
 قراءة معرفية للدعوة السلفية النجدية
 

 الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير         

 أبو ظبي -عجمان جامعة               
 

 مقدمة
ً ميتاً، بل هو مادة نصنع منها الحاضر والمستقبل. وعليه، فالتأمل في   التاريخ ليس شيئا

ً أو تسلية، ولكنه عملية منهجية لدى األمم الواعية من أجل صناعة المستقبل  أحداثه ليس عبثا

 المستنير.

واألمة اإلسالمية من األمم السباقة إلى العناية بهذا العلم عبر التاريخ. فلدينا كتب السيرة  

سيرة ابن هـ( وقد هذب " 218ت. )هـ( ثم ابن هشام  152ابتداء من محمد بن إسحاق )ت. 

ً بما كتبه الواقدي إسحاق  "، مرورا

"، والسهيلي )ت. جوامع السيرةهـ( في " 456"، وما كتبه ابن حزم )المغازي"في هـ(  207)ت. 

هـ(  774(، وابن كثير )ت. هـ 748"، ثم ما كتبه الذهبي )ت. الروض األنفهـ( في " 581

"، البن األثير )ت. الكامل في التاريخهـ(، و" 310" )ت. تاريخ الطبريوغيرهم، ولدينا "

" للسيوطي )ت. تاريخ الخلفاء"، و"تاريخ الذهبي" البن كثير، و"البداية والنهايةهـ(، و" 630

هـ(، وغيرها. وقد كان علماؤنا يسجلون الحدث ويحاولون تفسيره وتعليله في سياقه  911

التاريخي ضمن أسبابه ومسبباته والسنن الكونية التي تحكم مسيرة اإلنسان على سطح األرض. 

 حليله ومعرفة ما يستفاد منه.فالمهم في النهاية هو فقه التاريخ وت

وفي العصور األخيرة أحداث جمة مرت بها األمة، ودعوات إصالحية كثيرة، كتب عنها  

العلماء والنقاد. ومن هذه الدعوات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد وما جاورها. وقد 

جتمعات. وقد أحببنا أن كثر الكالم فيها، لما أحدثته من أثر كبير في وعي المسلمين أفراداً وم

 نتناول هذه الحركة بالدراسة لسببين:

 ألنها حركة فكرية منهجية لها تصور محدد لإلصالح الديني واالجتماعي.األول،  

ألن هذه الحركة انبثق عنها دولة فيما بعد. فهي ليست حركة هامشية، تبقى في والثاني،  

امتد تأثيرها إلى شتى أصقاع العالم صورة نظرية، وتموت مع صاحبها، بل حركة تفاعلية 

 اإلسالمي، وتأثرت بها حركات اإلصالح التي وجدت بعدها في العصور الالحقة.

وكتابة التاريخ صعبة، وفقهه أصعب. وقد استعنت باهلل لكتابة هذا الموضوع الشائك  

ً على ما تيسر لي االطالع عليه من المصادر التاريخية، و ً والمتشعب، معتمدا للحقيقة  مؤثرا

 والموضوعية، بعيداً عن التعصب والغلو واالبتذال، مائالً إلى اإليجاز من غير خلل بعون هللا.

وقد جاء هذا البحث في ستة مباحث وخاتمة، تشمل حياة الشيخ، وشخصيته، وصفاته،  

وتراثه العلمي، ودعوته، ورسائله، وأصداء دعوته وما قيل عنها، وتأمالت في حياة الشيخ 

 ته. وهللا من وراء القصد.ودعو

 

 أوالً: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
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تعتبر حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة من صفحات العلم والمثابرة والجد  

واالجتهاد والجهاد في آن واحد، وهي حياة رافقتها انطالقة دعوة وقيام دولة، وقد رأينا أن يكون 

 التالية: الحديث عنها ضمن األمور والمحدد

  

 واقع نجد والجزيرة العربية قبل والدة الشيخ .1
ما إن أطل القرن الثاني عشر الهجري حتى كانت أحوال المسلمين عامة، وفي شبه  

الجزيرة العربية على وجه الخصوص، تتدرج من سيء إلى أسوأ. فقد انتشر الجهل واألمية 

ً في المجتمعات اإلسالمية، وفشت ال منكرات إلى حد كبير، وشاب العقيدة انتشاراً ذريعا

اإلسالمية الصافية كثير من البدع والخرافات، وصارت تلك البدع والخرافات تتخذ سمات 

العبادة وترتدي أردية القداسة، وكان ذلك يحدث في بيئة نجد على وجه الخصوص. وكذلك 

العظمى من القبائل،  األمر في شؤون الحياة األخرى: فقد انعدمت مكارم األخالق عند الغالبية

وانتشر قطاع الطرق واللصوص والقتلة، وكان بعض الحكام شركاء للرعية في هذه الجرائم، 

وكثيراً ما كانوا يقتلون رجال الدين والقضاة والشيوخ والوعاظ. وقد حدث هذا مرات عديدة، 

بالدهم، وقتل هـ، حيث قتل أهل القصيم كافة أهل الرأي والدين والتقوى في  1116منها أحداث 

أهل بلدة جناح علماءهم وفتكوا بهم؛ وممن قتلوا عالم جليل مكفوف البصر، ولم يكفهم قتله، بل 

ً على رأسه، إذ وضعوا الحبل في رجليه وفيه رمق، وفعلت كل مدينة أو قرية  صلبوه منكسا

 بعلمائها مثل ما فعلت القصيم وجناح.

خال الجو ألهل الضالل، وأٌقصَي الدين عن  ومن خالل هذه التصفية الجسدية ألهل العلم، 

كان  »الفدا«حياة الناس، وشاب العقائد ما شابها من االنحراف والبعد عن الجادة. ففي بليدة 

هنالك ذكر النخل، المعروف بالفحال، يقصده الرجال والنساء، فالمرأة التي لم يتقدم إليها خاطب 

. فإذا أتمت ابتهالها »ارزقني زوجاً قبل الحول يا فحل الفحول،«تتوسل إليه في خضوع وتقول: 

إليه، انصرفت إلى الشبان تغويهم؛ فإذا تزوجت أحدهم، قيل لها إن ذلك من عمل فحل 

 .([1]1)الفحول

أما بقية العالم اإلسالمي خارج الجزيرة العربية، فقد كان يعيش في جو عام من التأخر  

ولة العثمانية، كان الجهل مطبقاً، والمظالم منتشرة، والفساد. فعلى الرغم من اإلطار الديني للد

 والحالة االقتصادية متدهورة من سيء إلى أسوأ.

هكذا كانت حالة المسلمين وكأنها قطع من الليل المظلم بانتظار الفجر الذي سيشق  

 !جالبيب الظالم

  

 . المولد2
من العرب والمسلمين  في هذه األجواء المتلبدة التي تعصف بنجد، ومن ورائها جيرانها 

في العالم اإلسالمي، شاءت إرادة هللا أن ينصر دينه. وفي ظل أسرة كريمة تنسب إلى الشيخ 

عبد الوهاب، وكانت تعرف بآل مشرف، جعل لها مكانة عالية في مجتمعات نجد، ولد اإلمام 

 هـ في العيينة. 1115المجدد البارع التقي محمد بن عبد الوهاب سنة 
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 ته التعليميةبدايا .3
ً ذكياً، فحفظ القرآن   لما بلغ سنه سن التعليم، تولى والده تعليمه. وكان االبن نجيبا

 واستظهره وهو في سن الطفولة. وفي سنوات قليلة، كان الفتى يتبحر في علوم القرآن والعربية.

يعتز وكان الشيخ محمد سريع الفهم، سريع الكتابة، توسم فيه أبوه خيراً، فتعهده وكان  

لقد استفدت من ولدي محمد «به، حتى إنه قدمه لإلمامة في الصالة وهو يافع. وكان والده يقول: 

. وظل الشيخ محمد يواصل دراسته ومناقشته حتى برز في حل كثير من الفتاوى »فوائد شتى

 .([2]2)والمسائل الفقهية التي كانت تعرض عليه

  

 رحالته العلمية .4
الدرس وهو صغير، فذهب إلى مكة حاجاً، ثم إلى المدينة وبقي  حببت إلى الشيخ رحالت 

فيها مدة يسمع على أشياخها. ومن أهم الذين أخذ عنهم الشيخ: محمد بن حياة السندي المدني، 

من أعالم المدينة. وقد مكث في المدينة شهرين كاملين، رأى خاللهما كثيراً من مظاهر الشرك 

. ثم سافر إلى ([3]3)ار في نفسه روح المقاومة لمثل هذه األمورالتي ترتكب باسم الدين، مما أث

األحساء حيث كانت آنذاك آهلة بالعلماء والمشايخ؛ فاتصل بهم وأخذ عنهم الشيء الكثير، ثم 

رحل إلى البصرة، فأنكر ما شاهده هناك من نظاهر االنحراف العقدي، فحمل عليه علماء 

بالذهاب إلى الشام، لكنه لم يستطع ألسباب مادية.  البصرة وأخرجوه من هناك. فحدثته نفسه

فعاد إلى األحساء ثم إلى حريمالء، حيث كان أبوه آنذاك بانتظاره وكان عمره في نحو السادسة 

والثالثين وقد اكتمل نضجه، واتسعت دائرة ثقافته، وازدادت تجاربه وخبرته في الحياة، 

 .([4]4)وتعرف إلى أحوال المسلمين

لشيخ على يد أحد علماء بريدة، وهو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد. فقد هاجر من وقد قرأ ا 

بلده إليها، والزم صحبته ست عشرة سنة، حتى أدرك منه علوم اآلالت من العربية كالنحو 

والصرف والمعاني والبيان، وعلم البديع، وقرأ عليه الحديث النبوي أيضاً، ومنه كتابا البخاري 

رضي هللا عنهم. ثم اتبع الشيخ حسان التميمي حتى صار ماهراً يرجع إليه  ومسلم، ومسند أحمد

 .([5]5)في الفتوى

كما أكب الشيخ على قراءة مؤلفات وكتب شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  

ً وتحققاً؛ وقد كتب بخط يده كثيراً من  ومؤلفات تلميذه محمد بن قيم الجوزية. فازداد بهما علما

 ات شيخ اإلسالم ابن تيمية، وال يزال بعض ما كتبه محفوظاً في المتحف البريطاني بلندن.مؤلف

 بدء الدعوة .5

                                            

 .36، ص. 1م، ج  1982هـ/  1402، 4، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط. الدولة السعودية األولىعبد الرحيم عبد الرحمن،     ([2]2)

 .المرجع نفسه    ([3]3)

م،  1982هـ/  1402، 4، تحقيق عبد الرحمن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، ط. عنوان المجد في تاريخ نجدان بن بشر، عثم    ([4]4)

تاريخ ؛ حسن سليمان محمود وسيد محمد إبراهيم، 37 - 36، صص. 1، ج الدولة السعودية األولى؛ عبد الرحيم عبد الرحمن، 37 - 36، صص. 1ج 

 .58، ص. مملكة العربية السعودية في إطار تاريخ الوطن العربي الكبير في العصور الحديثةال

 .15، تحقيق أحمد مصطفى، ص. لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهابمؤلف مجهول،     ([5]5)
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين أهل بلدة حريمالء بعد عودته من  وقع بين 

البصرة جدال وخصام، ولكنه لم يصدع بدعوته اإلصالحية، ويصرح بإنكار االنحرافات 

هـ. وذلك ألن والده نصحه بترك الدعوة خوفاً عليه، فال  1153وفاة والده سنة العقدية إال بعد 

ً له ورعاية لمقامه. بيد أنه ما لبث عقب  يصيبه أذى وال يلحق به مكروه، فتردد قليالً احتراما

هـ أن انطلق في نشرها، فأقبل إليه بعض أبناء المدينة وأيدوه وبايعوه على  1153وفاته سنة 

 .([6]6)عةالسمع والطا

"، ثم خرج منها وهو التوحيدوقد اشتد إنكاره على الشرك والبدع، وصنف فيها كتاب " 

يخشى على نفسه من االغتيال. فذهب إلى العيينة، فالحظ فيها عبادة القبور واألحجار 

واألشجار، فاتفق مع أميرها عثمان بن معمر على إزالة هذا الشرك، فوافقه. وذهب هو واألمير 

د معهما، فهدموا القباب وقطعوا األشجار. وتولى الشيخ بنفسه هدم قبة زيد بن الخطاب والجنو

فهدمها بيده، وتم هدم قبر ضرار يزعمون أنه قبر ضرار بن األزور، وشجرة تسمى الطرفية، 

يعتقدون فيها كما اعتقد قبلهم في ذات أنواط مشركو الجاهلية. وقد تزوج الشيخ محمد عند 

 .([7]7)بنت عبد هللا بن معمر، وهي من سيدات قومها عثمان بالجوهرة

  

 خسيس . تآمر6
بواسطة سليمان  ولما تزايد خطر الشيخ، خاف علماء الفتنة ومشايخ السوء منه، واستطاعوا 

بن محمد حاكم األحساء الضغط على ابن معمر. فأخرجه من البلد. فخرج الشيخ من العيينة، 

ً ب ها على أحد تالمذته، وهو الشيخ أحمد بن سويلم العريني، وولى وجهه شطر الدرعية ضيفا

 وذلك سنة

 .([8]8)هـ 1158

  

 . تحالف تاريخي7
بمقدمه أمير الدرعية محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، أسرع بالمسير  ولما علم 

إليه، ودخل عليه في دار الشيخ أحمد بن سويلم، وقابله بالحفاوة العظيمة واإلكرام، فقال له: 

باألجر والعز  -إن شاء هللا  -وأنا أبشرك «. قال الشيخ: »أبشر أيها الشيخ بالنصر والمنعة«

والتمكين والغلبة، وهذه كلمة )ال إله إال هللا( من تمسك بها ونصرها غنم في الدنيا، وربح في 

 .»اآلخرة

من ثم أخذ الشيخ يخبر محمد بن سعود بحقيقة اإلسالم والتوحيد، وما عليه أهل نجد  

الشرك، فقد خلعوا ربقة اإلسالم والدين، وعادوا إلى ما كان عليه مشركو العرب األولين، من 

التعلق بغير هللا من األولياء الصالحين، وغيرهم من األوثان واألصنام واألحجار، وكيف أنهم 

بر ينتابون قبر زيد بن الخطاب ويسألونه قضاء الحاجات، وتفريج الكرب، وقبراً يزعمون أنه ق

                                            

 .35، ص. 1،  دار الكتاب العربي، ج تاريخ الدولة السعوديةأمين سعيد،     ([6]6)

 20، صص. مشاهير علماء نجد؛ عبد الرحمن عبد اللطيف، 38، ص. 1، تحقيق عبد الرحمن عبد اللطيف، ج عنوان المجد في تاريخ نجدبن بشر، ا    ([7]7)

 وما بعدها. 21، ص. كتاب محمد بن عبد الوهاب؛ العطار، 22 -

 .41 - 40، صص. 1، ج المصدر السابق، عنوان المجد في تاريخ نجدابن بشر،     ([8]8)
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ضرار بن األزور، وشجرة تسمى الطرفية يعتقدون فيها كما اعتقد قبلهم في ذات أنواط مشركو 

الجاهلية، ومغارة يسمونها مغارة بنت األمير، لها على زعمهم قصة تاريخية، وطاغوتاً عندهم 

ً يسمى  ، وثانياً يسمى يوسف، وثالثاً يسمى شمسان، وكيف أنه يوجد بينهم مالحدة، وبعض تاجا

 لمتصوفة المنحرفة. فقال له ابن مسعود:ا

 
ال شك أن ما دعوت إليه هو الحق، وأن ما عليه اليوم أهل نجد من العبادات الباطلة هو ما ذكرت  

نفس ما كان عليه المشركون األولون. أبشر بنصرتك وحمايتك والقيام بدعوتك. ولكن أريد شرطين: 

سالم وقبلوا دعوة التوحيد، أخاف أن ترتحل عنا نحن إذا قمنا وجاهدنا معك، ودان أهل نجد باإل

وتستبدل بنا غيرنا، والثاني أن لي على أهل الدرعية قانوناً آخذه منهم وقت الحصاد، وأخاف أن تقول 

ال تأخذ منهم شيئاً. فقال الشيخ: أما األول فابسط يدك أعاهدك الدم بالدم والهدم بالهدم؛ وأما الثاني، 

الفتوحات فيعوضك من الغنائم والزكوات ما هو خير منه. فتم االتفاق والتعاهد فلعل هللا يفتح عليك 

بينهما في ذلك المجلس على إظهار دين هللا والجهاد في سبيل هللا، وطمس مظاهر الشرك وجمع كلمة 

 أهل نجد وإصالح فسادهم ولم شعثهم.

 

بدأ الشيخ ينصح ويدعو وأقام الشيخ عند األمير محترماً، وبدأ أنصاره يتوافدون عليه، و 

للتوحيد، ويزيل آثار الشرك في الدرعية، ويراسل العلماء والناس وينصح لهم. وقد انقسم الناس 

إلى فئتين، فئة عادت إلى الحق وأيدت الشيخ، والثانية آمنت بحل دم الشيخ ودم إخوانه، 

 .([9]9)ووجوب غزوهم في عقر دارهم

  

 أعداء الدعوة .8
وأعداء الحق. وهذه سنة كونية. وكان من ألد أعدائها سليمان آل محمد كثر خصوم الدعوة  

ً مستقالً في  أمير األحساء، وابن مقلق أمير قطيف، وابن تويني أمير البصرة، وابن دواس حاكما

الرياض، وكلهم أعداء لمذهب التوحيد، هم األمراء األعداء؛ وهناك العلماء السنيون والشيعيون 

شرعوا يتهمونه بما اتهم به الخوارج من قبل، حتى إن بعضهم سعى لدى الذين سخروا منه، و

 .([10]10)الحاكم لقتله

والمذهل أن بعضهم اتهمه بأنه ساحر، أو أنه مفتر كاذب. وأول من كفره وضلله وسعى إلى  

العلماء في البصرة واألحساء والحرمين في مقاومته وقتله اثنان من مطاوعة الرياض، هما محمد 

من وشرٌّ يم وابنه سليمان، فقاال إن ابن عبد الوهاب خارجي، بل من أقبح المضللين والكفار بن سح

 .([11]11)الخوارج

وقد بذل ابن سحيم مع ابنه كل الجهود في سبيل تنفير الناس من المبادئ التي يدعو إليها  

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
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 التصدي للخصوم .9
بالعلم، ولكن الجهلة وهم من عامة الناس، الذين أثارهم حارب المصلح العلماء أعداءه  

العلماء عليه، ال يقرؤون، وقلما يفهمون، فال يميزون بين الزيارة والعبادة مثالً، وبين اإلكرام 

والتوسل. قيل لهم إن ابن عبد الوهاب ينكر كرامة األولياء، وهو ال ينكر غير الدعوة لهم. وقيل 

هو لم يحرم غير عبادتها والتشفع بها. ولكن العربان ال يقرؤون وال إنه يحرم زيارة القبور، و

يفهمون غير لغة العنف والقوة. وقد أحرز المصلح مع ابن سعود سيفاً بتاراً، فالذي ال يفهم بالقلم 

)يفهم بالسيف
12[12]

). 

 

 الجهاد الدفاعي .10
ً والمال، أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجهاد دفاعاً عن النفس واألهل   لعدوان وردّا

الضالل وأهله. وشمر محمد بن سعود عن ساعد الجد، واستجاب لداعي الجهاد. فأخذ يغزو 

أنصار الشرك إحدى وعشرين سنة، فما ضعف وال استكان. فأعز هللا به الدين، وأظهر به دعوة 

 أفواجاً، اإلسالم، وأبصر أهل نجد طريق الخير والرشد، ورجعوا عن الغي، ودخلوا في دين هللا

 .([13]13)وأصبحوا إخواناً متألفين

 

 شهداء على الطريق .11
وقد ثابر األمير محمد بن سعود على مناصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته  

 1160األمة لدين الحق. وكانت الفتن بين القبائل والعشائر وسكان المدن على أشدها. وفي سنة 

رياض والصمدة إلى الدرعية، ووضع في أحد مداخلها كميناً، ثم هـ، سار دهام بن دواس بأهل ال

أغار على البلدة، فخرج أهلها لمالقاته، وهنا أظهر انهزامه أمامهم فلحقوه، فخرج الكمين عليهم 

وانكشف أهل الدرعية أمام المغير، فاستشهد في هذه المعركة فيصل وسعود ولدا األمير محمد 

 . ([14]14)حرب واشتعالهابن سعود، مما دعا الشتداد ال

 

 . الحرب مع دهام12
اغتصب دهام بن دواس إمارة الرياض ثالثين سنة، وكان خادماً قبلها في قصر الرياض،  

ً قرض قيده بفمه  ً في إجرامه. غضب على امرأة فخاط فمها، وسمع أن سجينا وكان عريقا

ً لم فأحضره وأخذ يضربه على فمه بمطرقة حتى كسر بها أسنانه، وعذب ر ً عذابا جالً بريئا

يعهد في تاريخ البشرية: قطع من فخذه قطعة وأمره أن يأكلها، فلما لم يقدر عذبه، فلما لم يستطع 

 .([15]15)ازدرادها شواها له. هكذا كانت جرائمه البشعة المجنونة
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دعا ابن سعود صديقه ابن دواس لدين التوحيد فأبى، ثم أنذره، فاستكبر، وقال: من هو  

قرن ليحمل مفاتيح الجنة، وينذر الناس بالنار؟ شبت الحرب، وكان ابن دواس أشد أعداء ابن م

الدعوة اإلصالحية وآل سعود، حاربهم في الدور األولى عشر سنين، وهو يحتل اليوم بلداً 

هـ، في بعض  1167ويخليه غداً، وحاربهم كذلك بالدسائس والفتن، فقد ظهرت الردة في سنة 

تي في حوزة ابن سعود، وكان هو من عواملها الخفية. ولكن المصلح غلب بلدان العارض ال

. واستطاع األمير عبد العزيز ([16]16)الفتن، بادر الشيخ إلى نجدة ابن سعود في تأديب المرتدين

هـ، ودخل الرياض منتصراً، ولكنه لم يظفر  1187بن محمد أن يدحر ابن دواس في سنة 

 د، وتوفي هناك.بدهام، فقد فر إلى خارج البال

 

 . ندم عثمان13
ندم عثمان بن معمر أمير العيينة على ما فرط، وأدرك أنه خسر خسارة كبيرة بتخليه عن  

نصرة الشيخ، وحمله إياه على الخروج. فجاء على رأس نفر من قومه إليه في الدرعية تائباً 

ا لهذا من سبيل، فقد خرج ومعتذراً ومظهراً للندم، وطلب منه الرجوع معه، فاعتذر له، وقال: م

األمر من يدي، وانتقل إلى يد محمد بن سعود، والبد من استشارته. فإذا وافق، خرجت معك؛ 

وإال بقيت هنا. وكان جواب ابن سعود: ال سبيل إلى هذا، فقد وفد إلينا، ونحن أنزلناه في 

 .([17]17)جوارنا، وتعهدنا بحمايته

 

 . الدرعية بعد الهجرة14
ية لما هاجر إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بلدة صغيرة قليلة أسباب كانت الدرع 

الرزق والثروة. ولما كثر الوافدون على الشيخ، ضاق بهم العيش، فكانوا يحترفون في الليل 

ويتعلمون في النهار. وما دنا القرن الثاني عشر من الزوال حتى أصبحت أكبر مدينة في البالد 

لعرب من اليمن وعمان، ومن الحجاز والعراق والشام. وقد رأى ابن بشر العربية، ويقيم فيها ا

الدرعية زمن سعود بن عبد العزيز، فدهش مما شاهده من مظاهر الثروة والعمران. وقد وصف 

 موسمها فقال: 

 
نظرت إلى موسمها وأنا في مكان مرتفع، وهو الموضع المعروف بالباطن، بين منازلها الغربية التي  

ود المعروفة بالطريف، ومنازلها الشرقية المعروفة بالبجيري، التي فيها أبناء الشيخ، ورأيت آلل سع

موسم الرجال في جانب، وموسم النساء في جانب آخر، وما فيهما من الذهب والفضة والسالح واإلبل 

، تسمع فيه واألبقار واألغنام، وكثرة ما يتعاطون من البيع والشراء واألخذ والعطاء، وهو كمد البصر

األصوات كدوي النحل، والدكاكين إلى جانبيه الشرقي والغربي، وما فيها من الثياب والقماش وأنواع 

األلبسة والسالح ما ال يوصف، عمرت كلمة التوحيد الدرعية، فأصبحت في أيام سعود الكبير 

كام... أما التعليم، فقد عاصمة البالد العربية، وصار الشيخ محمد فيها المرجع األعلى في العلوم واألح

كان مجاناً، بل كان الطلبة تنفق من بيت المال، ولألذكياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكساء. 
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وهناك تألألت أنوار الدين والفقه والحديث، فكانت الدرعية في تلك األيام مثل رومة في العهد 

 .([18]18)المسيحي األوسط
 

التي طرأت على الدرعية بعد هجرة اإلمام إليها بما  ويمكن إيجاز أهم التغيرات المدهشة 

 يلي:
 

أبطل األسلوب العشائري الذي كان يحكم به الناس، وحل مكانه حكم نظامي مدني،  -أ  

 دستوره اإلسالم.

موارد الدولة هي الموارد الشرعية من  وأصبحت »القانون«أو أبطلت اإلخاوة  -ب  

 الزكاة والغنائم ونحوها.

ً في الخالفات أقيم  -ج   قضاة لفصل الخصومات بين الناس بالحق، ولم تعد القوة حكما

 التي تقوم بين الناس. وبذلك تم االستقرار واألمن والعدل.

ً عظيماً، وتولى الشيخ بنفسه مهمة التدريس واإلشراف  -د   نشطت حركة التعليم نشاطا

وافد إليها الطالب من كل على المدرسين في المدرسة، فأصبحت الدرعية مدينة جامعية يت

 مكان.

حمل الناس على تنفيذ أوامر الدين، واالنتهاء عن نواهيه، وكانوا يكرهون بالقوة  -هـ  

 على حضور الصلوات في الجوامع.

حل الجهاد إلعالء اإلسالم محل الغارات العشائرية القديمة التي كان يقصد منها مجد  -و  

 السلب والنهب والعدوان.

الدرعية مركزاً للدعوة ينطلق منه الدعاة، وترسل الكتب، وتأتي إليه الوفود  أصبحت -ز  

والضيوف. وكان الشيخ محمد يقوم باستقبال الوافدين وإكرامهم، وقد يتحمل الشيخ من ماله 

 الخاص أو يستدين لإلنفاق على ضيوف الدرعية.
 

لة، فأصبحت تتسع في ولم تعد الدرعية مركزاً للدعوة فحسب، ولكنها صارت قاعدة الدو 

 .([19]19)رقعتها وفي عمرانها وفي عدد سكانها، وأصبحت مدينة بعد أن كانت قرية

 

 أواخر أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب .15
هـ باعتبار أن الدعوة قد استقرت،  1188اعتزل الشيخ الحكم بعد فتح الرياض سنة  

اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وتأمنت السبل، وانقاد كل صعب، وجعل الحكم كله بيد 

وفوض إليه أمور بيت المال، ولزم العبادة وتعليم العلم. فأثبت بذلك ترفعه، وأقام الدليل على أنه 

ً في دعوته، ال يريد سوى وجه هللا، وإنقاذ أمته، وتحريرها من ربقة الجهل  كان مخلصا

 .(2][200)والضالل. فلما حصل كل ذلك، اعتزل وانصرف للعبادة
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 . وفاة األمير ثم الشيخ16
 1179بعدما استقرت جذور الدعوة في األرض، استأثر هللا باألمير محمد بن سعود سنة  

هـ. فقام بعده باإلمامة ومؤازرة الشيخ ابنه عبد العزيز بن محمد بن سعود، فسار سيرة والده في 

في ما وراءها. فملك األحساء  الدفاع عن اإلسالم، وحماية الدعوة، ودانت له نجد، واتسع ملكه

والقطيف والزبارة، وملك تهامة وما يليها من اليمن والحجاز ما عدا الحرمين الشريفين. وبعد 

سبع وعشرين سنة، توفي المصلح اإلسالمي العظيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك سنة 

لماء األعالم واألجالء، هـ، في يوم االثنين من آخر شهر شوال. وقد أخذ عنه عدد من الع 1206

منهم أبناؤه األربعة العلماء القضاة، حسين وعبد هللا وعلي وإبراهيم. وقد أصبح اإلمام حسين 

خليفة ألبيه، وكان قاضياً في الدرعية وله عدة أوالد بين طلبة وقضاة. ومن أوالده علي ومحمد 

 .([21]21)وحسن وعبد الرحمن وعبد الملك، وتولى اكثرهم القضاء

هكذا انطوت صفحة طويلة من الصبر والجهاد والكفاح من أجل العقيدة، ومن أجل القضاء و 

على كافة أنواع البدع والخرافات التي تشوه العقيدة وتذهب بجمال التوحيد. فرحم هللا اإلمام، 

 .وأجزل ثوابه في الدنيا واآلخرة

 

 تركة الشيخ .17
ع بين ورثته، ال ديناراً وال درهماً، بل كان لم يخلف الشيخ بعد وفاته من المال شيئاً يوز 

 عليه دين كثير سدد بعد وفاته.

ً اشتراها في بداية حياته، ذات نخل وزرع، وأشجار وفواكه. وبقيت   ولكنه خلف أرضا

 .([22]22)هذه األرض غير مقسومة كما كانت عليه قبل وفاته

 زوجات الشيخ وذريته .18
وهاب أنه تزوج وهو في سن المراهقة في مدينة المعروف عن الشيخ محمد بن عبد ال 

العيينة في حياة والده، قبل رحلته إلى الحجاز، ثم تزوج بزوجات أخر. ولما انتقل إلى العيينة 

 من حريمالء، تزوج الجوهرة بنت األمير عبد هللا بن معمر...

أما أوالده الذكور، فهم إبراهيم، وعبد العزيز، وعبد هللا، وحسن، وحسين، وعلي... وأما  

 اإلناث، فهن سلمى، وصفية، وفاطمة، وسعدى، وعايدة، وحبيبة.

ويسير أحفاد الشيخ وذريته على طريقة جدهم المصلح الديني الكبير، في خدمة العلم  

لعلمية النافعة، ويقومون في الوقت نفسه بتدريس ونشر الدين، وهداية الشعب، وإصدار الكتب ا

العلوم الدينية واألدبية في بيوتهم، وطلبة العلم يجدون فيها ما يساعدهم على المعيشة لالنقطاع 

 .([23]23)لدرس العلم
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 ثانياً: شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصفاته 

 وتراثه العلمي 
الجوانب، متكاملة األطراف. فهو حفيد بيت للشيخ محمد بن عبد الوهاب شخصية متعددة  

من العلم والمجد، وقد اجتمعت عوامل عديدة لتكسب الشيخ شخصية جامعة، فهو عالم عامل 

مجاهد كريم مصلح، اجتمع له من كريم الصفات ومعالي األخالق حتى أصبح من أعالم زمانه، 

محددة، تتناول شخصية وبز جميع أقرانه. وسوف نحصر الحديث في هذا المبحث حول أمور 

 الشيخ محمد من جوانب مختلفة وآثاره وشيوخه وتالميذه.
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 . العوامل التي أثرت في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب1
 لعل أبرز العوامل التي أثرت في الشيخ محمد هي أربعة: 

ه الذي البيت. فقد رأينا كيف نشأ الشيخ في بيت علم وفقه وقضاء، بين أبي العامل األول: 

كان فقيهاً حنبلياً، وجده الذي كان شيخ العلماء في نجد. ومن ينشأ في مثل هذا البيت ال شك أنه 

 يتأثر به، ويكون اتجاهه في الغالب اتجاهاً دينياً علمياً.

المدرسة السلفية. فقد ابتدأ الشيخ محمد يدرس كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية  العامل الثاني: 

، وكان شغوفاً بدراستها. فهو من الذين تأثروا بمدرسة ابن تيمية وتخرجوا رحمه هللا منذ صغره

 منها على الرغم من طول العهد بينهما.

الرحالت. فقد كانت رحالته نافعة له، وقد وسعت من أفقه، ونبهته إلى العامل الثالث:  

حية؛ كما أفاد األخطاء الشائعة في العالم اإلسالمي، وجعلته يصمم على القيام بدعوته اإلصال

 منها في اتصاله مع العلماء.

المجتمع الذي نشأ فيه. فالبيئة النجدية كانت بيئة خرافة وبدعة، وجعلته العامل الرابع:  

 . ([24]24)هذه البيئة يصمم على محاربة الخرافات والبدع، والعمل على نشر المبادئ السليمة

  

 الجسدّي والنفسانيّ تكوينه . 2
ة، ربعة، يميل لونه إلى البياض، وتقاسيم وجهه حسنة، وبنيته قوية، كان جميل الطلع 

ً في مظهره  وتركيب جسمه وثيق، وكان له سمت رائع يضفي عليه هيبة ووقاراً، وكان نظيفا

 ومخبره.

الحجة، رائع األسلوب، يتخذ في كتابه وخطابه الفصحى في غير قوّي وكان فصيحاً بليغاً  

رج مع اإلمام محمد بن سعود، ثم مع أبنائه، إلى الحرب، يتقدم ابتذال أو تعقيد. وكان يخ

الصفوف ويحمس أبطال الدعوة، وقرين شجاعته كرمه. فالمال كان تحت يديه، ولكنه لم يكن 

ً بعدما أنفق كل أمواله في سبيل الدعوة، ولم  طامعاً فيه، بل عاش عيش الزهاد؛ وقد مات فقيرا

 خلقي، وتربيته إياهم تربية حسنة.يترك لورثته غير فضله العلمي وال

وموجز القول إن أخالق الشيخ هي أخالق الفروسية النبيلة التي يوجزها الكرم والشرف  

والمروءة والنجدة، وأخالق المسلم المؤمن الذي يتقي هللا في جميع شؤونه، ويراقبه في سره 

 .([25]25)وعالنيته

 

 رجل الدين .3
تعاليم اإلسالم، في كل أمر من أموره، وعظيم القدوة التقيد بشديدَ كان الشيخ محمد  

بالسلف الصالح، ويسير على نهجهم ويتخلق بأخالقهم، ويتحلى بفضائلهم ومكرماتهم، وال يبيح 

 لنفسه أن يرسل كلمة ال تتفق مع تلك األسوة، أو يعمل عمالً يناقضها.

  

                                            

المرجع ، ير في العصور الحديثةتاريخ المملكة العربية السعودية في إطار تاريخ الوطن العربي الكبحسن سليمان محمود وسيد محمد إبراهيم،     ([24]24)

 .59ص.  ،السابق

 .111 - 105، صص. المرجع السابق، محمد بن عبد الوهابالعطار،     ([25]25)
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 رجل الدولة .4
ادرة في إدارة الدولة والتخطيط لها، وفي وقد كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب عبقرية ن 

محاربة أعدائها، ورصد حركاتهم. فقد أتى الشيخ بأسلوب جديد ذكي إلدارة الدولة وتسيير 

ً شاقاً، ودربهم  ً عسكريا الجيوش وتدريب الجند وتسليحهم، إذ فرض على جند اإلمارة تدريبا

ً لم يعتده جندي على استعمال بنادق من طراز حديث. كذلك فرض على جنده نظا ً صارما ما

بدوي من قبل، وعلم جنوده حسنات الصمود والنفس الطويل أمام هجمات قوات بدوية اعتادت 

ً لجمع المعلومات عن العدو،  الكر والفر، وعدم الوقوف أمام مقاومة جادة. كذلك أدخل نظاما

ذا تداعت المقاومة ونشر األخبار المخيفة عن المصير المرعب الذي يلقاه من يقاوم الدعوة. ل

بسهولة أمام ضربات قوات الدرعية التي أحسنت استعمال سالحها الناري؛ وكثيراً ما أطلق جند 

في عضده. ولجأ والفّتِّ الدرعية النار ال بهدف إلحاق خسائر فادحة بالعدو، بل إلرهاب العدو 

رة التي كانت تمأل نجداً، الشيخ كثيراً إلى الحرب االقتصادية لعدوه بتدمير السدود الصغيرة الكثي

وتزود القرى بماء الشرب والري. وكان تحطيم السد أسهل عليه من حمايته أو صالحه. وعمد 

ً بالغاً، ولجأ إلى  إلى قطع أشجار النخيل المحيطة بالقرى المعادية، فألحق بها ضرراً اقتصاديا

ية محطة لها، وقبول الحماية إخافة القوافل التجارية ال بقصد نهبها، بل لحملها على جعل الدرع

السعودية لها. وساعد هذا األمر على إنعاش الدرعية اقتصادياً. وأحسن الشيخ استغالل حرب 

ً في أكثر القرى، وطلب منهم عدم إظهار والئهم  الدعاية واالستخبارات: فقد وجد له أعوانا

يثبطون الهمم، حتى إذا ما ليكونوا عيناً له، يوافونه باألخبار واألسرار، وينشرون اإلشاعات و

هاجم الجيش السعودي إحدى المدن، توافر له بشكل مسبق معلومات وافية عن عورات المدينة، 

ً داخل أسوارها، يساعدونه على احتاللها، ويغتالون أشد أعداء الدعوة، وقد  ووجد له أعوانا

إيجاد فئة حاكمة وديُّون السعيقومون بانقالب موال للسعوديين. وإذا ما تم إخضاع مدينة استطاع 

 .([26]26)موالية

  

 أشهر شيوخه .5
تلقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلم عن عديد من الشيوخ، ومنهم: والده الشيخ عبد  

الوهاب بن سليمان والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ حسن التميمي، والشيخ حسن 

والشيخ سليمان الكردي، والشيخ  اإلسالمبولي قاضي البصرة، والشيخ زين الدين المغربي،

شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة، والشيخ صفة هللا الحيدري، والشيخ عبد هللا بن إبراهيم 

بن سيف، والشيخ عبد هللا بن محمد بن عبد اللطيف، والشيخ عبد هللا العفالق، والشيخ عبد 

تاني، والشيخ علي ميرزا الرحمن بن أحمد، والشيخ عبد الكريم الكردي، والشيخ علي الداغس

والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ محمد حياة خان األصفهاني، والشيخ محمد المجموعي، 

 .([27]27)والشيخ يوسف آل سيف هـ(، 1165السندي )توفي سنة 

 

                                            

وث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحقيام الدولة السعودية العربيةعبد الكريم الغرايبة،     ([26]26)

 ، صص. 1974والدراسات التاريخية والجغرافية، 

45 - 47 . 

 .345 - 443 ، صص.المرجع السابق، تاريخ جزيرة العرب في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهابحسين خزعل،     ([27]27)
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 بعض تالميذه .6
ن من الطلبة، ومنهم: أبناؤه إبراهيم وحسكثيٌر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلَم أخذ  

وحسين وعبد العزيز وعبد هللا وعلي، ومنهم أيضاً: أحمد بن سويلم، وأحمد بن ناصر بن 

معمر، وثنيان بن سعود، وحسن بن عبد هللا بن عبدان )تولى القضاء في بلدة حريمالء(، وحمد 

بن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب قاضي مراز، وحمد بن حسين، وحمد بن راشد )تولى 

، وسعود بن اإلمام عبد العزيز، وسعيد بن حجي، وسليمان الوشيقري، وعبد القضاء في سدير(

هللا بن دغير، وعبد هللا بن عيسى قاضي الدرعية، وعبد هللا بن محمد، وعبد الرحمن بن خميس 

إمام مسجد الدرعية، وعبد الرحمن بن عبد المحسن، وعبد العزيز بن عبد هللا الحصين، وعبد 

القضاء في األحساء(، وعبد العزيز بن سويلم )تولى القضاء في الرحمن بن نامي )تولى 

القصيم(، وعبد العزيز بن محمد بن سعود، وعبد العزيز الناصري، وعلي الغراز، وعيسى بن 

 .([28]28)قاسم، وفرحان بن سعود، وغيرهم كثير

 

 مؤلفاته .7
ً من الكتب العلمية، ومنها: "  ً ضخما "، خاريمختصر صحيح البترك الشيخ تراثا

أربع "، و"كتاب الكبائر"، و"كشف الشبهات"، و"التوحيد فيما يجب من حق هللا على العبيدو"

"، أحاديث الفتن"، و"استنباط القرآن"، و"مختصر زاد المعاد"، و"قواعد في التوحيد

مختصر "، و"تفسير القرآن"، و"أصول اإليمان"، و"فضائل اإلسالم"، و"السيرة المختصرةو"

الثالثة "، و"مفيد المستفيد"، و"مسائل الجاهلية"، و"مختصر الشرح الكبيرو""، اإلنصاف

"، مختصر الهدي النبوي"، و"مجموع الحديث"، و"آداب المشي إلى الصالة"، و"األصول

تفسير "، و"كتاب مختصر تفسير ابن كثير"، و"معنى الكلمة الطيبة"، و"مختصر الفتحو"

األمر "، و"كشاف الشبهات"، و"سورة الفاتحة من القرآن تفسير"، و"شهادة أن ال إله إال هللا

، ([29]29)"المسائل التي خالف فيها رسول هللا أهل الجاهلية"، و"بالمعروف والنهي عن المنكر

 وغير ذلك من الكتب والرسائل النافعة.

 

 ً  : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حقيقتها، ومواقف ثالثا

 ومعارضيها مؤيديها       
حدثت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصداء واسعة في جزيرة العرب والعالم أ 

 اإلسالمي، وانقسم الناس حولها فريقين:

رأى أن هذه الدعوة هي حركة تجديدية انقالبية في الحياة اإلسالمية والفكر الفريق األول  

يدة وقديمة في آن اإلسالمي، أجل حركة انقالبية ولكنها على طريقة السلف الصالح. فهي جد

واحد، جديدة ألنها كسرت الجمود الفكري والرتابة االجتماعية في حياة المسلمين، وقديمة ألنها 

جاءت لترد المسلمين إلى النبع الصافي وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف في العقيدة، ولتقمع 

                                            

 .346 - 345، صص. المرجع نفسه    ([28]28)

، محمد بن عبد الوهاب؛ العطار، 349 - 347، صص. المرجع السابق، بن عبد الوهابتاريخ جزيرة العرب في عصر الشيخ محمد حسين خزعل،     ([29]29)

 .46 - 45، صص. المرجع السابق، تاريخ الدولة السعودية؛ أمين سعيد، 150، ص. المرجع السابق
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فهي لدى أصحاب كل مظاهر صرف العبادة لغير هللا تعالى، وتحارب شتى البدع والمنكرات. 

 هذا الفريق حركة إيجابية، وهذا الفريق يمثله أرباب الفكر والنهي.

فقد رفض هذه الدعوة، وأعلن الحرب عليها، ال لسببب إال ألنها تعارض الفريق الثاني:  

ما ورثه من فهم سقيم وفكر منحرف، يتشبث به ويوثره على الحقيقة، فراح يفتري على الدعوة 

ؤالء من سدنة القبور، وأرباب األهواء والبدع. وهذا الفريق يسلك سبيل وصاحبها. وأكثر ه

العاطفة في حياته، ويتشبث بقشور العلم ال بلبابه، وقد رأى في دعوة الشيخ تهديداً لمصالحه 

المادية، ولسحب سيطرته وتقليص نفوذه على العامة، بما يحشوه في أذهانهم من بدع وخرافات 

 لح رضي هللا عنهم.تخالف منهج السلف الصا

 فما دعوة الشيخ محمد إذن؟ وما أصولها؟ وبماذا تنادي؟ هذا هو موضوع هذا المبحث. 

 

 أصول الدعوة .1
لخص األستاذ حافظ وهبة أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: لم يكن الشيخ  

مجدد داع إلى الدين الحق. الدانمركي، ولكنه مصلح نَْيبََهْر محمد بن عبد الوهاب نبياً كما ادعى 

فليس للشيخ محمد تعاليم خاصة وال آراء خاصة، وكل ما يطبق في نجد من الفروع هو طبق 

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل. وأما في العقائد، فهم يتبعون السلف الصالح، ويخالفون من عداهم، 

يذه في كتبهم، وإن كانوا وتكاد تكون تعاليمهم مطابقة تمام المطابقة لما كتبه ابن تيمية وتالم

يخالفونهم في مسائل معدودة من فروع الدين؛ وهم يرون فوق ذلك أن ما عليه أكثرية المسلمين 

من العقائد والمعامالت ال ينطبق على أساس الدين اإلسالمي، وإننا نلخص في ما يلي المسائل 

 بالنجديين:طابعاً خاّصاً التي اشتهروا بها، والتي تعد 

حيد، يعتقدون استناداً إلى كالم األئمة األربعة وغيرهم من أئمة السلف الصالح، التوأ ـ  

أن معنى ال إله إال هللا: ترك كل معبود غير هللا، والتوجه إلى هللا وحده، وأن العبادة إذا جعلت 

ً مع هللا، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك، والمشرك مشرك سواء سمى  لغير هللا صار ذلك الغير إلها

ه شركاً أو توسالً. وليس لديهم شك في أن من قال: يا رسول هللا، أو يا ابن عباس، أو يا شرك

عبد القادر، أو غيرهم من المخلوقين، طالباً بذلك دفع شر أو جلب خير، من كل ما ال يقدر عليه 

 إال هللا تعالى، فهو مشرك، يهدر دمه، ويستباح ماله.

يوم القيامة، وهم يثبتونها لسائر األنبياء، وأما ما   الشفاعة. ال ينكرون شفاعة النبيب ـ  

يجري على ألسنة الناس من قولهم: يا رسول هللا أو يا ولي هللا أسألك الشفاعة، أو غيرها 

كأدركني وأغثني، فإنه من الشرك لعدم وجود نص من كتاب أو سنة وال أثر من السلف 

 الصالح.

أوالً: البناء عليها، وزيارتها؛ ثانياً: ما يفعله الناس  القبور. الكالم على القبور يتناولج ـ  

عندها من الدعاء والصالة وغيرها؛ ثالثاً: ما يقام عليها من القباب والمساجد؛ رابعاً: السفر 

إليها. أما زيارة القبور، فهي مندوبة لالعتبار واالتعاظ، والدعاء للميت وتذكير اآلخرة، 

في الزيارة. أما الذبح للقبر، واالستغاثة به،  النبي هللا  ويراعى فيها الطريقة التي سنها

والسجود له، فهي شرك. وأما تجصيص القبور والبناء والكتابة عليها، فكلها من األمور 

عنها. وهم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة، وبأقوال السلف الصالح. ولذا المنهّي المبتدعة 

ة وسووها؛ كما أزالوا القباب عند استيالئهم على الحرمين هدموا بمكة والمدينة القبور المرتفع
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 1925هـ/  1344و 1343الشريفين في القرن الماضي، وأزالوها في الفتح الحاضر سنة 

 م. أما شد الرحال والسفر إلى القبور، فبدعة. 1926و

إعالن الحرب على البدع الشائعة في األمصار، مثل االجتماع في وقت مخصوص د ـ  

ن يقرأ سيرة المولد النبوي اعتقاداً منه أنه قربة، ومثل الزيادات في األذان المشروع. على م

وبالجملة، فإنهم يحرصون على العادات الشرعية أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي 

 بال زيادة وال نقص. ويلحق بهذا ما هو شائع في كثير من األمصار من خروج النساء وراء ،

روجهن إلى القبور، واالحتفاالت السنوية المسماة بالموالد، وإقامة الحفالت الجنائز، وخ

ْمر،لألذكار، وما يفعله بعض الدراويش من الرقص  فإن ذلك كله محرم. وقد منعوا ما كان  والزَّ

منه في الحجاز. وبسبب ذلك، كان الخالف بين الحكومة العربية السعودية والحكومة المصرية 

له في الحجاز، والنجديون يحتجون بأنه بدعة ال يجوز إقرارها في بلد الوحي على المحمل وقبو

 والدين، والمصريون يقولون إنه عادة، وشعار للحج ليس غير.

االجتهاد. مما ال جدال فيه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعتبر ما انصرف من هـ ـ  

 لدعوة إلى التوحيد، وتنفيذ أوامر هللا بال هوادة.العبادات لغير هللا إسالماً. ولذا كان يبدأ األمر با

وللشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض رسائل في الدعوة إلى االجتهاد والرد على أهل  

". ولكن الشيخ أعالم الموقعينالتقليد والمعاندين، استند في أكثرها إلى ما كتبه ابن القيم في "

لاير بدل  800ادية مثل جعل دية المسلم محمد بن عبد الوهاب وإن كان له بعض مسائل اجته

مئة ناقة، فإنه في الحقيقة يخطو خطوات اإلمام أحمد، ويعتمد على كتب الفروع المؤلفة على 

 .([30]30)طريقته

 

 التأثر بابن تيمية .2
وقد تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بفكر شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي عاش في القرن  

ى الرغم من طول الفترة الزمنية التي تفصل بينهما، فإن الشيخ محمد بن الثامن الهجري. وعل

عبد الوهاب عكف على آثار ابن تيمية من كتب ورسائل وفتاوى، درسها وتفهمها وأخذ عنها، 

ونسخ بعضها لنفسه، بل إن المبادئ التي نادى بها سبقه إليها ابن تيمية بأربعة قرون: فكل منهما 

كتاب والسنة، وآثار السلف الصالح، ومقاومة البدع والخرافات التي نادى بالرجوع إلى ال

ألصقت باإلسالم. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعتبر تطوراً تاريخياً لدعوة ابن تيمية... 

وقد كان ابن تيمية حراً في تفكيره في دائرة الكتاب والسنة، وما صح عن الصحابة من آثار 

، وكان شديد المحاربة للبدع والمنكرات، وبخاصة ما كان منها بشرط وقوفه بصدورها عنهم

وسيلة للشرك، مثل التمسح بالقبور، والصالة عندها، واالستغاثة بها، والتبرك باألشجار 

واألحجار التي يقدسها العامة، ويعتقدون في قدرتها على دفع الضرر وجلب النفع. ومن مبادئه 

الشيخ أن باب االجتهاد مفتوح أمام كل راغب، وأن التقليد التي أثر فيها بشكل كبير في شخصية 

لكل مجتهد، يستطيع األساسّي الممقوت مرفوض، وأن الكتاب والسنة وآثار السلف هي المصدر 

ظل الشيخ ابن عن طريقها االهتداء إلى الرأي الصائب حتى لو خالف رأي األئمة األربعة. وقد 

م. وعلى الرغم من قيام  1327 /هـ 728ه بقلعة دمشق سنة تيمية ينادي بمبادئه حتى توفي في سجن

تالميذه بين اآلونة واألخرى بالمناداة بمبادئه، فإن جهودهم لم يقدر لها النجاح حتى قام الشيخ 
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محمد بن عبد الوهاب )في القرن الثاني عشر الهجري( ينادي بدعوته التي كان فيها إحياء 

كل رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كتبها إلى  لدعوة ابن تيمية. ومما يؤكد ذلك أن

علماء عصره، أو أرسلها إلى أصحاب الشأن، أو وجهها إلى الناس عامة، مملوءة بشواهد من 

 .([31]31)كالم ابن تيمية أو من شروحه لبعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

حنبلياً، وأفاد كثيراً من أصول اإلمام ومما نود أن نشير إليه هنا أن اإلمام ابن تيمية كان  

أحمد وفقهه. إال أنه لم يلتزمه في آرائه وفتاواه، بل كان مجتهداً يقول ويفتي بما قام عليه الدليل، 

وإن خالف مذهب إمامه أو مذاهب الفقهاء اآلخرين المعروفين. وقد ذكر الشيخ كمال الدين ابن 

 .([32]32)»يه على وجههاشروط االجتهاد قد اجتمعت ف«الزملكاني أن 
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