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بحثاا  رريادا  بعااوا" لمالمارأ  راة حياا  لماام الادعو   -هللا رحمه-كتب العالمة حمد الجاسر
،ساق ريه نماذج رائعة من سير  الاساء الالتة كا" لهن ( 1)الشيخ محمد بن عبد الوهابم

موضة أمثال  -رحمه هللا تعالى-يز رة مسير  دعو  الشيخ محمد بن عبد الوهابدور متم

باات عبادهللا بان معمار زوج الشايخ   بات وهطا" زوج اإلمام محماد بان ساعود،والجوهر
جميعااا  ، ااهللا عاارس الجاساار مو ااف عثمااا" باان  –رحمهااهللا هللا -محمااد باان عبااد الوهاااب

من دعو  الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،و د تميّز هذا  –أمير العيياة  -(هـ1163معمر)ت

 العرس بالموضوعية والتحقيق.
 ة ما كتبه الجاسر رة هذه القضية ما يأتةلوخالص

ل"  ااادم الشااايخ محماااد بااان اإلصاااالحية ،رماااا   الااادعو  باااول عثماااا" بااان معمر -أ

 عبدالوهاب
و طا  رهدم  بة زيد بن الخطاب رضاة هللا عااه ،الدعو  عثما"؛  العيياة حتى ناصره

 (2)األشجارالتة يتبّرك بها الجهال ،وأ ام الحدود.

لااى رأسااههللا سااليما" باان محمااد آل عريعاار شاايخ باااة خالااد وأمياار تكالااب األعااداء وع -ب
،وأنه من بلده هريه ل" لهللا يقتل الشيخ أو يخرجاألحساء الذي أرسل للى عثما" كتابا  يتهدده 

 (3)ل" لهللا يفعل ذلك  ط  خراجه عاده رة األحساء ،وكا" خراجا  كثيرا .

ن ،رعمااد للااى ارتكاااب رأى اباان معماار أ" مفار ااة الشاايخ العيياااة هااة أخااف الضاارري -جااـ
أخااااف الضااااررين ماااان أجاااال تفوياااات أعالهمااااا ،رقااااال اباااان معماااار للشاااايخ محمااااد باااان 

عبدالوهابلمل" سليما" أمرنا بقتلك ،وال نقدر لغضابه وال مخالفة أمره؛ألنه ال طا اة لااا 

 (5)،رشأنك ونفسكم. (4)بحربه ،وليس من الشيهللا أ" نؤذيك رة بلدنا م  علمك و رابتك
هاب راة الدرعياة ،وناادم علاى مااا معمار علاى الشاايخ محماد بان عباادالو ادم عثماا" باان  -د

للااّة ،ولنمااا هااو للااى محمااد باان لاايس هااذا  ،وطلااب ماااه الرجااو، معااه ،رقااال الشاايخلرعل

 .،رأتى عثما" محمدا  ،رأبى عليهسعود
                                                

هـ 1411، 2نشر هذا البحث ضمن بحوث ندو  دعو  الشيخ محمد بن عبد الوهاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،ط. -1
،1\161- 188.  
شيخ .تاريخ ابن بشر ،تحقيق عبدالرحمن آل ال 79 – 78\1، الرياس، 3انظر تفصيل ذلك رةل تاريخ ابن غاام،ط. -2

 .39 -38\1هـ ،1402دار  الملك عبدالعزيز،
 40\1، وتاريخ ابن بشر 80\1انظرلتاريخ ابن غاام -3
 هللا بن معمر عمة عثما" بن معمر.المقصود بالقرابة ههاالزواج الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالجوهر  بات عبد -4
 40\1تاريخ ابن بشر -5
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هاـ ،وبايعاه علااى الجهااد ،ونصار  ديان هللا تعااالى 1158 اهللا وراد عثماا" علاى الشاايخ سااة 

 (6)د .،وشارك رة غزوات ع

كماا هاة مبساوطة راة  -و   عثما" بن معمر راة تصاررات مشاكلة ،وأحاوال موهماة -هـ
 رسّوغت لبعضههللا اتهامه بالخيانة ،رآل األمر للى  تله. -موضعها

وكماا  ااال األساتاذ حمااد الجاسار رااة خاتمااة هاذه القضاايةلمويكاد متتبا  تاااريخ القضااية أ" 

بن سعود راة  تال ذلاك الرجال ،وأ" األمار يجزم بأنه ال يد للشيخ محمد وال لإلمام محمد 
تستقر ريه أوضا، الدولة الااشئة ،ولهللا تثبت دعائهللا الدعو .ومن المعروف  و   رة و ت لهللا

أ" كل حركة من حركات التغيير االجتماعية يصاحب  يامها روضاى وعادم انضاباط راة 

 (7)كثير من أمورها  بل استقرارهام.
حماد الجاسار راة تجلياة مو اف  ةادا  لما سّطره العالماوأما هذه المقالة رآمل أ" تكو" امتد

 عثما" بن معمر من دعو  الشيخ محمد عبدالوهاب.

رلقد عانى ابن معمر ضغطا  سياسيا  وا تصاديا  من  ِبل أمير األحسااء ،وهاو الشاةء الاذي 
لهللا يجده اإلمام محمد بن سعود حاكهللا الدرعية آنذاك الذي كا"  ويا ؛مما جعل الشيخ محماد 

عبااادالوهاب يتجاااه للياااه.ورة الو ااات نفساااه كاباااد ابااان معمااار أنواعاااا  مااان الشااابهات  بااان

واالعتراضات من  بل علماء األحساء ،وألمح للى ذلك اإلمام عبدهللا بن ريصل بن تركة 
 لموأتىبقااولههللا -هللارحمهااهللا  –والشاايخ عباادالرحمن باان حساان واباااه الشاايخ عبااد اللطيااف 

،وأظهار الادعو  بهاا ،و بال مااه كثيار مااههللا ،حتاى }الشيخ محمد بن عبدالوهاب{ العيياة 

أنكاروا  -وهاهللا خاصاة العلمااء –رئيسههللا عثما" بان حماد بان معمار ، اهللا ل" أهال األحسااء 
 (8)دعوته ،وكتبوا شبهات تابىء عن جهلههللا وضاللههللا ،وأغروا به شيخ باة خالد...

دعو  الشايخ أشدّ هؤالء خصومة وطعاا  رة  (9)ويبدو أ" محمد بن عبدالرحمن بن عفالق

محمد بن عبدالوهاب حيث ألّف رسالة وجههاا للاى الشايخ محماد بان عبادالوهاب ،وجعال 
حدي والتوهين من شأ" الشيخ محمد بان )عاوانهالمتهكهللا المقلدين رة مدعة تجديد الدينم

 عبدالوهاب.

كما كانت مؤلفات ابان عفاالق متداولاة باين خصاوم الادعو  راة نجاد كماا جااء راة رساالة 
 (10)الماويس هن عبّاد يقول ريهالموكذلك لما أتاههللا كتااب ابان عفاالق الاذي أرسالالشيخ الب

                                                
 48، 43\1بشر  وتاريخ ابن 82،94\1انظرل تاريخ ابن غاام  -6
 .179\1المرأ  رة حيا  لمام الدعو ) ضمن بحوث دعو  الشيخ محمد بن عبدالوهاب(  -7
 163، 162\14، 1416، 5بن  اسهللا،ط. الدرر الساية رة األجوبة الاجدية جم ل عبد الرحمن -8
مؤلفات رة الفقه والفلك كما أ"  هـ( له1164 -1100هو محمد بن عبدالوهاب بن عفالق الحابلة ولد رة األحساء وتورة ريها )-9

 .818\3، وعلماء نجد، 396له مؤلفات ضد الدعو  السلفية. انظرل تحفة المستفيد،ص 

 .300، 205، 167، 27، 26\5المويس من أشد خصوم الدعو  رة نجد انظر مؤلفات الشيخ -01
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يزعهللا ريه أ" التوحياد ،و رأه على جماعتكهللا ، (12)،و دم به عليكهللا العام (11)البن لسماعيل

 (13)ه العلماء ،و امت عليه القيامة.تيمية ،وأنه لما أرتى به كفّر ابن دين

يف وابان عفاالق وابان مطلاق رحشاوا  بالزبيال ويقول راة موضا  آخرلمرأماا ابان عباداللط
 (14)،أعاة ،سبابة التوحيد واستحالل دم من صدّق به ،أو أنكر الشركم.

وههاا رسالتا" خطيتا" بعثهما ابن عفالق البن معمر ،وهما مهمتا" رة تجلية مو ف ابان 

معمر من دعو  الشايخ محماد بان عبادالوهاب ،وماا بذلاه ابان عفاالق مان جهاد وعاااء راة 
بيل التشكيك رة دعو  الشيخ والطعن ريها ،وتحريضه ابن معمر على التخلة عن اتبا، س

،كما تتضمن هذه الرسالة ما عليه ابن معمر من حارص علاى دعاو  ابان  (15)هذه الدعو 

 واإلشفاق عليه ،كما سيأتة مفصال .يد ،والاصح له حعفالق للى التو
جماو، بارلين بألمانياا ،وهماا ضامن م وهاتا" الرساالتا" موجودتاا" راة مكتباة الدولاة راة

لة مالمشااكا  المضااايئة راااة الاااردّ علاااى الوهابياااةمالبن يتكااو" مااان تلاااك الرساااالتين ورساااا

،ويبلغ مجمو، أورا ها سبعا  و ال اين ور اة ،وراة كال صافحة سابعة عشار  (16)السويدي
ا وال تاريخ نسخهم -ا بخط واضح جميل ،دو" أ" يُذكر عاوا" للرسالتينتسطرا  ،و د كتب

ولنمااا جاااء رااة مطلاا  الرسااالة األولااى مااا يأتةلم ااال الشاايخ الفاضاال محمااد باان عفااالق  -

،ريظهر من هذه العبار  أ" عثما" بان معمار  (17)الحابلة رادا  لعثما" بن معمر الوهابةم
 البن عفالق ،ركتب ابن عفالق هذا الردّ على ذلك الكتاب. د بعث من  بل كتابا  

 نيةلمهذه الرسالة جواب لرسالة أرسلها عثما" بن معمرم.لة الثااوجاء رة مطل  الرس

ويباادو أ" الرسااالتين  ااد اختصاارتا ماان أصاال سااابق ،حيااث تكااررت رااة مااواطن عااد  
 المؤلف{م.}،عبار مللى أ"  ال

                                                

 .300، 052، 167، 27، 26\5الشيخ  ابن اسماعيل من خصوم الدعو  رة نجد انظر مؤلفات-11

 يعاة الساة الماضية. -21

 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جم  عبدالعزيز الرومة وآخرو" مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود-31

 20\5اإلسالمية 

 .206\5المرج  السابق، -41

 ء الذي مارس الضغوطوسبب معادا  ابن عفالق للشيخ محمد بن عبد الوهاب ربما تعود للى الضغوط من أمير األحسا -51

 أ" خالرا  عقديا  ظاهرا  بياهما رابن عفالق يصادم أصوال  مهمة رة -من خالل هاتين الرسالتين -ذاتها على ابن معمر ويلحظ أيضا  

 التوحيد رإذا كا" الشيخ محمد يقرر أ" طلب الشفاعة من األموات شرك أل" الدعاء حق هللا تعالى وحده ال شريك له رإ" ابن
 يجيز طلب الشفاعة من الابة صلى هللا عليه وسلهللا بعد وراته ولذا كا" الذبح والاذر من العبادات التة يجب أ" تصرف عفالق

 هلل تعالى وحده ال شريك له رمن ذبح أو نذر لغير هللا رقد تلبّس بالشرك األكبر من الملة كما  رره الشيخ رة كتبه المشهور  مثلل

 هات ونحوهما بخالف ابن عفالق الذي يهّو" من ذلك ريجعل الذبح والاذر لغير هللا شركا  أصغركتاب التوحيد ورسالة كشف الشب

 ولذا كا" الشيخ محمد له عااية رائقة بتوحيد العباد  ألنه الغاية من خلق الجن واألنس وأنه مفتاح دعو  الرسل وأول واجب على
 لو" توحيد الربوبية هو الغاية والمقصود.المكلف لال أ" ابن عفالق على طريقة المتكلمين الذين يجع

 اطلعت على هذه الرسالة رإذا هة نسخة مكرر  من كتاب )رصل الخطاب رة الرد على محمد بن عبد الوهاب( -16

 25ق 3ق 2ق –مثال   –لسليما" بن عبد الوهاب لكن  د تزيد عليه بألفاظ نابية انظر 

  يد الدراسة ماسوخة من أصل سابق الااسخ أل" الرسالة يظهر لة أ" هذه اللفظة)الوهابة( من لضارة -71
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كما لهللا تُذكر سااة تأليفهماا ،ولكان جااء راة هاذا المخطاوط ماا  اد يبايّن أ" تأليفهماا ماا باين 

هاـ ،حياث  اال ابان عفاالق مخاطباا  ابان 1163معمار  هـ وساة مقتل عثماا" بان1159ساة

 (18)معمرلمومن أخبره عن  تلى أهل الرياس أنههللا رة الاار و تلى تابعيه رة الجاة؟!م
 

ريبدو أ" تأليفهما بعد انتقال الشايخ محماد بان عبادالوهاب للاى الدرعياة ،و ياام القتاال باين 

 (19)ياس.هـ م  أهل الر1159أنصار الدعو  وخصومها الذي بدأ ساة 
 وخالصة محتوى الرسالتين ما يأتةل

لل" الشايخ مكشاورة والمفترياات المفتعلاة كقولاهتضمات الرسالتا" جملة من األكاذياب ال -

خّص الرسالة المحمدية بأ وام معياين دو" ساائر الاااس. يقاول ابان محمد بن عبدالوهاب 
يصوم ويحج ويتعبد  عفالقلمهذا الرجل خّص رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلهللا بمن

وأماا للاى غيارههللا رال؛ألناه ذكار راة رساائلة للياااللّ" هللا تعاالى أرسال محمادا   لركأنه يقول

الاذي غلاب  راانظر للاى هاذا الكاالم (20)رسوله للاى نااس يتعبادو" ويصاومو" ويحجاو".
 (21)للى ناس ،ولهللا يقللللى جمي  الخلق من الجن واإلنسم. عليه الهوى ،رقاللأرسله

اناتقص الرساول صالى هللا  -رحماه هللا–فالق أ" الشيخ محماد بان عبادالوهاب زعهللا ابن ع

 الابو  بلسا" الحال. عليه وسلهللا ،وادَّعى
وتاقيصكهللا لياه روهللا ما تركتهللا من التاقيص شيئاَ...  ومن ذلك  ولهلموأما هزلك برسول هللا

 (22)م مقاال ؟ال ركيف بمن ضاهى الابو  وادّعاها حاال

صااحب الكبيار  ،وأ" يكفَّار باأدنى شارك أصاغر  ،راتههللا الشيخ بتكفيار ابن عفالق وارترى
،رحكى ابن عفالقلأ" الشيخ محمد بن عبدالوهاب كفَّر من لهللا يصر علاى كبير ...بال كفَّار 

 (23)من لهللا يكفرهم.

،ويقاول أيضاا لممن  واعاد اباان ( 24القلمالشارك راة العبااد  شارك أصاغرم)و اال ابان عف
 (25)مين بأدنى شرك أصغر من شرك العباد م.عبدالوهاب أنه يكفّر المسل

حوت الرسالتا" سبا  الذعا  وكالما  مقذعا  تجاه الشيخ محماد بان عبادالوهاب ،ومان ذلاك  -

 (26) ولهلماعلهللا أ" هذا الرجل ليس له علهللا ،بل جاهل جامد أو جاحد معاندم.
                                                

 49ق -81

 .50\1،وتاريخ ابن بشر ، 91\1ام، انظرل تاريخ ابن غا -91

 شبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب.انظرل مقدمة رسالة كشف ال -02

 65، وانظر ق39ق -12

 59ق 49ق 42وانظر ق 63ق -22

 43ق  -32

 68وانظر ق 59ق -42

 39ق -52

 53ق -62
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ويقول رة موضا  آخرلمحتاى أتاى ابان عبادالوهاب الضاال المضال الاذي هاو أضال مان 

 (27)حمار أهلهم.

ق باين تكفيار المطلاق وتكفيار ملو   ابن عفالق رة مغالطات ع - ية ومزالق جلية ،رلهللا يفّرِ
بعد وراته كطلبها ماه رة ،وجعل طلب الشفاعة من الابة صلى هللا عليه مسلهللا  (28)المعيّن

،وزعاهللا  (30)،وخلط رسّوى بين التوسل واالستغا ة بالابة صلى هللا علياه وسالهللا (29)حياته

،وجعال تقريار توحياد الربوبياة هاو المقصاود  (31)أ" الذبح والاذر لغير هللا شرك أصاغر
 كما تجده مبسوطا رة تلك الرسالتين. (32)والغاية

رحماه  -ويمكن أ" نتصور مو ف عثما" بن معمر من دعو  الشيخ محمد بن عبادالوهاب

 بعد استعراس ٍ للرسالتين ،ومن خالل العااصر اآلتيةل –هللا 
تعرس عثما" بن معمر لقدر هائل من اإلشكاالت واالعتراضاات أوردهاا ابان عفاالق  -أ

رة هاتين الرسالتين ،وال يخفى أ" ل ار  الشبهات وليراد االعتراضات ليس أمارا  عسايرا  

ووارد   علاى  –كابن عفاالق  –عن أحد الماتسبين للعلهللا  كانت الشبهة صادر   ،ال سيما ل" 
بن معمر والقائللمكثر  الكاالم ماا أرهماه وال لاة رهاهللا باابن القايهللا وابان من لهللا يكن عالما  كا

 (33)وال عمرو وال زيدم ةتيمي

علاى ابان معمار راة  ألاّح للحاحاا  شاديدا   -تينراة هااتين الرساال –نلحظ أ" ابن عفاالق  -ب
ن هذه الدعو  ،والتأليب على الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،وتاّوعت أسااليبه راة التخلة ع

لك؛رتار  يسعى للى ل ار  عاطفة ابن معمر تجااه مان  ُتال ،ريقوللمرأساألك بااهلل ياا سبيل ذ

عثما" ،كيف تقول غدا  يوم الحشار والمعااد لذا خاصامك باين يادي هللا تعاالى مان  تلتماوه 
ظلمااااا ؟... أتقولااااو" لاااارب السااااموات واألرسلأرتااااى لاااااا اباااان عباااادالوهاب ،وأغوانااااا 

 (34)الشيطا"؟م

شاايخ باادعوى أنااه اسااتأ ر بالرئاسااة دونكااهللا ،ريقااوللمأراد الرئاسااة وتااار  يحّرضااه علااى ال
 (35)عليكهللا ،رأدركها بذهاب دياكهللا ودنياكهللا ،وضرب بعضكهللا ببعضم.

وتراه يلمز ابن معمر بالتبعية المطلقة للشيخ محمد بان عبادالوهاب ريقاوللمرال يخفااك أ" 

ّكااان مااان عقلاااك ابااان عبااادالوهاب رام أمااارا  ،ورهاااهللا أناااه ال يدركاااه لال باااك ،رالبساااك وتم
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،ويقااول رااة موضاا  آخرلموأرساالُت لااك مااا ريااه الكفايااة ماا  علمااة أ" اباان  (36)وذهاااكم

 (37)عبدالوهاب ال يأخذ به وال يعمل به ،وأنتهللا له تب  رة كل ما يقولم.

 رركدعاويه ،وم  هذا اإللحاح المتم  أ" ابن عفالق أجلب على ابن معمر بشبهاته و -جـ 
ثماا" بان معمار كاا" متماساكا   ابتاا  علاى عقياد  التوحياد التاة والرسائل المتتابعة لال أ" ع

جددها الشيخ محماد بان عبادالوهاب ،بال باادر عثماا" للاى دعاو  ابان عفاالق والاصاح لاه 

 ،واإلشفاق عليه كما يُلحظ من الاصوص اآلتيةل
حكى ابن عفالق مقالة ابن معمرلموأما  ولاكللكهللا ا اتاا عشار  سااة تعاالجو" هاذا األمار  -

كرتموه أوال  ،و بّتكهللا ريه المطاوعة يقولو"ل هذا حق ،والذي يسّوى رة األحساء شرك ،رأن

،ورة غيرها كذلك ،وتقولل عذرههللا لنههللا ما يقدرو" على لزالته ،وأنهاهللا خابريااه  بال ابان 
 (38)عبدالوهابم.

وتبااادو لغاااة التحااادي راااة  اااول ابااان معمااار البااان عفاااالقلملو يظهااار عاااالهللا يواجاااه ابااان  -

،لكن ابن عفالق تاّصل وحااد عان ذلاك للاى اإلراك والبهتاا" ،رقاللمهاذا  (39)عبدالوهابم
محال ،والسبب رة هاذا أ" العلمااء يتخاصامو" راة أحكاام الشاريعة راة الحارام والحاالل 

دعاااااى الاباااااو ... ربمااااااذا للاااااى شاااااهاد  أ" ال للاااااه أال هللا ،وا،وأماااااا مااااان  ااااااللأدعوكهللا 

 (40)يجاوبونه؟م.
ابن عفالق ،ويحضاه علاى تأمال كالماه  ائال لموأنات  ويسعى عثما" بن معمر للى دعو  -

 (41)بّرق رة كالمة وتأمله ،وال تجاوباة لال بمثلهم.

ويتجلى نصحه ولشفا ه علاى ابان عفاالق ،لذ يقاول عثماا"لم مر  الكاالم مااة للياك محباة 
" هاذا األمار راعاااة ،وخفاُت علياك مثاال ماا أخااف علااى نفساة ،رااعرف أنااة أوشافقة ،و

علياك وخاائف ،ال مان رقار وال مان عاذاب دنياا ،بال خاائف علياك مان ناصح لاك ومشافق 

 (42)غضب الجبار وسجن الاار ،راعلهللا أنها نصيحة لكم.
وأخيرا  رإ" لعثما" جهادا  ظااهرا  راة نصار  الادعو  مان خاالل لزالاة مظااهر الو اياة راة 

الاقاول كماا جااء راة  –العيياة ،ول امة شار، هللا تعاالى ،كماا باذل وساعا  راة بياا" الادعو  

رلئن كا" عثما" بن معمر  ابال  للدعو  ،لال أ" المعارس  وي ،رقد تكالب على  –السابقة 
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ونحااوه  –ابان معماار تهديااد أميار األحساااء وتخويفااه بقطا  العطاااء ،ولرجاااف ابان عفااالق 

 (43)بالشبهات واالعتراضات ،وكيد جلساء السوء الذين خّوروه من صاحب األحساء.

 اد أو عاه راة شاةء مان التاردد واالضاطراب؛مما جعال بعاض ويبدو أ" ذلك المعاارس 
 المؤرخين يتهمونه بالخيانه والافاق.

يحذر من االنساياق راة اتهاام ابان معمار أو تجريماه  –تجاه هذه القضية  –" الماصف ول

متاأولين  –،كما يحذر أيضا  من اتهام العلماء والمؤرخين الذين انتقدوا ابن معمر ،ررماوه 
المسالهللا للاى الافااق والكفار ا  اال ابان القايهللا رحماه هللالمل" الرجال لذ نََساب بالافاق ،وكم –

باذلك ،بال ال ياأ هللا باه ،بال  وحظاه ،رإناه ال يكفارُ  متأوال  وغضبا  هلل ورسوله وديااه ال لهاوا  

 (44)يُثاب على نيته و صدهم.
 ونقاول راة خاتماة هااذه المقالاةل ربااا وسااعت كال شاةء رحماة وعلمااا  ،رااهلل سابحانه أعلااهللا

 ،ورحمته أوس  ،وباهلل التوريق.
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