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 "كلمة حّق يف دعوة اإلمام "حمّمد بن عبدالوّهاب
  

 
 بسِم هللِا الّرمحن الّرحيمِ 

جهالء، مل يبَق من نور النبّوة إّّل والبشرية يف جاهلية  -صلى هللا عليه وسلم-احلمد هلل، لقد بعث هللا حممداً 
إّن هللَا نظَر إىل أهل األرض ) :صّلى هللا عليه وسّلم-ما كان عند بعض أهل الكتاب، كما يدل لذلك قوله 

  (باعرهبم وعجمهم، إّّل بقااي من أهل الكت فمقتهم
تَ َباَرَك  :ل سبحانه وتعاىل، قا-صلى هللا عليه وسلم-على البشرية ببعثة حمّمد  -سبحانه وتعاىل-فمّن هللُا 

 (1: الفرقان) الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيراً 
ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ  :وقال ُهْم يَ ت ْ يِّنَي َرُسوّلً ِمن ْ ْكَمَة َوِإْن َكانُوا  َواحلِْ ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِّ

 (2: معةجلا (ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 
املؤمنون الذين قبلوا دعوته، وآمنوا به، ومبا جاء به، لذا خصهم هبذه  -صلى هللا عليه وسلم-وسعَد ببعثته 

ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم  َلَقْد َمنَّ اَّللَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًّل ِمنْ  :املّنة بقوله أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
 (164: آل عمران) اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 

النور، َمن شاءَ ِمن عباده ِمن الظلمات إىل  -صلى هللا عليه وسلم-بدعوة حممد  -سبحانه وتعاىل-فأخرج هللا 
ِز ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر ِبِِْذِن َرهبِِّْم ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِي:  كما قال سبحانه

 (1اآلية :إبراهيم) احْلَِميدِ 
أبطَل معامل الشرك، وقد أظهر هللا دينه الرسالَة، وأّدى األمانَة، وأابَن توحيَد هللا، و  -صلى هللا عليه وسلم-فبلَّغ 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه  : على الدين كله، كما قال سبحانه ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلهُ اِبْْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 : يف السنان، وفتحوا القلوبَ ابلس : وقام بدعوته من بعده أصحابُه، ففتحوا البالدَ  (33: )التوبة اْلُمْشرُِكونَ 

أّن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريبا كما  -صلى هللا عليه وسلم-ابحلجة والبيان، عن السنة والقرآن، وأخرَب 
ما الغرابء اي  : قيل ( غريباً وسيعوُد غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابءبدأ اإلسالمُ ): بدأ، كما يف احلديث الصحيح

 (الذين يصلحون إذا فسد الناس) :رسول هللا؟ قال
صلى هللا عليه -وأخرب  (إنَّ هللَا يبعُث على رأس كلِّ قريٍة َمن ُُيّدُد ْلذه األّمة أمَر دينها) :وجاء يف احلديث

أنّه ّل تزال طائفة ِمن أمته على احلق، ظاهرين ّل يضرهم من خذْلم، وّل من خالفهم، حىت أييت أمر  -وسلم
 .هللا سبحانه وتعاىل
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من اليهود، والنصارى، واملشركني،  :وقد وقع كما أخرب، فمع ما ابتلي به اإلسالم واملسلمون من كيد األعداء

واملنافقني، مع ذلك مل يزل اإلسالم قائماً حمفوظاً حبفظ هللا، ومبا قّيض له من احلََملة من أهل العلم واإلميان، 
ّل َخَلٍف ُعُدولُه، ينفوَن عنُه انتحاَل املبطلنَي وأتويَل اجلاهلنَي حيمُل هذا العلم ِمن ك :كما يف احلديث املشهور

 .وحتريَف القالني
قّيَض هللاُ اخلليفَة الراشد  -صلى هللا عليه وسلم-أنه ملا وقعت الردة يف العرب مبوت النيب  : ومما يصدق ذلك

هللاُ له السعادة، وهلَك َمن  ومعه الصحابة، فجاهدوهم حىت رجع َمن شاء -أاب بكر الصديق رضي هللا عنه-
شرقاً، وغرابً، ومشاّلً،  : قضى هللاُ عليه ابلشقوة، واستقرَّ أمُر اإلسالم، وسارْت جيوُش املسلمني يف فتِح البالد

 .وجنوابً 
قاتَل  : -رضي هللا عنه-وعندما ظهرت اخلوارج والرافضة السبئية يف عصر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  

ترسيخاً  : ن معه من الصحابة، وقتَل السبئية، فقمَع هللُا به هاتني الطائفتني، مما جعل هللا يف ذلكاخلوارَج مبَ 
 .لإلسالم، وقمعاً للباطل وأهله
قيَّض هللا ْلا العلماء واألمراء العادلني؛ فحاربوها، وقُِتَل رأُس اجلهمية "اجلهم  :وعندما ظهرت بدعُة اجلهمية

أنكرها العلماء، وردوا شبهات  :دعوة إىل القول خبلق القرآن يف خالفة املأمونبن صفوان"، وملّا قامت ال
املبتدعني، وصربوا على اّلمتحان، وبرز يف ذلك اإلمام أمحد، وابتلي يف ذلك بالء شديداً، فصرب، وأظهره هللا 

 .ِبمام أهل أسنة :على خصومه، حىت عرف يف األمة
قيََّض هللا شيَخ اإلسالم  :وبعدها قرون، ودرَس كثريٌ من معامل السنة وبعد أن مرت قرون، مضت القرون الفاضلة

ابن تيمية، فأحيا السّنة، وجاّلها ابألدلة الشرعية والعقلية، وزّيف شبه املبتدعني، وردَّ على كثري من طوائف 
كان مصدراً   من النصارى، والفالسفة، والرافضة، واملتكلمني، وله املؤلفات العظيمة يف ذلك، مما :الضالل

 .لدعوات التجديد، جتديد دين اإلسالم
ويف القرن الثاين عشر يف بالد "جند"، وهي منطقة اليمامة، ظهر الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اإلمام اجملدد، 

من أرض اليمامة، فنشأ هبا  فإنّه ولد يف سنة /مخس عشرة بعد األلف ومائة/ للهجرة النبوية يف بلدة "العيينة"
 .القرآن، وتعلم مبادئ العلوم على والده، وتفّقه على يد بعض أهل العلم يف انحيته وحفظ

فرحل إىل احلجاز، مكة واملدينة، ولقي بعض الشيوخ، ورحل كذلك إىل العراق،  : بعد ذلك كانت له مهّة 
ن املسلمني قد بعدوا أّن كثرياً م : فأفاد ممن لقيه من أهل العلم ابلبصرة وغريها، وقد أانر هللا بصريته، فأدرك

 .عن حقيقة اإلسالم، حىت داَن كثرٌي منهم ابلشرك الصراح، وقبلوا اخلرافة، وَعظُم جهُلهم حبقيقة التوحيد
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فرأى من الواجب عليه أّل يسكت على هذا الواقع كما سكت الكثريون؛ قصورًا أو : وكانت له مهة عالية
وتبعه على ذلك كثري من طالب العلم، فتصدى ملقاومة الشرك  تقصريًا، فلّما رجع إىل بلدته بدأ الدعوة هناك،

فصادف من أمريها "حممد بن سعود" قبوّلً  واخلرافة يف بلده "العيينة" وما جاورها، مث رحل إىل بلدة "الدرعية"
 .لدعوته، ومناصرة، وذلك يف اخلمسينيات من القرن الثاين عشر

نصارها، فانتشرت دعوته يف منطقة اليمامة، وامتدت إىل نواحي جناحاً، وكثر أ -بتوفيق هللا-فلقيت دعوته 
رمحه -األمراء، وطالب العلم، والعامة، ومبا كان يكاتب به  :اجلزيرة، وكان ذلك ابنتشار مَحلة هذه الدعوة من

 هبذه الدعوة، وطهرها هللا -قبل غريها-النواحي من الرسائل العامة، والرسائل الشخصية، فسعدْت جند  -هللا
 .من مظاهر الشرك، واخلرافة، والصوفية، والبدع اّلعتقادية

وامتدت آاثُر هذه الدعوة إىل أطراف اجلزيرة، وإىل سائر األقطار اإلسالمّية، فكان الناس أمام هذه الدعوة 
يق علماء موّفقني عرفوا حقيقتها، وعرفوا أهنا جتديد لدعوة التوحيد، الذي دعت إليه الرسل، وهو حتق :صنفني

ببيان حقيقة التوحيد،  :وذلك -صلى هللا عليه وسلم-معىن "ّل إله إّل هللا"، وجتديد لدعوة خامت النبيني حممد 
اجلهل حبقيقة الشهادتني، وما  :وحقيقة السنة، وإزالة ما علق يف العقول من ُشَبه، أوجبت لكثري من الناس

 -صلى هللا عليه وسلم- إخالص الدين هلل، وجتريد املتابعة للرسول: تقتضيانه من
اجلهُل حبقيقتها،  :مناوئون، حاربوا هذه الدعوة مبا يستطيعون، فمنهم من مَحله على ذلك :الصنف الثاين

احلسُد، والتعصب، والتقليد األعمى، فألصقوا هبذه الدعوة الّتهم، وافرتا عليها وعلى من قام : ومنهم من محَلهُ 
تدّل  ، وّل يصلون عليه، وهذه فرية ساذجة!-صلى هللا عليه وسلم-ل أهنم يبغضون الرسو : هبا الكذب، مثل

 .على محاقة من تَ َفوَّه هبا وجهله الفاضح
 

ر املسلمني، وهي فرية كذهبا الشيخ  : -رمحه هللا-وِمن أعظم ما رمى به اخلصوُم اإلماَم   -رمحه هللا-أنه يكفِّ
 : وكذلك أحفاده وتالميذه واملنصفون كفره هللا ورسوله""حنن ّل ُنكّفر إّل من   : يف رسائله ومؤلفاته، وقال

تقرير التوحيد أبنواعه، وّلسيما توحيد  : بَ رَّؤوا الشيخ من هذه الفرية، وبّينوا حقيقة دعوته، وأهنا تقوم على
العبادة؛ ألنه الذي فيه اخلصومة بني الرسل وأعدائهم من املشركني، وكذلك كانت اخلصومة واّلختالف فيه 

الغلو يف الصاحلني،  : ورثة الرسل وورثة أعدائهم، ويف هذا السبيل ُبنيِّ سبب حدوث الشرك يف العامل، وأنهبني 
ما أخرب هللا -، فأفضى هبم الغلو إىل أن عبدوهم من دون هللا، وقالوا -عليه السالم-كما جرى من قوم نوح 

وهي أمساء رجال  (23: )نوح َوّداً َوّل ُسَواعاً َوّل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسراً  َوقَاُلوا ّل َتَذُرنَّ آِْلََتُكْم َوّل َتَذُرنَّ  :-به عنهم
 -رضي هللا عنهما-صاحلني، كما جاء عن ابن عباس 
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وَمن بعده ِمن أئمة الدعوة أّن ما عليه كثري من املسلمني من بناء املساجد  -رمحه هللا-كما بنّي الشيخ 
يظن فيهم الصالح، مث الطواف حوْلا، واّلستغاثة أبصحاهبا، والتقرب  والقباب على قبور صاحلني، أو من

أّن هذا بعينه هو من جنس شرك قوم نوح، وشرك  :إليها أبنواع القرابت من النذور والذابئح والصدقات
 .املشركني من العرب

ذا الزمان يُشركون يف أغلظ من شرك املتقدمني، فإّن املشركني يف ه: بل َبنيَّ الشيخ أّن شرك هؤّلء املشركني
الرخاء والشدة، وأّما الذين حكى القرآن شركهم، فإهّنم كانوا ُيشركون يف الّرخاء وُُيلصون يف الشّدة، نعم، بنّي 

أّن ما يفعله القبوريون من اّلستغاثة ابألموات من بُ ْعٍد وقُ ْرب، : الشيخ إمام الدعوة وَمن جاء بعده من محلتها
سفر إىل قبورهم، لذلك أنّه عني الشرك األكرب، املنايف ألصل التوحيد الذي بعث هللاُ وطلب احلوائج منهم، وال

َفُعَك  : به الرسَل من أوْلم إىل آخرهم، كما بنّي هللاُ ذلك يف كتابه، كقوله تعاىل َوّل َتدُْع ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ّل يَ ن ْ
 (106: يونس) اِلِمنيَ َوّل َيُضرَُّك فَِإْن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإذاً ِمَن الظَّ 

َوَمْن َأَضلُّ ممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َمْن ّل َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم  :وقال تعاىل
 (5: األحقاف) َغاِفُلونَ 

كفاٌر، مشركون، ولو زعموا أّن أصحاهبا وسائط بينهم وبني هللا، فإّن هذا هو   -عندالشيخ-فُعّباد القبور هم 
َوالَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإّلَّ لِيُ َقرِّبُواَن ِإىَل اَّللَِّ  :ما كان يزعمه املشركون األولون، كما قال تعاىل

 (3من اآلية :الزمر) زُْلَفى
َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤّلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اَّللَِّ ُقْل  :وقال تعاىل أَتُ نَ بُِّئوَن اَّللََّ َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ّل َيُضرُُّهْم َوّل يَ ن ْ

َماَواِت َوّل يف اأْلَْرِض ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل  ا ُيْشرُِكونَ مبَا ّل يَ ْعَلُم يف السَّ  (18: يونس)  َعمَّ
ر هؤّلء املشركني  مل يكّفر إّل من كّفره هللا، كما ذكر يف رّده على َمن افرتى  :-من القبوريني-فالشيخ إذا كفَّ

ر اجلاهَل ِمن هؤّلء حىت تقوم  عليه كما تقدم، ومع ذلك فقد نُِقل عن الشيخ يف بعض املواضع أنّه ّل ُيَكفِّ
-إّن الشيخ  : له أّن ما يفعله شرك ابهلل، ينايف شهادة "أن ّل إله إّل هللا"، فغاية ما يقالعليه احلجة، وُبنّي 

يكّفر هؤّلء القبوريني، الذين يستغيثون ابألموات، ويدعوهنم من دون هللا، يكّفرهم ابلعموم، ّل  -رمحه هللا
 .يكّفرهم أبعياهنم، حىت تقوم عليهم احلجة

 
إهّنم يكفرون ابلعموم،  : سنة يف َمن كفروهم ِمن أصحاب املقاّلت الكفرية، أيوهذا هو منهج أئمة أهل ال

 .فيتوقف على وجود شروط التكفري، وانتفاء املوانع، كما هو مقرر يف كتب العقائد : وأما تكفري املعني
هل البدع هي من ورثة خصومه من أ -رمحه هللا-وهبذا يتبنّي أّن هذه احلملة يف هذه األايم على دعوة الشيخ 
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 مؤسسة وقف الش

 

 5 إعداد: اللجنة العلميّة

 

من الرافضة، والصوفية؛ ملّا وجدوا متنّفساً، وُُتّيئ ْلم أن يكشفوا عن نواايهم، وذلك بسبب ضعف  : واألهواء
كثري من مُحاة هذه الدعوة املباركة، وَّتّلي بعضهم عنها، وانضمامه إىل صفوف املناوئني، ولو يف بعض ابطلهم، 

مل أيتوا جبديد؛ بل استجروا ما ورثوه عن أسالفهم،  -السلفيةاملعادية للدعوة -فلم أيِت أصحاُب هذه احلملة 
 .وأظهروه يف مؤلفات ومقاّلت، كما صنع من قبلهم
فستبقى دعوة التوحيد والسنة حمفوظة حبفظ هللا، ابقية : ومع كثرة هؤّلء اخلصوم، وما لديهم من إمكاانت

ا الزََّبُد فَ َيْذَهُب  فهم، حىت تقوم الساعة،ببقاء الطائفة املنصورة، اليت ّل يضرهم من خذْلم، وّل من خال َفَأمَّ
َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث يف اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اَّللَُّ اأْلَْمثَالَ  ا َما يَ ن ْ وهللا أعلم، وصّلى هللا  (17 :)الرعد ُجَفاًء َوأَمَّ

 ه 1429/10/11: حرر يفوسّلم على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني. ه  
  

 : أماله
 الربّاك عبدالّرمحن بن انصر

 
 
 


