الادحيعد والسجعة -3

من وهو ، لعدكادخ الاإلعصمي نيرةؤ لويعدجعم حلى الادحيعد عبعد الد عصبمحمعد بن  -4

 .توبس

للدكادخ عبد العزةز بن  ؤيعصول المجصو ين لدعدة الوعععيخ محمد بن عبد الد صب -٥

 عبد الل يف.

 للدكادخ أحمد الرضيمصن.   ؤيف مسألة الاكرير  عبد الد صبمجإلج ا مصم محمد بن   -6

ون   ا اومر َجنق   ؤوليس   ا الميصذ لسععري جلك الريوي أو ح بصا مجإلج الوععيخ يف الاكرير

ص اأةضعععع  بعدليعل أهنن الاالدا ةكرخون ااا  ؤلكن المجعصو ين ةللعج عليإلن ععدم حخاية الحا ،حعم كوير 

فمص   ؤ ص كل من كاج عن الد صبية يف حيصة الوععيخ وبعده بيليل وجن الري عليإلن الوععبإلصا الاي لجق 

َدُ دن حال وإلد جن الري عليإلص عوعععراا المراا، فليسعععت المسعععألة مسعععألة  من شعععبإلة ةأيت  ص الُمح 

صمعلدمة رريت حاى ةان   وان عصعر الوعيخ بمدااةن رصطاة، وبين حإلص، لكن اومر ةدوخ بين  أةضع 

وخةي للموعروه السعيصسعي ال و كصن يف أةصم   ، دل مسعاحكن، وبين انضعداو يف موعروه سعيصسعي

 ناإلى بإسيصطإلص.االدولة السعديةة اوولى و

 وزن عصر الشيي بموازنن خا هة نيتا من جهتين:

ن بعصلوععععإلعصية وأن كعل ججزةعم أ عل ناعد من أن ةيع فيإلن الكرر لكدهنن ةج يد  األولد:الجهحة  

من ن ا الوعععإلصية ال ةمكن أن ةصعععدخ عجم مكرر، وب لك ال ُةمكن أن ُةحكن عليم بصلكرر حاى مع 
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ضععدابب الاكرير الوععدةدةؤ و ي نهرةة رصطاة، وأوذ من ةيدذ ب  اإلص رصععدُم الدعدة أنرسععإلن، 

مع أنق أجبصه الدعدة   فكوير مجإلن ُةكررون حمصم الدعدة وأجبصعإلص وألردا يف الك الاصصنيف كمص إلدمجص،

ُرون المعازلة وُةكررون  ةج يدن الوعإلصيجين وةايون الررا ا، وك لك اوشعصعرة والمصجرةدةة ُةَكرل

مع أن المعازلة ومن ال ةامن بعييدة اوشعععرو من يفير ن ةج يدن الوععإلصيجين   ،من ليس أشعععرة ص

رق   ه اليضعية يون نُُيدذ، ون رصعدم  
السعلرية المعصرعرةن ةجردن الك وةايون الررا ا، ولن ُأمت

يقة وجسعاُّ 
ا مع علمإلن ب لك يف م  بإلنؤ ةيدذ أعن أنرسعإلن َجيت د حسعحص  الوعيرااو يف شعره اللمع بر 

فمن اعايد يفير مص أشععرنص حليم من اعايصي أ ل الحا المجاسععبين حلى ا مصم أبي الحسععن االشعععرو "

ا باكريره لإلن لمص خوو ومن نسج حليإلن يفير الك فيد كرر ن فيكدن كصفر    ،خضي اهلل عجم فإلد كصفر

 .(1)" حال بصو بم أحد مص (عن الجبي رلى اهلل عليم وسلن أنم إلصذ  )مص كرر خجل خجال  

واعلن أن اليرايف ويفيره حكدا عن الوععععصفعي ومصلك وأحمد "وةيدذ ابن حار الإليامي   

 .(2)"اإلة والااسين، و ن حيييدن ب لكوأبي حجيرة  اليدذ بكرر اليص لين بصل

عرعص اهلل عجعص وعن ا معصم الإليامي  ، ع ا الجيعل عن او معة اوخبععة ليس بصععععحيف  إللعُت 

 واليرايف.

أمص الجيدذ يف جكرير رصعععدم الدعدة لم صلريإلن فكويرة ورص رة ومسعععاريضعععة يف الكاج، 

ص من الدإلده يف المكرراا ، ل لك كل الم ا ج الريإلية كلإلص جاكد أن إلدذ الوعإلصيجين ليس عصرعم 

ر، لكن ال الم بين كل جلك الم ا ج وبين علمصو الدعدة  د سععبج  وكل الم ا ج العيدةة ُجَكرل

ر علمعصو الدعدة الاكرير، فبيجمعص ةكرر أرععععحعصب جلعك المع ا ج بم عصلرعة الصععععحيف من الدةن ةكرل 

 .السلرية بص جيصن بمص ة صلف أردذ الدةن

ر اوشعععصعرة من ُةو بت العلد هلل عز وجل مع أهنص رعععرة فكمص جيدم يف اومولة ال سعععصبية ُةَكرل

 عصباعة هلل يف الكاعصب والسععععجعة كمعص يف إلدلعم جععصلى وَة عصفدَن َخبقإُلن متن َفدإلتإلتن َوَةرَعلدَن معص ُةاَمروَن ﴾ 

َي جَ   ،[٥٠]الجحل    َف بتُكُن اوَخَس َفإتاا  ت مصوت َأن َة سععت ي السععق
مدُخ﴾ ]الملك  وإلدلم وَأَأمتجاُن َمن فت

ُرون أجبصه السعععلفؤ   ،[16 فمن أ بت   ه الصعععرة كمص أ باإلص اليرهن فإلد عجد ن كصفر، وب لك ُةَكرل

كمص ةلزم من إلدلإلن جكريُر عدام المسععلمين، حا حن جميع عدام المسععلمين ةعايدون علد اهلل جعصلى 

يصلت يف السعععمصو، فيصذ ف  "أةن اهلل؟" كمول الاصخةة الاي سعععألإلص الرسعععدذ رعععلى اهلل عليم وسعععلن 

فعجد  االو من إلصذ  حن اهلل يف السعمصو و د ةعايد علده حييية فإلد كصفر، ،  (3)"أعايإلص فإهنص مامجة"

وَةكرُر "  وإلد رعره ب لك كوير من علمصو اوشعصعرة والمصجرةدةة، و  ا نع ابن ناين يف المسعألة 

 
 (.111/ 1( شرح اللمع )1)
 (.224( المنهاج القويم )ص: 2)
 (.٥3٧( صحيح مسلم )3)
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السععمصو، فإن أخاي حكصةة مص جصو يف اوربصخ ال ةكرر، وحن ، فإن إلصذ  اهلل يف  ىبإ بصا المكصن هلل جعصل

 .(1)"أخاي المكصن كرر

رون حال بم عصلرعة أرععععدذ العدةن بععد أن ُةَعلقن الم عصلردن وجيعصم  أمعص علمعصو العدعدة فال ُةَكرل

ر يف كاصب اهلل وسععجة خسععدلم، فمن يعص يفير اهلل فيمص ال كدعصو يفير اهلل ال و  د مجكَ   ؤعليإلن الحاة

ر ةيع   ،دخ عليعم حال اهلل من الرا  والدلعد ويفير العك من حعصجعصا العدنيعص واخررة فيعد وإلع يف الُمَكرل

وعلى العك أيلعة كويرة كيدلعم جععصلى  ولَعُم َيعَدُة الَحال َوالعق ةَن ةَعدعدَن متن يونعتمت ال َةسععععاَايبدَن َلإُلن 

يَبُلَغ فصُه وَ 
يمت حتَلى المصوت لت بت َكرق ﴾ ]الرعد  بتَويوا حتال  َكبصست مت َومص ُيعصُو الكصفترةَن حتال  يف َضالذا مص ُ َد بتبصلتلت

ا عجعم فيعد   ،[14 ص عجعد إل ه أو بعيعد  فعأ باعت اخةعة أن يععصو يفير اهلل من عمعل الكعصفرةن، فمن يععص مياع 

، وحمص بزعمم أن لم  ؤأ بت للميت السععمع واليدخة والحدذ حمص ب اجم فحيجا  ةكدن إلد َعبََده مبصشععرة 

لرى عجد اهلل جعصلى، وحيج اك فيد إلصذ على اهلل بلير علن وأشععرك معم يفيره، وال فر  حيجا ا بيجم الز

ةُن ال عصلتُع َوالعق ةَن  مت العد  وبين الكعصفرةن الع ةن امإلن اهلل جععصلى وورععععف حعصلإلن بيدلعم  وَأال لتلعق

بدنعص حتَلى يَُيرل
ُدُ ن حتال  لت يعصَو معص نَعبعُ

مت َأولت  ُالرى حتنق اهلَل َةحُكُن بَيجإَُلن يف معص ُ ن فيعمت  اجق عَ وا متن يونعت
ت
اهلل

صٌخ﴾ ]الزمر    فإل ه اخةة جج با أشععععد االن بص  على   ،[3َة اَلتردَن حتنق اهلَل ال َةإلدو َمن ُ َد كصاتٌب َكر 

عدن لإلن الزلرى عجد اهلل كمص  د  من ةدعدن المدجى، فإلن ةسععمدهنن أوليصو كمص  د نع اخةة، وةدق

صنع اخةة   .أةض 

 فمن نصاه اهلل جعصلى يف عبصيجم فيد أشرك حاى لد أإلر هلل يف خبدبيام.

ومن هذا نتحهك لدنك أن خصحوم البحلفية ال ننتهدوبها لكوبها تكفر الناسل بإ ننتهدوبها 

رون من بص الهر،ن علد  لكوبهححا ال تكفر من نكفروبهم بقير علمل وعلد خ ا الهر،نل وُنَكف 

ر.إتياب  المُ   َكف 

ص،  ول سعف فإن جكرير م صلري الدعدة السعلرية لمن رصلرإلن ال ُةج هر حليم بعين الجيد م لي 

بعل جرل الإليعصج العهين حيجمعص ةُع كر  ع ا الاكرير مسععععاجكرةن على نعصإللعم ماعأولين لعم بعصحوين عن 

 الم صخجؤ بل من المعصررةن من ةاةد   ا الاكرير وةرفع الرأس بم.

رؤ فإاا اسععاير أن   أ ل نادا كلير ن من المسععلمين ليسععدا معصععدمين من الدإلده يف الُمَكرل

راا كعصنعت مدجدية  عجعد أ عل ناعد كمعص  ي مدجدية يف بالي  فيعد اسععععاير أن الععدةعد من الُمكرل

رون بمص  د يوهنصؤ  رصععدمإلن، وحن كصن رصععدم السععلرية ال ةامجدن بكدهنص مكرراا مع أهنن ُةَكرل

ُرون من ُةو ص، وةحكمدن بعإةمعصن من أنكر الوعصبعت من بعل ُةَكرل ص إل عيع  ُت معص  بعت يف كاعصب اهلل  بدجع  بعت

 كاصب اهلل.

 أيكون هنا مبيلتان:

 
 (.٥/129( البحر الرائق )1)
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هحإ ثبحو وجود تلحك المكفرات ظ بجحد  بحإ  يحام دعوة اإلمحامين محمد   المبححححيلحة األولد:

 ؟ر مهما اأ ومحمد بن سعود عبد الوهاببن 

ا؟هإ يابت تلك مكفرات  والمبيلة األخرى:   ه 

هحإ ثبحو وجود تلحك المكفرات ظ بجحد  بحإ  يحام دعوة اإلمحامين محمحد بن عبحد الوهحاب 

 ومحمد بن سعود ر مهما اأ؟

حمعص اسععععامراو  لإلعص  ؤبعصلبعده المكررة الاي لن ةكن العلمعصو ُةجكروهنعص ئنعن، كعصنعت ناعد جمال

ا ا لعت عن اسععععاجكعصخه مإلمعص كعصن عهن أمره من الجكعصخة،  ا من الجردس حاا ألرعت أمر  حيعي حن كوير 

وحمص إلدال  بموعروعياإلص كمص  د إلدذ كوير من المجاسعبين للعلن يف يعصو اومداا وال بف ليبدخ ن، 

ص، فعإن ال الم ا لسععععص غ حنمعص  د فيمعص وإلدلإلن فيإلعص ليس بحاعة، وال ةاععل ال الم فيإلعص سععععص لع 

ص، أمعص معص ال ةحاملعم العدليعل فعصل الم فيعم محرم كعصلحعصذ يف بعا  ةحاملعم العدليعل احامعصال  رععععحيحع 

أحكعصم المععصمالا موعل جحرةن بيع العيجعة، ال ةادا أن ة الف فيعم أحعد، وإلعد ةكدن ال الم فيعم 

 ياللام فمن أجصاه فيد من اومدخ المكررة كصالسالص ة بصومداا، فإن جحرةمإلص إل عي يف  بدجم ويف

 أجصا ا شراك بصهلل.

واويلعة على جحرةن يععصو يفير اهلل وأنعم من الوععععرك من أوضععععف الداضععععحعصا يف الكاعصب 

 والسجة حاى حهنص ال ج رى على عصميا فضال  عن عصلن.

لكن شععععإلعد بدجدي عص ا معصم محمعد بن عبعد الد عصب، وشععععإلعد بدجدي عص أ معة العدعدة من 

بُدن فيمص نيلده عن عصر ن، ومن أوضف من نيل   أبجص م وجالمي ه، فإلن عجدنص  يصا عدوذ، ال ُةَك ق

الك الوعععيخ سعععليمصن بن يفجصم عصعععرو الوعععيخ وجلمي ه وال و وإلف على   ه اومدخ بجرسعععم 

وجحعدت عن وجدي عص يف ناعد ويف الععصلن ا سععععالمي إلبعل العدعدة، وعن معجى الادحيعد والوععععرك 

 (13)  مة وللبده الم لة بصلادحيد رصرعة، ابادأ من الصعرحةوعن ام العلمصو من السعلف للبده عص

، لد لن ةدجد حال  د وأموصلم لكراجص شععإلصيمن على عصععر ن، فكيف وعجدنص على الك (٧٧)حاى  

  شدا د كويرة مجإلص

ؤ حيي ورععل حلى وايو مص اكره الرحصلة مرجضععى الزبيدو يف خحلام عن شععارة أم عيصش -1

، وأر وه مع جملة من شععارةا جسععمى عجد ن )أم عيصش(  الجصس ة دفدن حدذ  ألفر  ،السععرحصن

 .)1(ُةيبل حاى ة دم حدلإلص!! الحاصج أن حاإلن لن

 ص الويخ محمد بن عبد الد صب وإلصذ الويخ عبد الاليل ال ب بص ي مصيح    -2

  عععمعععصم بعععدا والعععجعععصس حال أإلعععلعععإلعععن

 

 ععلعى معحعا شععععرك يف العاعإلععصلععة الجعنت  

 

 
ه 1120/1121( ينظر: رحلة مرتضى بن علوان إلى األماكن المقدسة واإلحساء والكويت والعراق 1)
 م، تحقيق د/ سعيد بن عمر آل عمر جامعة الملك فيصل الطبعة الثانية.1٧09 –
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 ةعععععععععدون لععععلضعععععععراو إلععععبععععة مععععيععععتا 

 

 كععمععص طععلععبععدا مععجععإلععص شعععععرععصو العععععداإلععنت  

 

 

 فعععإلعععن بعععيعععن معععدم بعععصلعععركعععده لعععمعععت 

 

 

 

 وهرعععر ةعععععععجعععد وجعععإلعععم لعععلعععبعععإلعععص عععنت  

 

 

وإلعد جديف  ،حلى هرر معص جعصو يف جلعك اليصععععيعدة المدجدية يف يةدانعم خوس ال عل وال ليعل

 خحمم اهلل.  ع12٧٠سجة 

الورةعة،    صخ مبصههوكصيا أن جج مس  " ع   123٧وإلصذ الويخ محمد بن أحمد الحرهي   -3

أفسعد الدةن حال الملدك   لوججإلدم موعصةد معصنيإلص المجيعة، ومص أجى الجصس حال من إلبل الدةصنصا، و  

 وأحبصخ سدو وخ بصهنص.

حاى بزغ إلمر الااعدةعد وطلععت شععععمس الادحيعد بعدعدة شععععيخ االسععععالم محمعد بن عبعد 

الد صب أسعععكجم اهلل ججة المخب، فجدخ الهالم، وجلى اهلل بم الياصم، وبين سعععبل السعععالم الى بلدغ 

 .(1)"المرام 

 الوو من إلصعععيدجم ال دةلة الاي ومن الوععععر العصمي أبيصا للوعععصعر الحكين خاشعععد ال -4

 ةمده  ص مجيع بن سصلن أمير اوحسصو 

ت  عن إلدمي ةععص مجيعا فال َجسعععععل لعع   حن سععععت

 

 حشعععععاععصخ واحععاععصخا ةعععععبععدون رععصةععبععة  

 حلى أن ةيدذ  

 جعع ععلععيععت عععن إلععدمععي مععحععص اهلل ياخ ععن

 

 وا ععمععي عععلععيععإلععن مععن نععدامععي نععداةععبععم  

  ععن يفععصخ يةععجععإلععن  جعع ععلععيععت عععجععإلععن ةععد 

 

 

  (2) ومن يفعصخ عجعم العدةن يفعصخا موععععصخبعم  

 

 

يف  ع ا كويرة و جعصك من البعصحوين من  د ععصكف على جارةعد عص، ولععل حعصلعة ناد   والجيدذ

ص، كعصلبحعي الع و إلعصم بعم ي عدةضععععة مايرةعك الاإلجي  .إلبعل إليعصم العدعدة جصععععدخ فيإلعص مالرعصا إلرةبع 

 .(ناد إلبل الد صبية)  بعجدان

 مظاهر الشرك  بإ دعوة الشيي محمد بن عبد الوهاب و رائنها

المعلدمعصا عن  ع ه المهعص ر إلليلعة، لكن إللعة المصععععصيخ عن وضععععع وإلعد جكدن مصععععصيخ  

بعل ُةسععععاعدذ بعصلمصععععصيخ اليليلعة وةحاج لإلعص بعصليرا ن،   ال جعجي ععدم وجديهؤؤ اجامعصعي أو يةجي معص

فكيف حاا كصنت   ه المصععصيخ اليليلة بحان ومد دإلية الوععيخ محمد بن عبد الد صب وجالمي ه، 

نصس مجإلن من ال ةرل الد د   االو او مة فال بأس أن نسرتسل ولكن بمص أنجص نرةد جالية اومر و

 .وببدأ بما ُنمكن تبميتُ  بالمنطك التارنخا إلليال  يف اليرا ن،

ا بعيعدة عن مراكز فعإضععععصفعة حلى معص جيعدم من الجيدذ الداضععععحعة الاليعة، فال ة رى أن نَ  اعد 

َكن ناد بأو يولة جصعععجع فيإلص مص جصعععجعم الدوذ  العلن، وبعد سعععيد  الدولة اوريضعععرةة لن ُجح 

 
 (.44هـ )ص: 12٧8لباب لحسين النعمي ( نقال عن كتاب معارج األ1)
 (.292( ديوان راشد الخالوي )ص:2)
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ببلداهنص من حفوعصو الاعلين والعمران، بل حاى الدولة اوُريضعرةة لن ُجوعاإلر بعجصةاإلص بأو جصنج من 

حهنص     ه الادانج لدخجة أن جصخة إلص رل حاى ةدمجص   ا شبم ماإلدذ، فمن الماخرين من ةيدذ 

 عل اليرن ال عصمس،  ع ا و ي يولعة اناإلعت أوا عل اليرن الرابع ومجإلن من ةيدذ  حهنعص اناإلعت أوا

 ! صشمية

 ،ومعلدم معص  ن اليرام عة من م عصلرعة الملعة ، وهرر عإلعد عص رضععععععت لحكن اليرام عة

والمعلدم أن الماخرين مدلعدن باابع أربصخ يوذ بجي  صشععععن، لكن المج ية كصنت مإلملة من إلتبَل 

.الدوذ وليس لإلص عالإلة بصلحداضر العلمية، لإل ا بيي الاصنج الكبير   من جصخة إلص ماإلدال 

وبععد الدولة اوريضععععرةة لن جاامع ناعد يف يولة إلبعل الدولة السعععععديةة اوولى، كمعص أن 

الدولة اوريضعرةة يولة معيجة على ال رافة وليسعت نصفية لإلص، فإلي يولة شعيعية اةدةة، أعيبإلص نردا 

 إلرم ي أشد ررافة مجإلص.

صشعععر والحصيو عوعععر، والاي عدي ص وأمص مص كصن من يفزواا أشعععرام مكة يف اليرنين الع

للجإلج   -كمص ةيدذ ميبل ال كير يف جصخة م-، فكصنت  (سعععمب الجادم العدالي)العصعععصمي يف كاصبم  

والسععععلعج وأر  الضععععرا ج، وكصندا ةحعصرععععرون أ ل البلعدة أو البعصيةة حاى ةع د ن ضععععرةبعة أو 

فإل ه كصنت أعمصلإلن ممص إلد أسعلرجص اكره، وممص سعيأيت بعد   ا، وال "  ةسعابيحدهنن، إلصذ خحمم اهلل 

 ناد سععبب ص لمص ةعملدن حال لماري االسععابداي والل رسععة، وحرإلصخ العهمة، وسععصعد ن على الك

الاي  ي أرعععل   الحصلة العصمة يف ناد ومص  ن فيم من الا صاذ، والوعععيص ، والضعععلص ن، واوحيصي

 ."البالو عليإلن يف أنرسإلن من يفير ن

ا.  فكصن الاإلل  د سيد المدإلف يف البالي، وأ ل العلن إلليلدن جد 

ولن ةع كره أحعد  ،وأمعص معص ةع كره البعا من وفرة أ عل العلن يف إلرل ناعد فلير رععععحيف

وأحمد    عع،1٠1٠أخم لالك البالي يف حيبة مص إلبل الدعدةؤ نعن كصن  جصك علمصو كصبن خميف    ممن

حال أهنن حاا إليسدا   ؤويفير ن   ععع،1٠٩٩وابن ا الن   ععع،  11٥٩وابن حسمصعيل     ععع،1114اليصير  

ا، وأ ر ن يف ججدةر الماامع من أضعععععف معص ةكدن   ؤبحان ناعد وجععدي بلعدامعص ةععدون إلليلين جعد 

رعععععدبعة الاررغ ولد جز يع ص ل لعج العلن، فعصلعلن ةحاعصج حلى كاعج و ي    امعل كويرة مجإلعصوالعك لعد

وحلى جررغ و د   أو حلى سععرر و د يفير ةسععير النعدام اومن،  ،وحلى رععحبة شععيخ و ن إلليل  ،نصيخة

عسععععير لضعععععف اوخاا  والنوععععلعصذ الجعصس بعصلبحعي عن اومن، ومن ةراجع جعصخةخ ابن مجيدخ 

ةعرم مسادل مص   -دنم إلد اراع يف اللصلج بصلحدةي عن إلرل سدةرعلى رلره وك- عععع  112٥

كصنت جعيوععععم ناعد إلبعل الدولة السعععععديةة اوولى من ردم وكورة اباالو بصلاعدب والدبصو ممص ال 

 .(1)ةمكن معم أن جيدم للعلن إلص مة

 
( وحتى هؤالء العلماء عندهم مخالفات أنكرها إمام الدعوة وقد رصد هذا الباحث الدكتور عبد 1)

 العزيز العبد اللطيف في كتابه مسائل االعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة اإلصالحية فلتراجع فيه.
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 ؤالبالي ص وحلى معص ةحيب بجاعد من ص ومجإلايع  وحاا نهرنعص حعصذ  االو العلمعصو اليلعة عيعدةع  

واليمن، ناعد ص كلإلعص عصمرة بصلبعده المكررة والاإلعل الُمبععتد عن حييية   الحاعصا ومصععععر والوععععصم 

ا سععععالم، مع أن عدارععععن جلعك المجعصطا ملياعة بعأ عل العلن، فال ةمكن للمج ا الاعصخة ي حال أن 

لمية حن شععععيده البده المكررة يف ناد أولى مجم فيمص حدلإلص من البالي اواا العدارععععن الع  ةيدذ 

 .والدوذ الحصكمة

عن بعا إلبص ل نداحي حضعرمدا،   (برجرام جدمصس)انهر حلى مص ةيدلم الرحصلة ال ة صه  

ى ، والععك نيال  عن كاععصب خحالا يف جزةرة العرب إلععصذ و د ةاحععدت عن جيليععد ررايف ُةسععععمق

 من نبصا الدرن ويفير ص من فاصا ال عصم على إلصه  شعدا انابص ي على حين يفرة حبصا"  نلدش 

 البحيرة.

الجععصس  جععص جليي بععصل بز فد  الميععصه  إلععصال لي]ةعجي خفييععصه[  Nughlushi (نلدش)

الاي جحدم فدإلإلعص، والكلمعة على يفراخ مويلاإلعص يف  يعصفاجعص   subireالاعصخةعة السععععرتضععععصو اوخواه  

جعجي أخواه المدجى، و ي مسعكدنة بيدل ال ير والوعر وإلصيخة على معصملة البوعر مولمص عملؤ يف 

ل ةليي السععععكعصن المحليدن بلييمعصا من الابغ وال ععصم لإلع ه اوخواه و ن ةصععععيحدن  نحن الليع 

 ."أبجصأك، وبجصجك، فال جااةجص، وكده ةيهة كيال ُةلحا بجص اوشراخ أو اوخواه الورةرة أو مكروه

  ا مرجب ة بصلسععحر،    جصلك إلصععة شععإليرة ليجبده ]خااا["  ةكمل الرحصلة حدةي إلص ال  

َعدا ونرسععإلن بصلحا سعع ، جزو من إلبيلة الBait Zaiyanبيت اةصن    سععليمصن  أةصم الدالي حرة، ايق

  جص. Nughushالحصرو لممصخسة الجلدش 

وجعصبعيإلن  ع ا الحا الحصععععرو وطعصلبعت   Bait Zaiyanفجعصاععت إلبيلعة اليرا بيعت اةعصن  

 ويف الرضص والرحمة الروحية الجصجمة عن الك. ،يف اليربصن ئا بجصيج مكصف

خ الدالي وعيجم على حصعععة حكدمام بصل اا يف السعععإلدذ أن ةجصذ الررةيصن كال مص ليد إلرق 

حصععع ماسععصوةة، ولكن بوععر  أن جيدم الحكدمة بصل اا بازوةد الما صرععمين ب اا الكميصا 

 ك جلدو أحد الوركصو.ص لعدم الاعرس لللب وال داه، وب لبصلضبب من اليرابين، ضمصن  

ولكن جصوا أوإلصا كصن فيإلص سعليمصن ةيصجل أبجصو الابصذ أولاك، و جص الحت لبيت اة صن 

أعلى   فررعععاإلن السعععصنحةؤ حيي إلصمدا بصسعععادعصو أخواه أسعععالفإلن ال ةن جعلدا الادوذ ةارو

 الالة، مص جسبج بارصم السإلدذ وجعل الحكدمة ج سر نصيبإلصؤ أو   ا مص جيدلم اوس دخة.

اوخواه ال جزاذ مدجدية  حن الععدةعد من العيعص عد الد جيعة والعيعص عد اوررل المامجعة بدجدي

 صخس ع    ه الابصذ.موج

ص   ه اوسعععصطيرؤ بيجمص يف مجصطا أررل ص خاسععع   وجميع السعععكصن المحليين ةامجدن حةمصن  

 إلل.من جزةرة العرب المسلمة ةارو اساجسصرإلص يون حضرصو ررة حلإلية عليإلص على او
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ومن العصياا والايصليد المحلية اوررل، عصية إلربصن الدم الاي ةارو ججري  ص يف جرابيج 

Jurbaib   د  بيرة حدذ المحصرعيل  ن ةصعصخ حلى ابحإلص إلبيل مدسعن الحصعصي، عجدمص ةارو سعَ

إل ع من اللحن بين عيععدان  وسععععكععج الععدم يف إلجداا الرو ليمازج مع المععصو،  ن ةارو حليععصو

 .(1)"ال خة

صمن السعععمصا المميزة لإل ه اليبص ل  "  ةيدذ الرحصذ  ن    د حيمصهنن على اليسعععن أو   أةضععع 

أو ال ضعععده الرابصخ   الحلف بصلمزاخاا واوضعععرحة ]العدةد مجإلص ةعدي لعإلدي مص إلبل ا سعععالم[

ويف الحصالا الاي ةصعععصخ فيإلص حلى اناإلصك أعرام وإلدانين اليبيلة، ةلدو من الضعععروخو أياو ،  الجصخ

 اليمين أو اليسن وفا مص ةيرخه شيخ اليبيلة أو حكيمإلص.

أمص الحلف بصليرهن أو بصسعععن اهلل، حسعععبمص  د سعععص د يف أنحصو جزةرة العرب، فال ةعجيإلن 

 فيد ةيسمدن بصهلل  ن ةاكصابدن ب سة ون الة.، بويو

أحيصنص، يف الحييية، إلد ةرفا رععصحج الحا حلزام الماإلن بأياو مول   ا اليسععن، وةصععر 

 ص عن الك أن ةيسن بأحد المزاخاا الميدسة.عليم عدض  

 .(2)"حن اليدخة على االنايصم جعزل لإل ه اوضرحة والمزاخاا بمراجج مارصوجة

حن  ع ا الجع ةجباعك عن مسععععادل من ال رافعة إلرب حضععععرمدا الاي كعصنعت امن بعداةعة 

م يف شر  هسيص، ومع الدعدة جزرر بصلعلمصو من المجاسبين خذ البيت، وكصن لإلن فضل نور ا سال

 الك ناد أن   ا المسادل من الاإلل يف يةصخ ن.

 

أمص مصعععر فلن نباعد عن اليص رة اامص، فمع أهنص ماامع الماصا وخبمص اخالم من العلمصو 

ص من البعده  حيعي اوا ر الاعصمع والاعصمععة، حال أن  ع ا الان اللرير من العلمعصو لن ةليروا شععععياع 

مجعص يف حعدةوجعص عن علمعصو ناعد المكررة وال رافعصا المإلي مجعة على العيدذ، وكوير مجإلن كمعص إلعدق

 مامص ين مع   ه البده ومسديفين لإلص.

عصياا المصععععرةين )  ال و ألف كاصبم   (حيواخي ولين الةن)وسععععأنيل إلدذ المسععععاوععععر   

للميالي   1٨3٥و  1٨33عن الررتة الاي ععصشععععإلعص يف مصععععر معص بين ععصمي   (المحعد ين وجيعصليعد ن

للإلارة، وارايععصخو للجيععل عن الرحععصلععة اوجععصنععج يف  عع ةن 12٥٠و 124٨عععصم وةدافيععصن، 

ةباعل "  المدضعععععين ون اللعصلعج على الرحعصلين اووخبيين الحر  على الحيعصي يف الجيعلؤ ةيدذ

اووليصو   -مصعدا الد صبيين-المسعععلمدن على اراالم م ا بإلن، مسعععلمد مصعععر بوعععكل رص   

رةن، وال جيره اوحصيةي الجبدةة الوعرةرة، وةكرمدهنن أكور المادفين بوعكل ال بسعمف بم اليرهن الك

ا حمعص لماري الزةعصخة جكرةمع   ؤةزوخ المصععععرةدن ميعصمعصا أوليعص إلن...،  من اووليعصو اوحيعصو ص وجيعدةر 

 
 (93( )ص: 1)
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ص من بركاإلن، وحمعص ل لعج أمر رعص   لإلاالو اووليعصو المعزاةن، الع ةن سععععيُحلدن عليإلن بعضعععع 

ص ب خةة رعععصلحةؤ و ن ةامجدن بأن اووليصو سعععيسعععاايبدن كصسعععاعصية الصعععحة والعصفية، أو طم ع 

لصععلدامن الاي ةرفعدهنص يف مول   ه اومصكنؤ ك لك ةعا  المسععلمدن أن أوليصو ن سععياوععرعدن 

 و  ا اإلا عام من فصل طدةل عن ال رافة. ،(1)"لإلن عجد اهلل فييدمدن لإلن الج وخ

، وال  .وليست الوصم والعرا  أحسن حصال   العصلن ا سالمي بأسره أحسن حصال 

فإن كصن اومر ك لك يف بالي مأ دلة بصلعلمصو والحداضعر فال شعك أن أضععصفم سعيكدن يف 

 مج ية يارلية مإلملة كجاد.

اومن دالئإ منطك التارني   :أنع 

أن حصلة ناد الدةجية الاي ورعععرإلص ا مصم محمد وأ مة الدعدة من بعده لن ُةجكتر ص سعععدل 

رين المعصرعرةن، ال ةن لن ةوعإلدوا الك العصعر وال شعإلدوا من شعإلده، وليس لدةإلن بعا الماخ

 حاة اليدم على حنكصخه حال اواُذ ه صخه.

الوعععيخ محمد بن عبد الد صب ممن عصرعععره،   دبيجمص من  ن أحرل بأن ةجكروه  ن مجصو

من شععيده يعصو لن ةجكروا وجدي جلك اوفعصذ الوععجيعة الاي حكص ص ا مصم وأ مة الدعدة عن ناد  

يفير اهلل من اوشععععاعصخ واوحاعصخ واووليعصو فيإلعص، وكعصن أولى لإلن من طدذ الريوي الاي بود عص يف 

كل مص جيدلم عن ناد يفير مدجدي، ولد إلصلد ص وكصندا رععصيإلين وسععي دا يعدة   الكاج أن ةيدلدا 

أم سحكتوا   ؟أهإ سحكتوا مجاملة لمحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سحعودالوعيخ من أوذ أةصمإلص،  

 ؟عنها ألبها موجودة

ص، و  ا    بصا لدجدي ص وحال مص حل لك كصنت خيوي ن مجصعبة على اليدذ بأهنص ليسعت شعرك 

ص، مع أن الرسعععص ل الوععع صعععية لإلمصم جكصي جكدن من أولإلص حلى فص دة المحصجة أهنص ليسعععت شعععرك  

هرر ص ماضعمجة م صلبام خحمم اهلل ل صعدمم بص جيصن بيدذ للسعلف من رعحصبة وجصبعين ومن أ مة 

ص من جلععك اوعمععصذ أو ال ةحكن بكدهنععص أعمععصذ كرر، فإلد ةحاج عليإلن  المعع ا ععج ةايز شععععياعع 

 مص أوخيه من حجمصه.  بص جمصه، و ن عازوا عن ا جيصن بمص ةجيا

 ؟هإ تبتوجو تلك البد  التكفيرالبؤال الثاين: 

الاداب  أن البده الاي جمس ججصب جدحيد اهلل جعصلى جسعادجج اليدذ بدإلده فصعلإلص يف و

الوععرك، لكن ليس كل من وإلع برعلا مكرر ةسععادجج الحكن بكرره وحرراجم من الملة، بل ال بد 

 من جحيا شرو  وانارصو مدانع.
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اليدذ بأن البده الاي جمس ججصب جدحيد اهلل يف ألد يام أو خبدبيام شعرك، فإل ا رعرةف   أمص

اليرهن ال نحاصج معم حلى نيل كالم العلمصو، و د مبجي على مسألة  أن جلك اوعمصذ عبصياا، فإاا 

 جحيا كدهنص عبصياا فمن ررفإلص أو بعضإلص للير اهلل جعصلى فيد أشرك معم يفيره.

ج َلُكن حتنق العق ةَن فمن أيلعة الميعدمع  ة اوولى إلدلعم جععصلى  وَوإلعصَذ َخبُُّكُن ايعده َأسععععاَاعت

رةَن﴾ ]يفصفر    يَدُرلدَن َجإَلجقَن يارت بصَييت سععَ
[ فدرععف الدعصو بأنم عبصية، وإلصذ 6٠َةسععاَكبتروَن َعن عت

دا َوايعدهُ  جَد ُكلل َمسععات سععبت َوَأإليمدا ُوجدَ ُكن عت ةَن َكمص جعصلى  وإُلل َأَمَر َخب ي بتصليت  ُم لتصععيَن َلُم الد 

 [ فَدَرف الدعصو بأنم يةن وأمر بإرالرم هلل وحده.2٩بََدَأُكن َجعديوَن﴾ ]اوعرام  

فإلد  ،فعإاا جيرخ كدن العدععصو عبعصية، فيعد أمر عز وجعل بصععععرم كعل العبعصياا هلل وحعده

كصلصععالة والصععدم وسععص ر العبصياا الاي ةيع يف الوععرك من ةصععرفإلص للير اهلل جعصلىؤ بل  د أبلغ، 

إأراد اأ والعك لدإلدععم يف اليرهن يف عوععععراا المداضععععع حن لن نيعل ماعصا، واوحرل عجعدو أن 

ين أمر تعحالد بحالحدعحاء ورد ظ الهر،ن إن لم نكن محائتا مرة أث ثمحائحة بحيسححححاليحو و رق مختلفحة محا ب

جُّ الُمعاَعدةَن﴾ وبها وإخبحار
ُم ال ُةحعت ص َوُرريَعة  حتنعق عع  رُّ ، فمن العك أمره عز وجعل  وايعدا َخبقُكن َجضععععَ

ج َلُكن حتنق الق ةَن َةسععععاَكبتروَن َعن عزوإلدلم ،  [٥٥]اوعرام    وجل  وَوإلصَذ َخبُُّكُن ايعده َأسععععاَات

رةَن﴾ ]يفصفر يَدُرلدَن َجإَلجقَن يارت بصَييت سعععَ
َد ،  [6٠   عت ومن الك هنيم عن يعصو يفيره وَوَأنق الَمسعععصجت

ا﴾ ]الان   د   َأحعَ
ت
مت َفال جَعدعدا َمَع اهلل  معص ال َةجَرعُعَك ،  [1٨لتلعق

ت
وإلدلعم عز وجعل  وَوال جَعدُه متن يونت اهلل

صلتميَن﴾ ]ةدنس    ا متَن الهع  َك حتا  َك فَعإتن َفَعلعَت فَعإتنعق رُّ ن حعصذ من وكع لعك حربعصخه ع،  [1٠6َوال َةضععععُ

معصواات َوَمن فتي اوَخست َومعص َةاقبتُع العق ةَن ةَعدعدَن متن  ي السععععق
مت َمن فت ةعدعد يفيره سععععبحعصنعم وَأال حتنق لتلعق

 ُشَركصَو حتن َةاقبتعدَن حتالق الهقنق َوحتن ُ ن حتال  َة ُرردَن﴾ ]ةدنس  
ت
 .[66يونت اهلل

و يفير اهلل ولع لعك كعصن ام اليرهن لإلن والكعصفرون يف الاعص ليعة كعصن من أعهن شععععركإلن يععص

  ه الصعرة كوير يف كاصبم كيدلم جعصلى  وَلُم َيعَدُة الَحال َوالق ةَن َةدعدَن متن يونتمت ال َةسعاَايبدَن َلإُلن 

مت َومص ُيعصُو الكصفترةَن حتال    يَبُلَغ فصُه َومص ُ َد بتبصلتلت
يمت حتَلى المصوت لت بت َكرق ﴾ ]الرعد  بتَويوا حتال  َكبصست يف َضالذا

 فدرف يعصو يفير اهلل بأنم يعصو الكصفرةن.، [14

ا  ومع مص اكرنص من كدن حنكصخ شععرك العبصية شععدةد الاالو والدضععده حال أن ا مصم محمد 

ومن بعده أ مة الدعدة كصندا كويرو االسعادالذ بكالم أ مة السعلف وأ مة الم ا ج اوخبعة ليوبادا 

وإلعد كعصن الوععععيخ خحمعم اهلل  ،من حرال  العبعصية هلل  د حجمعصه او معةللاميع أن معص ةعدعدن حليعم 

ةن عليعم أن ةعأجده بمعص ةجيا  ع ا ا جمعصه من كالم السععععلف  ايل يا ن ال لعج من رصععععدمعم ومن الرق

َدَ  خحمم اهلل حين إلصذ  كل حنسعععصن  وأإلدذ "  واو مة لكن الك لن ةحدت حاى ةدمجص   ا، ورعععَ
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ي ص فبكالم الوععععصفعية، وحن كصن مصلكي ص فبكالم المصلكية، أو حجبلي ص أو أجصيلم بم  بم، حن كصن شععععصفع

 .(1)"حجري ص فك لك، فإاا أخسلت لإلن الك عدلدا عن الاداب

مُت فصخةصا يف الك كويرة، وإلد جععل ا مصم محمعد بن عبعد الد صب واو معة من  وكمعص إَلدق

 خسعص لإلن، ولن ةكن ةسععإلن و ن بعد ن الك نصعج أعيجإلن وأولده جل ا امصمإلن يف كاصباإلن ويف

ون   ه   ؤةرون مص ابالي بم المسعلمدن يف ناد ويف يفير ص من مهص ر الوعرك الداضعحة أن ةصعمادا

المهص ر ارال ت بحيصة الجصس وجيصليد ن فلن ةعد ةسعععععإلن االنرالا مجإلص، ومص أفسععععد الدةن حال 

   ه الماصمالا والصمت على   ه الم صطر طيلة اليرون السصلرة.

وليس يععصو يفير اهلل حال موعصذ للمكرراا الاي اباليعت  عص اومعة إلبعل يعدة ا معصم محمعد، 

وايعصو علن الليج للير اهلل وايعصو اليدخة الم لية للير اهلل كلإلص كصنت شعص عة   اهللوحال فصلجحر للير  

ك يف كاصب وكدهنص من الوععر  ،كدهنص محرمة    يف ناد ويف يفير ص من بالي المسععلمين، وكل   ه  صبٌت 

 اهلل بصخو الي عي يف ياللام.

 ؟ولكن هإ من نفعإ تلك األأاعيإ نخرج من الملة ونكون   ل الدم والمال مباشرة

ال " الاداب إلصلم الوععععيخ محمد بن عبد الد صب يفير مرة، ومن الك كلمام الموععععإلدخة   

أحمعد البعدوو لاإللإلن نكرر من عبعد الصععععجن الع و على إل  عبعد اليعصيخ والصععععجن الع و على إل  

عبد و د كالم موععععإلدخ لعم خحمعم اهلل وإلعد شععععرحعم باحرةر حريعده الوععععيخ    ،(2)"وععدم من ةجبإلإلن

 ."مصبصه الهالم " ل يف بن عبد الرحمن يف كاصبم ال

فإلد ال ةحكن بعصلكرر حاى جيدم الحاعة، ولعم يف الحعدةعي عن إليعصم الحاعة كالم مجاوععععر يف 

نكرر حال من أشععععرك بصهلل يف حلإلياعم بععدمص نبين لم الحاعة على ب الن ونحن ال  " خسععععص لعم مجعم إلدلم 

 ؟لكن الموكلة يف ال الم الا بييي، و د ماى جيدم الحاة ،(3)"الورك

فكوير ممن رعصلرده ةرون أن الحاعة ال جيدم حال باحيا الرإلن، وا معصم محمعد خحمعم اهلل 

لعبعد وبين فإلن الحاعة بععد بلديفإلعص حةعصه ةرل أهنعص جيدم بزواذ عدا ا الرإلن، بحيعي ال ةحدذ بين ا

شععععيو من ججدن أو جإلعل بصلللعة، أمص من ملعك العيعل وفإلن الللعة ولن ُةَدفقا للإلعداةة فإلع ا إلد إلصمت 

عليم الحاة حا لبس من شععر  عدم الدإلده يف المكرر الادفيا للإلداةة، إلصذ خحمم اهلل يف خسععصلة لم 

 د ال و حدةي عإلد بص سععععالم، وال و نوععععأ ال و لن جين عليم الحاة  "  وحد أ ل اوحسععععصو 

م، وأمص   أو ةكدن الك يف مسعععألة ررية،  ببصيةةا بعيدة، مول الصعععرم والع ف، فال ةكرر حاى ُةَعرق

 .(4)"أردذ الدةن الاي أوضحإلص اهلل، وأحكمإلص يف كاصبم فإن حاة اهلل  د اليرهن

 
 (.111/ ٥)ق/( الرسائل الشخصية 1)
 (.11( فتاوى ومسائل )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع( )ص: 2)
 (.٥8/ ٥( الرسائل الشخصية )ق/3)
 (.٥/244( الرسائل الشخصية )ق/4)
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 وهذا النص أي  أوائد: 

اَرت  إليصم الحاة أولها:  .أن ا مصم َةو 

 ومن مسألة وررل. ،أن إليصم الحاة ة الف من ش ع خرر الثابية:

أن مسععص ل أرععدذ الدةن كدحدانية اهلل واراصععصرععم بصسععاحيص  العبصية جصوا يف   الثالثة:

 اليرهن بدليل إل عي الداللة ال ةسع أحد جإللم.

وهنص ميصعد الدةن  ؤة ليسعت رصرعة بأ ل العلنحن مسعألة جدحيد اهلل بصلعبصي  الفائدة الرابعة:

 ولع لعك إلعصذ ا معصم يف خسععععصلعة لعم  ؤويعدة اونبيعصو، وجعصوا يف اليرهن جليعة ال ج رى على أحعد

بل البحي عجإلص وجعلمإلص فرس   والحصرععل أن مسععألة الادحيد ليسععت من فن الم صوعة رصرععةؤ"

ل وال كر واونوى م والُمحعت رت ؤ وأنص ال أإلدذ لكن أطيعدهؤ ولكن ال و على الععصلن والاعص ل واُلمح 

أإلدذ لكن  حاا عرفان أن اهلل أنعن عليكن وجرضععل عليكن بمحمد رععلى اهلل عليم وسععلن والعلمصو 

 .(1)"بعده فال ةجبلي عليكن معصندة محمد

 الجهة الثابية:  نهم أب  ال باعو شرعا لهتال المخالفين إال التكفير.

جزوذ من أا صن المجصو ين للدعدة ُخمتَي  ص الوعيخ خحمم و  ه موعكلة يف الاصعدخ أبت أن  

وال االعت ُجوعصخ حاى   ،اهلل يف حيعصجعم َوَخيق على إلعص ليإلعص أبين خي، وخي عليإلعص من بععده مجعصرععععرو يعدجعم

 اليدم.

وأإلدذ  جص  حاا كصنت ميصجلة المسععععلمين وإلالإلن بصعوإلص الاكرير، فلمصاا ال ةيصذ بأن الدولة 

صريرةة  العومصنية يولة جك ، فإهنص مص ضعمت بالي المسعلمين من الوعصم ومصعر والعرا  وسعدا مص أةضع 

حال بياصذ المسععلمين وإلالإلنؤ بل ال ةن إَلاََلإلن السععل صن سععلين يف معركاي مرج يابا والرةدانية من 

 ةردإلدن من إلالاإلن الدوذ السعديةة الوالت يف حرو ص كلإلص.  ع٩22أجل ضن الوصم ومصر عصم 

أعلجت الدولة العومصنية أن سبج إلاصلإلص الدولة السعديةة  د الرادل بكرر الد صبيين بل إلد  

ص عن الا يت، فأو اعا اخ للدولة العومصنية من   ا اومر فصلدولة السععععديةة أولى بم،  كمص نيلجص هنر 

 بم.وأو اعا اخ لعلمصو السل جة العومصنية يف جأةيد ن للزو ناد فعلمصو الدعدة السلرية أولى 

بل حن إلاصذ العومصنيين للدولة السععععديةة كصن فيم من الراك واللدخ والسعععدو مص اما ا بم 

 وهنن ةيصجلدن المسلمين. ؤمع الك ةيصذ  حن الد صبيين جكريرةدن ،كاج الماخرين

وكن سععععمععُت من ةيدذ  حن العدولعة العومعصنيعة معع وخة بياعصلإلعص لإلن، وهنن جععدوا حعد ن 

 .واسادلدا على الحرمين

ُي من ال ةعرم الاعصخةخ وحنمعص ةاحعدت بعأ داو ُجمَلى عليعم، وجدابعم طدةعل لكن  و ع ا َحك 

و د خسعععصلة السعععل صن محمدي اووذ حلى حصكن مكة   ،نياصعععر مجم على الاجبيم على مص جيدم اكره

 
 (.٥/189( الرسائل الشخصية )ق/1)
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ناد، وكصن الك سعجة يف  الوعرةف مسععدي بن سععيد ة لج مجم ميصجلة الرجل الاليةجي ال و ررج  

 ويولة هذ سعدي لن جااصوا حدوي ص الدخعية.  أو ، ع1162

صو ص من حرراج العدولعة  أةضعععع  ص، ألن ةامكن محمعد علي بعصشعععع  نيدذ   عج العك رععععحيحع 

السععععديةة من الحرمين، والك بعد أن  زمإلن يف معركة بسعععل، وإُلاتل إلص د ن ب روش بن عالس 

ا،  ن إلالده يف مصعر، وأخسعلدا برأسعم وخأس   خحمم اهلل، وأر وا اليص د اخرر طصمي أبد ني ة أسعير 

 .(1)ب روش حلى اليس ج يجية

 !؟فبمص أهنن جمكجدا من الحاصا فلتَن ةرسلدن حبرا ين بصشص كرة أررل حلى ناد

 عععععع من مياة الجصس لاكرير 122٨لى مص اكره الا يت عصم  حولكجم اليدذ بصلاكرير وأشعرنص  

مطلو ظ "   عععع حين إلصذ يف حصشيام 12٥2وال و أةده عصلن الوصم يف وإلام ابن عصبدةن    ،الد صبيين

  أتبا  عبد الوهاب الخوارج ظ زمابنا

)إلدلم  وةكررون أرعحصب نبيجص رعلى اهلل عليم وسعلن( علمت أن   ا يفير شعر  يف مسمى 

ري فيإلن فيك  الوح  ،-عجم جعصلى  اهلل  خضععععي–ال داخج، بل  د بيصن لمن ررجدا على سععععيدنص علي 

اعايعصي ن كرر من ررجدا عليعم، كمعص وإلع يف امعصنجعص يف أجبعصه عبعد الد عصب الع ةن ررجدا من ناعد 

وجللبدا على الحرمين وكصندا ةجاحلدن م  ج الحجصبلة، لكجإلن اعايدوا أهنن  ن المسععععلمدن وأن 

سعععر اهلل من رصلف اعايصي ن موعععركدن، واسعععابصحدا ب لك إلال أ ل السعععجة وإلال علمص إلن حاى ك

جعععصلى شععععدكاإلن وررب بالي ن وررر  ن عسعععععصكر المسععععلمين عععصم  الت و ال ين ومععص اين 

 .(2)"وألف

و د عين مص انايده على   ،"عسعصكر المسعلمين"فصنهر حلى ورعرم ججدي الدولة العومصنية بععععع 

ابن بوععععر وابن يفجعصم يف جعصخة يإلمعص بعُا البعصحوين وجميُع المجعصو ين للعدولعة السعععععديةعة ويولاإلعص، 

فييدلدن لمصاا ةصععرصن عسععصكر الدولة السعععديةة بصلمسععلمين مع أهنن يف مداجإلة مسععلمين مولإلن، 

ومصنيين بصلمسعلمين و ن لمصاا ةصعف ابن عصبدةن ويفيره عسعصكر الع  فإلص نحن ندجم السعااذ نرسعم 

ا ا حال حين ةصععدخ من   ؟يف مداجإلة أجبصه الدعدة الاادةدةة، أليس الك جكرير  أم أنم ال ةكدن جكرير 

ماخري الدعدة، أمص حين ةج لا مول   ا اللرظ من أرععحصب اليراخ العومصه فصلصععمت والاأوةل 

 سيدا المدإلف. 

كاري بعصالحارعصو بياعصذ الد عصبيين واسععععامع حلى ابن ععصبعدةن يف نصععععم المايعدم، و د ال ة

صوايلعصو شعععرعيامؤ بل ةحاري   با رةج يةصخ ن، وابن عصبدةن  د أحد من جدوخ عليإلن فادل   أةضععع 

الماعأررةن من الحجريعة، و د ةعلن أن ج رةعج العدةعصخ ليس ممعص ةادا للمسععععلمين يف حر ن مع 

 
 (.2/220وثائق تاريخ شبه الجزيرة )( من 1)
 (.4/262( رد المحتار )2)
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ه على المسلمين وح رُّ
ا و اصن ص بأهنن ةكررون الكصفرةن، فإلد حفسصي يف اوخس، فكيف ُةيت ن َحَكن اوخ 

ا أنكر عليم رجيعم ممن ةجكرون على ابن يفجصم وابن بور.  بصلاأوةلؤ ولن نر أحد 

من و عص ا شععععبعم )وإلعد اطلععت على المراسععععالا العومعصنيعة حدذ  ع ه الررتة من كاعصب 

يعم فدجعدا مراسععععالا محمعد علي وابج  اووذ والوعصه،المالعدةن    (الازةرة يف العصععععر الحعدةعي

ومراسعالا البصب العصلي ال ج رج عن   ه اولرص  الاي ال ُةجايد  ص حال ابن يفجصم وابن بوعر، فمن 

وةصععف اسععايالوه على المدن   ،نةأمولة الك أن حبرا ين بصشععص ةصععف عسععصكره بعسععصكر المدحد

 وةصف أجبصه الدعدة بصلراصخ ويفير ص من الصرصا. ،بصلراف

لكاج الاي ججصوئ الدعدة وجصعععف رصعععدمإلص بعسعععكر والجيدذ يف   ا كويرة، سعععداو  يف ا

المسععععلمين، أو الكاعج الاي جاحعدت عن جداخةخ يوذ أرر، وجياصععععر على جيدشععععإلعص وبالي عص 

بدرععععرإلن بأ ل الدةن وا ةمصن وا سععععالم، كمص ةحكدن يف يولة المدحدةن ال ةن  ن أشععععصعرة 

روا سعع  دا ن رععراحة واسععابصحدا رص رةة، فإهنن رصععدا أنرسععإلن بليج الادحيد يون يفير ن، وكرق

ةدافع عن ماسعسعإلص محمد بن جدمرا ال و   (1)ومع الك جاد أموصذ السعبكي اوشععرو  ،يمصو ن

 .(2)ةكرر الجصس بأإلل شيو حاى حنم ةكرر من ال ةررإلدن بين الَعَرس والاد ر

ولد حسعجت الجداةص لُرإلتَمت الميصرعد ، لكن مول جلك الاصعرفصا جليى حسعن رن وجأوةل

بحسععععج المعخالا ال يلرة للعدعدةؤ فصبن بوععععر وابن يفجعصم، حن أطليعص كلمعة المسععععلمين على جحرك 

جيدش الععدعدة، كيدلإلمععص يفزا المسععععلمدن وان ليععت عسعععععصكر ا سععععالم، ويرلععت جحععت ةعد 

عجي أن إلاصلإلن من المسعلمين، فليسعت   ه من عبصخاا الاكرير وال جعجي أن يفير ن كصفر، كمص ال ج

ون كالم الجصس ليس لم مرإلدم م صلرة ال عجد الريإلصو وال يف عرم   ؤأجل كرر رصدمإلن أو خيمن

الجصسؤ فمن إلصذ خرر  رعععل مع المسعععلمين، أو سعععصفر مع المسعععلمين أو نحد جلك العبصخاا فال 

ا سالم، و  ا  جصو ةعجي أن يفيره كصفرؤ بل  مص ةعجيصن أن يولة الدعدة  ي من اكاملت فيإلص حييية  

ييعة، فلن ةكن ةدجعد يف الازةرة كلإلعص يمجإلمعص على العدولعة والعدعدة ال بعأس بعم، كمعص أنعم حكعصةعة للح

ا أرعد  جمويال لإلسعالم من يولة الدعدة الدولة السععديبة اوولى، فكصندا  ص وعسعكر  حمصخة وماامع 

بعصلمعروم وهني عن  أ عل جدحيعد رعصلع وحةمعصن رععععحيف وحإلعصمعة جعصمعة للوععععععص ر واكر هلل وأمر

ص  ت إُللدبإُُلن َوحتاا ُجلتيَعت َعَليإلتن هةعصجُعُم ااَيمُن حةمعصنع  لعَ ص الُمامتجدَن العق ةَن حتاا ُاكتَر اهلُل َوجت المجكر وحتنقمعَ

يدَن ُأولاتَك ُ ُن الُمامتجدَن   ص َخَاإلجصُ ن ُةجرت م 
الَة َومت لدَن الق ةَن ُةييمدَن الصععععق ص َلإُلن َوَعلى َخبلإلتن َةاََدكق َحي 

اٌ  َكرةٌن﴾ ]اونرصذ    َرٌة َوخت جَد َخبلإلتن َوَملرت
وحاى على افرتاس أن الرجلين أر خ ،  [4-2َيَخجصٌا عت

ا يف جزةرة العرب الك الدإلت، يف الايدةر وأن  جصك من  د أرعععد  حسعععالم   ص إلدال  وعمال  واعايصي 

َرين وال جورةج عليإلمص يف خأةإلمص.  فيبيى أنم خأو الُماخل

 
 (.1/109( طبقات الشافعية )1)
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صأمص حاا إلصلدا  أسععلن أ ل البلدة الرالنية أو يرلدا يف الامصعة، فال ةعجي الاكرير   ، بل أةضعع 

ةعجي أهنن يرلدا يف الامصعة الاي اجامع خأةإلص على الييصم بأمر الدةن ونصععرجم و ي يولة الادحيد 

ُد  جلك الصععرة يف كل جزةرة العرب حال على يعدة ا مصم محمد بن عبد   ونصععره، ولن جكن َجصعع 

الد عصب، ويولعة ا معصم محمعد بن سعععععدي، فالعك العدولعة  ي الدحيعدة الاي جعأسععععسععععت على الييعصم 

بصلدةن ونصعععره وجمع كلمة الجصس عليم، واومر بصلمعروم والجإلي عن المجكرؤ وإلد أيخكجص هبصونص 

خحمإلن اهلل ممن ععصش معص إلبعل جدحيعد المملكعة العربيعة السعععععديةعة على ةعد الملعك عبعد العزةز، 

كعصن  ع ا إلبل   جإلن والعدو خحمعم اهلل، وكعصن حاا جحعدت عن امن معص إلبعل الملعك عبعد العزةز ةيدذ وم

وةيصد ب لك اومن   ،إلصذ لجص  نعن ا سالم الصحيف عرفجصه بعد عبد العزةز  ا سالم، فإاا جعابجص،

، حلى واناوعععصخ العلن بصلدةن بين الحصضعععرة والبصيةة وحإلصمة الررا ا وجمع الزكصة وججري  الحدوي

 يفير الك من ال ير ال و ال نزاذ نجعن بم وهلل الحمد والمجة.

ص الحكن بععصلاكرير على  ا مععص ُةرةععدان  ععص حيعع  أمععص حاا إلععصال المرجععدةن والموععععركين، فكوير 

ا، أو ليس يف كعل اوحداذ، حا  جعصك من اوحداذ معص   المامده وليس على اوعيعصن، أإلدذ كوير 

ة وةرةد يق يصن فيإلص الرل
 ان  ص ال روج عن الامصعة ونيا البيعة.ُة لت

أمص حاا أخايا الاكرير، ف لك حمص ر أ مجإلمص، و مص بوععر ة  اصن وةصععيبصن، وأر صأ مص ال 

 جاحملإلص الدعدة بأسر ص.

كراعصا  ؤوحمعص مصععععيبعصن يف فاعصا  بعت بلدغ الحاعة حةعص ن وإليعصمإلعص عليإلن وجحدي ن لإلعص

ص عة بعصومداا والع بف لإلن والع بف للان، فإلع ه كعصنعت ججكر البععي، وفاعصا كعصندا ةرون االسععععالع 

اوفععصذ كرر وال خةج سععععداو أطليجعص على فصعلإلعص ورععععف الكرر بععد إليعصم الحاعة عليعم أم لن ن لا 

 عليم ورف الكرر لاإللم.

وورف الكرر ال ُة ليم على المعيجين من اخحصي والامصعصا من أ ل اليبلة ممن وإلعدا 

ن ولي اومر من أ عل العلن، فعأو ورععععف من العك أطليعم يف بعا المكرراا حال الم دلدن م

الرجالن على طص رة ولدةإلن يف الك علن بدرعععف الميدمين المأاونين ب لك من أ ل العلن عجد 

ولي اومر فإلمص مصععععيبصن فيم و د اللصلج على حصليإلمص المهجدن فيإلمص، ويفير الك إلدلإلمص لإلمص، 

اهلل  عص من ال ير على الازةرة العربيعة وعلى اومعة فعصلعدعدة وهلل الحمعد فاف  ،ال ةيعدم وال ةارر

ا سععععالمية من جادةد معصلن الدةن وححيصو مص اندخس مجم، ومن إلمع البده وال رافصا مص ال ةجكر 

 أ ره حال جصحد حصإلد معصند.

 منهج اإلمام ظ الهتال

وأمعص الياعصذ فيعد أر  الوععععيخ محمعد بن عبعد الد عصب عن مجإلاعم فيعم مراا ععدةعدة يف 

ا حال يون الجرس والحرمعة، فعإنعص نيعصجعل على "خسععععص لعم ومن العك إلدلعم   وأمعص الياعصذ فلن نيعصجعل أحعد 
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ت
يلاٌَة متوُلإلص َفَمن َعرص َوَأرعَلَف َفَأجُرُه َعَلى اهلل  سعَ

يلاَةا جُّ اله صلتميَن﴾ سعبيل الميصبلة وَوَجزاُو سعَ
 حتنقُم ال ُةحت

 .(1)"وك لك من جص ر بسجل يةن الرسدذ بعدمص عرفم، والسالم  ،[4٠]الودخل  

فعإاا جحييان  ع ا، وعرفان أهنن ةيدلدن  لد ةرتكدن أ عل الععصخس الاكرير والياعصذ "وإلعصذ   

ن  ع ا الع و كعصندا على يةن اهلل وخسععععدلعم، ونحن معص جاجعصكن يف الاكرير والياعصذ، لكن نجصععععحك

ا  .(2)"إل عان أنقم يةن اهلل وخسدلم، أن جعلمده وجعملدا بم حن كجان من أجبصه محمد بصطج ص ورص ر 

ا فص مصم محمد خحمم اهلل ة كر إلصعدجم و ي أنم ال ةيصجل حال من إلصجلم على سعبيل حمصةة  حا 

ا ليدمن   مإلصجمة من سععععبا واعادوا عليإلن   أو  ،الجرس والبيضععععة أو على سععععبيل المكصفأة حرإلصخ 

وعدم االساكصنة والضعف، ومن عرم جصخةخ ناد يف جلك الحيبة أيخك أنم ال بيصو فيإلص للضعيف، 

 ع ا حاا كعصن ةعمعل عمعل الجعصس يفير مجكتر عليإلن، فكيف لد كعصن  ع ا الضعععععيف إلعص معص بعأمرا جلعل 

 كصل و إلصمت بم حمصخة الدخعية.

يخ خحمم اهلل على مص وإلعت فيم الدخعية ومص على البصحي لد نهر طبا   ا الكالم من الوع 

 ؟بعد إلدومم حليإلص من إلاصذ

 أ وال الهتال ظ الدولة البعودنة األولد:

وهلل إلعد بحوعت فيمعص وإلع يف العدخعيعة من إلاعصذ بععد إلعدوم ا معصم محمعد بن عبعد الد عصب، 

 فدجدا كل الياصذ ال و وإلع يف الدولة السعديةة اوولى ال ة رج عن  ال ة أحداذ  ،الحمد

والك كأن مصَجن عصرععععمة الدعدة أو بلدة   األول: دأا  عن النفسل أو رد العدوان بمثل ل

أو إلبيلة جصبعة أو مدالية لإلص، فرتي حمصخة الدخعية بصلدفصه عن نرسعععإلص أو من اعادو عليم من جصبعيإلص، 

 صجن المعادو يف عير ياخه، و  ا ةمول أكور إلاصلإلص.أو م

وموصلم الداضععف إلاصذ الدخعية لد صم بن يواس الماللج على الرةصس، وال و اسععامر من 

ص  ان على أ ل    أو   ععع 11٨٧حاى   ععع  11٥٩عصم   ص، فإن أولم أن ي صم  إلرابة السبعة وعورةن عصم 

وا عليم، واسعععامرا الحرب سعععاصذ بيجإلن مجردحة وكصندا إلد بصةعدا ا مصم محمد بن سععععدي، فري

طيلة جلك السعععجداا طيلة حيصة ا مصم محمد بن سععععدي وسعععجداا من عإلد ابجم عبد العزةز ال و 

 . ع11٧٩جدلي سجة 

وكع لعك يف يفزو ن لاعأيةعج كوير من اليبعص عل واليرل الاي ععصونعت  دةجي بن سععععععدون 

 .بن يجين وابن  بة اهلل المكرمي يف جحصلرإلن ضد الدعدة ويف سجداا ماعدية وعرةعر

الثاين: أن تكون  بيلة أو بلدة بانعت اإلمام ظ الدرعيةل ثم بهعححت تحت تيثير عدو داخلا 

، فصلدخعيعة جاععصمل معإلن عجعد ااك على أهنن رصخجدن عن الدولة نصكودن للبيععة والعإلد أو خارجا

 صل   ا مع أ ل ضرمص وخيفبصو وحرةمالو وسدةر.فييصجلدهنن، وإلد ح
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الثالو: أن نهاتلوا  بيلة أو أهإ بلد لجمع الكلمة دون أن نبحححبك ذلك شحححاء من األمرنن 

ص ليس لعم مويعل، المتهحدمين ص يف العك العصععععر لعهن افرتا  الكلمعة افرتاإلع  ، و ع ا وحن كعصن موععععروعع 

أ مة هذ سعععدي، أإلدذ مع الك حال أه لن السععيمص ممن ةعلن من نرسععم اليدة واليدخة كمص  د حصذ  

، كمعص حعدت يف الياعصذ مع أ عل معصمعة، وأنعص  جعص أجحعدت عن العدولعة اوولى، لكججي  ألحهعم حال إلليال 

ص  شععععص عدا من عهين جدفيا اهلل لإلن يف اجامعصه الكلمعة عليإلن ويف انيالب المحن حلى مجف شععععياع 

 عايب ص يف حصجة للبحي والادبر.

مجصه إلد المإلن أنجص من الج صحية العملية ناد أن ججهير ا مصم محمد بن عبد الد صب ال و إَلدق

طبياعم العدولعة بعصلرععل، فليس  جعصك إلاعصذ ُمب اَعدو من حمعصخة العدخعيعة، وبعصلاعصلي لن ةكن  جعصك إلاعصذ من 

أجعل الاكرير، وال جاعد مهعص ر إلاعصذ من أجعل الكرر يف حروب العدولعة السعععععديةعة سععععدل إلسععععمعة 

إلرت الَحرامت َوالُحُرمصُا إلتصصٌ  اللجص نؤ وإلسمة ا إلُر الَحراُم بتصلوق للجص ن ةمكن فإلمإلص من بصب  والوق

وعلت مَعص اعاَعدل َعَليُكن َواجقُيدا اهلَل َواعَلمدا َأنق اهلَل َمَع الُماقي يَن﴾ َفَمنت اعاَعدل َعَليُكن فَعصعاَعدوا َعَليعمت بتمت

 .[1٩4]البيرة  

للععدولععة والععدعدة اعامععدا كلإلععص جيرةبععص على الاععأخةخ لكن كاععج الاععصخةخ الاي أخرععت 

بصلسععجداا ل لك كصنت اوحدات جأيت مجرصععلة وال ُجسععصعد   ه ال رةية على اسععايصععصو أسععبصب 

الحعدت، فااعد ابن بوععععر موال  ةيدذ يف ععصم كع ا يفزا سعععععدي بلعدة كع ا، وال ةربب بيجإلعص وبين حعدت 

حصلف مع يفصا رصخجي أو ميصجلة طص رة من أنصعصخ سعصبا إلصم فيم أ ل   ه البلدة بجيا العإلد أو الا

 الدعدة.

ا من الكاج المعصرععرة المالرة يف جصخةخ الدولة السعععديةة اوولى  وإلد اسععاعرضععت عدي 

فلن أجد ص ل سععف ججهر حلى   ا الملحظؤ بل جسععد  أربصخ اللزواا بمعزذ عن أسععبص ص، و  ا 

ص رصطا ص لدل اليصخئ، ولإل ا فحي   إن من ال دمة للاصخةخ وللمجإلج السلري والدعدة ص ُةحدت ان بصع 

ا رععععالحيعة حععصية كاعصبعة جعصخة إلعص العسععععكرو مع مراععصة بيعصن أسععععبعصب الياعصذ يف كعل معركعة واكر 

 رلريصمص.

ص أن ةيدم مالف معصرععر بجيل حصي ة أنم يف السععجة الرالنية يفزا سعععدي إلبيلة  فليس رععحيح 

بصحي أن   ه اليبيلة اشعرتكت مع  دةجي السععدون أو ك ا واسعاص  حبلإلن وأيفجصمإلن يون أن ة كر ال

 المكرمي أو ابن عرةعر أو شرةف مكة يف يفزو ناد والعمل على اجاوصت الدعدة.

ا ل صععدم  فالك الرواةصا المبادخة وال شععك جحدت ان بصعصا سععياة ومدارل كبيرة جد 

 الدعدة.

يف ناعد ب بحعة الم عصوعة   ال أحد ممن ةاإلمدن الدعدة بص إلدام على الياعصذ ة كر مص ُةعرم

حيجمص أخاي أ ُل اليصععععين بصسععععاوجصو برةدة والاجدمة والرس نيَا بيعة   11٩6، والك أنم يف سععععجة  

ا مصم سععععدي وإلالدا الدعصة وأ مة المسعععصجد وطلبة العلن ال ةن أخسعععلإلن حليإلن ابن سععععديؤ  ن 



 
26  

بوعععر يف جصخة م أسعععمصو أخسعععلدا حلى سععععدون بن عرةعر ة لبدن مجم اليدوم حليإلن، وإلد عدي ابن  

[ واكر ميبل ال كير  146/  1بعا  االو ومجإلن من إُلال و د يف طرةيم للصعالة ؤ]عجدان الماد

أن اليال وإلع بجصو على طلج من سعععدون بن عرةعر، رصععن الدعدة أب ص عن جد  ]م صلع السعععدي ، 

 [134/ ٧ضمن مامده رزانة الاداخةخ 

ابتهحايحات متعمحدةل أحالحدولحة البحححعودنحة األولد ويحإ ذلحك ال نعنا عحدم وجود أخطحاء أو 

مشححرو  بشححر  نعترن  ما نعتر  المشححارنع البشححرنةل لكن  بالنظر للصححورة المكتملة نبدو أأعححإ 

ونكفي    لوأبزه المشحارنع الدعونة والبحياسحية والو دونة ظ العالم اإلسح ما منذ الخ أة الراشحدة

ا أب  هو المشرو  البياسا الو دو  األو   د الذ   ام علد عصبية التو يد.شرأ 

 وهرر يعدانص أن الحمد هلل خب العصلمين.

 

 ي محمد بن حبرا ين السعيدو


