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  تمهيد:

إنكوار  يف المحوور    العزيز عبد الملك دور عن العلمية الورقة الجزء األول من هذه يف ثناتحد  

 عون نبوذ   الجزء الثوا   هذا ويف عشر، الرابع القرن يف السعودية العربية المملكة يفومحاربتها  البدع

 وكانوو  المعمووور ، أرجوواء بركتهووا السوولةية الوودعو  عموو  وكيوو  اإلسوويم  العووال  منووا   بعوو 

ل  دعوهتا ا أضوع  مموا الحسنة؛ والموعظةوالحكمة  بالس  رقو    الصوويف الةكور مون كثيورا
 الوذ  الطُّ

  قرون.  لعد   والخرافات  البدع كثير من يديه على انتشر

 اإلسالمي  العالم  يف اإلصالح  يف والمصلحين الدعاة  دور الثاين:   القسم

ا والسوونة الكتووا   إلووى للرجوووع ودعوووات   إصوويةيةا  هنضووةا  القوورن هووذا شووهد  والسوول  مصوودرا

وا و الصالح وا،فهما  مون يلو  فيموا الضووء   طسول  وسنُ اإلسويمية، الوبيد أنحواء جميوع يف وذلوك منهجا

 اإلسيمية.البيد  مختل  يف ظهرت  الت  السلةية اإلصيةية الدعوات  أه  على سطور

 :الخليج يف اإلصالحيةالدعوات  :أوًل 

 الخلوي  يف الصوحيحة والعقيود  ةالسون  نشور يف كبيور   أثور عشر   الثالث   القرن يف نجد لعلماء   كان

اتعل   ا ما ا ودعو ا  وتعليما  الخلوي  منطقوة يف الودعو  أهو    مون غيوره  موع بارز ورد   له  وكان ،وإرشادا

ا ا واإلمارات  والبحرين وقطر والكوي   ،عموما  .عشر   الرابع   القرن إلى األثر هذا امتد   وقد   ،خصوصا

 يل : فيما العرب  بالخلي  العلمية الحيا  يف نجد علماء أثر صنلخ   نأ ويمكن

 التدريس: •

اوتبحُّ  اال يع يف سعةا  نجد علماء بع    تعالى اهلل قرز    وأصووله، الةقوه سيما وال ،العلوم يف را

 يف العل  ونشر التدريس ة  مهم   والعلماء ماالحك إليه  فأسند فضله ، الخاصةُ  وعرف  ،صيته   فذاع

 والمساجد. المدارس

 مدينوة يف درس الوذ  ينخنو  بون راشود الشيخ العرب  الخلي  يف سوادر   الذين نجد علماء نوم  

 فيهووا وعموور ومنظوووم، منثووور   موون العلوووم فيهووا سدر  " :ترجمتووه يف سووند ابوون قووال ،ةسوواءاأل الزيووار 

 .(1)"المدارس

 يف والتودريس لإلقوراء رتصد   وقد ،الحنبل  مانع آل عبدالعزيز بن محمد العال  العيمة ومنه 

 
 (.26( سبائك المسجد )ص: 1)
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 محمود الودكتور قال الشرع ، العل  نشر يف رائد دور   المدرسة لهذه وكان قطر، يف األثرية المدرسة

 الزمووان، موون قوورن بووعرُ   يلووة   المشووهور  الدينيووة المدرسووة هووذه اسووتمرت  وقوود  " عنهووا: موسووى منيوور

 .(1)"بعد فيما القياد  يف الصدار  له كان ،ةينالمثق   من جييا   تعل   أن خيلها واستطاع 

 ليووتعل  البعثووات؛ إليوه فأرسوولوا ،همكانت و  الخلووي  أهوو  وعورف ،محموود الشويخ صوويُ   ذاع وقود

 اإلموارات  مون المحمود عل    أرسلها الت  البعثة   تلك إلى شيرنُ  أن ويكة  يديه، على العل    الطي  

 .(2)العال  هذا يد على تعل ت ك  ةالخاص   قتهةن على قطر إلى

سوا الذين نجد علماء ومن  سافر الذ  األص ، النجد    المنصور مشعان الشيخ الخلي  يف در 

و  ،الخيمة ورأس الشارقة إلى  الةوتح مدرسوة وأشوهرها: علميوة، مدرسوة منهوا واةود  كو    يف سوأس 

س وقد الخيمة، برأس  بون كايود والشيخ ةميد الشيخ فيها تيمذته من وكان الحنبل ، الةقه فيها در 

 .(3)القاسم  محمد

 الهدامة: للدعوات التصدي •

 سوويم اإل الوودين توور  لووىإ توودعو وتيووارات  منحرفووة دعوووات  ربيووةالع الجزيوور  شوورق يف ظهوور

 لوودعوات  واتصوود   أن إال اأعياهنوو  وبعوو  نجوود علموواء موون كووان فمووا ،النصوورا  الوودين واعتنوواق

 المسيحيين.

 البسوام اهلل عبد الشيخ قال الحنبل ، معمر آل ةمد بن العزيز عبد الشيخ النجديين هؤالء ومن

 موون نجليووز إ قسوويس البحوورين فقوودم ،الدرعيووة خوورا   بعوود البحوورين جزيوور  يف أقووام" ترجمتووه: يف

 الوودين وتوووهين المسوويح  الوودين لتعزيووز مووورد  شووبهات  فيووه مؤلوو  كتووا   ومعووه ...المبشوورين

 منوه و لو  خليةوة، بون أةمد بن اهلل عبد الشيخ البحرين لحاك  الشبهات  كتا   وسل  سيم ،اإل

 بون اهلل عبود فعرضوه عجوزوا، إن فيوه موا بصوحة وايقور   أو عليوه ليجيبوا ؛البحرين علماء على عرضه

 لرفيقوه الكتوا   خليةوة فوأعطى ..فيوه. التو  الشوبه دفع على وال عليه، الرد   نستطيع ال فقالوا: خليةة

 منه النظر أمعن ث  وتصةحه ،األمر عليه وقص   عليه رضهعف ،معمر بن العزيز عبد الشيخ إلى ليدفعه

 إلويه  دفوع ةتوى الشوهر يمو  فلو  تعوالى، اهلل شواء إن شوهر بعود عليوه الجووا   سوأعطيك  وقال:

 
 (.334( التعلي  يف دول الخلي  العرب  )ص: 1)

 (.49( الشعر العرب  الحديث يف منطقة الخلي  )ص: 2)

 (.116/ 3الزبير يف قرنين )( أمار  3)
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 فلما الرد، وناوله نجليز اإل القسيس دعا ث  ،الةرح أشد   البحرين ةاك  به فةرح السديد، الجوا  

 هوذه علمواء مون الورد هذا يخرج ال البحرين: لحاك  وقال الرد، وسداد الجوا   قو  من دهش قرأه

 .(1)النجديين العل   لبة أةد جوا   هذا نع  الحاك : له فقال نجد، من يكون نأ بد وال البيد،

 .(2)المسيح  التبشير ضد جمعية سسأ البحرين لىإ الذكير الرةمن عبد بن مقب  سافر ولما

 واإلرشاد: النصح •

 العقيود  ونشور المنكور، عون والنهو  بوالمعروف واألمور الوعظ بمهمة نجد علماء من عدد قام

 الذين من وهو- سعد بن اهلل عبد القاض  أن ذلك: أمثلة ومن والخرافات، البدع ومحاربة ،السلةية

 عجموان أموار  مسواجد أةد يف ويرشده  الناس يعظ كان -نجد عن كت  ممن أةد له  يرتج  ل 

 .(3)المساجد يف ايومي   مرات  خمس الصي  يؤدوا ل  الذين األشخاص بمعاقبة قام كما باإلمارات،

 يف العقيود  مسوائ  يقورأ كان الوها   عبد بن محمد الشيخ أتباع أةد أن فيروز بن محمد وذكر

 .(4)شخص أل  إلى يص  جمع يف األةساء، مساجد أةد

 :مصر يف اإلصالحية الدعوات ثانيًا:

 انحرافوات  إلوى بودورها أدت  والتو  ،والخرافات  البدع الشر  مظاهر من كثير مصر يف ظهرت 

 علوى القبوا   وشويدت  ،والمعتقودات  والثواب  الحقائ  لوتبد   الجه  وانتشار التوةيد، يف عظيمة

 والبعيد القري  افقصده ،والمشاهد المزارات  وأقيم  ،القبور على المساجد وأنشئ  ،األضرةة

 ،عتاهبوواأ ويلتزمووون ،هتاابسوواة يطوفووون ،اهلل رةوو  موون الإ والصوورار والكبووار والجهووال والعلموواء

 .(5)البيء من ذلك وغير ،ويذبحون لها وينذرون

 وهو  الةقو ، ةامود محمود العيمة مؤسسها يد على المحمدية السنة أنصار جماعة س فتأس  

 
 (.338/ 3( علماء نجد خيل ثمانية قرون )1)

 (.428/ 6( علماء نجد خيل ثمانية قرون )2)

، للدكتور عل  أباةسين )ص: "شخصيات من الخلي  العرب  بأقيم غربية يف القرن التاسع عشر"( مقالة بعنوان: 3)

138.) 

 (.2( الرسالة المرضية )ص: 4)

 (.33يخ محمد ةامد الةق  يف نشر العقيد  السلةية )ص: ( جهود الش5)
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 وتعتور ،الهجور  عشر الرابع القرن خيل اإلسيمية الدعو  ميدان يف أسهم  الت  الجمعيات  من

ا الجماعة  انةوردت  كموا الوهوا ، عبد بن محمد واإلمام القي  وابن تيمية ابن اإلمام لمدرسة امتدادا

 .(1)وتحقيقها السلةية المدرسة كت  بإخراج غيرها دون

ا المدرسة هذه وتعد   السياسة، بشؤون هتت  وال ،والتوةيد العقيد  بأمور هتت    والجماعة  امتدادا

 .(2)الثقايف الترري  تيار ضد   معركتها تعتر والت  السعودية، السلةية للمدرسة

 إلوى يرجع ذلك أن وأةس  ،بالتألي  اشتهاره من أكثر والتحقي  بالنشر اشتهر ةامد الشيخو

 إخراجيف  األكر ههم   جع  أن فكان ،خاصة القي  وابن تيمية ابن وبكت  عامة السل  بكت  شرةه

 .(3)اإلسيمية ألمةونشرها يف ا الكنوز هذه

  وهما: عليهما واإلشراف تأسيسهما على قام مجلتين يف ملموس نشاط للشيخ كانو

 ،اهلل رةموه العزيوز عبود الملوك من بأمر المكرمة مكة يف تأسس  والت  ،اإلصيح مجلة :أوًل 

 .هو1348 عام يف تأسيسها وكان ،اهلل رةمه ةامد الشيخ من وبمشور 

 .(4) بكثر الشيخ جهود فيها تركزت  الت  وه  ،مصر يف ،النبو  الهد  مجلة ثانيًا:

 فأوكو  ،رهويقود   هيجل و  الملوك كوان ةيث ،اهلل رةمه العزيز عبد الملك من مقرباا الشيخ كانو

 .(5)أعمال عد  إليه

ا اهلل رةمه الشيخ عاصرو ا عددا  الدعو  مجال يف معه  وعم  ،هب  التقى الذين الدعا  من كبيرا

  تعالى. اهلل لىإ

 النجود ، راشود بون العزيوز عبود والشيخ براهي ،إ بن محمد الشيخ السعودية: يف أبرزه  ومن

 بون العزيوز عبد والشيخ نصي ، ةسين بن محمد والشيخ السعد ، ناصر بن الرةمن عبد والشيخ

 باز. بن اهلل عبد

 
 (. 177( الجمعيات اإلسيمية يف مصر ودورها يف نشر الدعو  اإلسيمية )ص: 1)

 (.231( الحالة السلةية المعاصر  يف مصر )ص: 2)

 (.69( جهود الشيخ محمد ةامد الةق  يف نشر العقيد  السلةية )ص: 3)

 (.70لةق  يف نشر العقيد  السلةية )ص: ( جهود الشيخ محمد ةامد ا4)

 (.58( جهود الشيخ محمد ةامد الةق  يف نشر العقيد  السلةية )ص: 5)
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 والشويخ درويوش، محمود الوفاء بوأ والشيخ شاكر، محمد ةمدأ الشيخ مصر: يف أبرزه  ومن

 السويم، عبود ةمودأ محمود والشويخ السومح، أبوو الظاهر عبد محمد والشيخ هراس، خلي  محمد

 شلتوت. محمود والشيخ سلي ، المجيد عبد والشيخ

 غوا،آ عمور يوس  والشيخ الحسن، القادر عبد محمد الشيخ السودان من العرب : الو ن ومن

 الصوومال، مون علو  الودين نوور والشويخ ةموز ، محمود زيود أبوو والشويخ مختار، محمود والشيخ

 .(1)المرر   من الهيل  الدين تق  محمد والشيخ اليمن، من البيحا  سال  بن محمد والشيخ

 وسووووريا السوووودان يف إيماناوووا األرض يملوووؤون المحمديووة السووونة أنصوووارو اهلل رةموووه ومووات 

 .(2)اإلسيم  العال  بيد أكثرو وإرتيريا وإندونيسيا العراقو المرر  و

 عود  م1959 عوام الةقو  ةامد محمد الشيخ مؤسسها وفا  بعد الجماعة رئاسة على وتواك 

 المجيد عبد محمد الشيخ ث  ،الوكي  الرةمن عبد  والشيخ ،عةية   الرزاق عبد الشيخ :ه  ،أسماء

 الشيخ انتخ  ةياته ويف ،للجماعة الثا  المؤسس يعد والذ  ،الشافع  برشاد المعروف الشافع 

ا الرةي  عبد عل  محمد  .(3)للجماعة رئيسا

 ذكور كموا اهلل رةموه العزيوز عبود الملوك مون المواد  الدع  تتلقى كان  السنة أنصار جماعةو

 يف الةاعلوة المشواركات  صواة  وهو ،"العادل الملك سير  رياض من أزهار" كتابه يف ذلك الةق 

 النشوأ  السونة أنصوار جماعوة" كتابوه يف  واهر محمد أةمد د. ذكره ،القاهر  يف السنة أنصار دار بناء

 .(4)"واألهداف

 

 :المغرب يف اإلصالحية الدعوات ثالثًا:

 والرجوع االجتهاد دعوات  ظهرت  االستعمار دخول وإثر الهجر  عشر الرابع القرن أوائ  يف

 ،إصوويةية وةركووات  موودارس المروور   يف وانبثقوو  اإلسوويم ، للتشووريع الصووايف األصوو  إلووى

 
 (.70( جهود الشيخ محمد ةامد الةق  يف نشر العقيد  السلةية )ص: 1)

 (.5( نور من القرآن )ص: 2)

 (.239-238( الحالة السلةية المعاصر  يف مصر )ص: 3)

 (.246المعاصر  يف مصر )ص:  ( الحالة السلةية4)
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 رموزها: وأه  هاأهم سنستعرض

  هـ(:1350 )ت السنوسي محمد بن اهلل عبد مدرسة

 العقيود  ونبذ المالك ، المذه  نبذ إلى تدعو وكان  هبا، مكث  ول بعد المشرق من هبا أتى

 أهو  مدرسوةو ،اةينهو  بنجد الوهابية المدرسة إلى مشرهبا يف أقر   وه  التصوف، ونبذ األشعرية،

ا بالهند، الحديث  اصوطدم  الموألوف؛ عون النجعوة وإبعواده  المدرسوة هذه أربا   لتصل  ونظرا

 أعويم أبورز ومن عشر، الرابع القرن هنايات  يف الإ االنتشار له يكت  ول  ،ةينها قو    معارض بتيار

 بوالمرر   السولة  بالتيوار ناآل يعورف موا ضومن انتشورت  ومنوه ،الهيلو  الودين تق  المدرسة تلك

 .(1)توجهاته بمختل 

ا ،الوهوا   عبود بون مدحم الشيخ بدعو  معجباا الدين تق  الشيخ كان  هينوو   وكوان لكتبوه، ناشورا

 التو  الةورت  عوايش ألنوه والبودع؛ الشور  ونبوذ التوةيود نشور يف السوعودية العربيوة لكوةمالم بجهود

 الملوك أيوام ةولهما وما والمدينة مكة أه  كان وكي  اهلل، رةمه العزيز عبد الملك دخول سبق 

 .(2)وه1341 عام له ةجة أول ة    عندما عل  بن ةسين

ا توصية رضا رشيد محمد السيد أعطاه  إن" فيهوا: قوال سعود آل العزيز عبد الملك إلى وتعريةا

 مون تسوتةيدوا أن فوأرجو اآلفواق، علمواء مون جواءك  من أفض  المررب  الهيل  الدين تق  محمد

 المسوجد يف للتودريس مراقباوا نعوي   أن إلوى أشوهر بضوعة العزيوز عبود الملوك ضيافة يف فبق  ."علمه

 بمكوة، السوعود  العلمو  والمعهود الحورام المسوجد إلوى انتقو  ثو  ،سنتين بالمدينة وبق  النبو ،

 .(3)سنة هبا وأقام

  الوطنية: السلفية المدرسة

 العربو  بون محمود يود  علوى افكري و  ترب  ،الحزبية الو نية الحركة تبن  الت  المدرسة وه 

و(1356 ت ) الودكال  الورةمن عبود بون شوعي  أبو  على تخرج والذ  ،هو(1384ت ) العلو   هو

 الودكال  شوعي  أب بو  المدرسوة هوذه توأثرت  الموذاه ، مون هبوا انةعو  وما المشرق بيد يف المتأثر

 
 ( بتصرف. 10( االجتهاد والمجتهدون يف األندلس والمرر  )ص: 1)

 (. 7( الدعو  إلى اهلل يف أقطار مختلةة )ص: 2)

 (. 186( الرةيت الحجازية المراربية: المراربة األعيم يف البلد الحرام )ص: 3)
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 .(1)خرافة يعترونه ما ك  ومحاربة والصوفية التصوف بنبذ يتعل  فيما العرب  ابن وتلميذه

ال   الشيخ كانو ك  ا الدُّ  وهبوذا والخرافوات، للبودع محارباوا األموة، هوذه سول  مونه  عون منافحا

وحه موا هوو ارتضواه الذ  المنه  هذا أن كما والبعيد، القري  له شهد وا خطيباوا ليكوون رش   يف ومعلما

 النبو . والمسجد الحرام المسجد

 إلووى قودم للهجور  وألوو  وثيثمائوة وعشورين خمووس سونة فةو " الجوورار : اهلل عبود عنوه قوال

 وقود الحةويظ، عبود الموولى المرةووم السولطان عند واإلكرام بالتجلة وةظ  فاس، ويم  المرر  

 وأعياهنوا، و لبتهوا فواس علمواء عليوه وهتافو  نظيوره، عوز   موا لديوه والحظو  الشةوف من له ةص 

ر الظوورف هووذا يف كبيوور، باعتنوواء عليووه وأقبلوووا  السوونة، ونصوور البوودع لمحاربووة الجوود   سوواعد عوون شووم 

 .(2)"واألبا ي  الخرافات  ومقاومة

 جميعها؛ الحجاز ربوع يف انتشرت  تكن ل  عبدالوها   بن محمد للشيخ اإلصيةية الحركةو

 واليوته . نطواق يف تودخ  لو  آنوذا  الحجواز وكان  اهلل، رةمه  سعود آل ه  ناصروه الذين ألن

  ريو  عون الحجواز أراضو  من وغيرها والمدينة مكة رةا   إلى تص  الحركة هذه أصداء وكان 

 العمر . أو لح ل إما الشريةين، الحرمين لزيار  نجد من يأتون كانوا الذين العلماء

 جميوع يف بالودلي  المطالبوة منحى تنحو الحنبل  المذه  ظ  يف المنبعثة الدعو  تلك وكان 

 وتعودد األهوواء دخوول قبو  لسول ا عليوه كوان موا علوى العقيود  نقواء عون فضي الشرعية، األةكام

 اآلراء.

 مطلوع عوال  إلرسوال األزهور إلى يبعث أن عون الرفي  بالشري  ةدا الذ  هو الموق  وهذا

ا الشرعية والعلوم والسنة الكتا   على  الحورمين ظو  يف واإلفتواء والتودريس الخطابوة يتوولى عموما

ال  شعي  أبو الشيخ هو المهمة لهذه ُرشح من وكان الشريةين، ك   .(3)اهلل رةمه الدُّ

 الودكال  بالشويخ أتوى الوذ  عوون الشوري  علوى كبيور أثور النجد  عيسى بن ألةمد كان وقد

ا ليكون  .(4)المك  الحرم يف ومةتياا وخطيباا إماما

 
 ( بتصرف. 11( االجتهاد والمجتهدون يف األندلس والمرر  )ص: 1)

 (. 419( المحدث الحافظ أبو شعي  الدكال  الصديق  )ص: 2)

 (.172( شيخ اإلسيم أبو شعي  الدكال  )ص: 3)

 (.169( شيخ اإلسيم أبو شعي  الدكال  )ص: 4)



9 

 

  والسائح: الحجوي الحسن ابن مدرسة

 اصوطدام بودون العصور رات متري   مع تناغم  هادئة، أثرية اجتهادية فكرية مدرسة تبلورت  كما

 الطارئ الررب  الةكر بمحاور  عنىوتُ  المالك ، المذه  عن بعيد غير االجتهاد إلى تدعو بالواقع،

 الوسائ . بمختل  ومقارعته البيد، على

 السوائح، السويم عبد بن محمدو ،الحجو  الحسن بن محمد :المدرسة هذه أربا   أه  ومن

 .(1)الحديث لعل  منها صولاأل عل  من للسق  أقر   مدرسة وه 

 :الهندية القارة يف اإلصالحية الدعوة رابًعا:

 ةركتهوا بودأت  التو  الرزنويوة األسور  هارفيتصود   الهنود يف قامو  التو  صويةيةاإل الدعو  أما

 منه : فكان ،وتيمذته الدهلو  ةسين نذير السيد الكبير المحدث  من اإلصيةية

و(1296 )ت  الرزنو  اهلل عبد بن محمد المحدث  الشيخ  علووم نشور يف هوام دور لوه وكوان ،هو

  .(2)مؤلةات  وله الهند، أبناء يف السلةية والعقيد  الحديث

و(:1331 )ت  الرزنوو  اهلل عبود بون الجبوار عبد الشيخ المحدث  واإلمام  المدرسوة" أسوس هو

 وهوو السولةية، العقائود نشور يف قيواد  دور ولوه والعقيود ، السنة فخدم  ،"اإلسيم تقوية الرزنوية

  )الهند(. بأمرتسر )النجدية(، الحديث ومجموعة التوةيد، مجموعة بنشر مر  ألول قام الذ 

 أسوماء مسوألة يف األمرتسور  اهلل ثنواء الوفاء أب  العيمة آراء بع  "األربعين" كتابه يف وانتقد

 سوعود آل العزيوز عبد الملك دعاهما ةينما موقةه عن رجع نةسه األمرتسر  والشيخ وصةاته، اهلل

 ،والعقيود  الودين يف إخوانه بقضية اهت  ةيث العزيز عبد الملك اهلل جزىف الرياض، إلى اهلل رةمه

 .(3)الح  كلمة على فجمعه  ،النصح واج  وأدى

 اإلمووام ابنوو  هووو(1342 )ت  الوورةي  عبوود المحوودث  والشوويخ الواةوود عبوود المحوودث  والشوويخ

  لو  علوى سونوات  خموس السوعودية العربيوة المملكوةب الريواض مدينوة يف أقاما الرزنو : اهلل عبد

 
 ( بتصرف. 12( االجتهاد والمجتهدون يف األندلس والمرر  )ص: 1)

ا لرتجمته: 417/ 7( نزهة الخوا ر )2) ، وةضرت موالنا داود غزنو  )ص: -المقدمة-غاية المقصود (، وانظر أيضا

234 .) 

 (. 284-283(، ةيا  شمس الح  وآثاره )ص: 219-218/ 8( نزهة الخوا ر )3)
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 وأصحا   سعود آل من كبير عدد عليهما فتتلمذ ،للتدريس راوتصد   سعود، آل الرةمن عبد األمير

 .(1)نجد

 جهووود لووه م(:1963 )ت  الرزنووو  الجبووار عبوود العيمووة بوونا داود محموود العيمووة والشوويخ

 باسوو : دينيووة علميووة مجلووة وأصوودر السوولةيين، صووةوف وتنظووي  والسوولةية، السوونة نشوور يف متضووافر 

 السونة منكور  علوى الورد يف علمية مقاالت  وله الئلةور، يف السلةية الجامعة أسس كما ،"التوةيد"

ا السووعودية العربيووة المملكووة واختارتووه القاديانيووة،و  بالجامعووة األول االستشووار  للمجلووس عضوووا

 .(2)القي  وابن تيمية ابن أفكار نشر يف مه  دور وله المنور ، بالمدينة اإلسيمية

و(: 1306 )ت  آباد  العظي  النكرهنسو  ةسين الدين علي  المصلح والشيخ  ةياتوه قضوى هو

 البوودع ونبووذ والسوونة، بالكتووا   التمسووك إلووى النوواس دعووا السوولةية، الوودعو  ونشوور العلوو  خدمووة يف

 .(3)الناس عقائد إصيح يف بارز أثر لجهوده وكان والخرافات،

وو(:1312 )ت  اليهووور  بخووش رةووي  والشوويخ  الكتوو  سلسوولة" العظووي  بكتابووه اشووتهر هو

ا 16 يف "اإلسيمية  رائوع أسولو   يف، األردية باللرة النير  اإلسيم وتعالي  النبوية السنة فقه يف جزءا

 .(4)باكستان يف الدينية السلةية المدارس بع  يف ويدرس سه ،

 دعوا  كبوار من كان (:هو1322 )ت  الجيراجةور  عل  رج  بن اهلل سيم  الشيخ والعيمة

 والمنكرات، البدع ومحاربة السنة ونشر والتذكير والوعظ واإلفاد  الدرس يف ةياته قضى ،السلةية

ا كان  .(5)اإلسيمية بوفال مملكة لعاصمة وخطيباا اعام   مرشدا

وو(:1330 )ت  الةنجوواب  السوووهدرو  غوويم بوون الحميوود عبوود والشوويخ  المدرسووة" أسووس هو

 واإلرشواد، والودعو  واإلفواد  بالتودريس واشوتر  اإلصيح، جمعية أنشأ كما قريته، يف "الحميدية

 
 (.166/ 3( تاريخ األد  العرب  )1)

 (. 158-150( تراج  علماء ةديث الهند )ص: 2)

(، وةيا  شمس الح  وآثاره 334-333/ 8الخوا ر )م، ونزهة 1919أكتوبر  17( جريد  أه  الحديث أمرتسر، 3)

 (.224-223)ص: 

 (. 60( علماء أه  ةديث )ص: 4)

 (.160-159/ 8(، ونزهة الخوا ر )29( تذكر  علمائ  ةال )ص: 5)
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 .(1)قومه ةال إصيح يف  ي  أثر لجهوده وكان

و(:1334 )ت  الودهلو  ثو  آبواد  العظوي  ةسين تلط  والشيخ  وأنةو  ،عظيموة جهوود لوه هو

 بتأسويس وقوام الوقو ، ذا  يف السونة نشور ةركوة فنشوط  ،والتوزيوع النشور مجوال يف باهضة مبالغ

 انقووراض عصوور يف الةعووال دورهووا المدرسووة هووذه تووؤد  تووزال وال بوودهل ، العلوووم ريوواض مدرسووة

 .(2)دهل  يف السلةيين مدارس

 يف وتربى نشأ هو(:1333 )ت  الةلوار  الجعةر  ةبي  عل  بن الح   عين المحدث   والشيخ

 السولةيين، العلماء على الدراسة إلكمال وج  عز اهلل قهوف   وشرف، عز ذات  ،خرافية متصوفة أسر 

 جهوود ولوه والسونة، السولةية إلوى الودعا  كبوار مون وصار الموروثة، الشياخة وتر  السلةية، فاختار

 بوين الخويف لرفوع المكونوة الثيثيوة اللجنوة أعضواء أةود وكوان واإلرشواد، الودعو  مجوال يف  يبة

  .(3)الصةات  مسألة يف الرزنويين والعلماء األمرتسر  اهلل ثناء العيمة

 علوووم بخدمووة اشووترلوا الووذين الوودهلو  ةسووين نووذير السوويد المحوودث  تيميووذ بعوو  هووؤالء

 عشور الرابوع القورن يف النبويوة السونة ةركوة تنشويط يف كبيور دور لجهوده  وكان الشري ، الحديث

 .الهجر 

 هذه ومصلح والسنة الكتا   علوم مجددو ،عشر الرابع القرن مجدد اإلمام عد   من أةسن وقد

 المحودث  اإلموام وقضوى اهلل، إال يعلموه ال بموا اإلسويمية األموة تيميوذه بجهود اهلل نةع وقد األمة،

 منوه اسوتجازو عليوه تتلمذ وقد قرن، نص  من أكثر والتدريس واإلفتاء واإلصيح الدعو  يف ةياته

 يف "المموات  بعد الحيا " مؤل  منه  خمسمائة أسماء ذكر وقد اإلسيم ، العال  علماء من آالف

 لو  قوال موا ةسو  تيميوذه عودد ألن ا؛جود   مختصور الةهرس هذا إن" وقال: المجدد، اإلمام سير 

 مون اسوتةادوا الوذين وعودد ،ألةوا عشورين عون يقو    ال ةسين محمد والحافظ ةسين تلط  الشيخ

 
 (.94/ 8م، ونزهة الخوا ر )1918ديسمر  6(، وجريد  أه  ةديث، 344( الحيا  بعد الممات )ص: 1)

/ 8(، ونزهة الخوا ر )20(، تذكر  علمائ  ةال )ص: 344، والحيا  بعد الممات )ص: (552/ 4( عون المعبود )2)

94 .) 

(، وةيا  شمس الح  وآثاره )ص: 338-337/ 8(، ونزهة الخوا ر )345-344( الحيا  بعد الممات )ص: 3)

289-291.) 
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 .(1)مييين ثمانية عن يقلون ال بمنهجه وتأثروا وتآليةه دعوته

 :اليمن يف اإلصالحية الدعوات خامًسا:

 الجزيور  ةودود  تخط و  قود تأثيرهوا يف السولةية الوهوا   عبود بن محمد الشيخ دعو  كان  إذا

 مون لأو   الجزيور  بواق  تكوون أن أولوى بوا   فمون اإلسويم ، العال  من د متعد   منا   إلى العربية

 .(2)صدرها للدعو  فتح 

 لهو  وصوار مبادئهوا، مثو  إلوى النواس ودعووا بالودعو ، تأثروا علماء مجموعة ظهر اليمن فة 

 لو  ولكون كيميوة، ومنازعوات  مناقشات  اآلخرين العلماء من خصومه  وبين بينه  ووقع  ،أتباع

 .(3)الكيمية الحر   تلك ةركته  تتعد  

 دعا الذ  هو(1182 )ت  الصنعا  إسماعي  بن محمد األمير الشيخ العلماء هؤالء أشهر ومن

 اليمن يف المنتشر  الصالحين بقبور التوس  عن والبعد ،تعالى هلل وإخيصه التوةيد إلى اليمن أه 

 هبوا بعوث التو  الشوعرية القصويد  تلوك من ذلك نلمس أن فيمكن بالدعو  تأثره أما الوق ، ذلك يف

 مطلعها: يف يقول بأهميتها، ويشيد دعوته فيها يمدح ،الدرعية يف الوها   عبد بن محمد الشيخ إلى

 (4)يجد  ال البعد على تسليم  كان وإن  نجد يف ة  ومن نجد على سيم 

 محمد الشيخ دعو  يشبه بما دعا الذ  هو(1255 )ت  الشوكا  عل  بن محمد الشيخ وكذلك

 ذلك يف وأل  األعمى، والتقليد البدع ومحاربة واالجتهاد التوةيد إلى دعا ةيث ،الوها   عبد بن

 عبود بون محمود الشويخ مثو - الشووكا  توأثر وقد ."التقليد ةك  يف المةيد القول" "أسماها رسالة

 محمد الشيخ وفا  الشوكا  بلر  ةينما أنه من السلةية بالدعو  تأثره ويظهر تيمية، بابن -الوها  

 مطلعها: بقصيد  رثاه الوها   عبد بن

 (5)مقاتل  االفتجاع بسه  وأصمى  غيئل  فأذكى قلب  دها مصا  

 
 (.355-354( الحيا  بعد الممات )ص: 1)

 .-المكتبة الشاملة الحديثة-( 79 العال  اإلسيم  )ص: ( دعو  الشيخ محمد عبد الوها  وأثرها يف2)

 (.22-21( زعماء اإلصيح يف العصر الحديث )ص: 3)

 . "تاريخ الدعو  الوهابية من مخطوط يمن "م( مقال بعنوان: 1972هو/ 1392( مجلة العر  )رج  4)

 (.78 ( أثر الدعو  الوهابية يف اإلصيح الدين  والعمرا  يف جزير  العر  )ص:5)



13 

 

 اآلن، ةتوى اليمنو  الشوع  عنود العظيموة منزلتهموا -والشوكا  الصنعا - العالمين ولهذين

ين هوذين جهوود إلى أضةنا فإذا م 
 مون للودعو  والمرشودين الودعا  إرسوال الويمن يف وغيرهموا العوال 

 الجيوو  وصول  ةتوى الويمن شومال يف السياسوية الناةيوة من السعود  النةوذ عتوس   ث  ،الدرعية

 كلها العوام  هذه أثر عرفنا -(1)الكبير سعود عهد يف- هو1220 عام الحديد  إلى بنةوذها السعودية

 اليمن. من مختلةة بأنحاء السلةية الدعو  نشر يف

 بدايوة مون الودعو  نصورت  التو  اليافعيوة الحضورمية للقبيلوة بارز دور يأيت ينم  ل  الع   هذين وبعد

 األول. دورها يف نجد يف الحاكمة باألسر  اليافعية الحضرمية األسر بع  صل ات   فقد ظهورها،

  اليافعي: الحميد عبد الشيخ

 العزيز عبد باإلمام اليافع  جابر عل  بن قاس  بن الحميد عبد الشيخ ص ات    هو1205  عام فة 

ا معه وعقد الدرعية، يف سعود آل محمد بن  بنشور الموذكور الحميود عبود الشويخ بموجبوه يقووم ةلةا

 والوذود دعو الو  هوذه نشر على وبايعه  الكت ، من بمجموعة اإلمام دهوزو   ةضرموت، يف الدعو 

 النطيقوة قاعود ا  منطقتوه مون وجعو  المجواور ، المنوا   إلوى ذلك بعد انطلق  ث  قو ، بك  عنها

و  ،الودعو  بنشور بودوره وقوام توري ، ةواك  غراموة ابن بالدعو  روتأث   الجديد ، الدعو   كميوةا   وةص 

 ابون وواد  ساه منطقة مساكنها ةضرمية قبيلة- جابر آل رجال بع  هبا رتأث   كما ،الكت  من كبير 

 جوابر علو  آل موع خاصوة ،زالو  وال ،مسوتمر  الصولة هذه وكان  ،-جابر عل  آل غير وه  ،عل 

 .(2)اليافعية القبيلة

 ةعسوكري   اسوتطيعية ةمويت  بوثيث  ةضورموت  إلوى  التوغُّو  للنجديين ريس   التحال  وهذا

 وه :

 جواء الكثيور ، بدر بن عمر بن عل  بن جعةر السلطان عهد يف هو،1221 سنة األولى: الحملة

بْر  ري  عن الوهابيون وبام، إلوى وبلرووا ،عسكرية استطيعية ةملة يف ،ةضرموت  واد  إلى الع   ش 

 .(3)نجران إلى أدراجه  عادوا ث 

 
 (.132/ 1( عنوان المجد يف تاريخ نجد )1)

،  26هو، السنة 1411، جزء ذ  القعد  الحجة 68/ 27(، مجلة العر  63-62( بيد األةقاف رموز وكنوز )ص: 2)

 ."ةضرموت وعيقتها بنجد"(، مقال بعنوان: 431)ص: 

 (.320/ 1( العد  المةيد  الجامعة لتواريخ قديمة وةديثة )3)
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 بون علو  بن بدر بن عل  السلطان عهد يف ق ْمي، بنا ةملة وه  ،هو1224 سنة الثانية: الحملة

امرب ونزل  ةضرموت، إلى جاءت  الت  الكثير ، جعةر ش   انطيقة وكان  جابر، عل  آل مسكن خ 

 فناصوورهت  ،الحضوورمية القبائوو  موون الكثيوور راسوولوا الموور  هووذه ويف ،(1)المكووان ذلووك موون الجوويش

 والنةور توري  صواة  البُعسو  غرامة ابن األمير منه  ويافع، كثير وآل هند قبائ  من كبير  جماعات 

 .(2)ةضرموت  يف الصوفية خرافات  على مونالناق  

 الحملة: لهذه سببين هنا  أن البع  ويرى

 ينصوره لو  ةيوث ،الكواف أةمود بون لعلو  العلوويين ظل  بسب  بالوهابيين االستنجاد األول:

 الوبع  عارضوه عندما ،الحداد المنص  هو استنجد الذ  :وقي  بالوهابيين، فاستنجد   منه ، أةد

 جده. قر على التابوت  وضع يف

 بون لعلوو  يسمعوا ول  ، تةش   الت  المظال  عن وسكوهت  الةقهاء تقصير بسب  هو والثاين:

  .(3)المشهور( علو  )نصةة بو: يسمونه ما وهو ،هبذا فابتلوا ،المشهور محمد

ا، أربعين زهاء   ةضرموت  يف الوهابيون مكث وقد  ذكرفي و  ،السواة  إلوى االمتداد   وةاولوا يوما

ْحر، إلى ه توج   الوهاب  الجيش من فرقةا  أن المؤرخين بع   العسوكرية الةرقوة هوذه وأقام  الش 

ا وْحر يف القبوا   من شيئاا يهدموا ل  -يروى كما- ولكنه  الخور، منطقة يف لها معسكرا  وكوان ،(4)الش 

 عن الذود على وناصره قمي، بابن التقى الذ  بريك بن عل  بن ناج  األمير السلطان عهد يف ذلك

 بالصي . بااللتزام الشحر يدخ  من ك  على العهد يأخذ فكان المطهر ، الشريعة ةياض

وْحر، مدينوة شرق البا نة  ري  عن كان  بحرية ةملة وه  ،هو1226 سنة الثالثة: الحملة  الش 

 .(5)أةد لها يتعرض أن دون وعادت  الثانية، الحملة أدهتا الت  نةسها المهمة وأدت 

  العهد: ديجد   جابر علي بن الحميد عبد بن يحيى البن

 
 (.431ةضرموت وعيقتها بنجد )ص: ( 1)

 (.91( المختصر يف تاريخ ةضرموت العام )ص: 2)

 (.318-317( الةرق والمذاه  يف ةضرموت )ص: 3)

 (.92( المختصر يف تاريخ ةضرموت العام )ص: 4)

ْحر المحمية )ص: 5)  (.465( نشر النةحات المسكية يف أخبار الش 
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 والتقوى ،السوعودية األرض جوابر علو  بون الحميود عبود بن يحيى االبن زار هو1227 عام ويف

 مون هو1205 عام أبوه أبرمه قد ما معه ليجدد -الكبير بسعود الملق - العزيز عبد بن سعود اإلمام

ا وعشرين اثنين بعد وذلك معاهدات،  أواصور مون ليزيود الثا  اللقاء جاء وقد األول، اللقاء من عاما

 ةضورموت  يف أمهي و  ةينهوا الوقو  كوان إذ السولةية، الدعو  نشر هبدف العيقات  ويقو  التواص ،

 .(1)االنتشار من لمزيد

 الملووك وزار ،جووابر علوو  بوون ةبيوو  اهلل عبوود الشوويخ ةوو    الهجوور  عشوور الرابووع القوورن ويف

 الوثوائ  ومعوه بعوامين، الحجواز علوى اسوتييئه بعود سوعود آل الةيصو  الرةمن عبد بن العزيز عبد

ا وأرسووله وأكرمووه، العزيووز عبوود الملووك فكرمووه الحلوو ، ووثيقووة بالمراسوويت  المتعلقووة  إلووى سووةيرا

 فأجووا   رسوووله، وسوونة اهلل كتووا   علووى واالةتكووام الشووريعة إقامووة منووه يطلوو  القعيطوو  السوولطان

 ،"الشوريعة إلقاموة وجودت  ودولتنوا مكوان، كو  يف الشورعية المحواك  أماموك" القعيطو : السلطان

ا وسر   العزيز، عبد الملك إلى بذلك وكت  ا سرورا  .(2)بذلك كثيرا

 :إندونيسيا يف اإلصالحية الدعوات سادًسا:

 إندونيسيا لبيد شاميا  السلةية الوها   عبد بن محمد الشيخ دعو  انتشار يكن ل  إندونيسيا يف

 لوجوود ولعو  ،-المييوو جنو  -سومطر   جزير  وه  جزرها أكر على اقتصر ذلك ولكن كلها،

 .(3)ذلك يف الكبير دورها الباقية اإلندونيسية الجزر يف الطبيعية قات المعو  

 عشور التاسوع الهجور  عشور الثالوث القورن أوائو  إلى فيها السلةية الدعو  دخول تاريخ يرجع

و1218 عوام جزيوورهت  إلووى الجزيور  أهوو  موون ثيثوة عوواد ةينمووا الموييد ،  أدوا وقوود ،م1803 /هوو

 .(4)المكرمة مكة يف الح  فريضة

 اديني وو  السوولةية الوودعو  لوودخول اإليجابيووة اآلثووار  ث وو ك   عوون يشوواهدوا ألن فرصووة هووذه وكانوو 

 إلووى عووادوا ثوو  ،هبووا اقتنعوووا ةتووى هووامبادئ   علووى لعووواوا    ،بعلمائهووا صوولوافات   الحجوواز، يف اوسياسووي  

 
 (.318( الةرق والمذاه  يف ةضرموت )ص: 1)

 (.431( ةضرموت وعيقتها بنجد )ص: 2)

 (.210( محمد بن عبد الوها ، أةمد عطار )ص: 3)

 .-المكتبة الشاملة الحديثة-( 84( دعو  الشيخ محمد عبد الوها  وأثرها يف العال  اإلسيم  )ص: 4)
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اتأث   رواتأث   وقد سومطر  جزيرهت  ا را  .(1)بالدعو  عميقا

 وةواربوا التوةيود، إلوى هنوا  بالودعو  أخوذوا ةتى جزيرهت  إلى الرجال هؤالء وص  نإ وما

 محاربوة يف علويه  دوااعتم و  األتبواع، مون كبيور  قوو  لهو  صوار ةتوى بيدهو ، يف والخرافوات  البدع

 إندونيسيا يف الهولند  االستعمار ةكومة رأت  ذلك عند ،البتك وه  المسلمين غير من خصومه 

 يف فبودأت  ،الوبيد يف الصوليب    والدين    السياس    نةوذها وعلى عليها اكبيرا  اخطرا  الحركة هذه يف أن

 وبوين الدعو  أتباع بين والحرو   المناوشات  واستمرت  بشد ، الدعو  هذه بمناهضة م1821 عام

 يف السولةية الودعو  أتبواع نةووذ علوى بالقضواء انتهو  عاما، عشر ستة قرابة الهولنديين المستعمرين

 .(2)الجزير 

 أن إال سوومطر  يف الودعو  ةركوة علوى الهولنود  االسوتعمار ةكوموة قضواء مون الرغ  وعلى

ا ذلك يف والقوا ،السلمية بالطرق نشرها واستطاعوا هبا، متمسكين ظلوا أتباعها ا نجاةا كبيرا
(3). 

 -مصور يف رضوا رشويد الشيخ أسسها الت - هنا  )المنار( مجلة انتشار أثر   ننسى الن أ ويج 

 .(4)قب  ذ  من أكر بشك  ندونيسياإ يف السلةية الدعو  انتشار يف

 السولةية الودعو  بأصحا   جاورها وما الجزير  تلك مسلم  اتصال   أن بالذكر جدير هو ومما

 سعود آل العزيز عبد الملك ةك  يف الحجاز دخل    فعندما ذلك، بعد ينقطع ل  العربية الجزير  يف

 وجزائور وجواو  سوومطر  مون المسولمين العلو   وي   مون كبيور عدد وفد هو1344 عام اهلل رةمه

 عوواد ثوو  الودعو ، شوويو  علوى السوولةية الودعو  مبووادئ ودرسوووا ،والمدينوة مكووة إلوى الشوورقية الهنود

 عقيد  تصحيح يف الكبير دوره لذلك وكان لها، وناشرين السلةية للدعو  داعين بيده  إلى أكثره 

 التو  المنوا   تلك يف اإلسيم دين نشر ويف بينه ، المنتشر  والخرافات  البدع من هنا  المسلمين

 .(5)بعد اإلسيم يصلها ل 

ا إندونيسيا إلى عاد وممن  جلوس الوذ  دةوين أةمود الحواج الكيواه  السولةية بالودعو  متأثرا

 
 (.410)ص:  -مرتج -( الدعو  إلى اإلسيم، لتوماس أرنولد 1)

 (.68/ 6الحديثة يف جزير  العر  لمحمد ماض  ) ( النهضات2)

 ( مرتج . 410( الدعو  إلى اإلسيم لتوماس أرنولد )ص: 3)

 (.365-363محمد السلمان، )ص:  -ماجستيررسالة -( رشيد رضا ودعو  الشيخ محمد بن عبد الوها  4)

 (.212أةمد عطار )ص:  ،( محمد بن عبد الوها 5)
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 كجاكرتاوج بمدينه هو1330 عام يف المحمدية الجمعية وأسس عاد ث  ،(1)أعوام ثيثة مكة يف يتعل 

 الخرافووات  يف النوواس تخووبط رأى لمووا والسوونة الكتووا   تعووالي  ضوووء علووى سووهاأس   الوسووطى، جوواوه

ا والبدع،  اإلسيمية الجمعيات  نشط من وه  اهلل. رةمه الوها   عبد بن محمد الشيخ بدعو  متأثرا

، عموو ال يف  وبنوواء والجامعووات  الموودارس وإنشوواء التعلووي  قطوواع علووى عملهووا يف تعتموود الوودعو  

 .(2)مدارسها وفيها إال مدينةا  تجد تكاد ال ةيث الصحية، والعيادات  المستشةيات 

 أول ولعلهوا ،جاكرتوا يف "خيور جمعيوة" تودعى جمعيوة وغيوره  بواعلو  آل من جماعة أنشأو

 أن ولوو نوعهوا، من األولى وه  مدرسةا  الجمعية هذه أنشأت  م1905 سنة ويف ،العربية الجمعيات 

 الخرافوات  وكانو  والودين، العربيوة اللروة مبوادئ ودراسوة والقوراء  الكتابوة يتجواوز ال فيها التعلي 

ا منتشر   .(3)هائيا  انتشارا

وا اإلندونيسويين علوى عظوي  فضو  لهوا التو  ه  الجمعية وهذه  العربيوة الجاليوة وعلوى ،عموما

 السووركت  أةمود الشويخ استقدامها بعد اإلصيةية الدعو  انتشار يف السب  ه  هناإ ةيث خاصة،

ا صووار، و(4)مكووة موون و1330 عووام جاكرتووا يف لمدرسووتها مووديرا ا ،هوو  عووام إلووى مدارسووها لبقيووة ونوواظرا

 .(5)به أةا   لظروف استقالته قدم ةيث هو1332

 ندونيسيا:إ يف البدعة ومحاربة السنة نشر يف السوركتي أحمد الشيخ جهود

 اإلسالمية: واإلرشاد اإلصالح جمعية

 العبوار  للجمعيوة األساسو  القوانون يف ورد ةيوث ،والجماعوة السونة أهو  مونه  علوى أنشوأها

 دريووسإ بون محموود اإلموام مووذه  هوو الجمعيووة هوذه موودارس لجميوع الرسووم  الموذه " التاليوة:

 .(6)"والجماعة السنة أه  مذه  العقائد ويف الةقه، يف الشافع 

 وإدار  تودريس مون بينهوا ويتنقو  ،إندونيسويا أنحواء جميع يف ومدارسها الجمعية فروع وافتتح

 
 ( باللرة اإلندونيسية.84لدليار نور )ص:  ،العصرية يف إندونيسياسيم اإل( ةركة 1)

 (. 60( جهود الشيخ أةمد السوركت  يف الدعو  إلى اهلل يف إندونيسيا )ص: 2)

 (.243-242/ 1( تاريخ ةضرموت السياس  )3)

 (. 45-44( جهود الشيخ أةمد السوركت  يف الدعو  إلى اهلل يف إندونيسيا )ص: 4)

 (.221ة اإلصيح واإلرشاد )ص: ( تاريخ ةرك5)

 (.15( القانون األساس يف جمعية اإلصيح واإلرشاد العربية )ص: 6)
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 .(1)اهلل رةمه تويف أن إلى واستشار 

 اإلسالمية: الذخيرة مجلة

 غوورض وكووان هووو،1342 محوورمال 1 لهووا صوودارإ أول وكووان ،السوووركت  أنشووأها شووهرية مجلووة

لمدافعوة عون الودين بموا ا المجلوة هوذه مون الوةيود والرورض" قوال: كما المجلة إصدار من الشيخ

 أصول: أربعة على الدفاع خطة نبن  أن العزم ويفنستطيعه... 

 اليقين.  رق غير من الشارع عن ويروى الدين إلى ينس  ما ةقيقة بيان األول:

 إقناع إلى تؤد  بأوجه ،الصحيحة والنق  العق  براهين المعاندين من الوارد  الشبه رد الثاين:

 تين.المتعن  دون الحجة وتقنعه الح  يريد من

 الواضوحة باألدلوة ومكوان، زمان ك  يف أمة لك  ميءمته وأوجه اإلسيم محاسن بيان الثالث:

 عون هلوك مون ليهلوك والتعصو ، الهووى مون الخالية السليمة الطباع ذو  لدى المقبولة المعقولة

 بينة. عن  ةي من ويحيا بينة،

 صوةوف يف ليودخلوا الشوريعة، واألسبا   الرق    بوسائ  كالتمس   على المسلمين ةث   الرابع:

 .(2)"اإلسيم على ةجة يكون ولئي العاملين،

 والرسائل: الكتب تأليف

 السوونة إلووى الوودعو  يف التووألي  يف سووهامات إ للشوويخ كانوو  المجلووة يف كتاباتووه إلووى باإلضووافة

 مؤلةاتوه: ومون واألد ، والمنواه  والعقيود  واآلدا   الةقوه يف  فوأل   النواس، معتقدات  وتصحيح

، العامريووة والوصووية ،الووثيث  والمسووائ  ،القوورآن آدا   إلووى اإلخوووان وتوجيووه ،الجوووا   صووور 

 .(3)الحداد مزاع  تةنيد يف العباد تحافوإ ،األخيق وأمهات  ،القرآنية اآلدا  و

 النحوو لوىع السووركت  أةمود الشيخ أعمال تصني  يمكن واالختصار اإلجمال سبي  وعلى

 
 ( باللرة اإلندونيسية.59-26( دور جمعية اإلرشاد يف تاريخ إندونيسيا )ص: 1)

 (.6/ 1( مجلة الذخير  للسوركت  ) 2)

( وقال الشيخ مشهور بن ةسن آل 93-90يا )ص: ( جهود الشيخ أةمد السوركت  يف الدعو  إلى اهلل يف إندونيس3)

ةصل  وهلل الحمد على كثير من الجهود "(: 56/ 1سلمان يف تعليقه يف ةاشية كتا  سبي  الرشاد للهيل  )

 ."العلمية الت  قام هبا الشيخ أةمد السوركت ، وه  جيد  نافعة، لعل  أجمعها يف مقاالت مةرد 
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 التال :

 المعلمين. إلعداد التخصصية المدارس فتحو ،بجاكرتا اإلرشاد مدارس يف التدريس -1

 المكثةة التدريبية الدور  وعقد اإلرشاد، مدارس لنظار  اإلرشاد فروع لىإ الرةيت  عقد -2

 تيميذها. اختبارو لمعلميها

 وةو  أسوئلته  علوى جابوةاإل سوبي  يف النواس مون فئوة كو  مون والضيوف الوفود استقبال -3

 مشكيهت .

 العلمية. والدروس المحاضرات  لقاءإ -4

 التعلي . مجال يف اإلرشاد لجمعية المشور  -5

 .(1)والرسائ  الكت  تألي  -6

 ةتى العلويون،  يمارسها  كان الت   الهيمنة على اإلرشاد  جمعية قضاء اإلصالحية: جهوده ومن

 ؛بواعلو  آل جبهوة لتوةيود "العلويوة الرابط" :سموها علوية وةد  بإنشاء العلويين من جماعة قام

 .(2)اإلرشاد هنضة تيار مقاومة من ليتمكنوا

 كوان فقود إليوه، يودعون موا بطوين وإظهار القبوريين ادعاءات  دة  اإلصالحية: جهوده ومن

وا اهلل ديون قلبووا وقود النواس، مون الجهوال قلوو   يف مكانة له  وجولة، إندونيسيا يف صولة له   رأسا

 إخويص لىإو اإلسيم دائر  لىإ رده  يف جهده قصارى السوركت  ةمدأ الشيخ بذلف عق ، على

 صدع ةين هاوقعدوأ  الدنيا أقامواف  ،-العلويون  ه و- عنه  وأعرضوا أبوا  أكثره  أن غير هلل،  العباد 

 ذكور يف استطرد نأ بعد قائيا  العلويين ةوالأ يص  الشيخ تيميذ أةد وهذا ...الح  بدعو  الشيخ

 جناهوا التو  الجنايوة هو  مواو ؟هوذا كو  إلوى الوداع  هوو فموا" أةمد: الشيخ ضد العلويين أفاعي 

 آبووائه  قبووور يعبوودون العلويووون كووان ،نعوو  العظووي ؟ السووخط هووذا هبووا اسووتح  ةتووى السوووركت 

 .(3)"وأجداده 

 عورف ممون بعوده  جواء ومون وأقرانه، تيمذته من معاصروه السوركت  الشيخ على أثنى وقد

 
 ( باللرة اإلندونيسية. 33لبشر  )ص:  ،سيم يف أندونيسيا( الشيخ أةمد السوركت  مجدد اإل1)

 (.327/ 2( تاريخ ةضرموت السياس  للبكر  )2)

 (. 225( جهود الشيخ أةمد السوركت  يف الدعو  إلى اهلل يف إندونيسيا )ص: 3)
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 أةود- شوها   بون الورةمن عبود بون محمود عنوه قوال موا األثور عظي  على يدل   ومما دعوته. ةقيقة

 أةمود الشويخ إلى أرسله كتا   يف -األول سهامؤس   ب  العلوية الرابطة أركان وأةد باعلو  أقطا  

 األرديوة أصوحا   رؤيوة غيور نعتواد ال كنوا" نصوه: ، وهوذايومئوذ بواعلو  آل مدارس رئيس السقاف

ووا  وووالا  الووبيد ويطوفووون ،لحوواه  يخضووبون موون ،الرقطوواء والسووبح الخضووراء  ليسووتجداء وعرضا

 كثير نةع يديه على وةص  الصالح، العال  الرج  السوركت ، بالشيخ علينا اهلل أنع  فقد ل،والتسو  

 .(1)"جزي  وخير

 ويف ،اهلل رةموه السووركت  وفوا  بعود ةتوى اإلرشاد بجمعية امهتم   يزال ال الملك جيله وكان

 .(2)هلل كان  إنما ،دنيو  لررض   أو لشخص   تكن ل  العيقة أن   على دلي  ذلك

 :الجزائر يف اإلصالحية الحركات سابًعا:

و1246 سونة الجزائور علوى قواهتا استييء عند فرنسا أولويات  من كان  الجزائور عروبوة محوو هو

 ةيوث وعرضها، البيد  ول يف اإلسيمية العربية الثقافة على فيها هواد  الا ةربا   فشن  وإسيمها،

 هو(.11 /10) القرنين منذ الجزائر يف هر المزد   الثقافة صروح هتدي  على بالعم  بدأت 

 جرائمها يف تمعن غيها، يف سادر  الةرنسية السلطات  ةيث المكةهر  المظلمة األجواء هذه يف

 وأسواليبها مخططاهتوا مواجهة يف الصامد الجزائر  بالشع ا وروةي  ا جسدي   ذاىوأ تنكييا  و رياهنا

وو  بوواديس ابوون ظهوور القمعيووة،  نةوسووه  إلووى األموو  ويعيوود وجراةوواهت ، الجزائووريين قلووو    ليبلس 

 الجهوود أن فيهوا يورى الت  ة،النهضوي   اإلصيةية دعوته بنور ةوله  من الظيم دويبد   بمستقبله ،

 للمسولمين كوان إذا إال   ُأُكلوه يوؤيت ال اإلصيح أن   فكر  من انطل  لذلك الةتيل؛ا ردة  ت   ال الةردية

 أن فكوان ذ،وتنة و  وتةكور طتخط و  موةمنظ   جماعوة  ريو  عون إال تكوون ال القوو  وهوذه وشووكة، قوو   

و1349 سونة الةكور  هوذه رة  من ولدت   ابون برئاسوة "الجزائوريين المسولمين العلمواء جمعيوة" هو

 وكوان الحو ، صخر  على أسسها وواضع بالجزائر، والةكريوة العلميوة النهضتين با  نةسه، باديس

 ."الشها   جريد " ةالها لسان

 الجموود وتجوايف والتجديود، باالنةتاح تتميز ،خالصة سلةيةا  دينيةا  دعو ا  باديس ابن دعو  كان 

 الصبرة على بالمحافظة وتناد ، -فرنسا إلى هاضم   أو الجزائر فرنسة-  االندماج تقاوم  واالنريق،

 
 (. 41لألنصار  )ص:  ،( تاريخ ةركة اإلصيح واإلرشاد وشيخ اإلرشاديين1)

 ( باللرة اإلندونيسية. 232اإلرشاد يف تاريخ إندونيسيا )ص: ( دور جمعية 2)
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 .(1)للجزائر اإلسيمية العربية

 السلفية: ونشر الناس عقائد إصالح يف باديس ابن جهود

 للمثقفين: ملتًقى الترقي نادي

 علوى زيرك و  أن اإلصوية    نشوا ه مون األولوى المرةلوة يف يورى كان باديس ابن أن الحقيقة يف

 ؛الدينيوة الحركوة سوتار تح  الجزائر لتحرير السياسية أهدافه  يخة   وأن والثقافية، الدينية النواة 

 المنوا  هوذا ظو  يف- نوراه لوذلك الشوديد؛ وبطشوه الراشو  الةرنسو  االةتيل غدر من يتهر   ك 

و،1345 عام الجزائر مدينة يف ستأس   الذ  الرتق  ناد  يف المثقةين لقاءات  عيشج   -المضطر    هو

 مون للتحورر العربية الجزائر شع  أمام الطري  أضاء الذ  النور مشاع  أه    من واةد بمثابة   فكان

 .(2)وإسيمها الجزائر عروبة واسرتداد الةرنس  االةتيل نير

 الجزائريين: المسلمين العلماء جمعية

 النهضة وترعى العلماء تض    جمعية لتأسيس العد  يعدُّ  باديس ابن  فيه  كان الذ   الوق  يف هذا

و1349 سنة النور رأت  الت  الجمعية وه  هو،1344 عام منذ والدينية الثقافية  ويبودو. م1931 /هو

 كانو  اإلبراهيمو  البشير دربه ورفي  نةسه باديس ابن قادها الت  الجزائر يف اإلصيةية الحركة أن

 بون محمود الشيخ اإلسويم  الشرق يف بدأها الت  اإلسويم  التجوديد ةركة بمؤثرات  الصلة وثيقة  

وال الوهوا   عبد ون وجومو وا  الوديو ود األفورو وده وموحومو ود عوبو ود وموحومو وا رشويو  الورةمن وعبود رضو

 .واإلسيم  العرب  العالمين يف النهضوية اإلصيةية الحركة هذه رواد من وغيره  الكواكب ،

 كانوو  تأسيسووها عنوود بوواديس ابوون بقيوواد  الجزائووريين المسوولمين العلموواء جمعيووة أن ريوو  الو

 والبودع بوه علقو  التو  الشوائ  من الدين تنقية أج  من العم  إلى تسعى ،الظاهر يف دينيةا  جمعية

 .(3)الجزائر أنحاء مختل  يف مدارس وإنشاء العربية اللرة نشر يف دورها عن فضيا  به، التصق  الت 

 والصحف: المدارس نشاءإ

 يف للنهضووة الودعو  ونجواح الجزائور  المجتموع يف للتووأثير القوو  عناصور أن بواديس ابون أدر 

 
 (.3-1( عبد الحميد بن باديس رائد اإلصيح والنهضة يف تاريخ الجزائر الحديث )ص: 1)

 (.9( عبد الحميد بن باديس رائد اإلصيح والنهضة يف تاريخ الجزائر الحديث )ص: 2)

 (.10-9والنهضة يف تاريخ الجزائر الحديث )ص: ( عبد الحميد بن باديس رائد اإلصيح 3)
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 المودارس :أساسويتين وسويلتين عور إال   يتحقو  ال والوو ن  واالجتمواع  الودين  اإلصيح مجال

 والصح .

 فووتح مووا بلووغ فقوود ،الجزائوور أنحوواء مختلوو  يف انتشوورت  مووا فسوورعان بالموودارس يتصوو  مووا أمووا

 150 ةوال  هو1365  العام ةتى  -خاصة  الجزائريين  المسلمين علماء  جمعية- منها  اإلصيةيون

 ، الو  ألو  40 مون أكثور إلوى تيميذها عدد وص  وقد الجزائر، أنحاء مختل  يف موزعة مدرسة

 بزعامة  اإلصيةيون نجح  .الةرنسية المدارس  يف الوق  ذلك  يف  المسجلين التيميذ عدد ثلث :أ 

 الجزائريوة المودن معظو  يف والثقافيوة الةكرية النواد  بافتتاح المدارس إنشاء استكمال باديس ابن

 سونة للمشوروع وتبنيوه براهيمو اإل بتشوجيع تلمسوان يف تأسيسها ت  الت  "الحديث دار" غرار على

 .هو1353

 المرتبوة يف جعلوه والوذ  الصوحافة،  ريو  عون اإلصوية  بواديس ابون بنشاط يتعل  فيما أما

 وفعواالا ا موؤثرا  كوان شوك ال فإنوه اإلسيمية، العربية والتعلي  الرتبية حركةف المدرسة دور بعد الثانية

 يقوين علوى وكوان وعميئوه، االسوتعمار لمقاوموة دعوتوه جوراء خاصوة الجزائور ، الشأن كافة على

 فكانوو  القوورار، أصووحا   يف والتووأثير الجموواهير توعيووة يف الصووحافة تمارسووه الووذ  الةعووال بالوودور

 اإلصيةية الصح  هذه أولى "الصحراء صدى"و "اإلصيح"و "الشها  "و "المنتقد" صح 

 العلموواء لجمعيووة األسووبوعية الصووح  موون المجموعوة هووذه فكانوو ، بصووير  علووى اهلل إلووى الداعيوة

 ختمو  صوح  وهو  ،"البصوائر"و "السو  الصراط"و "المطهر  الشريعة"و "المحمدية السنة"

 والعدل والضيل، والهدى والبا  ، الح  بين  الو يس  الحامية  المعركة وسط  يف بدأت   كما  أيامها

 .(1)األمة لخير عمل  الت  العلماء جمعية ةال لسان كلها الصح  وهذه والشر، والخير والظل ،

 وصلى اهلل وسل   وبار  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 (.28-15( عبد الحميد بن باديس رائد اإلصيح والنهضة يف تاريخ الجزائر الحديث )ص: 1)


