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  تقدمي صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ
  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

  واملشرف العام على املركز 
  والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني-احلمد هللا رب العاملني 

  . أما بعد
فإن أجل نعم اهللا تعاىل على املؤمنني أن بعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياته 

 إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، r ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة، فدعا
 لعباده الدين، وأمت عليهم النعمة، ورضي U وجاهد يف اهللا حق جهاده، حىت أكمل اهللا

  . ناهلم اإلسالم دي
 أفضل - تعاىل - إىل الرفيق األعلى، محل شرف الدعوة إىل اهللا r وملا انتقل الرسول

اخللق من بعده، خلفاؤه الراشدون، وصحابته الكرام، وخيار األمة يف كل زمان، عمال 
@U }  ö بقوله è% ¾ÍnÉã» yd þí Í?äÎ6yô (#þqãã ÷ä r& í n< Î) «! $# 4 4í n?tã >ouéçÅÁt/ O$ tR r& Ç t̀Bur ÓÍ_ yèt6̈?  ومسارعة )1( } ) #$

r }  ô إىل نيل فضيلة الدعوة إىل اهللا، وحيازة السبق يف االقتداء بالرسول t̀Bur ß |̀¡ôm r& Zwöqs% 

£̀J ÏiB !% tæyä ín< Î) «! $# ü@ ÏJ tã ur $ [sÎ=» |¹ tA$s%ur ÓÍ_ ¯R Î) z̀ ÏB tûüÏJ Î=ó¡ßJ ø9 $# ÇÌÌÈ  {  )2(  .  

 جبزيرة العرب خريا، فبعث فيها - تعاىل -ويف القرن الثاين عشر اهلجري أراد اهللا 
إىل اهللا تعاىل على بصرية،  يدعو - رمحه اهللا -اإلمام ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

وقيض اهللا هلذه الدعوة من يناصرها بقوة السلطان، ويضم إىل احلجة والربهان قوة السيف 
 فأحيا اهللا ذه الدعوة املباركة من - رمحه اهللا -والسنان، وهو اإلمام حممد بن سعود 

 قد انتشر؛ معامل الدين ما كان قد اندرس، وأمات ا من مظاهر الشرك والبدع ما كان
 هي القاعدة األساس اليت بنيت عليها الدولة السعودية - تعاىل -فكانت الدعوة إىل اهللا 

                                         
  .  108:  سورة يوسف آية) 1(
  .  33:  سورة فصلت آية) 2(
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  . منذ عهدها األول
وقد قويت هذه الدعوة، ورسخ بنياا، واتسع نطاقها، وتعددت وسائلها يف عهد 

 على القرآن  الذي أعاد جمد البالد، وأنشأ دولة قوية بناها- رمحه اهللا -امللك عبد العزيز 
 كما وصفه خادم احلرمني - يرمحه اهللا -والسنة، وحكم فيها الشريعة اإلسالمية، وكان 

يؤمن إميانا مطلقا بأنه ال يتوفر للعقيدة عزة   " : يف إحدى خطبه- حفظه اهللا -الشريفني 
 وانتشار وخلود إال يف ظل كيان آمن مطمئن، يقوم على رعايتها، وتبليغها، والدعوة إليها،

  ". والدفاع عنها 
وقد سار أبناؤه الربرة على املنهج القومي الذي انتهجه والدهم، مؤكدين يف كل 

وكان من اهتمام خادم احلرمني الشريفني بالدعوة . مناسبة متسكهم به وحرصهم عليه
 بإنشاء وزارة تستقل ذا العبء فتكون أقدر على أداء - حيفظه اهللا -اإلسالمية أن أمر 

  . حتقيق أهدافها، وهي وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادواجبها و
وقد أدركت الوزارة أن اجليل اجلديد الذي نشأ يف نعمة ورخاء واستقرار ال نظري له 

 اجلهود مثيف أكثر دول العامل، قد خيفى عليه قدر هذه النعمة اليت من اهللا علينا ا بفضله، 
 يف حتكيم شريعة اهللا، - طيب اهللا ثراه -امللك عبد العزيز : لدولةاليت بذهلا مؤسس هذه ا

  . وإقامة شعائره، والدعوة إىل اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
الدعوة يف عهد  "  ومن مث نظمت الوزارة يف العام املاضي ندوة علمية حتت عنوان

، واستمرت مخسة أيام  هـ2/1420 /23انعقدت يف الرياض يف  " امللك عبد العزيز
 اليت كانت من - رمحه اهللا -قدمت فيها حبوث قيمة استعرضت صفات امللك عبد العزيز 

 يف جناحه يف تأسيس احلكم على قواعد - بعد توفيق اهللا تعاىل -األسباب الرئيسية 
  . اإلسالم، وحتدثت عن منهجه يف الدعوة إىل اهللا، واألساليب اليت اختذها يف هذا املضمار

ولتعميم الفائدة من حبوث هذه الندوة، رأت الوزارة أن تنشرها يف جملد واحد؛ ليطلع 
 على سرية مؤسسي هذه الدولة ومنهجه الذي التزمه أبناؤه - خباصة شبابنا -القراء 

  . الربرة، وليستفيد منه العاملون يف جمال الدعوة اإلسالمية يف داخل البالد وخارجها
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ا الكتاب، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وأن يوفقنا ملا أسأل اهللا أن ينفع ذ
  . حيبه ويرضاه

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  الدعوة 
  قبل عهد امللك عبد العزيز 

  
  
  
  

  إعداد 
  أمحد بن عبد العزيز البسام  الدكتور

  لقصيم  فرع ا-عضو هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  الدعوة قبل عهد امللك عبد العزيز 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

.... احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  وبعد 

فقد كان القائمون بالدعوة إىل اهللا هم العلماء وطلبة العلم الذين كانوا يقومون مبهام 
التوجيه والنصح واإلرشاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، متعددة من التعليم و

واحلديث عن الدعوة قبل عهد امللك عبد . والقضاء بني الناس حسب الشريعة اإلسالمية
  .  ميكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام- رمحه اهللا -العزيز 
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  القسم األول 
   الدعوة قبل الدعوة اإلصالحية وقيام الدولة السعودية األوىل

: يتضمن احلديث عن الدعوة قبل الدعوة اإلصالحية وقيام الدولة السعودية األوىل
وكانت املنطقة تعاين من عدم وجود حكومة مركزية بعد سقوط الدولة األخيضرية منذ 

 وكان من اآلثار الطبيعية واملتوقعة لذلك هو انتشار الفوضى )1( القرن اخلامس اهلجري
 وتدهور األوضاع االقتصادية، وتأثري ذلك كله سلبا على احلركة السياسية، وانعدام األمن،

   .التعليمية
لذلك كان التعليم مقصورا على أبناء األسر امليسورة اليت تستطيع حتمل تكلفة دراسة 
أبنائهم دف رفع اجلهل عنهم، وانتظار إكماهلم دراستهم ملساعدة آبائهم يف جتارم، 

 أبنائهم لتويل منصب اإلمامة يف أحد املساجد ألن قسما من وتطلع بعض األولياء إىل تأهل
املساجد يف بلدان جند هلا أوقاف تشجع الكثري من الناس على تويل إمامتها، ومن ذلك 

 ومسجد )3(   وهي املسجد العتيق)2(  األوقاف اخلاصة بثالثة مساجد يف بلدة أشيقر

                                         
، جملة كلية اللغة العربية والعلوم   األخيضرية انظر عبد اهللا بن يوسف الشبل الدولة األخيضريةعن الدولة) 1(

  .   466-459 هـ طباعة جامعة اإلمام ص 1396 لعام 6، ع   االجتماعية
 ،  ، صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار ، انظر عنها حممد بن عبد اهللا بن بليهد تقع يف مشال الوشم) 2(

  .  16 ص 3 هـ ج 1399الطبعة الثانية 
وإلمام املسجد العتيق نصف الصدقة وله أرض يف ابن قضيب يف العامرية نصف : ( جاء يف وصية الواقف قوله) 3(

خنلها وأثلها وله ربع أثل حايط عقبه املرتفع ومخسة أسهم من تسعة يف قطعة أرض يف علو أرض أم غامن 
 القصبة ونصيبهم من النخل وله أحيمري بنت ابن مني املعروف بفيد اإلمام ونصيبه من النخل ونصف أرض فيد

وله خارج السور أرض تدعى أرض املطوع وطالعتها وله سدس حويطة العاقول ومخس زميقه وربع مقلب 
ونصيبه من النخل وله من أربعة وعشرين سهم ) كلمة غري واضح(اللبدان وسهم من اثنعشر سهم من أرض 

 ومشيليه وله من ابن خراش إذا خرج منه السراج سبعني وزنه باألول وله ثلثي أعال أرض بن أسلم من ابن ناجم
، انظر امللحق رقم  وثيقة خمطوطة من ورقة واحدة لدى صاحل الرزيزا يف أشيقر) وربع البليهدي يف الفرعه

)1(  .  
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  . )2(  واملسجد الشمايل)1( الفيلقيه
ضاع االقتصادية مانعة النتشار التعليم األويل وهو تعليم الكتاتيب وإذا كانت األو

فكان من الطبيعي أن تكون املعوقات أكرب بالنسبة للتعليم املتقدم الذي مل يتوفر إال لقسم 
  . أقل من أبناء اتمع، وهم الذين يأت هلم الظروف املادية والرغبة يف مواصلة التعليم

ز العلمية اليت خرجت الكثريين من العلماء الذين تولوا وكان هناك عدد من املراك
 كما أن هناك عددا من البلدان اليت تصدى )3( مناصب التعليم والقضاء يف بلدام وغريها

فيها بعض العلماء للتدريس واإلفتاء والتأليف ونسخ الكتب وكتابة وثائق املعامالت بني 
  :  وطلبة العلم، ومن هذه املراكز والبلدانالناس، وخترج على أيديهم جمموعة من العلماء

  أشيقر
وتعد أكرب املراكز العلمية يف جند قبل الدعوة اإلصالحية، ومن علماء هذا املركز 
الشيخ حممد بن أمحد بن بسام الذي عينه شريف مكة قاضيا يف عالية جند يف القرن العاشر 

                                         
يه وليس له يف األرض نصيب وله حويط وإلمام مسجد الفيلقيه ربع خنل ابن عق:   جاء يف وصية الواقف قوله) 1(

الصفر مصروف إليه واال فهو وقف على مسجد الرييعيه قبل ميلك وله عشرون وزنة يف ابن غداف يف حق 
، وثيقة   )العامل وله ما فضل بعد إعالق ثالثة أشهر رجب وشعبان ورمضان يف وقف الرزيزا يف احلكمية

  .  )2(، انظر امللحق رقم  يف أشيقر، لدى صاحل الرزيزا  خمطوطة من ورقة واحدة
املسجد .  وإلمام مسجد الشمال أرض علي الدبياوي إذا خرج منها سراج يف(جاء يف وصية الواقف قوله ) 2(

العتيق وله صربة اجلنينة وله أرض القصيب خالصة وربع أرض اجلنيين والشميلي يف البديعة طالع سدسهن البن 
، وثيقة خمطوطة من ورقة   ) يف اجلمعية فيه يومئذ مقفزيه ونتجهايوسف وربع أرض حويط حممد ومغرس

  .  )3(، انظر امللحق رقم  ، لدى صاحل الرزيزا يف أشيقر واحدة
، وذكر منه الشيخ عبد احملسن   جاء يف وثيقة تارخيية حتدث فيها كاتبها عن مشايخ الشيخ عثمان بن عبد اجلبار) 3(

، والشيخ عبد  ، لدى الباحث ، وثيقة خمطوطة من ورقة واحدة   والزبريالشارخي وقال عنه أنه قاضي الكويت
احملسن من بلدة الفرعه وأخذ العلم عن علماء أشيقر مث رحل إىل األحساء وأخذ عن علمائها مث انتقل بعد ذلك 

،  ، الرياض  ، دار العاصمة   ط2،   ، علماء جند خالل مثانية قرون ، عبد اهللا بن عبد الرمحن  البسام-إىل الزبري
  .  29 - 28 ص 5، ج   هـ419
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رس على يديه عدد من كبار  الذي د)2(  والشيخ حممد بن أمحد بن إمساعيل)1( اهلجري
 وغريه، ومن الوثائق )3( الشيخ عبد اهللا بن ذهالن: علماء جند يف القرن احلادي عشر أمثال

 ومن كتاباته )5(   والشيخ حسن أبا حسني)4(  اليت كتبها رمحه اهللا وثيقة وقف آل سكران
 وجاء يف -  رمحه اهللا-العلمية نسخة لكتاب الرد على النصارى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  : -آخر النسخة قول الشيخ حسن رمحه اهللا 
وكتبه لنفسه فقري عفو ربه الراجي رمحة ربه أرحم الرامحني حسن بن عبد اهللا بن " 

حسن بن علي بن محد أبا حسني حامدا اهللا ومصليا على نبيه ومسلما، وكان الفراغ رابع 
ى اهللا على نبينا حممد عدد ما  هـ سنتني بعد املائة واأللف وصل1102شهر رمضان سنة 

  . )6(  " ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

                                         
، وتوىل منصب القضاء يف   ، ولد يف أشيقر وأخذ عن علمائها  هو الشيخ حممد بن أمحد بن منيف بن بسام) 1(

، وهو من علماء النصف الثاين من القرن العاشر اهلجري   أشيقر وعينه شريف مكة قاضيا يف عالية جند
  .  )502-500 ص ق 5، علماء ج  البسام(

، وجد واجتهد حىت صار من   ، ولد يف أشيقر وأخذ عن علمائها هو الشيخ حممد بن أمحد بن إمساعيل السبيعي) 2(
، ومن أعماله العلمية نسخة لكتاب التبيان يف آداب محلة القرآن   كبار العلماء ولقب بعالمة الديار النجدية

  .  )493 -487، هـ  5، علماء ج  مالبسا( هـ 1059 عام - رمحه اهللا-، وكانت وفاته للنووي
، وأخذ عن علمائها وغريهم من العلماء النجديني مث انتقل إىل  ولد الشيخ عبد اهللا بن حممد بن ذهالن يف العيينة) 3(

 عام - رمحه اهللا-، وتويف ، وخترج على يديه عدد كبري من علماء جند الرياض وتوىل فيها القضاء والتعليم
  .  )414-411 هـ 4، ج  علماء،  البسام( هـ 1099

  .  )4(، انظر ملحق رقم   ، لدى الباحث ثالث ورقات خمطوطة) 4(
،  ، وتوىل القضاء يف أشيقر  ، ويف سفره إىل احلج أخذ عن علماء مكة ولد يف أشيقر وأخذ عن علمائها) 5(

  .  )48-46، ص  ، علماء البسام( هـ 1123 عام - رمحه اهللا-وكانت وفاته
  .  )5(، انظر امللحق رقم  ، لدى أحد العلماء يف عنيزة ة األخرية من املخطوطةالورق) 6(
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  العيينة 
 وتعترب املركز الثاين من املراكز العلمية يف جند قبل )1( وتقع يف مشال غرب الرياض

الدعوة اإلصالحية بعد مركز أشيقر، وكانت هذه البلدة منذ نشأا يف منتصف القرن 
ا للعلماء، ومنهم الشيخ أمحد بن عطوه الذي ولد يف هذه البلدة يف التاسع اهلجري موطن

النصف الثاين من القرن التاسع، وبعد دراسته على العلماء النجديني رغب يف التزود من 
العلم فرحل إىل الشام وأخذ عن علمائها احلنابلة مث عاد إىل جند وأصبح مرجع علمائها يف 

  . )2(  هـ948 يف اجلبيلة عام -ه اهللا  رمح-التعليم والفتوى إىل وفاته 
، "طرف الطرف يف مسألة الصوت واحلرف  "  ومن مؤلفاته رمحه اهللا رسالة تدعى

  . وتضمنت الدفاع عن أصحاب اإلمام أمحد وأهل احلديث والرد على تسميتهم باحلشوية
وكان السبب املوجب هلذا (  :وأشار يف مقدمة هذه الرسالة إىل سبب كتابتها فقال

الكالم وقوع أمر غريب حيار منه اللبيب ويتعجب منه األريب، وهو الطعن على أصحاب 
وما يصدر هذا القول إال عن حقد   "  حشوية " اإلمام أمحد وأهل احلديث وتسميتهم

خبيث، وأم بإثبات احلرف والصوت يف كالم اهللا تعاىل من الكفار املستوجبني لذلك 
اهللا لقائله جزاه ونسأل اهللا العافية مما ابتاله فإم مل دخول النار، وهذا قول شنيع جعل 

   . )3(  يزالوا بالسنة ظاهرين وبعروا الوثقى متمسكني
وجاء يف  "  بغية الوافد وغنية القاصد "   منسك بعنوان- رمحه اهللا -ومن كتاباته 

شرور احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من  " :مقدمته قوله
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وبعد فهذا كتاب وضعته 

                                         
 1398،  ، معجم اليمامة ، املعجم اجلغرايف للمملكة العربية السعودية انظر عنها عبد اهللا بن حممد بن مخيس) 1(

  .  205 -198 ص 2هـ ج 
  .   552 -544 ص 1، ج  ، علماء البسام) 2(
  .  ، لدى الباحث املوجود منها إحدى عشرة ورقةخمطوطة ناقصة و) 3(
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بغية  "  يف مناسك احلج واف مبقاصده وأحكامه حاو لقواده وضوابطه وأقسامه، ومسيته
   . )1( ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب وخامتة  "  اصدالوافد وغنية الق

ومن علمائها الشيخ سليمان بن علي بن مشرف جد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، 
 وله عدد كبري )2( وقد انتهت إليه الرئاسة يف العلم، وخترج على يديه عدد من طلبة العلم

  . )3( يعة اإلسالميةمن الفتاوى منها رسالة حتدث فيها عن موضوع الضمان يف الشر

                                         
  .  خمطوط لدى الشيخ عبد اهللا البسام مبكة املكرمة) 1(
  .  372 -366 ص 2، ج  البسام) 2(
  .  )6(، انظر امللحق رقم  ، لدى الباحث خمطوطة من ورقتني) 3(
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  الرياض 
 ومن )1(  ومن علماء هذا املركز يف القرن العاشر اهلجري الشيخ إمساعيل بن رميح

أما بعد  " :ومما جاء يف مقدمته قوله".. حتفة القلب يف املسائل الغرائب   " كتاب: كتاباته
 أمنح ا فهذه مسائل غرائب مما تدعو إليها احلاجة نقلتها من كتاب اإلقناع وغريه،
 وله )2( مستفيدا وأنفع كل مستزيد أرجو بذلك من اهللا الثواب واملساحمة يوم احلساب

   . )3( "  الدر املنظور يف غرائب العلوم  " كتاب
وكانت شهرة الرياض كمركز علمي يف القرن احلادي عشر بعد أن انتقل إليها الشيخ 

لنجدية من العيينة، وتوىل فيها القضاء عبد اهللا بن حممد بن ذهالن املوصوف بعالمة الديار ا
 ومن أعماله العلمية فتاويه واجتهاداته )4( والتعليم، وخترج على يديه العديد من علماء جند

اليت حفظها تلميذه الشيخ أمحد املنقور يف كتابه املعروف بالفواكه العديدة يف املسائل 
  : املفيدة، حيث جاء يف مقدمته قوله

 مفيدة وقواعد عديدة وأقوال مجة وأحكام مهمة خلصتها من وبعد فهذه مسائل" 
كالم العلماء ومن كتب السادات القدماء وأجوبة اجلهابذة الفقهاء وغالبها بعد اإلشارة 

   ."من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد اهللا بن حممد بن ذهالن 
ق مبايعة بني كتابة وثيقة تتعل: ومن كتاباته رمحه اهللا للوثائق اخلاصة مبعامالت الناس

وكتبه وأثبته   "  :حممد بن علي بن فرهود وأمحد بن عبد اهللا البكري جاء يف آخرها قوله
 احلنبلي عفي عنه وصلى اهللا على )5( الفقري إىل اهللا سبحانه عبد اهللا بن حممد بن ذهالن

                                         
هرهم الشيخ حممد بن مانع بن هو الشيخ إمساعيل بن رميح بن جرب التميمي أخذ العلم عن علماء جند وأش) 1(

 1، ج   ، علماء  البسام( هـ 970 يف حدود عام - رمحه اهللا-، وكانت وفاته  ، وتويل القضاء يف بلده  شربمه
  .  )569-567ص 

  .  )7(، انظر امللحق رقم  ، لدى أحد العلماء بعنيزة خمطوط) 2(
  .  )8(انظر امللحق رقم ،  ، لدى الباحث املوجود نقل عنه يف خمطوطة من ورقة واحدة) 3(
  .   413 -412 ص 4، ج  ، علماء البسام) 4(
  .  3 ص 1، ج    هـ1399،  2، ط   ، دار األفاق بريوت ، الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة  أمحد املنقور) 5(
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   . )1( وآخرها غري واضح " ..سيد

                                         
  .  )9(، انظر امللحق رقم  ، لدى الباحث  وثيقة خمطوطة من ورقتني) 1(
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  )1(عنيزة 
كة التعليمية يف هذه البلدة وكانت ويعتر الشيخ عبد اهللا بن عضيب مؤسس احلر

 هـ وأخذ العلم عن علماء بلده مث ارحتل إىل 1070والدته يف سدير يف حدود عام 
أشيقر ودرس على علمائها، مث انتقل إىل املذنب ومنها إىل عنيزة حيث توىل القضاء 
رية والتعليم فيها، وخترج على يديه عدد من العلماء الذين صار هلم أثر كبري على مس

 الذي حصل من شيخه علي )2( التعليم يف عنيزة ومن أبرزهم الشيخ محيدان بن تركي
  : إجازة جاء يف مقدمتها قوله

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد فإن علم الفقه طود " 
يف نيله وكان ممن اشتغل  " :وبعد إكمال املقدمة قال " شامخ صعب مرتقاه وبعيد منتهاه

إىل آخره .. وطلبه حسب اإلمكان محيدان بن تركي بن محيدان، وقد قرأ علي املنتهى
قراءة حبث وإتقان على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل، فلما رأيت 

 ورمبا روى عين من )4(  يفيت بالصحيح بعد مراجعة املنقول من)3(  فهمه الثاقب أجزت
 عن شيخه حممد بن أمحد بن إمساعيل من )5( أمحد بن حممد القصريرواييت عن شيخي 

روايته عن شيخه أمحد بن حممد بن مشرف من روايته عن شيخه أمحد بن حيىي بن عطوة 
                                         

، ويقول عنها  ن السابع اهلجري وأول من سكنها هو زهري بن جراح السبيعينشأت هذه البلدة يف القر) 1(
الشيخ حممد العبودي بأا مدينة األدب والتاريخ يف القصيم وأا األم اليت أجنبت العديد من الشعراء واملؤرخني 

تاريخ بعض ،  حممد بن مانع نبذة يف تاريخ عنيزة وقضاا وأمرائها ملحق ضمن كتاب إبراهيم بن عيسى(
 1340 هـ إىل 700احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بعض األعيان وأنسام وبناء بعض البلدان من عام 

،  ، مطابع الفرزدق ، معجم بالد القصيم  ، حممد العبودي 232 هـ ص1386، الرياض   دار اليمامة-هـ
  .   1639 ص 4 هـ ج 1410 ط2،   الرياض

  .  52 -41، ص  ، ج ، علماء البسام) 2(
  .  كلمتان غري واضحتني) 3(
  .   عدة كلمات غري واضحة) 4(
، ولد يف بلدة أشيقر وقرأ على علمائها فمهر يف  هو الشيخ أمحد بن حممد بن حسن القصري الوهيب التميمي) 5(

، ومن تالميذه ابنه الشيخ  ، وتتلمذ عليه عدد من الطالب من أشيقر وخارجها الفقه وشارك يف علوم أخرى
  .  516 -511 ص 1، ج  ، علماء  البسام(، والشيخ حسن أبا حسني وغريهم   ، والشيخ ابن عضيب مدحم
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  . " من روايته عن شيخه العسكري رمحهم اهللا
قال ذلك عجال عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عضيب  " :وجاء يف آخر اإلجازة

اعة منهم حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا أبا اخليل وصاحل بن حممد بن عبد وذلك حبضرة مج
  . )1( هـ1140اهللا الصائغ وغريهم جرى ذلك يف شوال سنة 

ومن الطلبة اآلخرين الذين درسوا على الشيخ ابن عضيب الشيخ صاحل الصائغ 
 والشيخ والشيخ منصور بن تركي، والشيخ حممد أبا اخليل، والشيخ سليمان بن زامل،

 ومن طالم الشيخ حممد بن عبد )2( حممد بن زامل، والشيخ عبد اهللا بن إمساعيل وغريهم
 ومن أعماله العلمية نسخة لرسالة الشيخ ابن عطوه يف موضوع الصوت )3( العزيز الربدي

   . )4( واحلرف
ومن األعمال العلمية للشيخ ابن عضيب نقله لفتاوى بعض العلماء، ومن ذلك نقله 

 على مسائل وردت عليه من تلميذه أمحد القصري وجاء )5( جابات للشيخ سليمان بن عليإ
قال ذلك سليمان بن علي جميبا ملريده أمحد بن حممد القصري غفر اهللا هلما  " :يف آخرها

   . )6( "  ونقل ذلك من خطهما بعد معرفته عبد اهللا بن أمحد بن عضيب
  : ردة يف القرآن، ومما جاء يف آخره قولهوللشيخ ابن عضيب نظم يف الظاءات الوا

   أربع يا صاح قـد حصرت فهـذه
  ت قد أشـتبهت ءالكن سبعة ظا

   يف القرآن من الظاءات فامتحن ما
  )7( ول مؤمتنـع قـبالضاد بالذكر فامس

                                         
  .  وثيقة خمطوطة من ورقة واحدة لدى الباحي) 1(
  .  47 -46 ص 4، ج  ، علماء البسام) 2(
  .   116 -114 ص 6، ج  املرجع نفسه) 3(
  .  )10 (، انظر امللحق رقم ، لدى الباحث عدة ورقات خمطوطة) 4(
، مث انتقل إىل روضة   ، ولد يف أشيقر وأخذ عن علمائها هو الشيخ سليمان بن علي بن مشرف الوهيب التميمي) 5(

، وخترج على يديه عدد كبري من علماء  سدير ومنها إىل العيينة حيث استوطنها وتوىل قضاءها والتعليم فيها
  .  )372 -336 ص 2، ج   ماء، عل البسام( هـ 1079 عام - رمحه اهللا-، وتويف جند

  .  ، لدى الباحث أربع ورقات خمطوطة) 6(
  .  ، لدى الباحث ورقة خمطوطة واحدة )7(
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  )1( امعة

يف ومن أبرز علمائها الشيخ أمحد بن شبانة الوهيب الذي أخذ مبادئ الكتابة والقراءة 
بلده، مث رحل إىل أشيقر وأخذ عن علمائها ومنهم الشيخ أمحد القصري، وبعد عودته إىل 

 يف اية النصف األول من القرن الثاين - رمحه اهللا -بلده قام بالتعليم واإلرشاد إىل وفاته 
  . )2( عشر تقريبا

 اليت )3( ومن كتاباته العلمية إجابته عن رسالة من ابن أخيه الشيخ عثمان بن شبانة
 اهللا تعاىل وآتاه من )4( ..... غفر اهللا تعاىل لنا وله-ما يقول عمنا وشيخنا  " :جاء فيها

األوىل رجل باع مثرة خنل له على آخر :  يف حكم مسائل ثالث-الفضل دنيا وأخرى 
 املشتري من ضماا، مث تعيبت تلك الثمرة فجاءه املشتري يطلبه ما دفع إليه من )5( وأبرءه
إذا كان البائع : الثانية.  عليها)6(  ويقول أنا فاسخ بتلك العيب فقال البائع أبرأتين ممامثن

إذا باع :  الثالثة)7( لتلك الثمرة عامال لتلك النخل، هل حكمه حكم تلك املتقدم أمال
إنسان على آخر مبيعا مما حيتاج إىل توفية من كيل أو وزن وحنو ذلك فطالب البائع 

                                         
هي قاعدة منطقة سدير ومسيت ذا االسم لتجمع األودية والشعاب عندها أو لتجمع أسر كثرية من عدة قبائل ) 1(

، دراسة يف الداللة وأمناط  يف اململكة العربية السعودية، أمساء األماكن   حممد حممود حممدين(عند البدء بعمارا 
  .  )90 هـ ص 1413،  ، الرياض االشتقاق

  .  79 -77 ص 1، علماء ج  البسام) 2(
، وكانت  ولد الشيخ عثمان بن عبد اهللا بن شبانة الوهيب يف امعة وأخذ عن علمائها ومنهم عمه الشيخ أمحد) 3(

  .  )114 -113 ص 5، ج  ، علماء البسام (- رمحه اهللا-لقرن الثاين عشروفاته يف النصف الثاين من ا
  .   كلمة غري واضحة) 4(
  .   والصواب وأبرأه.  .  هكذا) 5(
  .   كلمة غري واضحة ولعلها حيدث أو حيصل) 6(
  .  أم ال:  هكذا والصواب) 7(
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خله عندك وأنت بري من ضمانه فهلك :  املبيع فقال املشتري له)1( تلكاملشتري بقبض ب
وقال البائع .  إيل الثمن)2( تلك املبيع أو تعيب فقال املشتري ما قبضت ذلك املبيع فدفع

فما احلكم يف ذلك؟ وصلى اهللا على نبينا حممد . أبرأتين من ضمانه فال حق لك علي
  ". وصحبه وسلم

احلمد هللا اجلواب واهللا سبحانه اهلادي   "  :محد قولهوجاء يف جواب الشيخ أ
 بعت من )5( إن { وقوله عليه السالم )4( .... بوضعr  اجلاحية أمر النيب)3( للصواب

 }  )7( ...تأخذ منه شيئا مب تأخذ مال أخيك فال حيل لك أن )6( ....أخيك مثرا فاصا
مسلم، فإذا علمت ذلك فاجلائحة وضعها الشرع يف ملك املشتري ومعنا براءة املشترى أنه 

  . إن أصاب الثمرة جائحة فأنت بريء فهذه براءة على شرط مستقل وهي باطلة
 على مالك وسواء كان بايع الثمرة العامل أو مالك األصل ما مل تبع مع أصلها أو تبع

األصل أو يؤخرها عن وقت أخذها املعتاد فإن أخر أخذها عن وقت أخذها املعتاد 
وجاء يف آخر اإلجابة قول ... الثالثة املبيع بكيل أو وزن. فالتألف من ضمان املشتري

قال ذلك كاتبه أمحد بن شبانة عفا اهللا عنهما وصلى اهللا على سيدنا  "  :الشيخ ابن شبانة
  .  )8(  " محممد وآله وسل

وأجاب رمحه اهللا عن ثالث مسائل تتعلق األوىل خبالف بني شركاء يف بري وتتعلق 
                                         

  .  ذلك:  هكذا والصواب) 1(
  .  هكذا والصواب فادفع) 2(
  .   حةكلمة غري واض) 3(
  .   كلمة غري واضحة) 4(
  .   كلمة غري واضحة ولعلها لو كما يف احلديث) 5(
  .  كما يف احلديث) فأصابته جاحنة(، ولعلهما  كلمتان غري واضحتني) 6(
لو بعت من أخيك مثرا فأصابته (، ونص احلديث   كما يف احلديث) حق رواه(، ولعلهما   كلمتان غري واضحتني) 7(

، سبل السالم   حممد الصنعاين) أن تأخذ منه شيئا مب تأخذ مال أخيك بغري حق رواه مسلمجائحة فال حيل لك 
  .  93 ص 2 ط 3، بريوت ج  ، دار الكتاب العريب شرح بلوغ املرام

  .  )11(، لدي الباحث انظر امللحق رقم   وثيقة خمطوطة من ورقتني) 8(
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  . )1( الثانية والثالثة حبكم األضاحي
ومن علماء امعة أيضا يف هذه الفترة الشيخ عبد اهللا بن أمحد بن سحيم الذي توىل 

وهاب بن سليمان بن  وقد كتب رسالة إىل الشيخ عبد ال)2( القضاء والتعليم يف بلده
  :  يستنكر فيها ما يفعله بعض املشعوذين، وجاء يف أول رسالته قوله)3( علي

من عبد اهللا بن أمحد بن سحيم إىل جناب األخ يف اهللا الشيخ املكرم عبد الوهاب بن " 
الشيخ سليمان بن علي، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد فاملرجو من إحسانكم 

ابا عن أحوال هؤالء الفقراء املنكرة من أخذهم النار وضرم أنفسهم تكتبون لنا جو
  . " باحلديد ونطوطهم من السطوح ولعبهم بذكر اهللا

وأطال الشيخ عبد الوهاب يف احلديث عن هؤالء وأعماهلم وحكم الشرع فيهم وقال 
ذه املنكرات فاهللا اهللا يف إنكار ذلك يا إخواين والتحذير عنهم وإنكار ه  "  :يف آخر رسالته

باليد واللسان ولوال ضيق الورقة لذكرنا كثريا من كالم العلماء وإنكارهم لذلك واهللا 
   . )4(  "  سبحانه وتعاىل أعلم

                                         
  .  40 -38 ص 4، ج   ء، علما ، البسام  ، لدى الباحث خمطوط من ورقة واحدة) 1(
  .  40 -38 ص 4، ج  ، علماء البسام) 2(
، ولد يف العيينة وأخذ عن والده وغريه من  هو الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف) 3(

 - رمحه اهللا- هـ1153علماء جند وتوىل القضاء يف العيينة مث تركها إىل حرميالء حيث تويف هناك يف عام 
  .  43-40 ص5، ج    علماء،  البسام

، انظر  عبد اهللا بن إبراهيم التركي يف اهلاللية/ ، صورة مهداة من األستاذ الفاضل  خمطوط من ثالث ورقات) 4(
  .   12امللحق رقم 
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  حوطة سدير
 ومن أبرز علمائها الشيخ أمحد بن )1( وتقع مشال الرياض بأكثر من مائة كيلو مترا

 يف طلب العلم ورحل إىل  هـ، واجتهد1067حممد املنقور، وكانت والدته يف عام 
الرياض عدة مرات لألخذ عن عاملها املشهور الشيخ عبد اهللا بن ذهالن، وكان أكثر 
زمالئه تسجيال لفتاوى واجتهادات شيخه حيث مجعها يف كتابه املسمى بالفواكه العديدة 

لى سعة يف املسائل املفيدة، وزاد عليها كثريا من أقوال العلماء النجديني وغريهم مما يدل ع
  . اطالعه رمحه اهللا

ومن كتاباته أيضا كتاب يف السفر وآدابه ويف احلج والعمرة وأحكامها، وله كتاب 
 - رمحه اهللا -يف التاريخ يعرف بامسه وتبدأ أخباره منذ منتصف القرن العاشر إىل وفاته 

  . )2(  هـ1125عام 
  روضة سدير 

عبد الرمحن بن عبد اهللا أبا بطني  ومن علمائها الشيخ )3(  وتقع يف مشال حوطة سدير
 ومن أعماله العلمية كتابه املسمى باموع فيما هو كثري )4(  هـ1121املتوىف عام 

الوقوع، وذكر يف مقدمته أنه اختصره من كتاب اإلقناع للشيخ موسى احلجاوي مع 
ى إضافات من شرح اإلقناع واملنتهى، وقد تصدى الشيخ عبد الرمحن للتدريس وخترج عل

 من 61يديه بعض الطالب ومنهم الشيخ عجالن بن منيع حيث جاء يف هامش الورقة 
ومجلة اهلوامش والتصحيحات خبط املصنف  " :الكتاب قول الشيخ إبراهيم بن عيسى

   . )5( " املذكور ومنها شيء خبط تلميذه عجالن بن منيع

                                         
  .  159، ص  ، املرجع السابق  حممدين) 1(
  .   522 -517 ص 1، ج  ، علماء البسام) 2(
  .  159، ص  ، املرجع السابق  حممدين) 3(
  .  94 ص 3، ج  ، علماء البسام) 4(
نسختان خمطوطتان إحدامها ناقصة يف أوهلا وأخرها لدى أحد طلبة العلم يف شقراء والنسخة الثانية يف مكتبة ) 5(

  .   )13(، انظر امللحق رقم  الرياض السعودية
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  ثادق 
 ومن علمائها الشيخ منيع )1( وتقع مشال غرب الرياض حبدود مائة وأربعني كيلو مترا

بن حممد العوسجي الذي أخذ العلم عن عدد من العلماء النجديني ومنهم الشيخ عبد اهللا 
بن ذهالن يف الرياض، والشيخ سليمان بن علي يف العيينة، مث رحل إىل األحساء ودرس 
على بعض علمائها وأشهرهم الشيخ عبد الرمحن بن عفالق، وبعد عودته إىل جند تصدى 

   . )2( للتدريس واإلفتاء
جاء " النقل املختار من كالم األخيار  "  :ومن أعماله العلمية رسالة يف العقيدة بعنوان

إن الباعث إلنشاء هذه الرسالة أين حضرت جملسا لبعض الشافعية يقال  " :فيها بعد املقدمة
يلزم الرضى  يقرر يف الفقه وقرر أن مذهب الشافعي أنه )3(  له حممد بن صاحل بن دوغان

، مث حتدث الشيخ منيع يف رسالته عن رأي احلنابلة "وجيب بكل مقضي مبغض أو حمبوب 
الذي يرى صوابه وهو أنه ال يلزم الرضا بكل مقضي فال يلزم الرضا باملرض والفقر 

  .  إال أنه ينبغي الصرب عليه)4( والعاهة
 )5( بن ربيعة العوسجي الشيخ حممد - يف تلك الفترة -ومن علماء هذه البلدة أيضا 

أحد تالميذ الشيخ منيع وقد كتب الشيخ حممد رسالة إىل شيخه الشيخ منيع ابتدأها 
بوصف شيخه بالقدوة والربكة، واالعتراف بفضله، مث لفت انتباه شيخه إىل استيائه من 
جر تكرار ختطئته له علنا، مث دخل بعد ذلك يف تفاصيل املسألة املختلف فيها واملتعلقة باحل

                                         
  .  122  ص1، املرجع السابق ج   ، وانظر عنها البليهد 115، ص  ، املرجع السابق  حممدين) 1(
  .   448 -446 ص 6، ج  ، علماء البسام) 2(
، تاريخ األحساء املسمى حتفة املستفيد بتاريخ  حممد األحسائي(آل دوغان ينتسبون إىل املهاشري من بين خالد ) 3(

  .  32 ص 1 هـ ج 1379،  ، مطابع الرياض األحساء يف القدمي واجلديد
  .  )14(، انظر امللحق رقم   عبد اهللا البسام مبكة املكرمة، لدى فضيلة الشيخ خمطوط من ورقة واحدة) 4(
، والشيخ عبد اهللا بن  ، ودرس على علماء جند ومنهم الشيخ أمحد القصري  ولد الشيخ حممد بن ربيعة يف ثادق) 5(

 ص 5، علماء ج   البسام( هـ 1158 عام - رمحه اهللا-ذهالن والشيخ منيع العوسجي وكانت وفاته 
531-534(  .  
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  . )1( على املريض مرضا خموفا
 بن مشرف )2( وقد كتب الشيخ منيع رسالة إىل الشيخ إبراهيم بن سليمان بن علي

يناقشه فيها عن وقف معني، وعن وثيقة يقول إن الشيخ ابن ربيعة يقول إنه أرسلها إىل 
  . الشيخ املنقور

قة من الشيخ إبراهيم  على رسالة ساب- نظما -وقد بدأ الشيخ منيع رسالته يف الثناء 
  : إليه فقال

  ا ـذبا مستودعــاب مهــ الكتورد
   يـــت فـــألفي )3( ر إذاــفق
  اــر دون أدىن حسنهـر تقاصــفق

 

  

 

   الفصاحة والبالغة أمجعا كل
   ألفاظهـا در الكـالم مرصعا

  قس وســحبان أبـى وتتعتعـا 

 
  

  :  يف آخر نظمه قولهوجاء
  ط بكله  أوسـع أن حيـيفـالعلم

  واسـلم وناظمهـا عليـك مسـلم 
  ومسـلم بعـد الصالة على الذي 

 

  

 

   الذي أوحى الكتاب وأمسعا إال
  وعلـى اجلماعة أقرهم هذا معا 
  يدعى لفصل قضى احلساب ليشفعا 

 
  
مث  " -:  بدأ بالسالم ومدح الشيخ املرسل إليه ووالده نثرا بكلمات رقيقه جاء فيهامث

يت به الرقاع وألذ ما وعته منافذ األمساع وأشرح ما ركنت إليه إن من أحسن ما وش
                                         

  .  )15(، لدى الباحث انظر امللحق رقم  وثيقة خمطوطة من عدد ورقات) 1(
،  هـ وأخذ عن علمائها1070، ولد يف العيينة عام  هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف) 2(

 - 303 ص 1، ج   ، علماء البسام( هـ 1141 عام - رمحه اهللا-، وكانت وفاته وتوىل القضاء يف أشيقر
306(  .  

  .   كلمة غري واضحة )3(
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 )1( الطباع سالم بعطر البقاع وميأل الوهاد والبقاع دامي االتصال بعد االنقطاع إىل حضرة
االجتماع واملتفق علي فضيلته بالتواتر واإلمجاع، من ظهرت مشسه فغابت كواكب 

د حنو ستة أسطر من هذا الكالم الرقيق وبع " الزيف، وصعد منرب الوالية فصدع باحلق
  : املسجوع قال

 فحييته قبل فض )3( .... الس وانبثقت)2( وبعد فقد وصل مشرفك الذي أنارت" 
مث اعلم يا أخي أين  " :، مث قال بعد عدة أسطر"اخلتام وأنزلته من ساعته حمل اللثام 
   .. " عجمت أعواد أهل الزمان فألفيتها مرة

حلديث عن الدنيا وتغري أصحاا وحال اإلنسان فيها، مث دخل يف مشكلة مث أطال يف ا
، ويبدو أن "سعادة  " وقف يستفيد منه بعض أقاربه وهو عبارة عن خنلتني المرأة تدعى

الناظر على الوقفة يدعي العمل حبكم حكم به الشيخ ابن ربيعة ومل يصدقه الشيخ منيع يف 
  : سالة قول الشيخ منيعذلك، وجاء يف الربع األخري من الر

شكا يل ابن : فعاتبته على فعله واستشهدت به عليه من جهة خنليت سعادة، فقال يل" 
 مل آخذ الفؤاد باملشقة على )4( ....ناصر أن عليه خالف من الداخل منهما فسبحان اهللا

 ابن ناصر مث هو ال واقف وال موقف عليه يقطع حظ املساكني فيها حلظ التوسعة على ابن
ما يفهم ابن بسام مسألة واحدة، ومسعت : ناصر، وقد مسعته حال والية ابن بسام يقول

   ..منه ميينا ما يتوىل القضاء أفضل من ابنه
وإذا كانت اجلماعة اليت ذكرمت موافقني لكم فهو الشاهد لكم باإلنصاف والصواب 

 على الضالل عند االختالف فإن احلق مع اجلماعة وال حكم للشذاذ ولن جتتمع األمة
 وخالفهم يف الرضا واحد فقد دل إمجاعهم دونه )5( ....وباهللا املعاذ إذا اجتمع الناس يف
                                         

  .   كلمة غري واضحة) 1(
  .   كلمة غري واضحة) 2(
  .   كلمة غري واضحة) 3(
  .  كلمتان غري واضحتني) 4(
  .   كلمة غري واضحة) 5(
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على عقله أنه فاسد، أنا أحبه وال أحب أنه فعل فعلة يزري عليه ا، وأنا عرفت من 
سليمان بن موسى ما ترك النقلة إال من باب املداراة وأظن األمر يؤول إليه إن كانت نفس 

تك جمت الرجوع عليه وال ينبغي لك أن متكنت من إلية الكبش أن ترضى عنها مه
باملصران والكرش، والوثيقة يقول ابن ربيعه إنه أرسلها إىل املنقور وال تقطعوا عنا املراسلة 

 ودمتم ساملني )1( وعمو بالسالم اجلزيل من يعز عليكم خصوصا الشيخ حممد بن علي
   ". )2( فقري منيع بن حممد بن منيعحمبكم ال. وحمروسني والسالم

                                         
 هـ كما ورد يف هامش 1126، املتوىف يف عام   والشيخ حممد بن علي هو الشيخ حممد بن علي بن عيد) 1(

  .  لةالورقة الرابعة من الرسا
  .   وثيقة خمطوطة من أربع ورقات لدى أحد طلبة العلم يف العيينة) 2(
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  حرمة 
 ومن علمائها الشيخ عبد اهللا بن عيسى املويسي الذي )1( وهي بلدة جماورة للمجمعة

 )2(  أخذ عن العلماء النجديني مث رحل إىل الشام ودرس على علمائها ومنهم الشيخ حممد
اهللا لعباده وهي التقوى أوصيك بوصية  " : الذي أوصى تلميذه املويسي بقوله)3( السفاريين

من متسك ا فقد متسك من الشريعة باجلانب األقوى طالع كثريا واقرأ قليال تكن عاملا 
جليال، من قرأ كل يوم مسألة صار عاملا يف سنة ومن قرأ مسألتني صار عاملا يف 

  . يشري إىل كثرة التكرار  "  )4(  سنتني
ه عن مسألتني تتعلق إحدامها بتأخري  إجابت- رمحه اهللا وعفا عنا وعنه -ومن فتاويه 

  : إقامة الصالة واألخرى تتعلق بالنكاح، وجاء يف جوابه عن املسألة األوىل قوله
بسم اهللا الرمحن الرحيم، اجلواب ومن اهللا أستمد الصواب نعم تأخري الصالة حينئذ " 

 الفضل أفضل ألن الصالة يف أول الوقت فضيلة ومن تأهب أوله أدركها فهو واملصلي يف
 أنه مل يزل يف صالة حيث انتظر الصالة، ومنها أن كثرة اجلمع )5( ...سواء ويزداد املؤخر

 ومنها لبثه يف املسجد وكان هذا خلقه عليه )6( ...أفضل، ومنها إسقاط الواجب عن
  . "الصالة والسالم، إن كثر الناس بادر أول الوقت وإن تأخروا انتظر

 وجوابه عن املسألة الثانية غري واضح وجاء يف آخر وبقية كالمه عن هذه املسألة

                                         
  .   42 ص 3، ج  ، املرجع السابق انظر البليهد) 7) ( 1(
  .   369 -364 ص 4، ج  ، علماء البسام) 2(
  هـ ودرس يف اجلامع األموي على يد عدد1114، ولد عام   هو الشيخ حممد بن أمحد بن سامل السفارينيي) 3(

، وله عدد من  ، وحصل منها على عدد من األجازات من املشايخ على رأسهم الشيخ عبد القادر التغليب
 1189 يف نابلس عام - رمحه اهللا-، وكانت وفاته املؤلفات من أشهرها العقيدة املعروفة بالعقيدة السفارينيية

قيق الشيخ بكر أبو زيد والدكتور عبد ، حت حممد بن عبد اهللا محيد السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة(هـ 
  .  239 ص 2 هـ ج 1416،  ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  الرمحن العثيمني

  .  ، لدى الباحث  خمطوطة من ورقة واحدة) 4(
  .   عدة كلمات غري واضحة) 5(
  .   كلمة غري واضحة) 6(
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واهللا أعلم قال ذلك كاتبه الفقري عبد اهللا املويسي وهو يقرئ السالم مجيع  "  :كالمه قوله
  . )2( "  بن أمحد وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه)1(  ...آل راشد واجلماعة ال سيما

د من العلماء وطلبة العلم الذين قاموا مبهام ومن هنا يتبني أن املنطقة كان فيهما العدي
التعليم والقضاء والتوجيه واإلفتاء والوعظ، إال أا كانت حباجة ماسة إىل رفع مستوى 
هذه املهام وتيسريها ألغلب أبناء اتمع، وتنقية الشعائر الدينية مما اختلط ا من البدع 

 إىل توحيد شتاا وحتويل إمارا واخلرافات يف بعض األماكن، كما أا حباجة أيضا
الصغرية وقبائلها املتصارعة إىل دولة واحدة تستطيع فرض األمن وتوفري االستقرار 

  . لرعاياها
 باتفاق اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد - واحلمد هللا -وقد حدث ذلك 

  .  وقيام الدولة السعودية األوىل- رمحهما اهللا -الوهاب 

                                         
  .   كلمة غري واضحة) 1(
  .   )16( امللحق رقم ، انظر ، لدى الباحث  وثيقة خمطوطة من ورقتني) 2(
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  ثاين القسم ال
  الدعوة يف عهد الدولة السعودية األوىل 

  مراحلها
  : يشتمل على احلديث عن الدعوة يف عهد الدولة السعودية األوىل

  :  بثالث مراحل- رمحه اهللا -مرت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 وقد اقتصرت على الدعوة إىل اهللا تعاىل باحلكمة )1( املرحلة األوىل يف حرميالء

 إىل العيينة حيث متكن من - رمحه اهللا - احلسنة، واملرحلة الثانية كانت بانتقاله واملوعظة
 كانت هي أساس قيام الدولة )2( تنفيذ بعض األحكام الشرعية، إال أن املرحلة الثالثة
 وعقده االتفاقية املشهورة باتفاقية )3( السعودية األوىل وهي انتقال الشيخ إىل الدرعية

 الذي رحب - رمحه اهللا -هـ مع أمريها اإلمام حممد بن سعود 1157الدرعية عام 
  . بالشيخ حممد وأبدى كامل استعداده ملؤازرته ونصرة مبادئ دعوته

وقد اهتمت الدعوة اإلصالحية بتنقية شعائر العقيدة اإلسالمية مما خالطها من البدع 
املسيطر على عقول واملظاهر املخالفة للشرع، كما اعترضت الدعوة على اجلمود الفكري 

بعض علماء األمة اإلسالمية والذي مينع االجتهاد ويلزم املتعلمني بتقليد من سبقهم دون 
 فكان )4( حماولة النظر يف النصوص من الكتاب والسنة واستخراج األحكام الشرعية منها

لدالة هلذه الدعوة املباركة أثرها الكبري يف أساليب التوجيه واإلرشاد والتعليم النصوص ا

                                         
  .  )115، املرجع السابق ص  حممدين( كيلو متر 90تقع يف مشال غرب الرياض بنحو ) 1(
،  ، مبادئها ، دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تارخيها عن مراحل الدعوة انظر حممد بن عبد اهللا السلمان) 2(

  .  31-30 هـ ص1401، القاهرة   املطبعة السلفية.  آثرها
،   هـ1402، الدرعية العاصمة األوىل  ، انظر عنها عبد اهللا بن حممد بن مخيس تقع يف مشال غرب الرياض) 3(

 1415،  ، الرياض ، مكتبة العبيكان  ، الدرعية قاعدة الدولة السعودية األوىل  وانظر حممد الفهد العيسي
  .  هـ

، حياته  الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب،  عن أفكار الدعوة ومبادئها انظر عبد اهللا بن يوسف الشبل) 4(
، الشيخ حممد  ، عبد اهللا الصاحل العثيمني 42-26 هـ ص 1399، مطابع جامعة اإلمام بالرياض  ودعوته

  .  139-107، ن تاريخ ص  ، بد ، الرياض ، دار العلوم ، حياته وفكره بن عبد الوهاب
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على فضيلته، وينصح املعلمني بالتدرج يف تعليم طالم ومراعاة الفروق الفردية بينهم، 
ويستخدم أسلوب ضرب األمثلة ملساعدة الطالب يف فهم ما يلقى عليهم، وأسلوب كتابة 
الرسائل اخلاصة لبعض العلماء وطلبة العلم، وفتح باب املناقشة واملناظرة، وينصح الطالب 

   . )1( ع يف إصدار األحكام الشرعية والفتيا، أو اادلة بغري علمبعدم التسر
كما كان للدعوة أثرها الواضح يف املسار الفكري للتعليم حيث أصبح القائمون على 
التعليم من أصحاب األفكار السليمة البعيدة عن التأثر بأفكار الفرق املبتدعة أو األفكار 

املنتسبني إىل العلم، كما أن غالبية الكتب اليت تدرس يف اليت ألفها بعض العوام والقليل من 
جمال العقيدة هي كتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة أو العلماء املوثوق 

  . بعقيدم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
ة وبفضل اهللا مث بفضل هذه اجلهود انتقلت الدراسة من املرحلة النظرية إىل مرحل

التطبيق ملا يدرس، فقد كان العلماء امللتزمون قبل الدعوة يدرسون طالم علم العقيدة 
ويبينون هلم ما حدث من خمالفات للدين إال أم مل يكونوا قادرين على تغيري هذه 
املخالفات بالقوة، أما بعد ظهور الدعوة وقيام الدولة السعودية فقد أصبح العلم الذي 

  . )2( غريها تطبق أحكامه داخل اتمع ويلزم الناس ايدرس يف املساجد و
وكما كان للدعوة أثرها يف جمال الدراسات املتصلة بالعقيدة فقد كان هلا أثرها يف 
 )3( الدراسات الفقهية حيث كان النجديون قبل الدعوة يبدون اهتماما كبريا بعلم الفقه

                                         
لقرنني احلادي عشر والثاين عشر اهلجريني وآثر دعوة الشيخ حممد بن ، احلياة العلمية يف جند يف ا  ، أمحد البسام) 1(

، رسالة دكتوراه غري منشورة جمازة من قسم التاريخ بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام  عبد الوهاب فيها
  .  211 -189، ص  حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

  .  443-442، ص  املرجع نفسه) 2(
مام العلماء بالفقه وتشجيع طالم على دراسته من العبارات الواردة يف إجازام لتالميذهم ومن ذلك يتبني اهت) 3(

أما بعد (ما جاء يف إجازة الشيخ عبد اهللا بن عضيب لتلميذه الشيخ محيدان بن تركي حيث قال بعد املقدمة 
ذ حبضيضه وال من جىن من مثره فان علم الفقه طود شامخ صعب مرتقاه وبعيد منتهاه ليس من تسنمه كمن ال

، وجاء يف إجازة الشيخ صاحل الصايغ  ، لدى الباحث ، وثيقة خمطوطة من ورقة واحدة  )كمن تولع بنقيضه
وبعد فإن العلم من أجل املطالب وأنفع ما سعى يف حتصيله (لتلمذه الشيخ عبد اهللا الزامل قوله بعد املقدمة 
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 منهم مبعرفة الدليل من الكتاب واالقتصار فيه على كتب املذهب دون اهتمام الكثري
 - رمحه اهللا-والسنة، ومع أنه كان من الطبيعي أن يعتنق الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

املذهب احلنبلي املنتشر بني علماء جمتمعه ومنهم والده وجده اللذان يعدان من علماء 
 رمحه اهللا -ل أضاف احلنابلة إال إنه مل يكن من العلماء احلنابلة املتمسكني حبرفية مذهبهم ب

 إىل حنبليته ما اكتسبه من دراسة لكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -
   .املنتمني إىل املذهب احلنبلي دون التعصب له

وقد أمدته هذه الدراسة خبصائص فكرية وفقهية ظهرت آثارها على مواقف كثرية من 
 إىل الرجوع - رمحه اهللا -هذه اآلثار دعوته  ومن )1( القضايا املتصلة بالدراسات الفقهية

إىل الكتاب والسنة والتنفري من التقليد املذموم الذي أخذ به كثري من علماء املسلمني الذين 
 مكتفني بتقليد فقهاء مذهبهم، ومن هؤالء )2( انصرفوا عن النظر يف النصوص الشرعية

هم وتعليمهم على فقه املذهب احلنبلي أغلبية العلماء النجديني الذين كانوا يركزون يف تعلم
  . )3( وحيصرون حبثهم وحتقيقهم يف كتب احلنابلة

                                                                                                                     
، قال يف حامليه سيد   املشتهى وغاية املنتهى واملمدوح عند أوىل النهىالطالب سيما علم الفقه الذي هو روضة

، وثيقة خمطوطة من ورقة واحدة  )األولني واآلخرين وخامت األنبياء واملرسلني من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
  .  لدى الباحث

، حبوث أسبوع الشيخ  بد الوهاب، خصائص التفكري الفقهي عند الشيخ حممد بن ع  عبد الوهاب أبو سليمان) 1(
  .   394 ص 1 هـ ج 1398، طباعة جامعة اإلمام   حممد بن عبد الوهاب

  .  66، ص   ، املرجع السابق أبو سليمان) 2(
  .  18- 17 ص 1، ج  ، علماء البسام) 3(
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  تقسيم حكم التقليد والفتيا به إىل ثالثة أقسام 
 يف موضوع التقليد والفتيا به وأورد - رمحه اهللا - )1( وقد تكلم الشيخ محد بن معمر

عة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية آراء عدد من علماء املسلمني منهم أئمة املذاهب األرب
  . وتلميذه ابن القيم مث خلص بعد ذلك إىل تقسيم حكم التقليد والفتيا به إىل ثالثة أقسام

وهو أن يكون التقليد بعد قيام احلجة وظهور الدليل على خالف قول :  حمرم- 1
 أمجع " - رمحه اهللا -املقلد، ونقل اتفاق السلف على حترميه وأورد قول الشافعي 

 مل يكن له أن يدعها لقول أحد من r املسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول اهللا
  ". الناس 
وهو تقليد طالب العلم مع قدرته على االستدالل والبحث عن الدليل :  مذموم- 2

يف الكتاب والسنة ألن فاعله قد أفىت بغري علم مع قدرته على معرفة الدليل، وأورد قوله 
?̈(qà#)  {: تعاىل $$ sù ©! $# $ tB ÷Läê÷è sÜ tFóô إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  { r وقوله )2( }  #$

  . ل جهده يف معرفة احلق وحث طالب العلم على بذ)3( } استطعتم

وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل، وقسم الشيخ محد :  جائز- 3
أحدمها العوام الذين ال معرفة هلم بالفقه واحلديث وأصوهلما، : أتباع هذا القسم إىل قسمني

والقسم الثاين خيص طالب العلم الذي حصل بعض العلوم ولكنه قاصر النظر عن معرفة 
!üw ß#Ïk=s3ãÉ ª  {: لدليل والراجح من كالم العلماء فهذا جيوز له التقليد لقوله تعاىلا $# $ ²¡øÿtR 

                                         
وانتقل مع ،   هـ1160، كانت والدته يف العيينة عام  هو الشيخ محد بن ناصر بن األمري عثمان بن معمر) 1(

هـ وأخذ العلم عن علماء الدرعية وعلى رأسهم الشيخ حممد بن 1117،  والده إىل الدرعية يف حدود عام
،  ، كما قام مبهام التعليم وتتلمذ عليه عدد من الطالب ، وتوىل القضاء يف الدرعية ومكة املكرمة عبد الوهاب
  .  )128 -121 ص 2، ج  ، علماء بسامال( هـ 1225 مبكة املكرمة عام - رمحه اهللا-وكانت وفاته

  .  16:  سورة التغابن آية) 2(
،  )2619(، النسائي مناسك احلج  )1337(، مسلم احلج   )6858(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 3(

  .  )2/508(، أمحد  )2(ابن ماجه املقدمة 
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ûwÎ) $ ygyè óô ãr 4 { )1( )2( .  

بدور كبري يف جمال الدعوة ومن  - رمحهم اهللا -وقد قام أئمة الدولة السعودية األوىل 
  : ذلك

 كتابام للرسائل التوجيهية كما فعل اإلمام عبد العزيز بن حممد الذي بعث برسالة -
عامة إىل أهل بلدان العجم والروم بني فيها حقيقة مبادئ الدعوة اإلصالحية، ونفى ما 

ال شريك له وترك كل ما افتراه املبطلون واملعارضون هلا، ودعا الناس إىل عبادة اهللا وحده 
 يف رسالة إىل أهل اخلالف - رمحه اهللا -وفعل الشيء نفسه . ينايف اإلخالص يف العبادة

السليماين والشيخ أمحد بن علي القامسي وتابعه يف ذلك خليفته وابنه اإلمام سعود بن عبد 
   . )3( - رمحهما اهللا -العزيز 
همة الدعوة والتوجيه واإلرشاد، ومن األمثلة  بعثهم العلماء إىل كافة املناطق للقيام مب-

على ذلك بعث الشيخ عبد العزيز احلصني إىل مكة ملقابلة الشريف أمحد بن سعيد ومناظرة 
علماء مكة ملناقشة بعض األمور املتصلة بالعقيدة، كما مت بعث الشيخ محد بن معمر 

ع الكثري منهم يف صحة ما للمهمة نفسها يف مكة املكرمة حيث قابل العلماء واستطاع إقنا
   . )4(  تدعو إليه الدعوة اإلصالحية

 حضور األئمة للحلقات والدروس العلمية اليت يقوم بالتدريس فيها كبار علماء -
 بالتدريس - رمحهم اهللا -الدعوة من أبناء الشيخ حممد وغريهم، ومشاركة بعض األئمة 

   . )5( يف هذه احللقات

                                         
  .   286:   سورة البقرة آية) 1(
-14 ص 4، ج   هـ1356،   ، مطبعة أم القرى لسنية يف األجوبة النجدية، الدرر ا عبد الرمحن ابن قاسم) 2(

17   .  
  .   157 -143 ص 1، ج  املرجع نفسه) 3(
  .   461 -459 ص 3، ج   127 -124 ص 2، ج  ، علماء البسام) 4(
رة امللك ، مطبوعات دا ، حتقيق الشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف ، عنوان اد يف تاريخ جند عثمان بن بشر) 5(

  .  350- 348، ص  1، ج   هـ1402،  4، ط  عبد العزيز
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 على توفري واستمرار املكافآت املادية للمعلمني، -  رمحهم اهللا- حرص األئمة -
 وكان هلذه الدعوة املباركة وقيام السلطة السياسية اليت )2(  واملؤذنني)1( واملتعلمني، واألئمة

 وتقدمه من عدة وجوه )3( ثبتت األمن واالستقرار أثرها الكبري يف رفع مستوى التعليم
  : منها

  وجوه رفع مستوى التعليم وتقدمه 
  :  الزيادة يف عدد طالب العلم وتعدد جماالت التعليم -1

بعد قدوم الشيخ حممد إىل الدرعية وعقده االتفاق مع إمامها وعزمه على االستقرار 
فيها بدأ طالبه يف حرميالء والعيينة وغريها يتوافدون عليه لتلقي العلم عنه، وشجعهم على 

 إىل - رمحه اهللا - لطلبته احملتاجني واضطر ذلك املساعدات املادية اليت كان الشيخ يقدمها
 هـ مبلغ أربعني 1187االستدانة حيث يذكر أنه كان يف ذمته عند دخول الرياض عام 

  . )4(  ألف حممدية
 بدعوة العلماء وطلبة العلم القادرين إىل القدوم إىل الدرعية - رمحه اهللا -وقام الشيخ 

قد تكون حمل خالف ومناقشة يف بعض مسائل لتلقي العلم والبحث يف بعض املسائل اليت 
 يف رسالته إىل حممد بن - رمحه اهللا -ومن ذلك قوله . العقيدة وغريها من العلوم الشرعية

، وكان  ")5(  وننتظر قدومك إلينا عسى اهللا أن يهدينا وإياك الصراط املستقيم "  :سلطان
الحترام حىت ولو كان هناك الشيخ يؤكد أن كل قادم إىل الدرعية سيكون حمل التقدير وا

                                         
  .  35 ص 2، ج  ابن قاسم) 1(
اجلانب العلمي لدى ”   من أهم وأحدث البحوث عن إهتمام أئمة الدولة السعودية األوىل بالتعليم حبث بعنوان) 2(

من ضمن البحوث املقدمة مبناسبة ، وهو  للدكتور حممد بن عبد اهللا النويصر”  أئمة الدولة السعودية األوىل
  .  االحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة

عن التعليم يف جند يف عهد الدولة السعودية األوىل عموما وعوامل ازدهار التعليم وتقدمه خصوصا وانظر ) 3(
مد بن عبد الوهاب  احلياة العلمية يف جند منذ قيام دعوة الشيخ حم-كتاب الدكتورة مي العبد العزيز العيسي

  .   هـ1417،   إصدار دارة امللك عبد العزيز بالرياض-وحىت اية الدولة السعودية األوىل
  .  91 ص 8، ج   ابن بشر) 4(
  .  91 ص 8، املرجع السابق ج  ابن قاسم) 5(
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خالف معه يف بعض املسائل حيث قال يف رسالته إىل أمحد بن إبراهيم صاحب 
واخلاص والعام يفرحون جبيتك مثل ما فرحوا جبية ابن غنام واملنقور وابن عضيب  " :مرات

   . )1(  مع أن ابن عضيب أكثر الناس سبا هلذا الدين إىل اآلن وراحوا موقرين حمشومني
 كان للدعوة أثرها يف زيادة أعداد العلماء واملتعلمني، كان هلا أثرها أيضا يف وكما

تعدد املواد والتخصصات اليت يدرسها هؤالء املتعلمون، فتجاوزوا مرحلة االقتصار على 
علم الفقه إىل دراسة املواد األخرى كاحلديث واألصول والنحو، وقدوم يف ذلك إمام 

   . )2(   الوهاب الذي اهتم ذه العلومالدعوة الشيخ حممد بن عبد
ومن األمثلة على اهتمام علماء الدعوة باحلديث ومصطلحه جواب الشيخ عبد اهللا بن 
الشيخ حممد عن سؤالني وردا عليه، وكان السؤال األول عن املسند واملرسل وأيهما 

   :أقوى، حيث أجاب الشيخ إجابة مفصلة تتضمن األمثلة وأقوال أهل العلم فقال
 فإذا كان r املسند أقوى من املرسل وذلك أن املسند ما اتصل سنده إىل رسول اهللا" 

السند كلهم ثقات وليس فيهم شذوذ فأمجع العلماء على االحتجاج به إذا مل يعارضه مثله 
 كقول احلسن قال رسول r أو أقوى منه، وأما املرسل فهو ما رواه التابعي عن النيب

 وقول عطاء قال رسول r  بن شهاب الزهري قال رسول اهللا كذا، وقول حممدr اهللا
 وكثري من أهل العلم ال حيتج باملرسل إال إذا r  فسقط رجل بينه وبني رسول اهللاr اهللا

أتصل وأسند من وجه صحيح، فإذا كان كذلك تبني لك أن املسند أقوى وأصح من 
  ". املرسل بكثري

 يدل أحدمها r ذا جاء خربان عن النيبوأما السؤال الثاين فكان عن احلكم فيما إ
الراجح ما صح :" على األمر واآلخر يدل على النهي وأيهما أرجح فقال الشيخ يف جوابه

 بنقل العدول الثقات الضابطني، فإن قدر احتادمها يف الصحة فإن أمكن r سنده عن النيب

                                         
عة احلليب ، مطب ، روضة األفكار واإلفهام ملرتاد حال اإلمام وتعدد غزوات ذوى اإلسالم حسني بن غنام) 1(

  .  162 ص 1، ج   1368، نشر الشيخ عبد احملسن أبا بطني صاحب املكتبة األهلية بالرياض هـ   مبصر
  .   27 ص 1، ج  املرجع نفسه) 2(
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اآلخر من فعل معرفة اآلخر منهما أخذ باآلخر ألنه هو الناسخ وإمنا يؤخذ باآلخر ف
 أو قوله، فإن مل ميكن معرفة ذلك أخذ باألحوط والذي عليه األكثرون من r الرسول

   . )1(  "  العلماء والفقهاء
ومن األمثلة على اهتمام العلماء بأصول الفقه جواب الشيخ محد بن معمر عن سؤال 

  :  بقوله- رمحه اهللا -ورد عليه عن صفة الواجب واملسنون واملكروه واحلرام فأجاب 
احلمد هللا رب العاملني، الواجب يف الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصدا وأثيب " 

فاعله، وهو يرادف الفرض عند احلنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء وعند أمحد رواية أن 
   .الفرض آكد من الواجب وهو قول أيب حنيفة

 اللغة الطريقة والسرية وإذا وأما املسنون فهو ما أثيب فاعله ومل يذم تاركه، والسنة يف
 وندب إليه قوال وفعال ما مل ينطق به r أطلقت يف الشرع فإمنا يراد ا ما أمر به النيب

   .الكتاب العزيز
وأما املكروه فهو ضد املندوب وهو لغة ضد احملبوب، وشرعا ما مدح تاركه ومل 

الصوم يف السفر إذا يعاقب فاعله، ومنه ما ى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله ك
   .وجدت املشقة يف الصوم وحنو ذلك

وأما املكروه فهو يف عرف املتأخرين ما ي عنه ي ترتيه ويطلق على احلرام أيضا 
وهو كثري يف كالم املتقدمني كقول اإلمام أمحد أكره املتعة والصالة يف املقابر، ومها 

%ë@ä. y7Ï9ºså tb   {: اىلحمرمان، وقد ورد املكروه مبعىن احلرام يف قوله تع x. ¼ çmã¥ Íhäyô yâZÏã y7În/uë 

$ \drãç õ3tB ÇÌÑÈ  {  )2( .   

 من r واحلرام فهو ضد احلالل وهو ما حرمه اهللا تعاىل يف كتابه أو علي لسان رسوله
$ *  {: املنع ومنه قوله تعاىلترك الواجبات وفعل احملرمات، وأصل التحرمي يف اللغة  oYøB§ç ym ur 

                                         
  .  27 ص 4، ج  ابن قاسم) 1(
  .  38:  سورة اإلسراء آية) 2(
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Ïmøã n=tã yì ÅÊ#tçyJ ø9 $# Ï̀B ã@ ö6s%  {  )1(  وحده شرعا ما ذم فاعله ولو قوال كالغيبة والنميمة وحنومها

  .  )2( اق واحلقد وحنومهامما حيرم التلفظ به أو عمل القلب كالنف

                                         
  .  12:  سورة القصص آية) 1(
  .   57-56 ص 4، املرجع السابق ج  ابن قاسم) 2(
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  أعمال العلماء العلمية  -2
ومن أهم هذه األعمال الكتابة يف بعض املوضوعات اليت يرى علماء الدعوة حاجة 

 - رمحه اهللا -ومن كتابات الشيخ حممد . الناس إليها وأمهها املوضوعات املتصلة بالعقيدة
ألصول، وأصول اإلميان، يف هذا اال كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وثالثة ا
   .والقواعد األربع، ومفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد، وغريها

 يف موضوعات الفقه كتابه أحكام الصالة والزكاة - رمحه اهللا -ومن كتاباته 
 وكان يدعم األحكام الواردة فيه باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وكتب )1( والصيام

 القرآن وتفسريه، كتاب فضائل األعمال الذي حتدث فيه عن فضل  يف جمال- رمحه اهللا -
 يف احلديث كتابا رقبه على - رمحه اهللا - وكتب الشيخ حممد )2( تالوته وتعلمه وتعليمه

   . )3(  بوقوعهاr أبواب الفقه، ومجع أحاديث تتعلق بالفقه واحلوادث اليت أخرب الرسول
ار بعض الكتب املهمة ومن ذلك اختصاره  اختص- رمحه اهللا -وقد رأى الشيخ حممد 

لكتاب اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للشيخ علي املرداوي، والشرح الكبري 
 البن r  وسرية الرسول)5(  وكتاب زاد املعاد البن القيم)4( للشيخ عبد الرمحن بن قدامة

   . )6( هشام

                                         
، مكتبة الرشد بالرياض  ، تعليق حممد بن إمساعيل ، أحكام الصالة والزكاة والصيام  حممد بن عبد الوهاب) 1(

  .   هـ1409
، مؤلفات   ، تصحيح الشيخ عبد العزيز الرومي والشيخ صاحل احلسن ، فضائل القرآن معمد بن عبد الوهاب) 2(

  .   ، طباعة جامعة اإلمام بالرياض  الشيخ
، إعداد عبد العزيز الرومي وحممد بلتاجي وسيد  قسم احلديث( الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب مؤلفات) 3(

  .  حجاج طباعة جامعة اإلمام بالرياض
  .  ، طباعة جامعة اإلمام بالرياض  1، ج  ، قسم الفقه  مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب) 4(
، طباعة جامعة اإلمام  ، التفسري وخمتصر زاد املعاد رابع، القسم ال مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب) 5(

  .  بالرياض
، طباعة جامعة اإلمام  ، التفسري وخمتصر زاد املعاد ، القسم الثالث مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب) 6(

  .  بالرياض
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بن الشيخ ومن كتابات علماء الدعوة اآلخرين كتاب الشيخ عبد اهللا 
 وشرح أصول الدين للشيخ حسني بن )1( الكلمات النافعة يف املكفرات الواقعة  " بعنوان
 العديد من الرسائل - رمحهم اهللا - كما كتب الشيخ حممد وعلماء الدعوة )2( غنام

الشخصية اخلاصة، والرسائل الصغرية، والكتب يف الرد على املعارضني للدعوة يف داخل 
  . جند وخارجها

قد امتدت حدود الدولة السعودية األوىل لتشمل العديد من املناطق خارج جند ومنها و
منطقة األحساء، وتعترب األحساء من املراكز العلمية املهمة يف اجلزيرة العربية بعد مكة 
واملدينة، ومن أبرز علمائها الشيخ حممد بن عبد الرمحن عفالق وكانت والدته يف األحساء 

   .س على علمائها هـ ودر1100عام 
مث قام برحالت علمية إىل احلرمني والعراق والشام وأخذ عن علماء تلك األقطار، 
ومن أشهرهم الشيخ عبد القادر التغليب يف الشام والشيخ مجعة اهلاليل النجدي يف العراق، 

وصل فيه إىل  " ، وشرح غاية املنتهى"سلم العروج إىل املنازل والربوج  "  ومن مؤلفاته
كم املقلدين يف مدعي جتديد " لح، وجمموعة يف احلديث رتبها على أبواب الفقه، والص
 رد به على الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وله رسالة مطولة أرسلها إىل األمري )3( " الدين

 يف العيينة يعترض فيها على دعوة الشيخ حممد، وجاء يف مقدمتها قول )4(  عثمان بن معمر
  : ابن عفالق

مد هللا رب العاملني وبه نستعني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم احل" 
إن الكالم أوله وآخره يف كلمة : وبعد فقد ورد مشرفك وفهمنا ما ذكرت أما قولك

فكلمة التوحيد ليس فيها اختالف عند مجيع األمة ومجيع امللل . التوحيد واالختالف عندها
                                         

 1406، بريوت  د مطرجي، حتقيق حممو  ، الكلمات النافعة يف املكفرات الواقعة عبد اهللا بن حممد آل الشيخ) 1(
  .  هـ

  .  ، لدى أحد طلبة العلم يف الرياض خمطوط من ست ورقات) 2(
  .  43-34 ص 6، ج  ، علماء البسام) 3(
  .   61-60، ص  1، ج   ، ابن بشر  هـ1163، وقد قتل عام   هو أمري العيينة) 4(
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   . )1(  وفاجرهم، وخنربك ا على سبيل االختصاراإلسالمية ال خيتلفون فيها برهم
 1105ومن علماء األحساء الشيخ عبد اهللا بن حممد بن فريوز وكانت والدته عام 

هـ ودرس على عدد من العلماء والتقى به ابن خالة الشيخ حممد بن عبد الوهاب أثناء 
يم وخترج على يديه عدد رحلته العلمية اليت زار خالهلا األحساء والعراق، وقد تصدر للتعل

 الذي أخذ العلم عن والده )2( من الطالب منهم ابنه الشيخ حممد بن عبد اهللا بن فريوز
وغريه من علماء األحساء ومنهم الشيخ حممد بن عفالق كما أخذ عن علماء املدينة املنورة 

  . )3( ومنهم الشيخ حممد سعيد سفر املدين
 أنه مل يوافق الشيخ حممد يف -فا اهللا عنا وعنه  ع-ومما يؤخذ على الشيخ ابن فريوز 

  .دعوته وعارضه فيها، واشتد يف معارضته لبعض املسائل املتصلة بالدعوة كالتكفري والقتال
ومن علماء األحساء الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف ويبدو أن معارضته 

 وميكن استيضاح مواقفه للدعوة كانت أخف من معارضة الشيخني ابن عفالق وابن فريوز،
من الدعوة من رسالة الشيخ حممد إليه حيث يذكر أنه قابله يف األحساء أثناء رحلته يف 
طلب العلم وتذاكر معه يف التفسري واحلديث، وأعجب بكالمه الدال على سالمة عقيدته 

  . وعلي ما من اهللا به عليه من حسن الفهم وحمبة اهللا والدار اآلخرة
احلسنة فقد أبدى الشيخ حممد يف رسالته استغرابه قيام الشيخ ابن عبد وهلذه الصفات 

اللطيف بالكتابة مع من كتبوا من علماء األحساء يف اإلنكار والتغليظ على الشيخ وأكد 

                                         
وانظر امللحق رقم ) 2) (1(ان رقم ، الورقت ، مكتبة شركة أرامكو بالظهران خمطوط من ست وثالثني ورقة) 1(

)17(  .  
  .  488 -487 ص 4، علماء ج  البسام) 2(
احلمد هللا الذي رفع قدر أهل (حصل الشيخ ابن فريوز على إجازة من شيخه الشيخ حممد سفر جاء يف أوهلا ) 3(

وبعد وملا كان علم :  وبعد إكمال املقدمة قال) حلديث وصحح اعتقاد أهل روايته ودرايته يف القدمي واحلديث
 وأثىن على تلميذه ابن فريوز مث أجازه وطلب منه -احلديث من أفضل العلوم سارع إىل طلبه أهل املهمة العلية

وثيقة خمطوطة ( هـ 1188عدم نسيانه يف صاحل دعائه مث ختم اإلجازة تارخيها الثامن والعشرون من حمرم سنة 
  .   )، املكتبة الصاحلية بعنيزة  من ورقة واحدة
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الشيخ يف رسالته أنه ال يدعو إىل مذهب أو إمام معني، وإمنا يدعو إيل عبادة اهللا وحده ال 
وقد .  وترك البدع واحملدثات يف الدينr ة الرسولشريك له وإىل الرجوع إىل سن

استخدم الشيخ حممد معه أسلوب اللني أمال يف هدايته وتأييده للدعوة ووقوفه ضد 
  : معارضيها ومن ذلك قوله

أنت من سبب ما أظن فيك من طاعة اهللا ال أبعد أن يهديك اهللا إىل الصراط " 
وما أحسنك تكون يف آخر هذا الزمان  " وقوله أيضا " املستقيم ويشرح قلبك لإلسالم

  ".  يف أوله فإنك لو تكون معنا النتصفنا ممن أغلظ علينا t فاروقا لدين اهللا كعمر
ويعد أن شرح الشيخ حممد شيئا من أصول الدين طلب من الشيخ ابن عبد اللطيف 

وأحضر قلبك هذه   "  :إحضار قلبه لفهمها ودعا له أن يؤمن ا حيث قال رمحه اهللا
  . )1( " األصول وما يشاها يف ذهنك واعرضها على قلبك فإنه إن شاء اهللا، يؤمن ا

وقد واجهت الدعوة يف عهد الدولة السعودية األوىل معارضة من بعض العلماء 
 عامل الرياض الذي كتب إىل علماء )2(  النجديني، ومن أبرزهم سليمان بن سحيم
 وعبد )3(  وقوف ضد الدعوة والرد عليها،األحساء واحلرمني وغريهم يدعوهم إىل ال

 وعبد )4(  اهللا املويسي يف حرمة الذي رفض تأييد الدعوة وكتب يف الرد عليها،

                                         
  .  267-250، ص ، الرياض ، طباعة جامعة اإلمام ، الرسالة الشخصية حممد بن عبد الوهاب) 1(
،  ، توىل مهام التعليم واإلفتاء يف الرياض يف عهد أمريها األمري دهام بن دوس هو سليمان بن حممد بن سحيم) 2(

  .  382 -381 هـ 2، ج  ، علماء  ، البسام  هـ1181 يف العراق عام - عفا اهللا عنا وعنه-وكانت وفاته
أما بعد فالذي حنيط به علمكم أنه خرج يف قطرنا رجل مبتدع جاهل ”  مما جاء يف رسالته بعد املقدمة قوله) 3(

، وشيء مل يتعد   ، منها شيء شاع وذاع ومال األمساع  مضل ضال جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة
،  سلمني ليصيدوا هذا املبتدع صيد أحرار الصقور لصغار بغاث الطيورأماكننا بعد فأحببنا نشر ذلك لعلماء امل
 ابن - رمحه اهللا-، مث أورد املسائل اليت يعترض فيها على الشيخ حممد ويردوا بدعه وضالالته وجهله وهفواته

  .  112-111 ص 1، ج  ، املصدر السابق غنام
سيف العتيقي يصف فيها اتباع الدعوة باخلوارج ويتهمه  رسالة كتبها إىل الشيخ ةمن كتاباته املعارضة للدعو) 4(

، انظر امللحق رقم  ، مبكة املكرمة  ، لدى فضيلة الشيخ عبد اهللا العبد الرمحن البسام  بالغلو عدة ورقات خمطوطة
)18(  .  
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 يف أثيثية الذي هاجم الدعوة وإمامها، وكتب رسالة يرد ا على )1(  العزيز الرزيين
يقدر  إال أن هذه املعارضة مل )2(  الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف موضوع األوقاف
 وعلى رأسهم الشيخ حممد بن - هلا النجاح انبتها الصواب، وقيام علماء الدعوة 

   .  )3(   بالرد على املعارضني وتفنيد شبهام ودحض حججهم-  رمحه اهللا - الوهاب 
واستمرت الدعوة يف تقدمها وازدهارها يف عهد الدولة السعودية األوىل حىت متكنت 

 هذه الدولة ونشر الفوضى يف املنطقة وهو ما كانت له قوات حممد علي من القضاء على
آثاره السلبية يف إيقاف منو الدعوة واتساعها إال أن ذلك مل يدم إال سنوات قليلة عاد 
بعدها قادة الدولة السعودية، وعلماء الدعوة إىل مواصلة أداء مهامهم يف ااالت املتعددة 

  . رمحه اهللا-نية على يد اإلمام تركي بن عبد اهللا للدعوة، وذلك بقيام الدولة السعودية الثا

                                         
د مث رحل ، وأخذ عن علماء جن  ، ولد يف أثيثية من قرى الوشم هو عبد العزيز بن عبد الرمحن الرزيين التميمي) 1(

، وكانت  ، ومنهم الشيخ حممد بن فريوز املعارض للدعوة اإلصالحية ، ودرس على علمائها إىل األحساء
  .  409 -406 ص 3، ج  ، علماء ، البسام  هـ1179 يف عام - عفا اهللا عنا وعنه-وفاته

  .  19، انظر امللحق رقم  خمطوطة لدى أحد العلماء يف عنيزة) 2(
،  141-183، ص    وما بعدها116-113،  109 -103 ص 1، ج  ، املصدر السباق  مانظر ابن غنا) 3(

  .   264-259، ج   73-72 ص 1، املرجع السابق ج   وانظر ابن قاسم165 -157 -156ص 
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  القسم الثالث 
  الدعوة يف عهد الدولة السعودية الثانية 

وكانت أوضاع الدعوة يف عهد الدولة السعودية الثانية امتدادا ألوضاعها يف عهد 
 فأئمتها حريصون على تنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية يف أمور: الدولة السعودية األوىل

   .حكمهم والسري بالعدل يف معاملة رعاياهم
 رمحه -ومن األمثلة على ذلك خطاب مؤسس هذه الدولة اإلمام تركي بن عبد اهللا 

 هـ حيث ذكر 1248جاله يف طريق رجوعه من األحساء عام  أمام أمرائه ور-اهللا 
بعد العيلة، اجلميع بنعمة اهللا عليهم باالجتماع بعد الفرقة واألخوة بعد العداوة والغىن 

 وكان رمحه اهللا )1( ونصح األمراء بالعدل بني الناس وهدد املخالفني لذلك بالعقوبة
حريصا على تنفيذ ما حكم به األئمة والعلماء يف عهد الدولة السعودية األوىل ومن ذلك 
رسالتاه اخلاصتان بقصور أهل مرات وثرمدا، ومما جاء يف األوىل قوله بعد 

عوى هالقصور عيت تنقطع فيكون لديكم معلوم ما كان أنتم عليه فيها وبعد، د "  :املقدمة
   . )2(  " على حياة عبد العزيز وسعود رمحهما اهللا فأنتم عليه وال فيه مراجع

وكان رمحه اهللا يكتب الرسائل العامة للناس، ومن ذلك رسالة كتبها إىل من يراه من 
وامره واجتناب نواهيه، وإقامة الصالة مع املسلمني حثهم فيها على شكر نعمة اهللا باتباع أ

اجلماعة وعدم التخلف عنها، وأورد األدلة الدالة على وجوب صالة اجلماعة، وحثهم على 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ودفع الزكاة، واحلذر من املعاملة بالربا، وشرب 

   . )3( اسالدخان، وحث املنتسبني إىل العلم على تنظيم الدروس العلمية للن
وقد سار على ذلك خليفته وابنه اإلمام فيصل بن تركي رمحه اهللا فبعد توليه احلكم 
بعث إىل قضاته يطلب منهم القدوم إىل الرياض حيث أقاموا قربه شهرا مسعوا من اإلمام 

                                         
  .  89-88 ص 1ابن بشر ج ) 1(
  .  )30(، انظر امللحق رقم   ، لدى الباحث ورقتان خمطوطتان) 2(
  .  118-113 ص 2ابن بشر ج) 3(
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التوجيه والنصح وحتري العدل يف أحكامهم، كما وجه رمحه اهللا رسالة عامة إىل الناس 
 والتعاون على الرب والتقوى، وتعلم األحكام الشرعية، واألمر U تقوى اهللايوصيهم فيها ب

   . )1( باملعروف والنهي عن املنكر
وكان رمحه اهللا حريصا على تنفيذ أحكام العلماء السابقني، ومن ذلك رسالته إىل 
منيع وعبد اهللا أبا الغنيم واعتراضهم على أم احلصا التابعة ألوقاف الصوام يف مسجد 

شيقر، وطلبه منهم تثبيت وقفيتها كما أفىت بذلك الشيخ عبد العزيز احلصني والشيخ علي أ
   . )2(  بن مساعد

وقد سلك العلماء وطلبة العلم رمحهم اهللا هذا املنهج بإرشاد الناس وتوجيههم 
بالدروس والكتابات العلمية خاصة املتصلة منها بالعقيدة، والتعاون فيما بينهم، واستفسار 

  : م من بعض فيما يشكل عليهم، ومن األمثلة على هذه النقاطبعضه
 جييبه عن )4(   إىل الشيخ حممد الفاخري)3(  رسالة من الشيخ عثمان بن عبد اجلبار-

قول الفقهاء بعدم جواز بيع اجلنسني اللذين جيمعهما الكيل والوزن بعضهما ببعض نسيئة، 
خري عن بيع الناس الذبيحة بعيش بر وجواز ذلك إذا كان متفاضال، وسؤال الشيخ الفا

   . )5( إىل الصيف
 رسالة من الشيخ محد بن عبد العزيز إىل الشيخ عثمان بن بشر تتعلق بوقف امرأة -

يظهر أا حتاول الرجوع يف وقفها، وجواب الشيخ محد بأن املفهوم من كالم الفقهاء أن 
   . )6(  يهالوقف إذا كان على جهة بر وهو منجز فال جيوز الرجوع ف

                                         
  .  131 -129 هـ 2املصدر نفسه ج ) 1(
، العدد  خمطوطة من ورقة واحدة نشرها فضيلة الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري يف جملة الدرعية) 2(

  .   591، ص   ” دنيا الوثائق”  السادس يف حبثه بعنوان
  .  82-79 ص 5، ج  ، علماء انظر البسام) 3(
  .  248-246 ص 6، ج  املرجع نفسه) 4(
  .  )21(، انظر امللحق رقم   ، لدى الباحث ورقتان خمطوطتان) 5(
  .  )22(، انظر امللحق رقم  خمطوطة من ورقة؛ واحدة لدى الباحث) 6(
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 إىل عثمان بن بشر إجابة )1(  رسالة من الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد اجلبار-
لطلب الشيخ عثمان اطالع الشيخ عبد العزيز على ورقة ختص مسألة خالف بني ابن عمري 

  . وابن فوزان
 رسالة من الشيخ عبد العزيز بن عبد اجلبار إىل أهل سدير يف شأن رجل يزعم أن -
 قدرة خارقة، وإفادته رمحه اهللا بأن هذه األعمال املذكورة نوع من السحر احملرم يف لديه

   . )2( الشريعة
 نبذة يف العقيدة، وهناك كتابات - رمحه اهللا - )3(  كتابة الشيخ صعب التوجيري-

كثرية لعلماء الدعوة يف هذه الفترة يضمها كتابا الدرر السنية والرسائل واملسائل 
   . )4(  النجدية
 يرتبط العلماء وطلبة العلم بعالقات محيمة، وإن عتب أو أشتد أحدمها على اآلخر -

قابله الطرف الثاين بالصلة والود، ومن ذلك رسالة من الشيخ أمحد بن مشرف يف األحساء 
إىل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف الرياض جييبه على معاتبته له بقصيدة 

  : جاء يف مطلعها
   أصـدق والتـوهم أكذب الـود

 

 )5( بـالم وتعتـنا املـ تلحقالمـفع

  
 اهتم العلماء ببعض العلوم األخرى غري العلوم الشرعية والعربية، ومنها علم الفلك -

 واليت تضمنت احلديث عن )6( كما يتبني ذلك من رسالة جوابية إىل الشيخ عثمان بن بشر

                                         
  .  490-488 ص 3، علماء ج  البسام) 1(
  .  23، انظر امللحق رقم  ، لدى الباحث  خمطوطة من ورقة واحدة) 2(
  .  564-563 ص 2، ج  ، علماء البسام) 3(
  .  جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند) 4(
  .   )9(، انظر امللحق رقم   خمطوطتان لدى الباحث) 5(
  .  )24(، انظر امللحق رقم  ورقتان خمطوطتان لدى الباحث) 6(
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هم اهللا يهتمون مبعرفة األوقات خاصة املتعلقة منها كوكب الزهرة وغريها، كما كانوا رمح
 إىل الشيخ عبد اهللا )1( بأوقات الصلوات، ومن ذلك رسالة كتبها الشيخ حممد بن سلوم

   . )3(  عن كيفية وضع الشخص ملعرفة وقيت صاليت الظهر والعصر)2( الفايز
 إال أا كانت وقد واجهت الدعوة يف هذه الفترة معارضة من بعض العلماء النجديني

بشكل أخف مما كانت عليه يف عهد الدولة السعودية األوىل، ومن أشهر العلماء املعارضني 
يف هذه الفترة الشيخ عثمان بن منصور الذي أخذ عن علماء جند مث رحل إىل العراق وقرأ 
على بعض علمائها املعارضني للدعوة ومنهم داود بن جرجيس، وقد أجاز رمحه اهللا وعفا 

  . )4( نا وعنه يف فترة من حياته التوسل بالصاحلني من األموات واالستعانة مع
ومما يدل على أن معارضته للدعوة ليست ثابتة طوال حياته نقله عن أحد رجال 

 رمحه اهللا -البصرة صالح أبناء الشيخ حممد اموعي شيخ الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 ورثاؤه لإلمام )5(  ة اجتماع جدهم بالشيخ حممد كان بربك- واهللا أعلم - وأن ذلك -

 والشيخ حممد بن عبد اهللا )7(   وشرحه لكتاب التوحيد)6(  تركي بن عبد اهللا بقصيدة جيدة
بن محيد الذي رحل إىل مكة والعراق ومصر والشام واليمن، ودرس على بعض املعارضني 

 وكانت )8( سائل العقديةللدعوة مما كان سببا يف اختالفه مع بعض علمائها يف بعض امل
  . هذه املعارضة حمدودة ومل تكن هلا آثار سلبية على الدعوة

 اإلمام تركي -وهذا املستوى املتقدم للدعوة يف جماالا املختلفة كان يف عهد اإلمامني 

                                         
  .  203-292 ص 6، ج  ، علماء البسام) 1(
  .  377-370 ص 4، ج  املرجع نفسه) 2(
  .  )26(، انظر امللحق رقم  ، لدى الباحث  ة واحدةخمطوطة من ورق) 3(
  .  106-89 ص 5، ج  ، علماء البساط) 4(
  .  36 ص 1، ج   ابن بشر) 5(
  .  121- 118 ص 2املصدر نفسه ج ) 6(
  .  106-89 ص 5البسام ج ) 7(
  .  204-189 هـ 6، ج  املرجع نفسه) 8(
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 إذ بعدمها حصل االختالف بني أبناء اإلمام فيصل ؛بن عبد اهللا واإلمام فيصل بن تركي
ي أن يكون له آثاره السلبية على الدعوة، إال أن ذلك مل يكن بالصورة وكان من الطبيع

القامتة اليت ميكن أن تفهم من شدة اخلالف واحلروب اليت حصلت بني أبناء اإلمام 
وأتباعهم من املنتمني إىل الدولة السعودية والدعوة اإلصالحية، فاحلروب من املمكن أن 

معروفة إال أنه من الصعب انتزاع العلم والقيم تسقط دوال وتقيم أخرى يف أيام حمددة 
  . واملبادئ من أفكار الناس وصدورهم

 - رمحه اهللا -وهلذا فقد عاشت املنطقة فترة خالف بني أبناء اإلمام فيصل منذ وفاته 
 هـ، مث تلتها فترة 1309 هـ إىل سقوط الدولة السعودية الثانية عام 1282يف عام 

 1319 الرياض عام - رمحه اهللا -دخول امللك عبد العزيز الفوضى اليت استثمرت إىل 
  : وميكن اإلشارة إىل اجلوانب املضيئة للدعوة يف هذه الفترة على ضوء النقاط التالية. هـ

 على طريقة آبائه يف كتابة الرسائل إىل -رمحه اهللا- سري اإلمام عبد اهللا بن فيصل -
ب عليهم، ومن ذلك رسالته إىل جماهد بن أمراء البلدان وتوجيههم وإرشادهم إىل ما جي

عبد اهللا حيثه على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويشري يف رسالته إىل بعض املنكرات 
اليت حتصل يف البلد واليت جيب على األمري إزالتها، ووجهه إىل تنظيم هيئة تقوم بتلك 

، وختم رسالته املهمة، ويكون كل عضو منها مسؤوال عن طرف من أطراف البلدة
   . )1( بتهديد املتعرضني لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر بأقصى العقوبة

وعلى رأسهم الشيخان الشيخ عبد الرمحن بن حسن - احملاوالت اليت قام ا العلماء -
 إلصالح ذات البني بني اإلمام عبد اهللا بن فيصل وأخويه سعود -وابنه الشيخ عبد اللطيف

ن، وبذل مساعيهم جلمع الناس على اإلمام الشرعي وهو اإلمام عبد اهللا الذي وعبد الرمح
بويع له بوالية العهد يف حياة أبيه، مث حدثت أمور أضعفت اإلمام عبد اهللا وأبرزت أخاه 
سعودا، فحثوا الناس على مبايعة سعود وعدم إراقة دماء املسلمني يف احلروب مع أن 

                                         
  .  42 ص 7ابن قاسم ج ) 1(
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 عن طريق القوة والغلبة، فبينوا أن ذلك غري مناف للقواعد وصوله إىل احلكم واإلمامة كان
الشرعية لعدم صالح أمر املسلمني بدون إمام، وألن ذلك قد حدث بعد عهد اخللفاء 
الراشدين، وأعطي اإلمام املتغلب حكم اإلمام، ومل ينازعه املوجودون من الصحابة، ومنهم 

   .ر والغلبةابن عمر وغريه مع أن اإلمامة أخذت عن طريق القه
 هـ 1288وكتب الشيخ عبد اللطيف رسالة إىل وايل جدة خورشيد باشا يف عام 

يطلب منه تثبيت حكم اإلمام سعود ومنع وايل بغداد من التدخل يف شؤون اجلزيرة 
العربية، ويذكر الوايل بالعالقة الطيبة اليت كانت تربط اإلمام فيصل بن تركي بالدولة 

ودا هو القائم مقامه اآلن، ورغبة اإلمام سعود ورعيته استمرار العثمانية، وأن ابنه سع
   . )1( العالقة الطيبة مع الدولة العثمانية

وبعد وفاة اإلمام سعود وتويل أخيه اإلمام عبد الرمحن فترة من الزمن تدخل العلماء 
   . )2( مإلقناعه بالتنازل عن احلكم ألخيه األكرب اإلمام عبد اهللا، وجنحوا يف حتقيق مسعاه

 معاجلة بعض املشكالت الناجتة عن هذه الفتنة، واختالف العلماء يف مواقفهم جتاه -
بعض اإلجراءات اليت قام ا املتنازعون، ومن ذلك موقف العلماء من استعانة اإلمام عبد 
اهللا بن فيصل بوايل بغداد ضد أخيه سعود يف األحساء، حيث قال الشيخ حممد بن عجالن 

   . )3(   وقال بردة من أفىت جبواز ذلك- رمحه اهللا - واشتد الشيخ محد بن عتيق جبواز ذلك،
 وحكم خبطأ - رمحه اهللا -وتدخل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 

الطرفني كليهما حيث خطأ الشيخ ابن عجالن بإباحته االستعانة بوايل الدولة العثمانية 
نفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية وأثىن على الشيخ محد على الرغم مما هم فيه من البعد عن ت

بن عتيق وعلى حتمسه يف البعد عن مواالة غري املؤمنني إال أنه مل يوافقه يف تكفري من أجاز 
االستعانة بوالة الدولة، وأورد رأي علماء املسلمني يف موضوع االستعانة بغري املسلمني 

                                         
  .  )27(دى الباحث انظر امللحق رقم ، ل خمطوطة من ورقتني) 1(
  .  263-242 ص 7، ج  انظر تفصيل ذلك يف الدرر السنية) 2(
  .  172-170املرجع نفسه ص ) 3(
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   . )  )1موأنه حمل خالف وأن الراجح منع االستعانة 
 قيام العلماء وطلبة العلم بدورهم يف الدفاع عن العقيدة الصحيحة ومبادئ الدعوة -

  : اإلصالحية، وكشف شبهات املبطلني، ومن األمثلة على ذلك
 على قصيدة ليوسف النبهاين ضل - رمحه اهللا -رد الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى 
  : فيها عن طريق احلق، حيث جاء يف مطلعها

  واجلهرا   احلمد يا من يعلم السرلـك

 

   احلمد يف السراء مين ويف الضرا لك

 
  

  :  يف رده على قول النبهاينوجاء
   وهابيـة ضـل ســعيهم أولئــك

 

   الردى خريا وظنوا اهلدى شرا فظنوا

 
  
  : قوله
   وكـان الكذب فيك سجية كـذبت

 

  )2(   مبا قد قلته فيهم أحراوأنت

 
  
عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن قد رد على كتابات ألحد علماء  كان الشيخ -

بغداد وهو داود بن جرجيس لتضمنها ما خيالف العقيدة الصحيحة، فقام أمني بن حنش 
البغدادي بكتابة قصيدة يثين فيها على ابن جرجيس ويعترض على علماء الدعوة 

  : اإلصالحية، ومما جاء فيها قوله

                                         
  .   175 -170 ص 7، ج  املرجع نفسه) 1(
  .  )28(، انظر امللحق رقم  ، لدى الباحث عدة ورقات خمطوطة )2(
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  اإلمام به  ال شك ما أفىت احلق

 

  )1(   به الشيخ داود بن سلمانأعين

 
  
 انربى للرد عليه عدد من العلماء منهم الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن، وقد

احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، يقول  " :وجاء يف مقدمة رده قوله
صيدة العراقي امللحد الفقري إىل اهللا إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن هذا جوايب على ق

املسمى أمني بن حنش اليت مدح فيها طواغيت املشركني، وأباح دعاء الصاحلني، وهجا 
علماء املسلمني أحببت أن أدخل به يف سلك من نصر الدين بالنصر الواضح املبني، وما 

  . )2(  توفيقي إال باهللا
  : كما رد عليه الشيخ سليمان بن سحمان بقصيدة جاء يف مطلعها

  )3(   يراه امرؤ بالكفر قد داناوال

 

   مشس ألهل الدين قد بانا احلـق

 
  
  :  عليه أيضا الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بقصيدة جاء يف مطلعهاورد

  )4(   اإلله وأرجو منه رضوانافضل

 

   للـه محدا أستزيد به احلـمد

 
  
لشيخ علي بن  رد عليه أيضا أحد العلماء النجديني املقيمني يف بغداد وهو اكما

سليمان بن يوسف الوهيب التميمي بنظم مساه الشهب السماوية على من تنقص السلفية 

                                         
  .  )29(لحق رقم ، انظر امل ، لدى الباحث عدة ورقات خمطوطة)1(
  .  )30(، لدى الباحث انظر امللحق رقم  خمطوطة من ورقتني) 2(
  .   )31(خمطوطة من ورقتني لدى الباحث انظر امللحق رقم  )3(
  .  )32(، لدى الباحث انظر امللحق رقم   خمطوطة من عدة ورقات )4(
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  : جاء يف مطلعها
  )1( اجلهل واإلشراك قد باناوغيهب

 

   للـه صبح احلق قد بانا احلـمد

 
  
 إجابة الشيخ عيسى بن عكاس على رسالة الشيخ قاسم بن ثاين اليت طلب فيها -

مد بن عبد اهللا الفارسي تضمنت احلديث عن ثالث مسائل تتعلق النظر يف كتابة حمل
 وحياة األنبياء بعد موم، واالستغاثة باألنبياء واألولياء، وقد قام الشيخ U بصفات اهللا

   . )2( ابن عكاس بالرد على ما فيها من أمور خمالفة للعقيدة الصحيحة
فيها ما قام به علي بن عرفج  كتابة الشيخ فهد بن سلطان إىل بعض العلماء ينكر -

من فهد بن  " :من كالم يتضمن جواز مواالة املشركني، وجاء يف مقدمة رسالته قوله
 وإبراهيم بن عجالن زادهم )3( سلطان إىل املشايخ الكرام حممد بن عمر وحممد بن عبد اهللا

ورمحة اهللا اهللا من اإلميان ووفقهم للدعوة إليه على بصرية وبرهان آمني، السالم عليكم 
وبركاته، أما بعد فإن علي بن عرفج تكلم بكالم متضمن جلواز مواالة املشركني واملداهنة 

، وطلب يف رسالته من العلماء املذكورين بيان احلق والرد على كالم "يف دين رب العاملني 
   . )4( ابن عرفج

اج الناس إىل معرفة  أداء العلماء ملهامهم يف التأليف والكتابة يف املوضوعات اليت حيت-
حكم الشرع فيها، كما قام العلماء أيضا بنسخ كتب أهل العلم لتعم فائدا، ومن األمثلة 

  : على ذلك
 كتابة الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى رسالة يف حكم قصر الصالة يف السفر -

                                         
  .  )33(، لدى الباحث انظر امللحق رقم  خمطوطة من ورقتني )1(
  .  )34(وطة من عدد ورقات لدى الباحث انظر امللحق رقم خمط) 2(
  .   املقصود ما الشيخ حممد بن عمر بن سليم والشيخ حممد بن عبد اهللا بن سليم) 3(
  .  )35(، لدي الباحث امللحق رقم   خمطوطة من ورقة واحدة) 4(
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ما مل  بأن القول الراجح هو استمرار اإلنسان يف قصر الصالة - رمحه اهللا -وقال فيها 
   . )1( يعزم على اإلقامة

   . )2(   كتاب الشيخ عبد العزيز بن عامر رسالة يف حكم املسكر واملفتر-
 كتابة الشيخ محد بن عتيق، رسالة يف حكم االستعانة بغري املسلمني ومواالم -

سبيل النجاة والفكاك   "  وذلك بعد قدوم وايل بغداد إىل األحساء، وكانت الرسالة بعنوان
   . )3( واالة املرتدين واألتراكمن م

 قيام الشيخ عبد العزيز بن عامر بنسخ العديد من كتب أهل العلم ورسائلهم ومن -
  : األمثلة على ذلك

   . )4( منظومة اآلداب البن عبد القوي
   . )5( عدة مسائل يف العقيدة

   . )6( يف القرآن من ناحية الوقوف وعدمه "  كال "  نظم يف أحوال
   . )7( - رمحه اهللا - كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب نقوالت من

 حرص العلماء على تثبيت الصلة واملودة فيما بينهم عن طريق املراسالت، -
  : واالستفادة منها يف مناقشة بعض املسائل العلمية ومن ذلك

رسالة من الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى إىل الشيخ عبد العزيز بن زامل السليم، 
بسم اهللا احلمد هللا الذي جعل األرواح جنودا جمندة فما تعارف   "  : جاء يف مقدمتهاومما

                                         
  .  )36(خمطوطة لدى الباحث امللحق رقم ) 1(
بسام البسيمي يف أشيقر انظر امللحق رقم / خة مصورة مهداة من األستاذ الفاضل، نس خمطوطة من عدة ورقات) 2(

)37(  .  
  .  مطبوعة) 3(
  .  )38(، انظر امللحق رقم  ، مجعية أشيقر اخلريية خمطوطة من عدد ورقات) 4(
  .  )38(، انظر امللحق رقم   ، مجعية أشيقر اخلريية  خمطوطة من عدة ورقات) 5(
  .  )40(، انظر امللحق رقم   واحدة مجعية أشيقر اخلريةخمطوطة من ورقة) 6(
  .  )41(، مجعية أشيقر اخلريية انظر امللحق رقم  خمطوطة من عدد ورقات) 7(
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منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والصالة والسالم على نبينا حممد أشرف من وصل 
  .  )1( قطع حبل املودة والوداد وأفضل من قطع وصل حبل البعاد

الق الفاضلة وحتمل بعضهم ما  على التخلق باألخ- رمحهم اهللا - حرص العلماء -
قد يصدر من هفوة من أخيه يف حقه، وحماولتهم الوصول إىل احلق دون التعصب لرأيهم، 

  : ومن األمثلة على ذلك رسالتان
من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن إىل الشيخ محد بن عتيق : األوىل

 محد، وكانت بعض عباراا ال جييب فيها الشيخ عبد اللطيف على رسالة وردته من الشيخ
ختلو من الغلظة، ومما جاء يف مقدمة جواب الشيخ عبد اللطيف على خطاب الشيخ محد 

وكنت حال وصوله قد قرأته مبرأى من أهل األدب ومسمع، فمن قائل عند مساعه   " :قوله
:  فقلتهذا الرجل طبعه الغلظة واجلمود وآخر يقول كأنه ال حيسن الدعوة إىل ربنا املعبود

 جال وله السبق يف مضمار الديانة والعال، لكن من عادته أنه يتجاسر على   كال إنه ابن
   . )2( " أحبائه ويزدري رتب إخوانه وأقرانه واحملب له الدالل

رسالة من الشيخ عبد العزيز بن حممد بن مانع يعاتب فيها الشيخ عبد اهللا بن : الثانية
 للشيخ ابن مانع يف بعض مسائل الفقه، بأسلوب ال خيلو حممد بن دخيل على انتقاده كالما

وبعد فقد بلغنا  " :من القسوة، ومما جاء يف رسالة الشيخ ابن مانع قوله بعد املقدمة
تشنيعك على أخيك وهذا أخي ليس من الدين وال من سنة عباد اهللا الصاحلني، ال سيما 

ا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ اإلخوان املتناصحني، فلقد كان منهم من يقول أفرح إذ
 مث أخذ بعد ذلك يف بيان )3(  "  إذ مل يكن هلم قصد إال ظهور احلق، ومل يبالوا مع من كان

  . رأيه يف املسائل الفقهية املعترض عليها من قبل الشيخ ابن دخيل
وكان العلماء يبعثون برسائل النصح والتوجيه واإلرشاد إىل خارج جند، ومن هذه 

                                         
  .   )42(خمطوطة من ورقة واحدة لدى الباحث انظر امللحق رقم ) 1(
  .   33-31 ص 7، ج  ابن قاسم) 2(
  .  )43(، انظر امللحق رقم  اهللا البسام مبكة املكرمةخمطوطة من عدة ورقات لدى فضيلة الشيخ عبد ) 3(
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 - يكون خاصا بعامل معني، ومن ذلك رسالة الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف الرسائل ما
فاملوجب   " : إىل الشيخ نعمان األلوسي يف العراق، ومما جاء فيها بعد املقدمة-رمحه اهللا 

للكتاب إبالغ حضرة السيد املبجل السالم األعم والثناء األمت والفحص عن أحواله 
ما يكون عاما للمسلمني يف اجلهة أو اجلهات املرسل إليها،  ومن هذه الرسائل )1( " السنية

إىل من يراه من اإلخوان   " :ومن ذلك رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن
   . )2( " وكافة الرؤوساء يف ساحل عمان ومن يليهم

 يقومون بدورهم يف توجيه الناس وحثهم على البعد عن - رمحهم اهللا -وكان العلماء 
 املسلمني وغيبتهم، ومن ذلك رسالة من الشيخ صاحل البنيان إىل أمحد بن عبيد يف إيذاء

الرياض عندما بلغه أنه يتعرض ألحد الدعاة إىل اهللا، وهو عبد الرمحن بن سليمان بن بطي، 
  : فبعث إليه بنظم جاء يف مطلعه

   النصح إحسانا خلل عن اخللل من

 

   نظـم هيجـت يل ما حصل تـراكيب

 
  
  :  فيهاءوجا

   جاءنـا ما ساءنا من صنيعكم لقـد  )3( الوقع يف عرض امرئ جد وانتحلمن

 
  
 مشاركة العلماء وطلبة العلم واملوسرين يف إيقاف كتب أهل العلم على طلبة العلم -

  : تشجيعا ومساعدة هلم يف االستفادة منها، ومن األمثلة على ذلك

                                         
، نسخة مصورة مهداة من األخوة الفضالء أعضاء البعثة العلمية لدارة امللك عبد العزيز   خمطوطة من ورقتني) 1(

  .  )44(، انظر امللحق رقم  بالرياض يف رحلتهم إىل القصيم وحائل جلمع الوثائق واملخطوطات
  .  140 -173  ص8ابن قاسم ج ) 2(
  .  )45(، انظر امللحق رقم  ، نسخة مصورة من األخوة أعضاء البعثة العلمية للدارة خمطوطة من ورقتني )3(
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ء الشيطان لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد  كتاب الفرقان بني أولياء الرمحن وأوليا-
   . )1( - رمحه اهللا -أوقفه الشيخ عبد اهللا أبا بطني 

 سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين واألتراك للثسيخ محد بن عتيق، وقد أوقفه -
   . )2( - رمحه اهللا -حممد بن إبراهيم الصيب 

 -د الرمحن بن فوزان بن عيسى  منسك للشيخ عبد اهللا أبا بطني، وقد أوقفه عب-
   . )3( -رمحه اهللا 

 الفيوضات اإلهلية لشرح األلفية الوردية للشيخ عبد الرءوف املناوي، وقد أوقفها -
   . )4( - رمحه اهللا -سليمان احملمد البسام 

  .  غاية املنتهى للشيخ مرعي املقدسي-
  .  صحيح أيب داود-
  .  اجلامع الصغري للسيوطي-

   . )5( - رمحهم اهللا -محد السليمان البسام ومحد وسليمان احملمد البسام والواقفون 
 خمتصر رونق االس للشيخ عثمان بن حيىي املربي، وقد أوقفه عبد العزيز بن حممد -

  .  رمحه اهللا-إبراهيم البسام 
 متسك الناس بتعاليم الدعوة ومودم ألئمة الدولة السعودية وعلماء الدعوة -

ة، ومما يدل علي صدق هذه املودة والرغبة وجودها يف وقت ضعفت فيه الدولة اإلصالحي
  : السعودية الثانية، واقتربت من النهاية، ومن األمثلة الدالة على ذلك

 كتب الشيخ أمحد بن عيسى اليت تضمنت نثرا وشعرا يتأسف فيه على ما حدث -
 مجيعا على جتاوز هذه احملنة، للدولة من ضعف، وحيث أئمة الدولة وعلماء الدعوة والناس

                                         
  .  )46(، املكتبة العامة بشقراء وانظر امللحق رقم  خمطوطة) 1(
  .  )47(، انظر امللحق رقم  خمطوطة لدى أحد العلماء يف شقراء) 2(
  .  )47(، انظر امللحق رقم  عامة بشقراء، املكتبة ال خمطوطة) 3(
  .  ، لدى الباحث خمطوطة) 4(
  .  )49(، لدى الباحث انظر امللحق رقم   خمطوطات) 5(
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، وجاء "آه من فرقة لعب ا إبليس وأصلها وزين هلا التفرق  "  :وجاء يف مقدمة النثر قوله
  : يف مطلع النظم قوله

  )1( ينتهـض للحـق منكم عساكرمىت

 

   ينجلي هذا الدجا والدساكر مىت

 
  

لعلم والعوام حىت أم  يكن األمر مقتصرا على العلماء بل شاركهم يف ذلك طلبة اومل
أشركوا مؤسس الدولة السعودية اإلمام حممد بن سعود رمحه اهللا وأبناءه وإمام الدعوة 

 وأبناءه مع أنفسهم وأهاليهم يف - رمحه اهللا -اإلصالحية الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
أضحيام، ومن ذلك وصية عبد الرزاق بن حممد اجلويعي الذي أوصى بعدد من 

 منها واحدة للشيخ حممد بن عبد الوهاب وأبنائه، وأخرى لإلمام حممد بن األضحيات
  . )2( سعود وأبنائه

                                         
  .  )50(، انظر امللحق رقها  مطبوع طباعة هندية )1(
  .  )51(، لدى الباحث انظر امللحق رقم  خمطوطة من ورقتني) 2(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  54

  : ويف ختام هذا البحث ميكن استخالص النقاط التالية
 أداء العلماء وطلبة العلم النجديني قبل الدعوة وقيام الدولة السعودية األوىل ملهامهم -

 والنهي عن املنكر مع حمدودية التعليم، واقتصاره على يف التعليم واإلفتاء، واألمر باملعروف
عدد قليل من البلدان اليت وجد فيها من قام بالتعليم، وخترج على أيديهم عدد من طلبة 
العلم، وعدد أقل من البلدان اليت احتضنت مشاهري العلماء النجديني الذين رحل إليهم 

ر األمر باملعروف والنهي عن املنكر على العديد من طلبة العلم واستفادوا منهم، ومع اقتصا
املرتبتني الثانية والثالثة ومها التغيري باللسان والقلب، فكانت املنطقة حباجة إىل دعوة 
إصالحية تعمم التعليم، وتدعو إىل اهللا بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة، وأسلوب القوة 

  . مع املعاندين ومنكري احلق حفاظا على مصاحلهم اخلاصة
 تغري أوضاع الدعوة إىل اهللا تعاىل يف املنطقة بعد قيام الدولة السعودية األوىل حيث -

انتفت السلبيات اليت سبق اإلشارة إليها يف النقطة السابقة، فانتشر التعليم يف كافة املناطق، 
 واهتم العلماء بتنقية شعائر العقيدة اإلسالمية مما خالطها من البدع، واستخدموا العديد من

األساليب والطرق يف التعليم والتوجيه واإلرشاد، والرد على املعارضني للدعوة، وكشف 
شبهام، ومتكنت الدولة السعودية األوىل من التصدي هلجمات أعدائها، وإعالن اجلهاد 

  . لنشر مبادئ الدعوة اإلصالحية
ا بالقيام  استمرار الدولة السعودية األوىل بتوجيه من أئمتها وعلماء الدعوة فيه-

 هـ حيث كان لذلك آثاره 1233مبهامها إىل ايتها على يد قوات حممد علي باشا عام 
السلبية على الدعوة لسنوات قليلة انتهت بقيام الدولة السعودية الثانية على يد مؤسسها 

 رمحه -، مث خليفته وابنه اإلمام فيصل بن تركي - رمحه اهللا -اإلمام تركي بن عبد اهللا 
 اللذين سارا على طريقة آبائهما يف نصرة الدعوة ومؤازرة العلماء الذين قاموا -اهللا 

  . مبهامهم بالدعوة إىل اهللا بكافة الوسائل
 بعد وفاته يف عام - رمحه اهللا - حدوث اخلالف بني أبناء اإلمام فيصل بن تركي -

طاعتهم  هـ، والدور البارز للعلماء الدعاة يف إطفاء نار الفتنة حسب است1282
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واستمرار العلماء وطلبة العلم بالقيام بواجبام رغم الظروف الصعبة اليت تعيشها املنطقة، 
ومتسك العلماء وطلبة العلم والعوام بالدولة اليت قامت على أساس هذه الدعوة وكتابة 
العلماء يف حث أبناء اإلمام فيصل على االجتماع وجتاوز احملنة، ومودة الناس هلذه الدولة 
وعلماء الدعوة فيها، وإشراك بعضهم ألئمتها وعلمائها مع والديهم وأهاليهم يف 

  . أضحيام
جزى اهللا العلماء العاملني قبل الدعوة خري اجلزاء، ورحم اهللا أئمة الدولة السعودية 

  . وعلماء الدعوة اإلصالحية واملدافعني عنها وجزاهم عنا أحسن اجلزاء إنه مسيع جميب
  .  نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على
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  السمات الدعوية يف شخصية 
  امللك عبد العزيز 

  
  
  
  
  

  إعداد 
  معايل الدكتور حممد بن سعد الشويعر 

   املستشار يف إدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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  السمات الدعوية يف شخصية امللك عبد العزيز
  املقدمة 

لسالم على نبينا حممد الداعي األول لدين اهللا احلق،  احلمد هللا رب العاملني والصالة وا
@ö  {: الذي أمره ربه بالدعوة، واإلنذار عما خيالف أمر اهللا سبحانه وقال عنه ربه è% ¾ÍnÉã» yd 

þí Í?äÎ6yô (#þqãã ÷ä r& í n< Î) «! $# 4 4í n? tã >ouéçÅÁt/ O$ tR r& Ç t̀Bur ÓÍ_ yè t6̈? وعلى آله وصحابته األخيار الذين  )1(  } ) #$

محلوا لواء الدعوة، وبلغوا رسالة نبيهم إىل من بعدهم، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 
ومن امتدت رقعة اإلسالم على أيديهم، وبذلوا جهدهم يف تعريف اآلخرين بدين اهللا الذي 

  . ري أمة على وجه األرض إنه دين اإلسالمارتضاه خل
   -: أما بعد

فإن املستقرئ حلوادث التاريخ، يدرك أن آل سعود، مل يكونوا طالب ملك، أو دعاة 
سياسيني لنحلة معينة، ولكنهم قبل ذلك محاة لدين اهللا ودعاة إىل توحيد اهللا بالعبادة 

ك وفق حكم اهللا، ويدعون القريب والعقيدة، وإقامة شرع اهللا يف عباد اهللا، ينفذون ذل
والبعيد بأقواهلم وأعماهلم، إىل التمسك بدين اهللا احلق، اإلسالم، بصفائه ونقاوته، كما 

وحيرصون يف أداء شعائر هذا .  من عند ربه، ومثلما بلغه صحابته الكرامr جاء به حممد
 األمة، وليكون قدوة الدين على القدوة احلسنة امتثاال ملا سار عليه السلف الصاحل من هذه

ملن حوهلم ومن يأيت بعدهم، حيث الناس على دين ملوكهم ألم شعروا باألمانة الكبرية 
  . امللقاة عليهم، فاهتموا بأدائها

 هـ، قد اختط هذا الطريق عام 1179وأوهلم اإلمام حممد بن سعود املتوىف يف عام 
ة الدولة السعودية، اليت امتدت  م، وهذا التاريخ هو بداية نشأ1744 هـ املوافق 1157

  . جذورها حىت اليوم
حبا وعمال، اإلمام حممد بن سعود، مع اإلمام : أكد ركائز الدعوة يف أعماق القلوب

                                         
  .  108:  سورة يوسف آية) 1(
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رمحهما اهللا، منذ ذلك التاريخ، عندما )  هـ1206 - 1115( حممد بن عبد الوهاب،
ام حممد بن سعود، وصل اإلمام حممد بن عبد الوهاب الدرعية، وتصافحت يده مع اإلم

وتعاهدا على الدعوة إىل دين اهللا، واجلهاد يف سبيل إظهاره، وإزالة ما علق باإلسالم من 
  . r بدع ومنكرات وأمور مل تكن من تعاليمه ومل يأذن ا اهللا وال رسوله

فكان هذا دربا ممهدا لكل واحد منهم طوال العهود الثالثة للدولة، وحىت اآلن حيث 
ى هذا النهج ال بد أن تتناوشه سهام املغرضني، وتسلط عليه جهود املناوئني إن من سار عل

. لثنيه عن هذا العمل يف حماولة إلسكات صوت الدعوة إىل دين اهللا واحلماسة من أجلها
  . وهذه حكومة اهللا فيمن يتصدى ألمر الدعوة يف كل زمان ومكان

معها احلماسة، على صهوة جواد ولكن ما إن يكبو جواد، إال ويهيئ اهللا مهما، تتجدد 
  . آخر، وليقوم برفع الراية شبل من تلك األسود، متحمسا للدعوة، غرية على دين اهللا

 رمحه اهللا - هيأ اهللا البطل عبد العزيز 1902 واملوافق 1319 شوال من عام 5ويف 
ا فبدأ بالرياض مستعيد..  لينهض بالدعوة متحمسا إلعالن دين اهللا، وتطبيق شريعته-

  . قاعدة االنطالقة، للعمل اجلاد، الذي انبعثت مثاره فيما بعد
فعبد العزيز قد عرفت عنه الغرية على دين اهللا منذ نشأ، حيث كان مطبقا على نفسه، 
متحمسا يف دعوته، بعيدا عن سفاهة الشباب، يقول لينفذ، ويهتم لريسخ األمور على 

  . الواقع احملسوس
 ما خيامر عقله، إذ يف املؤمتر اإلسالمي الذي عقد عام  تربز- رمحه اهللا -وكلماته 

 جلسة تقريبا، حتدث امللك عبد العزيز خالله 18م مبكة يف 1925 هـ املوافق 1344
للوفود بكلمات تدل على أن الدعوة إىل دين اهللا، وتنقية اإلسالم من املنكرات والبدع 

، فكان مما قاله لوفد علماء الدخيلة على تعاليمه، هي هاجسه واملسيطرة على مشاعره
  : اهلند

أعترف أمام اهللا، وأمام املسلمني، بأين ال أريد إال العودة إىل دين اهللا الصحيح القدمي 
 البعيد عن العقائد الوثنية، اليت ليست من اإلسالم يف شيء وأن r الذي جاء به حممد
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، شعائرنا هي شعائرهم، عقائدي هي عقائد أجدادي األطهار األتقياء، عاداتنا هي عادام
وأننا نعود يف كل شيء ألحكام القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، وحناول أن نعيش كما 
عاش اخللفاء الراشدون، وكل ما نطمع فيه أن يتحد العلماء املسلمون، فيتحد العامل 

  . اإلسالمي
 ألحكام نريد أن يكون احتادنا قويا متينا، وأن خيضع العامل اإلسالمي خضوعا تاما

   . )1(  القرآن والسنة
وقد أوضح خادم احلرمني الشريفني يف مناسبات عديدة عن امللك عبد العزيز، أن 
حب الدعوة إىل دين اهللا احلق قد تعمق يف أحاسيس قلبه، وسرى يف جسده سريان الدم 

 هـ، ضمن 1403 شوال عام 3يف العروق، ومن ذلك ما قاله يف مناسبة عيد الفطر، 
لقد جاء موحد هذه اجلزيرة، :  للمواطنني وجاء فيها- حفظه اهللا -ليت وجهها كلمته ا

 ليقيم دولة التوحيد، والشريعة اإلسالمية، - رمحه اهللا -وجامع مشلها امللك عبد العزيز 
والدعوة السلفية، رمز اإلسالم احلقيقي، ومظهره العلمي، حيث يتحد الدين بالدنيا، 

   . )2( اجلهاد الصادق، والعمل املثابروتسري األمة كلها يف طريق 

                                         
  .  50، ص  كتاب امللك الراشد لعبد املنعم الغالمي:  انظر) 1(
  .  33،  32، ص  كتاب املصحف والسيف إعداد حميي الدين القابسي:  انظر) 2(
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  السمات الدعوية يف شخصيته 
 فكانت جزءا من كيانه - رمحه اهللا -انصهرت مسات الدعوة يف امللك عبد العزيز 

حيرص عليها منذ تشبعت نفسه بدور أسرته يف نصرة الدعوة، وأن كيان دولتهم مل يقم إال 
 - رمحه اهللا -ان من كلمات امللك فيصل على هذه الدعوة الناصرة لدين اهللا، وقد ك

 وامللك عبد العزيز فرع من )1( البيت السعودي هو بيت دعوة قبل أن يكون بيت ملك
تلك الدوحة، أحب الدعوة إىل دين اهللا احلق ومنا فيه مع األيام االهتمام بدين اإلسالم 

، فقد رضع الصايف من األكدار والدخائل، وتعمقت جذوره يف أحاسيسه منذ حداثته
مسات الدعوة مع جرعات اللنب من ثدي أمه، ملا عرف عنها من الصالح والدين، وسداد 
الرأي والورع، واألم مدرسة تؤصل يف أبنائها األمور الكرمية، والصفات احلميدة منذ يبدأ 

  . التفتح يف براعمهم
سالمية، يف فكانت أم عبد العزيز تم بغرس بذور اخلري، وحترص على تأصيل القيم اإل

أعماق ابنها عبد العزيز ألا أم مدركة، وذات عقل كبري، صهرا األحداث احمليطة ا، 
وأم عبد العزيز من أسرة آل السديري، ونساء هذا : يقول عنها أمحد عبد الغفور عطار

البطن مشهورات بالذكاء ورقة الطبع، وحسن اخللق والتقوى، مع جرأة ال تنايف األنوثة، 
  . تهر رجاهلا بصباحة الوجوه، وفتنة الطلعة، وحب اخلري والشجاعةكما اش

ولقد كانت معجبة جد اإلعجاب، بابنها عبد العزيز وسجاياه، تنغرس فيه خمايل 
  . النجابة، وأمارات الزعامة وسيماء البطولة تلوح يف تقاطيع وجهه، وهو يف سين الطفولة

 خري الصفات، كما اكتسبت من فهذه األم الكرمية يف نسبها وخلقها، قد ورثت
أخالق البيئة أفضلها، فجمعت بني الوراثة واالكتساب، حىت أصبحت امرأة كاملة، 
مشرقة الرأي، كبرية العقل، كثرية األناة والتفكري يف مهام األمور، هدا جتارا للحياد، 

م بتربية وروضتها مشاركة زوجها اآلالم واملصائب يف سبيل الدين مث الوطن، وكانت تقو

                                         
  .  30:  1،  كتاب شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز خلري الدين الزركلي:  انظر) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  61

   . )1( أبنائها تربية إسالمية عربية خري قيام
وإذا كان التربويون يرون أن الطفل أول ما ينفتح ذهنه على الدنيا، يرى يف أمه املثل 
األعلى فيقلدها، وحياكيها ويأخذ توجيهها أمرا مسلما، ألن عينيه تفتحتا على حناا 

لقيها علبه قبل معرفته لآلخرين ومسعه مل وحدا عليه، وعقله بدا يدرك التعليمات اليت ت
  . يعرف مدلول الكلمات، وما يعنيه األمر والنهي قوال أو على قسمات الوجه، إىل من األم

فإن عبد العزيز قد ترىب يف حضن أم، نشأت يف بيئة صاحلة متدينة، وتعلمت من 
د أصل تلك أسرا وبيئتها صفات النبل، واحلرص على التمسك بتعاليم اإلسالم، وق

التعاليم ورسخها فهما وتطبيقا، بيت الزوجية الذي عاشت فيه، مع اإلمام عبد الرمحن 
والد امللك عبد العزيز، الذي عرف عنه التدين وكثرة العبادة ورقة الطبع وحصافة الرأي، 

  : يقول الشاعر العريب يف أثر الوالدين على تربية األوالد
  وده أبــوه ـ مـا كان ععلى

 

   ناشئ الفتيان منا شأوين

 
  

 خلفيات الوالدين على شخصيته، منذ بدأ يعي ما حوله، وتأصلت يف فانعكست
أعماق قلبه منذ صغره حمبة الدعوة لدين اهللا، ألا األساس لصالح الفرد واتمع، فبدأ 
بتوجيه نفسه، مث من حوله من األتراب، إىل هذا املنهج الذي انغرست جذوره كيانا 

يف تصرفاته وعلى قسماته، عمال يؤديه وعبادة حمببة إليه منذ الصغر، وحبا حمسوسا 
لآلخرين بدعوم هلذا الكيان، الذي وجد يف قلبه له طعما، خيتلف عن مذاق األكل 

  . والشرب
فكان إحساسه الصغري موم اآلخرين يف أمور دينهم، يدفعه إىل دعوم برفق وأناة 

وكلما كرب جسمه، منى مع جسمه هذا اإلحساس، ألنه للمعروف، ويهم عن املنكر، 

                                         
  .  200:   2،  كتاب صقر اجلزيرة ألمحد عبد الغفور عطار:  انظر) 1(
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متأصل يف أعماق قلبه، الذي فاق منو جسمه، الستيعابه الدروس األوىل مع والدته الفامهة 
  . املدركة أوال، مث مع والده ارب الذي عرفته األيام، وعصرته احلوادث
لى تنشئته مبا يتالءم مع فالوالدان ختيال يف ابنهما عبد العزيز عالئم النجابة، فحرصا ع

الدور الذي يطمحان وصوله إليه، وقد رأيا أثر جهدمها فيه، توجيها وتعليما، بارزا على 
عبادة وإنكارا للمنكر، : أعمال وتصرفات عبد العزيز الذي مل يتجاوز العاشرة من عمره

  . ودعوة إىل اخلري، وترغيبا فيه
 عبد اللطيف آل الشيخ ما يعنيه مفهوم عبد اهللا بن: مث ملا زاد منوه أدرك من شيخه

يا بالل أرحنا   {:  لبالل، عندما حيزبه أمر، أو مه بعض الشدائدr قول رسول اهللا

ابه الكرمي، حتجز النفس عن ارتكاب  ألن الصالة كما أوضحها اهللا يف كت} )1( بالصالة

ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9   {: املنكرات، وحتميها عن الفحشاء، قال جل وعال $# ( ûcÎ) no4qn=¢Á9 $# 4ësS÷Zs? 

ÇÆtã Ïä!$ t±ósxÿø9 $# Ìç s3ZßJ ø9 $#ur 3 ãç ø.Ï%s!ur «! $# çét9ò2 r& 3 ª! $#ur ÞOn=÷è tÉ $tB tbqãè oYóÁs? ÇÍÎÈ  { )2( أدرك ذلك 

تعليما، وأن دور الصالة الذي جيب االهتمام به، واحملافظة عليه، مث وعيه جيدا، دور كبري 
  . يف تنمية حب الدعوة إىل دين اهللا احلق، وإظهاره يف املأل
 الكبري، وإدراكه الواعي، وقد وكما كانت توجيهات اإلمام عبد الرمحن، بقلبه

انصهرت يف طبائع ومعرفة زوجته والدة عبد العزيز، فإنه أيضا صار يعطي ابنه جرعات 
قولية وفعلية، ملا للفعل املقرون بالوقائع من أثر يف الرسوخ، : متتالية يف التوجيه والنصح

نه عماد األعمال، وذلك عن مكانة اإلسالم واحملافظة على شرائعه وتعظيمها يف النفس، أل
$  {: وأساس املهمة اليت خلق اإلنسان من أجلها، كما قال سبحانه tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# 
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  .  45، اآلية  سورة العنكبوت) 2(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  63

}§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 ÇÎÏÈ !$ tB ßâÉÍë é& Nåk÷] ÏB Ï̀iB 5-øóÍhë !$ tBur ßâÉÍë é& b r& ÈbqßJ Ïè ôÜ ãÉ ÇÎÐÈ { )1( هذا األصل 

ال يتأكد يف النفس حمبة، إال بالعمل، واحلرص على احملافظة منذ الصغر، ألن العلم يف 
فعبادة اهللا جيب أن تؤدى كما أمر اهللا، بعقيدة صافية، ونية .. الصغر كالنقش يف احلجر

  . صادقة
، ما مناه فيه والده، وفهمه عبد العزيز جيدا بدليله يف دراسته للتوحيد وهذا أيضا

  . والتفسري والفقه واحلديث
فمن التوحيد عرف حقيقة إخالص العمل هللا، وما جيب على املوحد أن ينشر ما 
: عرف يف اآلخرين لتخلص أعماهلم هللا، فال يشرك املخلوق مع اخلالق يف األعمال التعبدية

ذبح، والنذر واخلشية، واخلوف والرجاء، وغري هذا من أنواع العبادات، ألن كالدعاء وال
  . اهللا طيب ال يقبل من األعمال إال ما كان طيبا

ولذا يرى املتابع جلميع كلماته ونصائحه اليت يرسلها للبلدان، مث يف خطبه يف مواسم 
هللا سبحانه، ألا احلج ويف املناسبات، واهتماما بتأصيل هذه األمور، ووجوب إخالصها 

مسات عرفها تعليما يف الصغر، ورسخت يف عقله من األبوين تربية وتعويدا، ومكنها 
فاختزنت كل ذلك .. اتمع املتدين تطبيقا، وإنكارا على من خيطئ يف العمل والتصرف
أدرك ما : ومن التفسري. ذاكرته، ليبثها يف اآلخرين دعوة وتعريفات حبقائق دين اإلسالم

من أوامر : يف كتاب اهللا سبحانه، ويف املصدر التشريعي األول يف دين اإلسالمجاء 
ونواهي، وما تعنيه شريعة اهللا، من صفات الداعي إىل دين اهللا، احلريص على إنقاذ البشرية 

  . مما وقعوا فيه من خمالفات ألمر اهللا، وأمر رسله مجيعا
 نبهه شيخه إىل توضيح ذلك وما استعصى عليه فهمه من أمور جاءت يف كتاب اهللا

 الذي أبان فيه عليه الصالة والسالم ألمته ما أشكل عليهم من r من حديث رسول اهللا
فكان احلديث شارحا ومبينا املعىن الذي خفي على بعض .. داللة ما جاء يف كتاب اهللا

                                         
  .  57 - 56:  سورة الذاريات اآليتان) 1(
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  . الناس
لم كما كان احلديث النبوي، الذي درسه عبد العزيز يف صباه معينا له، ولكل مس

  . على صفاء العلم وحسن األداء يف األمور العقيدية والتعبدية
عرف كل ما يتعلق بالعبادات واملعامالت، وما جيب أن يدركه كل فرد : ومن الفقه

مسلم يف عالقته بربه، مقرونا بالدليل الشرعي، ومبتعدا عن النواهي واحملظورات، ومن 
 الصالة، من السابعة، وضرم عليها ذلك ما فهمه من سر احلث على تعويد الصغار على

يف العاشرة، والتفريق بينهم يف املضاجع، من عمق يف التربية واهتمام حبسن التوجيه 
 عليها لعشر، وفرقوا بينهم مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم { r يقول

  . }  )1(  يف املضاجع

هذه السمات اليت تنوعت مصادرها عند عبد العزيز ما هي إال كاحلجر عندما يلقى يف 
املاء، فإن الدوائر تتسع وتكرب، واملعارف تزداد مع منو العقل، وسعة اإلدراك، فقد بدأت 

اتمع احملافظ املتدين، مث مع معلميه باألم املدركة الفامهة، مث األب ارب املطبق، مث مع 
وشيوخه، الذي أسقوه جرعات من العلم الشرعي، املستمد من كتاب اهللا وسنة 

 مث يف جمالس والده ومع اآلخرين الذين عصرم األحداث يف تتبع ألخبار r رسوله
 مع التاريخ، وحوادث األيام، وسري آل سعود الذين اهتموا بالدعوة، وجندوا أنفسهم هلا

  . ، مث مع العلماء بعده1157اإلمام حممد بن عبد الوهاب منذ عام 
يذكر حممد علي رفاعي، عن حرص اإلمام عبد الرمحن على صحبة ابنه عبد العزيز يف 
كثري من املواقف عندما كان صغريا، حيث مل يتجاوز الثانية عشرة، ليكون يف هذا تعجيل 

ات الكبار يافعا، وذلك ملا رأى عليه من بإشعاره مبا عليه من واجب، وحتميله مهم
عالمات أراحت نفسه، وجعلته يهتم مبا يذكي جذوذ اخلري يف ابنه، ألن أهم ما يعتز به 

  : - رمحه اهللا -األباء، جنابة أبنائهم، كما روي للشافعي 
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   جنابـــة األوالد هنـــوأجل

 

   اإلله على العباد كثرية نعم

 
  

ويف مجيع هذه الصحبة، كان اإلمام عبد الرمحن : فاعي عن ذلك حممد علي رفيقول
يغذي يف ابنه عبد العزيز، الروح الدينية، ويغرس يف قلبه حب التضحية واجلهاد، يف سبيل 
إعالء كلمة اهللا، ويذكره بالعهد الذي مت بني جده حممد بن سعود، وبني الشيخ حممد بن 

قيدة السلف يف قلوب الناس، عبد الوهاب، من العمل على نشر الدعوة، ومتكني ع
   . )r  )1 والتمسك بكتاب اهللا، وسنة رسوله
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  نشأته 
 يف افتتاح املؤمتر العاملي - امللك فهد بن عبد العزيز -حتدث خادم احلرمني الشريفني 

 هـ، فكان مما قاله عن 1406عن تاريخ امللك عبد العزيز يف شهر ربيع األول عام 
 املبين على دعائم اإلسالم اخلالد، وتطبيق الشريعة اإلسالمية يف والده، يف إعادة جمد البالد،

  : كافة األمور
إن امللك عبد العزيز كان يستشعر يف مسعاه واجبا دينيا وخلقيا، كان ميثله سلوكه 
الشخصي، منذ نعومة أظفاره، يف طهارته وورعه وتقاه، فقد كان يرمحه اهللا قوي الصلة 

ال قليله، وكان يقضي أكثره راكعا أو ساجدا، يطلب العون من  ال ينام من الليل إU باهللا
اهللا، ويستمد النصر منه سبحانه، يف كل أمر من أموره، وكان يؤمن إميانا مطلقا بأنه ال 
يتوفر للعقيدة عزة وانتشار وخلود، إال يف ظل كيان آمن مطمئن، يقوم على رعايتها 

  : توضح ذلك إحدى خطبه اجلامعة بقولهوتبليغها، والدعوة إليها، والدفاع عنها، حيث
إنين أعمل جهد الطاقة، يف سبيل إعالء كلمة اهللا، ورفعة هذا الدين، وإحالل عقيدة 

 اخللفاء الراشدين مكاا املناسب، وإنين مسلم عن وما جاء r السلف، وسنة رسول اهللا
سلمني، أحب مجع كلمة اإلسالم واملسلمني وليس أحب عندي من أن جتتمع كلمة امل

   . )1( ويتحد مشلهم، ويعلو شأم
ومن حرص والدي عبد العزيز على تنشئته النشأة الصاحلة، قد اهتما بتربيته التربية 
الفريدة، يف عمقها وأصالتها ألا مبنية على اإلسالم روحا ومعىن، فهي متمثلة يف أصالة 

  . تعاليم اإلسالم، والتعود على تطبيقها
 نشأة عبد العزيز، يف مسار رصني ومبنهج قومي، ال زيف فيه، فسارت هذه التربية يف

مجع عبد العزيز : وال اعوجاج، يقول أمحد عبد الغفور عطار عن تربية عبد العزيز يف نشأته
ورث عن أبيه صفات الرجولة الكاملة، كما ورث عن أبيه وأمه صفات األناة : فضيلتني
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 البيئة والرحالت، واالحتكاك مبختلف والروية واألرحيية، وبالطبع قد اكتسب صفات
 اآلالم - زوجها -فأمه شاركت أباه : الناس، كما حتدرت إليه صفات بالوراثة

واملصائب، يف سبيل الدين مث الوطن، كانت تقوم بتربية عبد العزيز على الدعوة لدين 
فعمة اإلسالم، ولذا فإن طفولة ابن سعود مل تكن عادية، فأدوار حياة البطل العظيم م

   ..بالبطولة والقوة
فقد كان يتزعم أترابه األطفال ويأمرهم فيطيعون، حىت إذا بلغ اخلامسة من عمره، 

 يتلقى علوم الشريعة فيها، ولكنه وجد السري - الكتاتيب -بعثه أبوه إىل مدرسة الرياض 
فيها بطيئا متعثرا، ووجد مستوى تفكريه، ودرجة إدراكه، أرفع من مستوى تالميذها 

درجات إدراكهم، فخرج منها، وأخذ يدرس على العلماء، الفقه والتوحيد، والتفسري و
واحلديث، والتاريخ واآلداب، حىت حذق منها شيئا كثريا، وأصبحت معارفه اليت وعاها، 
وهو يف هذه السن تضارع من يتقدمونه من الفتيان، ولو وزن عقله لرجح على عقول 

  . الشباب املتعلمني إذ ذاك
كران يف أن يبذ عبد العزيز أقرانه األذكياء، ويسبقهم مبراحل طويلة واسعة، لن وال ن

يستطيعوا أن حياذوه إال إذا قطعوها وثبا، وهم ال شك لن يستطيعوا ما دام هو عبقريا، 
   . )1(  وهم عاديون، أو فوق العاديني بقليل

دأ يعي ما حوله، وألن والد عبد العزيز، كان شديد احلرص على أن يالزمه ابنه منذ ب
ليسمع ويتعلم، ويدرك من جمريات األمور ما ينبغي له فهمه واستيعابه يف بدء تنشئته، 
ليكون لديه أسس تؤصل القيم، وترشد إىل املواقف املهمة يف بناء عقول الرجال، فقد كان 

دروسا الشاب عبد العزيز يفتح عقله ليمتلئ بالعلوم النافعة، واملعارف املشرفة اليت يأخذها 
من جملس والده الذي يدور فيه ذكر سري وأعمال احلكام العادلني من آل سعود ودورهم 

وما يتخلل احلديث عنهم .. يف الدعوة لدين اهللا يف الدورين األول والثاين من أدوار دولتهم

                                         
  .   221-22:   2،  صقر اجلزيرة ألمحد عبد الغفور عطار:  انظر كتاب) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  68

من إبراز محاستهم الدعوية وجهودهم يف هذا السبيل، مع اهتمامهم باألمر باملعروف، 
ملنكر، وبعثهم الدعاة والوعاظ، لتوعية األمية والنصائح بني وقت وآخر للقرى ويهم عن ا

  . واملدن، وللحاضرة والبادية، يف مجيع البالد وخارجها
كل هذا جعل عند .. فقد كانوا محاة للدين، وقادة يف الدعوة، إىل توحيد اهللا اخلالص

 واحلماسة من أجلها، حيث عبد العزيز قناعة مبكرة، مبكانة الدعوة، وأمهية توسيعها،
سرى حبها يف دمه، وأصبح االهتمام ا جزءا من أحاسيس نفسه، ملا يف هذا من نصر هللا، 

 يف تبليغ ما أمره اهللا بتبليغه يف عباد اهللا، وقد سار على دربه اخللفاء r وقدوة برسول اهللا
الم، وارتفع ظل الراشدون والصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان، فأقام اهللا دولة اإلس

دوحتها يف اآلفاق، وله فيهم أسوة حسنة، فيجدر به القدوة والتأسي، ألن اهللا سبحانه 
!© ?bÎ) (#rçéÝÇZs  {: يقول $# öNä.÷éÝÇZ tÉ ôMÎm6s[ãÉur ö/ ä3tB#yâø%r& ÇÐÈ {  )1( .  

د اهللا بنصر من ينصر دينه، وعز من يسعى لعز اإلسالم، ورفع مكانته، كما كما تعه
$  {: قال اهللا جل وعال ¯RÎ) çéÝÇZoYs9 $ oYn=ßô âë öúïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä í Îû Ío4quäptø:$# $ uã÷R ëâ9 $# tP öqtÉur ãPqà)tÉ ßâ» ygô©F{ $# 

ÇÎÊÈ { )2(  ويدافع عنهم سبحانه كيد األعداء، الصادين هلم عن هذا الطريق، الذي هو

 ومن تبعه يف املنهج، والنية الصادقة يف الدعوة، واإلخالص يف العمل، r سبيل رسول اهللا
!© (ûcÎ *  {: كما قال تعاىل $# ßìÏùºyâãÉ Ç t̀ã tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 3  { )3( .  

لقد كان الشاب عبد العزيز يعترب جملس أبيه، وما يدور فيه من أحاديث ومواعظ، وما 
يذكر فيه من سري تارخيية للسلف الصاحل، وما كان عليه أجداده من اهتمام بالدعوة إىل 

حرص على التوحيد الصادق، مث ما حتملوا مجيعا هؤالء وأولئك يف هذا دين اهللا احلق، و
كل هذا كان يعتربه الشاب عبد العزيز دروسا مهمة، يسمعها بشغف وحمبة، . السبيل
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  . لريصدها يف ذاكرته كرتا يفيده يف كل خطوة من خطوات مسريته
ل يسترشد فيفرح وكان والده يرمقه بعينه، وحيتويه بقلبه، وهو ساكن يستمع، أو سائ

بذلك وحيرص على أن يزيد ما يلقى عليه من جواب، مبا ميكن حب دين اإلسالم، 
والدعوة إليه، يف قلب هذا الشاب املتحمس، لعله ميتلئ بذلك اخلري، قبل أن تلج فيه 

  . األمور الدنيوية املتعددة مسارا
اعده يف إضاءة مث يزوده األب بني احلني واحلني، جبرعات من نصائحه، لعلها تس

 لبعض t أمل تسمع مقالة عمر بن اخلطاب... يا بين: الطريق أمامه يف مستقبل أيامه
: يا عبد العزيز. حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم، فمىت ابتغينا العز بغريه أذلنا اهللا: رجاله القادة

رين به إذا إن اهللا يرفع أقواما ذا الدين، مىت متسكوا به ودعوا إليه، ويضع أقواما آخ
إن أجدادك كانوا كغريهم من أمراء البلدان، : ابتعدوا عنه، وأمهلوا الدعوة إليه، يا بين

ورؤساء العشائر، ولكن اهللا مكن هلم ورفع شأم بالدعوة إىل دين اهللا، ومخل اسم غريهم 
ز لتقصريهم يف هذا األمر، فاحرص على الدعوة إىل إعالء كلمة اهللا تؤجر يف اآلخرة، وتعت

  . يف الدنيا
وقد كانت عالئم النجابة وااللتزام الصادق، ظاهرة على هذا الشاب، الذي توسم 

  . والده وغريه من الوجهاء والعلماء فيه خريا
ولقد صدق حدس هؤالء، إذ عندما كان عبد العزيز مع والده وأسرم يف األحساء، 

د وجهاء وأثرياء  هـ، كانوا يف ضيافة أح1309بعد خروجهم من الرياض يف عام 
األحساء، مبدينة اهلفوف، وبعد الغداء جرى احلديث يف أمور عدة، فقال اإلمام عبد 

من تتخيل يف أوالدي هؤالء الذي يقوم : الرمحن ملضيفه، مشريا ألوالده الذين كانوا معه
أما أنا فال أرى هلذا : هذا فقال اإلمام عبد الرمحن: باألمر؟ فأشار املضيف ألحدهم وقال
   .ومال إىل رأيه بعض احلاضرين.. األمر إال هذا، وأشار إىل عبد العزيز

وقد علل رأيه مبواقف عجيبة من ابنه عبد العزيز، ألن املالزمة تربز معها املخايل 
وعالمات النجابة فلم يقل اإلمام ذلك إال ألنه كان يرمق أوالده، ويرى بعض تصرفا هلم، 
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طنة، وينقدها مبا وهبه اهللا من بعد نظر، فكان يرى من فيفحصها مبا آتاه اهللا من عقل وف
عبد العزيز مواقف وعالمات، جعلته حيكم ذا القول ملضيفه، ألنه رأى من عبد العزيز 
عقال يفوق سنوات عمره، واستيعابا لألمور الكبرية مع صغر سنه، عالوة على الدين 

فيه تنبئ عن هدوء طبع، وكثرة العبادة، مما يضاهي تبتل الشيوخ، مع صفات برزت 
  . وحكمة وعقل راجح

فصدقت بعد ذلك فراسة والده فيه، وهذا أمحد عبد الغفور عطار، يصف طباع عبد 
مل يكن عبد العزيز يف شبابه متهورا، بل كان هادئ الطبع، : العزيز اليت جبل عليها يقوله

فيف، مل يترك صالة متزنا وقورا، وكان املثل الرفيع للشباب املسلم الصاحل، التقي الع
اجلماعة، بل كان حريصا على أدائها يف املسجد، وكان يصوم منذ العاشرة، وكان يظن به 
البله، لوقاره وهدوئه، وكثرة صمته، فإذا تكلم فاملنطق اخلالب، واإلجياز احملكم، والرشد 

   . )1( والزكانة، وسعة الذهن، وكرب العقل وصحة التفكري

                                         
  .   229:  2،  صقر اجلزيرة تأليف أمحد عبد الغفور عطار:  انظر كتاب) 1(
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  صفاته 
لصفات اليت يتخلق ا الرجال، والسجايا اليت حيرصون على التمسك كثرية هي تلك ا

ا، ومن مث العمل مبوجبها، ولكن من تلك الصفات والسجايا ما هو متكلف يصطنعه 
خصال أحبها وحافظ : املوقف الذي وصل إليه ذلك الرجل، ومنها ما هو طبع يف نفسه

ا ألثرها يف اآلخرين فاعتقدها يف قرارة تعليما وتربية، أو أحبه. عليها، وسجايا نشأ عليها
مصاحل : سويداء قلبه، كجزء من العقيدة اليت يؤمن ا، فيجد فيها رغبة مكينة يف نفسه

 دين اإلسالم خاصة -عاجلة يتلذذ بأثرها املريح فيمن حوله، وآجلة يدعو إليها دينه احلق 
  ...  فيهتم بذلك عن عقيدة، وبدافع وجداين-

  . خلقا يف صفاته، ال تكلف فيها وال مراءاة:  الثاينفتكون يف النوع
 الذي عرف بصفات عديدة هي مثال النبل، وحسن - رمحه اهللا -وامللك عبد العزيز 

 لسفانة بنت حامت الطائي، ملا r سول اهللاقال ر {مكارم األخالق، اليت حيبها اهللا، كما 

 لعله يطلق سراحها، فأجاا r وقعت يف األسر، وذكرت مكارم والدها لرسول اهللا
y7̄R  {: صفوة اخللق، ورسول رب العاملني، الذي مدحه ربه حبسن اخللق يف قوله تعاىل Î) ur 

4í n? yès9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ  {  )1( يا جارية هذه صفات املؤمن، لو كان أبوك إسالميا : قائال

لترمحنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان حيب مكارم األخالق، واهللا حيب مكارم 
  . } )2( مث أسلمت وحسن إسالمها. األخالق

 لتلحق بأخيها عدي بن حامت يف الشام، ودعت أخاها r وقد جهزها رسول اهللا
 يف املدينة، r  فوفدا على رسول اهللاr ا وجدت من حسن خلق رسول اهللالإلسالم مل

   . )3( فاسلما وأسلم من جاء معهما من قومهما

                                         
  .   4:  سورة القلم آية) 1(
  .  143:  7،  ، وأسد الغابة البن األثري  197:  2كتاب أعالم النساء لعمر رضا كحاله :  انظر) 2(
  .   10 -8:  4،  تراجع ترمجة عدي بن حامت يف أسد الغابة البن األثري) 3(
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وصفات عبد العزيز املستمدة من تعاليم اإلسالم كانت طباعا راسخة يف نفسه يطبقها 
احلق عمال برغبة وحب يف ذلك، لتكون قدوة ملن حيب التأسي ا ودعوة إىل دين اهللا 

فيأسر القلوب ويقترب إليه البعيد ألنه يهتم بتمكينها فيمن حوله ولفت النظر إليها إذا 
  . رأى تصرفا ال يتفق مع ما يدعو إليه اإلسالم يف تقومي األعمال أو فيما ميس العقيدة

وأمكن الصفات يف .. وهذا أسلوب عملي يف الدعوة ألن العمل أمكن من القول
خلق به والدعوة إليه، كما أن أكثرها أثرا يف اآلخرين ما كان سجية الرجال ما الزموا الت

وأقلها نفعا واألسوأ أثرا يف اآلخرين ما كان يتغري من موقف . ال تكلف فيها وال مراءاة
  . وموقف ويتناىف مع الدين

واإلسالم ال يدعو إال إىل الصفات احلميدة وهي من األمور احملببة للنفوس األثرية يف 
  . ة؛ هذه الصفات اليت تتمكن أكثر عندما تظهر النتائج منها على الفرد واجلماعةكل بيئ

وللصفات اليت متسك ا الرجل املسلم، العظيم يف مركزه ومكانته، املوفق يف أعماله، 
كامللك عبد العزيز، الذي أحبه وأعجب به من كان يناوئه باألمس، أثر كبري ملا وجدوا 

وحب للخري وتسامح وكرم نفس وبر وعفو عند املقدرة ودعوة فيه من ثبات على املبدأ 
عملية وقولية لدين اهللا احلق وال خيشى يف ذلك قالة متقول مع حب للمسلمني يف كل 
مكان؛ ورغبة يف تآلفهم وجتميع كلمتهم وإزالة ما بينهم من شحناء وتدابر وحكمة يف 

ك عبد العزيز وطبعت يف حلمه وغري ذلك من صفات متكنت من نفس املل.. معاجلة األمور
  . بعد سرياا يف دمه سريان الغذاء يف البدن

طبعا ال : فصارت تلك الصفات اليت أعجب ا كل من درس سرية امللك عبد العزيز
تطبعا وخلقا ال ختلقا، حيث فرضت على أعدائه احترامه قبل أصدقائه؛ وسرت يف العامة 

  . رص على فهمه جيدا لدى اآلخرينقبل الكرباء دعوة صادقة لدين اهللا واحل
فاستحق امللك عبد العزيز الزعامة لسيطرته على القلوب، مبا جبل عليه من طبائع فال 
يقترب منه إنسان إال ويتبدد ما جيد يف نفسه عليه من أمور سببها دعايات مغرضة وأقاويل 

  . ملفقة بقصد احلط من قدره والتنقيص من دعوته
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بة ألعمال وأقوال عبد العزيز؛ ألا متثل نقاوة اإلسالم وطهارته فتتبدل اجلفوة إىل حم
عقيدة يف تصحيح : وحتفظ احلقوق اليت حيرص عليها اإلنسان وتربط املخلوق باخلالق

املفاهيم وإزالة الدخائل علي الدين، وعبادة يف حسن القدوة واحملافظة على شعائر الدين، 
وإبانة ما يوصل اإلسالم لدى الناس يف أعماهلم ودعوة إىل ذلك اخلري باحلث والترغيب، 

ومعامالم وحثا بالرفق واملالينة ألن النفوس الصافية ترنو إىل اخلري وتتلمس الطرق املؤدية 
  . إليه، واملشكلة تتراجع تدرجييا باإلقناع واملالحظة
عزيز فحصل الوئام وااللتفاف حول عبد ال. وقد لني اإلله القلوب له يف اجلزيرة بذلك

بطواعية وحمبة يف وحدة وطنية يسريها اإلسالم وجتمع بينها مساحة تعاليمه ونقاوة جوهره؛ 
  . كما استجابت أفئدة كثرية يف اخلارج متأثرة مبنهج عبد العزيز وصفاته

 ومن أعمال سلف األمة؛ r تلك الصفات اليت استمدها من سرية رسول اهللا
قد حرص عبد العزيز على أن تكون ..  عمالوتطبعت ا نفسه منذ حداثة سنه وطبقها

حيث كان أول عمل .. هي منهجه الذي يبينه للناس والطريق الذي يسلكه يف تنظيم دولته
أن جعل الدستور الذي تسري مبوجبه الدولة يف كافة شئوا القرآن : أبرزه يف احملافل الدولية

  .  األمم املتحدة عندما تشكلتالكرمي، واعتز بذلك عندما أصر على عدم تقدمي غريه هليئة
وهذه السجايا والصفات اليت ارتبطت بشخصية عبد العزيز أثرت يف الكاتبني عنه حىت 

آمل أن تكون مشائل امللك عبد العزيز، دستورا : بلغ األمر باألستاذ فهد املارك أن يقول
ل وكل عمليا، يسعى إىل األخذ به وتطبيقه كل رئيس حكومة عريب، وكل رئيس دولة، ب

حاكم عريب ومسلم، يستهدف بأخالقه وسلوكه ومثله توحيد أمة العرب، على النهج 
   . )1( الذي وحد به عبد العزيز اجلزيرة العربية

وليته قال، وهو الذي درس سرية عبد العزيز جيدا وخطبه يف املناسبات السنوية 
الشحناء وكل زعيم وعامل مسلم يود أن يتحد املسلمون، وتزول : وأعجب بذلك

                                         
  .   20:   1،   من شيم امللك عبد العزيز لفهد املارككتاب:  انظر) 1(
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  . واالنقسامات بينهم، ألن صفات عبد العزيز إسالمية، قاعدا املكينة تعاليم اإلسالم
وعبد العزيز بصفاته وسجاياه يعترب داعية إىل دين اهللا، وحريصا على تطبيع األمة، 
على منهج التعاليم اإلسالمية الصافية، يف أمور عديدة، هي من اإلسالم مثاليات، تدعو 

ملا يف ذلك من مصاحل عديدة، ... يمه، وحرص هذا على طهارة الفرد واتمعإليها تعال
   ..وعمله ال تكلف فيه ألنه ينطلق من قناعة وإميان وخلق من طباعه

وأبرز الصفات اليت عرفت يف عبد العزيز ذات العالقة بدين اإلسالم، والوثيقة الصلة 
 هي تلك اليت متسك ا مع كل خطوة بالدعوة لدين اإلسالم، والعودة إىل صفاء تعاليمه،

خطاها، يف توحيد اجلزيرة العربية، وتعامل ا مع اخلاص والعام، ومل يتخل عنها يف أحلك 
الظروف وتركت آثارا حسنة يف اآلخرين مهما كانت مواقعهم، ميكن إيراد مخسة عشر 

   -: عنصرا منها إمجاال هي
  .  عزة النفس-1
  .  الوفاء والصلة-2

  . عفو واحللم ال-3

  .  الكرم-4

  .  بره بوالديه-5

  .  حفظ اجلوار-6

  .  صلواته ليال وارا-7

  .  قراءته وأوراده ودعاؤه-8

  .  تواضعه وبساطته-9

  .  حمبته للعلم والعلماء-10

  .  قدوته الصاحلة يف مجيع أعماله-11

  .  دعوته إىل تطهري العقيدة-12

  .  بغضه للبدع واملنكرات-13
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  .  حبه الجتماع كلمة املسلمني-14

  .  اهتمامه بإقامة شرع اهللا وتنفيذ احلدود واألحكام الشرعية-15
  
 أفاض املتحدثون واملعجبون بسرية امللك عبد العزيز وأعماله، من مسلمني وغري وقد

مسلمني عن صفات عبد العزيز عموما، ولكن املسلمني أكثر اهتماما بالصفات السابقة، 
ا من أثر يف جذب األنظار، ولدورها الذي حصل من اتساع الدعوة السلفية يف العامل ملا هل

 عندما يتحدث خيرج كلماته من - رمحه اهللا -اإلسالمي، نتيجة لذلك، حيث كان 
أعماق قلبه، فيالقي قبوال من قلوب متفتحة، فتتقبل، وعندما يقول فإنه يصدق قوله 

:  هـ1343جاج والزوار، بعد دخوله مكة يف عام بالعمل، فكان من أبرز ما الحظه احل
األمن يف طريق احلجاج، وزوال جفوة البادية، واالهتمام باحلرمني وإصالحهما، وتشمري 
طلب العلم ما، وإشاعة العلم يف البالد، وعموم الرخاء ألرجاء البالد، مبا يف ذلك ما 

  . يتعلق براحة احلجاج وغذائهم
 اإلسالمي، يف املساعدات وبناء املساجد، والدعوة إىل اهللا، بل اتسع جهده إىل العامل

وتعليم أبناء املسلمني، حىت يدركوا صفاء العقيدة، ونقاوة تعاليم اإلسالم، وينقلوا ذلك 
  . لبالدهم تأثرا، مث تعليما

إن التحدث عن كل صفة من الصفات املذكورة، واليت كان عبد العزيز متخلقا ا، مث 
ث باستدالالت واقعية، ملا أحدثته كل صفة من أثر يف استمالة القلوب، اقتران احلدي

والدعوة إىل دين اهللا، وفتح بعض األذهان املغلقة إىل جوهر اإلسالم، ومكانته يف معاجلة 
األمور وإصالح العقائد، واتمعات، كل هذا يقتضي حيزا أكرب من املتاح ذه املناسبة، 

ويكفي من القالدة ما أحاط .. األثر يدل على املسري: ثاهلاولكن كما قالت العرب يف أم
  . بالعنق
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  سريته 
.. للدعوة اإلسالمية طرق ينتهجها الدعاة املخلصون، منها القويل، ومنها العملي

ولكل من الطرفني معابر يسري معها، حبسب الداعية ومكانته، وحبسب قدرته على النفاذ 
 أفئدم بل حبسب إخالصه وصدقه جيعل اهللا له إىل قلوب الناس، وتوصيل الدعوة إىل

ذلك أن الكلمة إذا صدرت من القلب وقرت يف قلوب متلقيه، . القبول عند اآلخرين
ستطع فبلسانه، فإن مل يستطع من رأى منكم منكرا، فليغريه بيده، فإن مل ي  { r يقول

  . } )1( فبقلبه

اليد واللسان، وذلك فيما حتت يده، أو تناله : وامللك عبد العزيز قد أخذ باألمرين
واليته، منذ بدأ مسريته يف توحيد البالد، والقضاء على التنازع والفرقة، إىل أن مت 

  . االستقرار
  .  للذمة يف مسئولية الدعوة إىل اهللاوباللسان والتعلم مع اآلخرين خارج واليته، إبراء

وقد أخذت دائرة الدعوة عنده تتسع، يف داخل نفوذه وخارجه، حبسب الوقائع 
واملناسبات، حيث حرص على إقامة شرع اهللا، وتعليم الناس أمور دينهم، وبث الدعوة 
بينهم، وإيقاف األعمال وقت كل صالة، ذلك أن سرية امللك عبد العزيز واهتماماته، 
تسري وفق ما تشبع به من علوم دينية، حيث يعترب من طبقة العلماء املدركني ملفهوم الدعوة 

حرص على التطبيق منذ حداثة سنه، وثبت على املبدأ بعدما شب عن الطوق، : والعبادة
فكانت األمور الدينية عنده جزءا من حياته اليومية، وواجبا حيافظ عليه، يف نفسه عمال 

  . عةوفيمن حوله متاب
ولذلك عرفت عنه الصرامة يف األمور الدينية، والشدة يف أمور العقيدة، واالهتمام 

ومتابعة من يقصر يف أدائها حضرا وسفرا، . بالصالة اليت هي عمود اإلسالم باحلث عليها
  : حنن نطلب منكم:  هـ1346حيت يقول ضمن كلمة توجيهية ملوظفي الدولة يف عام 

                                         
  .   324:   1رواد مسلم عن أيب سعيد اخلدرجيامع األصول البن األثري ) 1(
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  . وقاا وال جيوز التخلف عنها إقامة الصالة يف أ:أوال
  . )1(  اجتناب مجيع احملرمات، واالبتعاد عن جمالسة األشرار وجمالس السوء:ثانيا

كما حرص بادئ ذي بدء على االهتمام بالعلم والعلماء، ألن العلماء هم ركيزة 
  . الدعوة والوسيلة اليت تبني احلق من الباطل وفق دليله الشرعي

 ا امللك عبد العزيز، ال تقوم إال على األساس الراسخ من كتاب والدعوة اليت اهتم
 فكان يويل العلماء عناية خاصة ويرتهلم املكانة املرموقة، اليت يستحقها r اهللا وسنة رسوله

 فيستشريهم، ويطلب رأيهم يف املسائل r حامل كتاب اهللا، واملبلغ عن رسول اهللا
 العطاء للطالب تشجيعا هلم على املواصلة، الشرعية، ويعمم نصائحهم وفتاواهم، وجيزل

وميدهم بتوجيهاته ونصائحه، رغم أن موارده املالية يف بداية أمر الدولة ضعيفة، إىل حد 
  . شبه عدم التوفر

 كما كان يف اهتمامه بتوطني البادية، ويئة اهلجر الستقرارهم، ترغيب منه هلم -
غارا، إذ كان يرسل لكل هجرة واحدا كبارا وص: وحرص على تعليمهم. بالقول والعمل

ليكون هلم معلما ومرشدا وإماما ومتوليا . من طالب العلم، خيتاره العلماء بالرياض
شؤوم الدينية، يف تعليم أمور العقيدة، وأمور العبادات وقضايا النكاح والطالق، وغري 

ور دينهم وكل ما ذلك من أمور الدعوة إىل دين اهللا، وتبصريهم مبا حيتاجون إليه يف أم
  . يعترضهم من قضايا

 وحيرص يف أسلوبه الدعوي، على إرسال القضاة، ليفصلوا بني الناس فيما يعرض -
عليهم، وإصدار حكم اهللا يف كل قضية متر م، وتأكيده عليهم بإبانة شرع اهللا، حىت 

ل  وما عرف عن السلف يف كr حتصل القناعة مع املعرفة، من قول اهللا وقول رسوله
حكم يصدر منهم، وحبصول القناعة لديهم املقرونة باملعرفة فإنه يتم توقري شرع اهللا، الذي 
يصدره القاضي، وأنه ال أصدق وال أحسن من حكم اهللا وأمره، وتوعية النفوس باخلضوع 

                                         
  .  53، ص كتاب املصحف والسيف مجع حمي الدين القابسي:  انظر) 1(
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ألمر اهللا؛ ألنه فوق كل أمر، وبذلك تعظم مكانة القاضي عند احملكوم له، واحملكوم عليه، 
تأنس مبا يصدر منه، من فتوى أو حكم، وقبول ما يقدمه من نصائح وحيترم ويس

وإرشادات، وتكرب مكانته عند اخلاص والعام؛ ألن مكانته من مكانة شرع اهللا، وتعظيم ما 
  . يصدر عنه تعظيما حلكم اهللا وحدوده اليت جيب الوقوف عندها

  دين وفوق ذلك كان امللك عبد العزيز يتوخى يف اختيار القضاة واملرش
حمبة الدعوة إىل اهللا والقدرة على العمل، واحلكمة يف حسن التصرف، وسعة االطالع، 
واملثالية يف العمل والسلوك، ومىت بان غري ذلك يف أثناء العمل من أحدهم سرعان ما يزيله 
عن موقعه، وقد ال يسند إليه عمال شرعيا، ولكن ذلك كان نادرا، ملعرفة اجلميع مبنهج 

  . وقوته يف احلق، إال أن للنادر حكمهعبد العزيز 
فيحرص كل من يتوىل عمال لعبد العزيز، على املثالية، والتحلي بالصفات اليت يهتم ا 
عبد العزيز؛ ألا من صفات اإلسالم، ومسات الدعاة إىل دين اهللا، فيحرص عليها يف 

ألكرب منه يف مثل أعماله، ومع من حوله ممن يعمل بينهم، ويستمد املشورة من األقدم وا
  هذا العمل، علما وسنا وجتربة، 

 والقضاة مل يكونوا عند عبد العزيز خمصصني لفصل املنازعات فقط، بل هم دعاة -
لدين اهللا، كما أنه هو داعية له، حريص على عدم املساس بأطراف اإلسالم، أو اإلساءة 

  . الئمإليه من قريب أو بعيد، لغريته عليه، وال تأخذه يف ذلك لومة 
ولو جترأ عليه شخص يف التوسط يف حكم شرعي، أو يف أمر ميس العقيدة، فإنه تتغري 
مساحته ورفقه، إىل شدة وغضب؛ ألنه ال يرضى التساهل يف شرع اهللا، وال الشفاعة يف 
تعطيل حد من حدوده، ولذلك كان يكلف القضاة بتعيني أوقات للدعوة إىل اهللا يف 

راء، والغالب ضحى يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع، أماكن التجمع والبيع والش
ولوعظ الناس وتبصريهم مبا جيب عليهم يف معامالم وصفام بيعا وشراء، واإلجابة عن 

  . التساؤالت العديدة اليت تطرح
 كما كانوا يكلفون بتنظيم حلقات لطالب العلم، كل يف موقعه، الستقبال وتعليم -
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لمي، ويلتف حوهلم كثري من العامة للسماع واالستفادة والتبصر يف الراغبني يف األخذ الع
دين اهللا، يف أوقات الدروس، اليت تكون عادة بعد صالة الفجر حىت الضحى، وبعد العصر 

  . أو بني املغرب والعشاء
 ويف املساجد يقرأون على الناس ما يرد من كبار العلماء، ومن امللك نفسه يف كل -

كما ..  وآخر، من نصائح وإرشادات، تبصرهم بأمور الدين والعقيدةمناسبة، وبني وقت
خيصصون دروسا يف كتب احلديث والتفسري يف املساجد بعد صالة العصر، وبني األذان 
... واإلقامة يف صالة العشاء يف رياض الصاحلني، وبلوغ املرام، وتفسري ابن كثري وغريها

  . كجزء من الدعوة إىل دين اهللا
م امللك عبد العزيز يف بداية أمره، أنه عندما أدرك قصورا من بعض الناس ومن اهتما

يف فهم العقيدة اليت هي حمور العمل، تشاور مع العلماء يف الطريقة املناسبة لسرعة توعية 
الناس بأمور التوحيد اخلالص، فحصلت القناعة، بإبالغ أئمة املساجد والدعاة واملرشدين، 

 بعض - وخاصة العامة والشباب -لبالد، أمهية حتفيظ الناس الذين بعثهم يف أحناء ا
الرسائل الصغرية، اليت تبصر الناس بأمور دينهم، عقيدة وعبادة، مثل األصول الثالثة للشيخ 
حممد بن عبد الوهاب، والقواعد األربع له أيضا، والعقيدة الواسطية البن تيمية، وكشف 

اب املشي إىل الصالة له أيضا، وغريها مما هو الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب، وآد
 .. خمتصر ومبسط، مما يكتبه بعض املشايخ املعتربين

ويكون هذا يف البادية واحلاضرة، ومع الفالحني والرعاة، وحىت البحارة الذين 
حيث اهتم امللك عبد العزيز أن .. يتكسبون يف البحار، يصلون إىل اجلميع يف أماكنهم

 إليهم، ملا وراء ذلك من مصلحة قد ال يدركوا دون أن جيعلهم يسعون جيعل العلم يأيت
  . وراء العلم

مث بعد التوسع يف فتح املدارس، عندما كان الشيخ حممد بن مانع مديرا للمعارف، 
أدخلت بعض هذه الرسائل يف املناهج الدراسية يف املرحلة االبتدائية، لينشأ الطفل فامها 

وأوصى ...  من عند ربهr اليت جاء ا حممد. قة العقيدة الصافيةألمور دينه، مدركا حقي
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  . بتبليغها جيال بعد جيل
وقد رغب القادرون على أداء هذه املهمة يف املسامهة، فكان نفريا عاما، يف الدعوة 

سبق امللك عبد العزيز به . والتوعية، ال مثيل له، مشل اجلميع على خمتلف املستويات
  . و األميةاحلمالت الدولية حمل

 واملتابع خلطب امللك عبد العزيز، وكلماته يف مواسم احلج، منذ دخل مكة يف عام -
 هـ، واليت توافرت يف جريدة أم القرى مع مناسباا، يدرك من سرية امللك عبد 1343

العزيز، ما كان يبثه من دعوة لآلخرين، مغتنما الفرص واملناسبات اليت يرجو من ورائها 
لنفوس بالرفق واحلكمة، واملوعظة احلسنة، ليدعو إىل اهللا على بصرية حيث خياطب أثرا يف ا

العلماء، وكبار الوفود العاملية، كما أنه يف جمالسه تنظم دروسا يف بعض الكتب يف احلديث 
والتفسري يسمعها كل وافد إليه، وال يسمح بالتحدث أثناء التصدي للدروس، رغبة يف 

  . إفادة احلاضرين
لك إال أن سريته يف كافة أعماله، تنطلق من قناعته بواجب الدعوة إىل دين اهللا، وما ذ

وإبالغ اآلخرين ما أمر اهللا بنشره من أمور هذا الدين، وإزالة ما يناقض ذلك، مما قد 
çm̄R¼  {: يكون علق باألذهان امتثاال لقول اهللا سبحانه Î) ur Öç ø.Ï%s! y7©9 y7ÏBöq s)Ï9 ur ( t$ôqyô ur tbqè=t«ó¡è? 

ÇÍÍÈ  {  )1( خمتارات من  " املصحف والسيف " :وقد أورد حميي الدين القابسي يف كتابه

من اهتمام بالدعوة، ومحاسة دينية، : كلمات امللك عبد العزيز تنبئ عناوينها عن حمتواها
واظبة على الصالة، ومتابعة للمتخلف، وحث على التمسك بتعاليمه، وحرص على امل

وتبيني ما أوجبه اهللا على عباده من شرائع وأمر باملعروف، وي عن املنكر، والتشدد يف 
ذلك، ويف أمور العقيدة بصفة خاصة، ليأخذه عنه اآلخرون منهج عمل، وجدية يف 

  . التطبيق
لمات اليت اخترنا  يقرأ من عنوانه، فإن حمتوى تلك الك- كما يقال -وألن الكتاب 

                                         
  .  44:  سورة الزخرف آية )1(
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  منوذجا منها مخسة عشر عنوانا توضح احملتوى 
  : وهي

كلمة ألقاها امللك عبد العزيز أمام عدد من كبار .. م نريد أن نسري إىل األما- 1
  .  هـ1346موظفي الدولة ربيع األول عام 

 هذه عقيدتنا، كلمة ألقاها أمام رؤساء وفود احلجاج بالقصر امللكي مبكة غرة - 2
  .  هـ1347ر ذي احلجة شه

 نصرنا اهللا بقوة التوحيد، خطاب وجهه مبناسبة عزمه على السفر من مكة إىل - 3
  .  هـ1348 حمرم سنة 23الرياض، يوم 

 فخرنا وعزنا باإلسالم، كلمة ألقاها يف أمانة العاصمة مبكة غرة ذي احلجة عام - 4
  .  هـ1348
ألقاها مبناسبة اجللسة االفتتاحية  أساس أحكامنا هو الشرع اإلسالمي، كلمة - 5

  .  هـ1347 ربيع األول سنة 7لس الشورى 
 يف املؤمتر الوطين، خطاب ألقاه يف املؤمتر الوطين الذي دعا إليه للنظر يف شؤون - 6
  .  هـ1350 حمرم عام 15البالد 
  العلم والعمل، كلمة ألقاها يف استقباله ألول دفعة خترجت يف املعهد العلمي- 7

  .  هـ1350السعودي مبكة أول صفر عام 
 ال عز لنا إال باإلسالم، خطاب ألقاه يف الطائف يف كبار رجاالت الدولة - 8

  .  هـ1351 حمرم سنة 18واألعيان 
 أحب مجع كلمة اإلسالم واملسلمني، خطاب ألقاه يف تكرمي كبار رؤساء - 9

  .  هـ1351 ذي احلجة سنة 5احلجاج مبكة يوم 
وي باهللا تعاىل، كلمة له يف تكرمي احلجاج مكة تعرض فيها لتصفية  أنا ق- 10

  .  هـ1352 ذي احلجة سنة 5اخلالف مع إمام اليمن 
 االعتصام باهللا من صاحل النفوس، كلمة ألقاها يف حفل كبار احلجاج يف شهر - 11
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  .  هـ1356ذي احلجة سنة 
كبار احلجاج مبىن عام  إننا سلفيون حمافظون على ديننا، خطاب ألقاه أمام - 12
  .  ذي احلجة10 هـ يف 1365
  .  هـ1337 أصل املعتقد، كتاب وجهه لعموم األهايل عام - 13
  .  هـ1360 الدين النصيحة، منشور بعثه ألبناء شعبه يف عام - 14
 10 جيب أن نتمسك حببل اهللا، خطاب ألقاه يف احلفل التكرميي لكبار احلجاج - 15

   . )1(  هـ1362ذي احلجة عام 
إىل غري ذلك من كلمات ونصائح كلها دعوة إىل دين اهللا؛ ألن محاية دين اإلسالم، 

  . والدعوة إليه هي هاجس امللك عبد العزيز، فهو يرى نفسه داعيا، قبل أن يكون ملكا
وهكذا كانت حياته، كلها دعوة وتوجيه، ونصح وتبليغ، تسري معه أينما سار ويهتم 

  : ثالا يف كل حلظة، فهو م
يسموننا بالوهابيني، ويسمون مذهبنا : هذه عقيدتنا يقول: 2 يف الكلمة رقم - 1

الوهايب، باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة، اليت 
كان يبثها أهل األغراض، حنن لسنا أصحاب مذهب جديد، أو عقيدة جديدة، ومل يأت 

عقيدتنا عقيدة السلف الصاحل اليت جاءت يف كتاب اهللا حممد بن عبد الوهاب باجلديد، ف
وسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصاحل، وحنن حنترم األئمة األربعة، وال فرق عندنا 
بني مالك والشافعي، وأمحد وأيب حنيفة، وكلهم حمترمون يف نظرنا، فعقيدتنا مبنية على 

عة، فعقيدة التوحيد هذه هي اليت  خالصة من كل شائبة، مرتهة من كل بدU توحيد اهللا
   . )2( ندعو إليها وهي اليت تنجينا مما حنن فيه من حمن وأوصاب

أساس أحكامنا هو الشرع، يقول أمام جملس الشورى يف : 5 ويف الكلمة رقم - 2
إنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع اإلسالمي، وأنتم يف : أول جلسة له

                                         
  .  339-335، ص  واقع كل كلمةاملصحف والسيف ملعرفة م:   يراجع يف هذا فهرس كتاب) 1(
  .   55، ص  كتاب املصحف والسيف مجع وإعداد حمي الدين القابسي:  انظر) 2(
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 سن كل نظام، وإقرار العمل الذي ترونه موافقا لصاحل البالد، على تلك الدائرة أحرار يف
شرط أال يكون خمالفا للشريعة اإلسالمية، والضرر كل الضرر هو السري على غري األساس 

   . )r )1 الذي جاء به نبينا حممد
حنمد اهللا الذي : إننا سلفيون حمافظون على ديننا، يقول: 12 ويف الكلمة رقم - 3

 فقد أمننا اهللا يف r نا ديننا وعروبتنا وقوميتنا، وما ذلك إال بربكة دعوة حممدحفظ علي
ديارنا، وحفظها من األسواء، ووقاها الشرور، وخري ما أنصح به املسلمني أن يتمسكوا 

مث شرح داللة ال إال إال اهللا، وما تعنيه . بدينهم، ففيه العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا
   . )2(  عقيدة وعمال

جيب أن نتمسك حببل اهللا، نراه يشرح أركان اإلسالم : 15 ويف الكلمة رقم - 4
 وبقية شرائع اإلسالم التعبدية يف أسلوب سلس سهل r اخلمسة ومكانة الصالة على النيب

   . )3( الفهم قريب التناول
وهكذا نرى الدعوة والرغبة يف محاية جناب التوحيد، واحلرص على تطبيق شريعة اهللا 

 جزء من حياة امللك عبد العزيز، تسري معه أينما r اليت أمر اهللا ا ودعا إليها رسول اهللا
سار، وتنبع من أعماقه ألا تأصلت جذورا وحمبة منذ نعومة أظفاره، وكربت مكانتها مع 
منو جسمه، مث ما هيأه اهللا له من مكانة رأى لزاما عليه أن يؤدي هذه الرسالة عن عقيدة، 

واهللا إنين ال أحب امللك وأته، :  حيث أكد ذلك بقوله- رمحه اهللا -إخالص وبصدق و
   . )4( وال أبغي إال مرضاة اهللا، والدعوة إىل التوحيد

                                         
  .  65املصدر السابق ص :  انظر) 1(
  .   128، ص   املصدر السابق:  انظر) 2(
  .  121املصدر السابق :  انظر) 3(
  .  56، ص   املصدر السابق:  انظر) 4(
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  وسائل 
  تأهيل الداعية 

  
  
  
  

  إعداد 
  عبد اهللا بن محد الشبانة 

  وكيل الوزارة املساعد لشؤون املساجد 
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  وسائل تأهيل الداعية 
  مدخل 

احلمد هللا امللك احلق املبني إله األولني واآلخرين وقيوم السماوات واألرضني، والصالة 
والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد املصطفى األمني املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله 

  : وصحبه أمجعني أما بعد
وظيفة فإن الدعوة إىل اهللا تعاىل من أجل األعمال بل هي أجلها وأشرفها، لكوا 

أشرف اخللق وهم الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، فلقد بعثهم رم لدعوة 
أقوامهم وأممهم إىل الدين احلق ولداللتهم على الصراط املستقيم الذي يوصلهم إىل رضوان 

ôâs)s9  {: رم ونعيمه املقيم، يقول تعاىل ur $ uZ÷W yèt/ í Îû Èe@ à2 7p̈Bé& »wqßô §ë Âcr& (#rßâç6ôã $# ©! $# 

(#qç7 Ï^ tG ô_ $#ur |Nqäó» ©Ü9$# ( { )1( )36: النحل(.   

، )4: إبراهيم(  )tBur $uZù=yôöër& Ï̀B @Aqßô§ë ûwÎ) Èb$|¡Î=Î/ ¾ÏmÏBöqs% öúÎiüt7ãäÏ9 öNçlm; ( { )2$!  {: ويقول سبحانه

$ tBur$!   {: ويقول سبحانه uZù=yô öë r& Ï̀B öÅÎ=ö6s% Ï̀B @Aqßô §ë ûwÎ) ûÓÇrqçR Ïmøã s9 Î) ¼ çm̄R r& Iw tm» s9 Î) HwÎ) O$ tR r& 

Èbrßâç7 ôã $$ sù ÇËÎÈ  { )3( )فإنه ما من رسول وال نيب إال وهو داعية يف قومه )25: األنبياء ،

يدعوهم إىل احلق إخراجا هلم من الباطل إىل اهلدى وإنقاذا هلم من الضالل ومن سخط اهللا 
  . رةوناره وعذابه إىل رضوان اهللا وجنته ونعيمه املقيم يف اآلخ

 هو إمام الدعاة مجيعا فقد بعثه ربه لدعوة الناس كافة قومه وغريهم، r ونبينا حممد
فكانت . وأرسله بشريا ونذيرا بني يدي الساعة فختم بنبوته النبوات وبرسالته الرساالت

رسالته خامتة شاملة ممتدة بامتداد املكان حيث يوجد إنسان وبامتداد الزمان إىل قيام 

                                         
  .  36:  سورة النحل آية) 1(
  .  4:  سورة إبراهيم آية) 2(
  .  25:  سورة األنبياء آية) 3(
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«tBur y7$!  {: تعاىلالساعة، يقول  oYù=yô öë r& ûwÎ) Zp©ù !$ ü2 Ä¨$ ¨Y=Ïj9 #ZéçÏ±o0 #\çÉÉãtR ur £ Å̀3» s9 ur uésY ò2 r& Ä¨$̈Z9 $# üw 

öcqßJ n=ôè tÉ ÇËÑÈ  { )1( )128: سبأ .(  

@ö  {: يله على بصرية وعلم من ربهوقد أمره ربه بالدعوة إىل سب è% ¾ÍnÉã» yd þí Í?äÎ6yô (#þqãã ÷ä r& 

í n< Î) «! $# 4 4í n? tã >ouéçÅÁt/ O$ tR r& Ç t̀Bur ÓÍ_ yè t6̈? $# ( z̀ » ys ö6ßô ur «! $# !$ tBur O$ tR r& z Ï̀B öúüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# ÇÊÉÑÈ { )2( )يوسف :

$ *  {: ، وبتبليغ دين اهللا املرتل إليه من ربه إىل كل أحد)108 pköâr'̄» tÉ ãAqßô §ç9 $# õ÷Ïk=t/ !$ tB tA ÌìR é& 

öÅøã s9 Î) Ï̀B y7Îi/¢ë ( bÎ) ur óO©9 ö@ yè øÿs? $yJ sù |Møó ¯=t/ ¼ çmtG s9$ yôÍë 4 ª! $#ur öÅßJ ÅÁ÷è tÉ z̀ ÏB Ä¨$ ¨Z9 : املائدة( )3( }  3 #$

67 .(  
وألن رسالة اإلسالم عاملية شاملة ممتدة بامتداد الزمان واملكان إىل أن يرث اهللا األرض 

فإن الدعوة إليه ماضية إىل قيام الساعة يقوم ا ورثة األنبياء من العلماء . ومن عليها
ملني والدعاة املخلصني، ملسيس حاجة البشرية إليها إلخراجها من ظلمات الشرك العا

والوثنية واجلهالة واخلرافة والبدعة واملعصية إىل أنوار التوحيد والعلم والسنة والطاعة 
  . واالنقياد له رب العاملني وحده ال شريك له

 ذه الدعوة املباركة ورعاية وعلى امتداد التاريخ اإلسالمي جند عناية الدولة اإلسالمية
القائمني ا، وإعانتهم على حتقيق هدفهم يف دعوة اخللق للحق إىل أن نصل إىل الدولة 
السعودية احلديثة الفَِتية، اليت اصطلح على تسميتها بالدولة السعودية الثالثة، واليت أسسها 

 وأقام بنياا على أساس - رمحه اهللا -امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود 
  . r متني من كتاب اهللا وسنة رسوله

الدولة السعودية احلديثة، أنه : فقد أعلن امللك عبد العزيز مؤسس هذا الكيان الشامخ

                                         
  .  28:  سورة سبأ آية) 1(
  .  108:  سورة يوسف آية) 2(
  .  67:  سورة املائدة آية) 3(
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 وتراث السلف r إمنا جاهد ليقيم شريعة اهللا كما جاءت يف كتابه الكرمي وسنة رسوله
ة اليت عرفت ا اململكة العربية الصاحل من علماء املسلمني، فكانت تلك هي السم

  . السعودية منذ ذلك احلني وحىت يومنا هذا
وانطالقا من تأسيس هذه اململكة الفتية على هذا النهج القومي، وربطها بني الدين 
والدنيا يف تواؤم تام ليمثل منهجها الوسطية اليت هي منهج اإلسالم وأبرز خصائصه، فقد 

بالدعوة إىل اهللا اهتماما عظيما، فكان رمحه اهللا خيتار من  - رمحه اهللا -اعتىن املؤسس 
متعلمي املدن القريبة من اهلجر والقبائل يف البادية من يذهب لتعليم الناس يف تلك اهلجر 
أمور دينهم، حيث يبدأون بتعليمهم القرآن الكرمي وأركان اإلسالم والعبادات ومبادئ 

  . القراءة والكتابة
، كما كان يسمى آنذاك، على التعليم بل "املرشد   " أو " طّوعامل " وال يقتصر عمل

كان هو واعظ القبيلة وخطيب مسجدها وإمامها يف صلواا، وقد يكون مرجعها الديين 
   . )1( يف كل شيء وله رأي مسموع يف شئوا العامة واخلاصة

ة يف وسار على منواله يف ذلك أبناؤه من بعده، حيث جتسدت عنايتهم ذه الدعو
إنشاء املؤسسات اليت ترعاها وتنظم شؤوا وتشرف عليها، حيث كان اإلشراف على 

اليت أنشئت  "  دار اإلفتاء واإلشراف على الشؤون الدينية " الوعاظ واملرشدين موكوال إىل
  . هـ برئاسة مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، رمحه اهللا1374عام 

رئاسة إدارات  " دعوة وتنظيم شؤوا موكوال إىلمث أصبح اإلشراف على أمور ال
 هـ تعديال 1391اليت أنشئت عام  "  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 هـ، 1395عام   " ...الرئاسة العامة إلدارات " للمسمى السابق، وعدل مسماها إىل
طيط هلا يف إطار نشر الدعوة اإلسالمية، والتخ(  :حيث إن من أهم اختصاصاا وواجباا

 وأصحابه الكرام وسلف األمة اإلسالمية يف داخل اململكة r ما ثبت عن رسول اهللا

                                         
  .   بتصرف172الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز للزركلي ص ) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  88

وبيان املخالفات الشرعية . وخارجها، وذلك بتوضيح العقيدة الصحيحة وتعاليم اإلسالم
واألخطاء الشائعة والبدع واحملدثات، وحتذير املسلمني من الفنت واإلشاعات اليت يدبرها 

   . )1( اإلسالمأعداء 
وزارة   "  واستمرت الرئاسة املذكورة مسؤولة عن الدعوة وشؤوا حىت مت إنشاء

 هـ، فانتقل إليها أمر 1414عام   " الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
املسؤولية عن الدعوة والعناية ا واالهتمام بكل شؤوا، وال شك أن ختصيص وزارة 

 يف مقدمة مسؤولياا دليل أكيد على عناية هذه الدولة املباركة مستقلة تكون الدعوة
  . بالدعوة والدعاة واعتبارها الدعوة إىل اهللا جزءا من مسؤولياا الكربى

                                         
  .  212-211 اهللا السنيدي ص مراحل تطوير تنظيم اإلدارة احلكومية يف اململكة لعبد) 1(
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  املبحث األول 
  أمهية تأهيل الداعية 

إن عملية تأهيل الداعية وإعداده إعدادا خاصا تأيت من أمهية العمل الذي يقوم به وهو 
ذلك العمل العظيم الذي قلنا إنه أشرف .  اهللا تعاىل وهداية اخللق إىل احلقالدعوة إىل

فإن . األعمال وأجلها؛ ألنه عمل األنبياء واملرسلني، ومهمة تابعيهم من الدعاة واملصلحني
هذا العمل اجلليل يقتضي أن يكون القائم به ذا صفات ومواصفات خاصة تؤهله للقيام 

ون مدركا لقيمة ما يدعو إليه، عاملا بأساليب الدعوة اليت حتقق له ذه املهمة اجلسيمة، فيك
  . هدفه من دعوته، عاملا مبدعويه ونفسيام، وأفضل الطرق اليت توصله إىل قلوم

وألن الدعوة هي دعوة إىل اهللا وإىل سبيله، فإنه يلزم أن تكون وفق منهج اهللا الذي 
حممد ضدنا، الذي رىب صحابته رضي اهللا عنهم وضعه لرسله وأنبيائه وخاصة خامتهم نبينا 

على أساس من ذلك املنهج ورىب الصحابة رضوان اهللا عليهم تابعيهم ومن جاء بعدهم 
  . على ذلك األساس

فالداعية الذي يدعو الناس إىل اهللا عليه أن يلتزم مبنهج اهللا ورسوله يف الدعوة ال مبناهج 
عي وإدراك ملميزات الدين الذي يدعو إليه وفضائله وعليه أن يكون ذا و. البشر أيا كانوا

وحماسنه، وأن ينطلق يف دعوته من منطلق القوة واالعتزاز بإميانه وبدينه ودعوته، وأن 
يكون قدوة حسنة ملن يدعوهم، فيكون أول العاملني مبا يدعو إليه وال خيالف قوله فعله، 

وأهم من ذلك كله أن خيلص . ا يقولفيكون ذلك مانعا من تأثريه فيمن يدعوهم وقبوهلم مل
  . عمله يف هذا اال املهم هللا وحده سبحانه فال يبتغي به غري وجه اهللا عز وجل

ونتيجة توافر هذه املقومات يف الداعية إىل اهللا أن تلقى دعوته القبول، فتنداح هلا 
يف تعريف قلوب املدعوين، وتنشرح هلا صدورهم، فيتحقق بذلك هدفه من الدعوة املتمثل 

اخللق خبالقهم، وإبانة الطريق السوي هلم ليسلكوه إليه سبحانه، ليفوزوا برضاه عنهم 
  . وباحلياة الطيبة اآلمنة املطمئنة يف الدنيا، والثواب اجلزيل والعقىب احلسنة يف اآلخرة

ومن هنا يكتسب تأهيل الدعاة وإعدادهم، ليكونوا قادرين على حتقيق ذلك، أمهيته؛ 
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فيد يف هذا امليدان البالغ األمهية إال املؤهلون املعدون إعدادا خاصا، أما سواهم ألن ال ي
  . فرمبا كان ضررهم أكثر من نفعهم أو كان نفعهم حمدودا على األقل

ولكي يكون الداعية قادرا على القيام ذه املهمة السامية على خري وجه، وحمققا 
ق مع شرف هذه املهمة وعظمها ومسو ألهدافه منها، ينبغي أن يعد بشكل خاص يتواف

  . اهلدف املرجو حتقيقه منها
ذلك أن الداعية يتحمل مسؤولية جسيمة ويقوم بعمل غري عادي، إنه يسهم يف نقل 
املدعوين من حال إىل حال، وتغيري واقع الفرد أو اتمع الذي يدعوه إىل واقع أحسن منه 

 ويصلح يف مقابل املفسدين، فهي إذًا مهمة وأهدى سبيال، أي أنه يبين يف مقابل اهلدامني
فيؤهل بالعلم الشرعي . شاقة وعسرية حتتاج إىل أن يهيأ من يقوم ا ويؤهل تأهيال خاصا

 وأمسائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله وأنبيائه، ومعرفة ما أخرب U املتمثل يف معرفة اهللا
 أو نهيا r رفة ما أمر اهللا به ورسولهاهللا عنه مما وقع يف املاضي أو يقع يف املستقبل، ومع

  . عنه وهو الشريعة واألحكام
ويؤهل بتعويده على اتباع احلكمة والتحلي ا، وهي اإلصابة يف األقوال واألفعال 
ووضع األشياء يف موضعه بإحكام وإتقان، فيكون ذا رفق ولني يف دعوته، آخذا باملوعظة 

دا من جتاربه وخرباته وجتارب من سبقوه يف هذا احلسنة، جمادال باليت هي أحسن، مستفي
متحريا للوقت املناسب لدعوته ولألسلوب املناسب هلا والطريقة . امليدان وخربام

  . األجدى يف حتقيق ما يرمي إليه منها
ويؤهل أيضا بتخلقه خلق احللم وتعويد نفسه عليه، فيضبط نفسه وطبعه عن هيجان 

دعو إىل اهللا ألنه ينفر املدعو فيقضي على كل أمل غضبه فالغضب ليس من صفات من ي
öqs9   {يف استماعه للحق أو قبوله له، وصدق اهللا العظيم إذا يقول  ur |MYä. $ ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# 

(#qëÒxÿR ]w ô Ï̀B y7Ï9 öqym (  { )1( )159: آل عمران .(  

                                         
  .   159:  سورة آل عمران آية) 1(
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ويغرس يف الداعية خلق األناة والتثبت من كل ما يرى ويسمع حبيث يكون من ذوي 
العقل والرزانة والتؤدة، ال من أهل التسرع والطيش والرعونة، ملتزما بأدب القرآن يف هذا 

$  {: الشأن، حيث يقول اهللا جل جالله pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!% ỳ 7,Åô$ sù :* t6t̂ Î/ (#þqãŸèt6tG sù b r& 

(#qç7äÅÁè? $ JBöqs% 7's#» ygpg¿2 (#qßs Î6óÁçG sù 4í n? tã $ tB óOçF ù=yè sù tûüÏBÏâ» tR ÇÏÈ {  )1(  )6: احلجرات .(  

ية به الصرب، ذلك اخللق العظيم الذي امتدحه اهللا يف ومن أهم ما ينبغي تأهيل الداع
وإذا كان الصرب مهما لكل أحد فهو يف حق الداعية أكثر . كتابه وأثىن على املتصفني به

أمهية، وينبغي أن يكون عليه أشد حرصا، وبه أعظم ختلقا ألنه بدونه ال حيقق غرضه وال 
للداعية أن يصرب على دعوته، وعلى ما فال بد . يصل إىل النتيجة اليت يتوخاها من دعوته

يلقاه يف سبيلها من مشقة أو ألواء أو شدة، وأن يصرب يف حال إعراض املدعوين أو 
مصادمتهم لدعوته فذلك شأن أئمة الدعاة من األنبياء واملرسلني، الذي يقول عنهم ربنا 
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 ولعل حسن اخللق ال يقل أمهية عن كل ما تقدم مما ينبغي تأهيل الداعية به، فبحسن
اخللق جيتذب الداعية مدعويه إليه، وميلك عليهم عقوهلم وقلوم وتنشرح لدعوته 
صدورهم، وحيبونه ويأنسون به ويركنون إليه فهو ال يستطيع أن يسعهم مباله ولكنه 
يستطيع أن يسعهم ببشاشته يف وجوههم وتبسمه هلم وحسن خلقه معهم فيلني القول هلم 

 ولكي . )3( انب اليسر والسهولة يف تعامله معهموحيتمل ما قد يصدر منهم ويأخذ جب
يكون الداعية مقنعا ملن يدعوهم من مجيع الطبقات واملستويات باعتباره فردا من اتمع 

                                         
  .  6:   سورة احلجرات آية) 1(
  .   35:   سورة األحقاف آية) 2(
للشيخ سعيد القحطاين ) مقومات الداعية(هـ مقال 1417ذو احلجة ) 213(جملة التوعية اإلسالمية العدد ) 3(

  .  )75-72ص ) بتصرف(
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يعيش يف أوساط خمتلفة علميا وثقافيا فإنه ينبغي تأهيله مبختلف ألوان الثقافات اليت حيتاج 
 وتفرض عليهم احترامه وتقديره، وجتعل إليها يف دعوته، واليت تكربه يف عيون مدعويه

  . لديهم االستعداد لسماع ما يقوله هلم
فيلزم تأهيله بالثقافة القرآنية حبيث يعرف كتاب ربه فهما ملعانيه وإدراكا ملراميه وتأدبا 
بآدابه والتزاما باملنهج الرباين للدعوة الذي رمسه القرآن الكرمي وبينه أوضح بيان، مث حيسن 

 بآياته أثناء دعوته فيجمع اآليات املتعلقة مبوضوعه ويعمل على تصنيفها مبا االستدالل
يالئم غرضه، ويوضح نظرة القرآن إىل املوضوع الذي يتحدث عنه أو يكتب فيه، وحيرص 
على التأسي بأسلوب القرآن يف إيراد القصص يف جمال الدعوة والبالغ، فيعتين يف جمال 

فيد مركزا على الدروس املستفادة من تلك القصص والعرب دعوته ذا األسلوب الناجع امل
  . املستخلصة منها

وعلى الداعية يف جمال الثقافة القرآنية أن يستعمل يف دعوته النماذج القرآنية اليت تصور 
الشخصية اإلنسانية يف خمتلف أحواهلا، كنموذج الغين الشاكر يف شخصية نيب اهللا سليمان 

اكم العادل الذي مل متنعه سعة ملكه عن عبادة ربه ورعاية شعبه عليه السالم، ومنوذج احل
يف شخصية ذي القرنني، ومنوذج املبتلى الصابر يف شخصية نيب اهللا أيوب عليه السالم، 
وشخصية الشاب املتعفف عن احلرام رغم قدرته عليه وتوافر دواعيه يف شخصية نيب اهللا 

  . كثرية للشخصية اإلنسانية يف القرآن الكرمييوسف عليه السالم، وغري ذلك من النماذج ال
وعلى الداعية يف جمال الثقافة القرآنية اتباع احملكم من آيات الترتيل العزيز، وعدم 
اخلوض يف املتشابه منها، وأال يفكك النصوص القرآنية وجيزئها جتزئة تضيع معاملها 

 اوتتداخل معانيها فال يتحقق الغرض من إيرادها واالستدالل .  
مث يلزم بعد ذلك تأهيل الداعية بالسنة النبوية فهما لألحاديث النبوية ومتييزا للصحيح 
منها من غريه وحذرا من وضعها يف غري مواضعها ومن االستدالل باألحاديث املوضوعة 

  . أو الضعيفة الواهية
وال بد للداعية مع ذلك من قدر مناسب من الثقافة الفقهية، حبيث يعرف أهم 
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كام الشرعية يف العبادات واملعامالت واآلداب ويكون قادرا على مراجعة ما زاد عما األح
يعرفه يف مظانه من املصادر واملراجع الفقهية املعتربة، وأن حيرص على ربط األحكام بأدلتها 
من الكتاب والسنة، وأن يتزود بالقدر الكايف من علم أصول الفقه ليعرف كيف تستنبط 

وليعرف الراجح من . إخل... ب والسنة، ومن الذي جيوز له االستنباطاألحكام من الكتا
املرجوح من األقوال ليأخذ بالراجح ويعذر اآلخذين باملرجوح أو يقنعهم باألخذ مبا أخذ 
به، ال بد له من ذلك كله ألنه وهو يقوم بالدعوة يف أوساط الناس سيتعرض ألسئلتهم 

  . كون مستعدا إلفادم وشفاء غليلهمواستفسارام واستفتاءام فيحسن أن ي
ومن الثقافة الالزمة للداعية الثقافة التارخيية، حبيث يعرف تاريخ اإلسالم واألمة 
اإلسالمية خاصة وتاريخ اإلنسانية عامة بقدر االستطاعة واإلمكان، ليتعلم من املواقف 

ل دراسته له ومعرفته به احلامسة منه، ويطلع على املالمح الرئيسة فيها، وليتسع أفقه من خال
ووقوفه عليه باطالعه على أحوال األمم وتاريخ الرجال وتقلبات األيام، وألن التاريخ 
أصدق شاهد على ما يدعو إليه الدين من قيم ومفاهيم، ومن خالله تتجلى سنة اهللا يف 
الكون واحلياة واألحياء فاستخالص الدروس والعرب من أحداثه هو ما ينبغي أن يدفع 

ôâ   {: لداعية لدراسته، وصدق اهللا إذا يقولا s) s9 öc% x. í Îû öN Îh ÅÁ |Á s% ×o ué ö9 Ïã í Í< 'r T [{ 

É=» t6 ø9 F{   ). 111: يوسف(  )1(  }  3 #$

غة العربية، فيعد ليكون متحدثا ومن األمهية مبكان أن يتم تأهيل الداعية يف جمال الل
بارعا بلغة سليمة فصيحة خالية من العيوب اللغوية واألخطاء النحوية اليت تشوه الكالم 
وتنفر السامعني، وقد حتيل املعىن املقصود وتغري املراد، وما أشد قبح تلك األخطاء حني 

  . تكون يف شيء من الوحيني القرآن الكرمي أو السنة النبوية املطهرة
وال يقل عن ذلك أمهية أن يكون الداعية ملما بقضايا عصره الذي يعيش فيه، عارفا 
مبا يسود فيه من نظم ومذاهب وأفكار وتيارات خمتلفة، وما حيركه من عوامل، وما 

                                         
  .  111:  سورة يوسف آية) 1(
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يصطرع فيه من قوى، لئال يكون الداعية خارج نطاق عصره بعيدا يف تصوراته وأفكاره 
تعامل مع هذا الواقع من خالل دعوته إبرازا للحق عن الواقع، وليكون قادرا على ال

   . )1( وإظهارا له وإعالء لشأنه ودحرا للباطل وحتذيرا للناس منه
والداعية الذي يعد ليعمل يف بيئات ختتلف عن بيئته احمللية، ينبغي أن يضاف إىل تأهيله 

ا من لغة من بكل ما تقدم تأهيله مبعرفة كل ما يتعلق بالبيئة اليت سيعمل فيها، بدء
سيدعوهم حبيث جييدها ليستطيع إيصال ما يريد إيصاله إليهم بلغة فصيحة جيدة سليمة 
من اخللل واألخطاء، وانتهاء بعادات أولئك وتقاليدهم وأعرافهم وأقصر الطرق إىل قلوم 

  . إخل... وأفضل األساليب لدعوم وجغرافية بالدهم وتارخيها وحاضرها
 أن يؤهل به الداعية الذي يراد له أن يكون داعية حبق، داعية فكل ما تقدم مما يلزم

ناجحا مؤثرا قادرا على حتقيق النتائج املوجود من الدعوة، وعلى إقناع املدعوين باإلنصات 
إليه واالستماع ملا يقول، ومن مث االقتناع مبا يقول وبصحة ما يدعوهم إليه المتالكه 

يتصف به من إمكانات وقدرات، وملا حيسونه من قلوم واستحواذه على أمساعهم، ملا 
حرارة كلماته وصدق هلجته وظهور إخالصه وحرصه على نفعهم وإسعادهم، فهو طبيب 

  . القلوب الذي يعاجل أدواءها وعللها بصدق واقتدار معا

                                         
  .  )بتصرف (140،  102،  80،  35،  28،   27،   21يوسف القرضاوي الصفحات .  ثقافة الداعية د) 1(
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  املبحث الثاين 
   وسائل حتقيق هذا التأهيل 

 عنه يف األسطر السابقة، حيتاج حتقيقه هذا التأهيل املتعدد املناحي للداعية، الذي حتدثنا
على أرض الواقع إىل وسائل عدة ميكن بواسطتها إعداد الفرد القادر على القيام ذا 
الواجب العظيم بطريقة حتقق أهدافه، ويوصل ا إىل الغرض منه وميكن إجياز تلك الوسائل 

  : فيما يلي
ا ميكن تسميته بالتعليم غري  املساجد والدروس واحللقات العلمية فيها، وهو م- 1
  . النظامي
  :  التعليم النظامي من خالل- 2
  .  املعهد العلمي السعودي مبكة-أ 

  .  مدرسة حتضري البعثات مبكة-ب 
  .  دار التوحيد بالطائف-جـ 

  .  كلية الشريعة مبكة-د 
  .  املعاهد العلمية والكليات بالرياض-هـ 

  . امعات كليات الدعوة املتخصصة ببعض اجل-و 
  .  املمارسة الشخصية للدعوة من قبل الداعية والدورات التدريبية- 3
  .  امللتقيات الدعوية والدورات التدريبية- 4

وغري خاف أن وسيليت التعليم غري النظامي مث النظامي غري خاصتني بإعداد الداعاة 
وجه احلياة األخرى، وتأهيلهم فقط، وإمنا كانتا إلعداد القوى البشرية العاملة يف خمتلف أ

حيث كانت تلك املؤسسات، سواء كانت مساجد أو مدارس أو كليات أو جامعات، 
  . خترج املدرس والقاضي واحملتسب واملوظف اإلداري وغري ذلك

وغري خاف كذلك أن مفهوم الدعوة والداعية كان يف املاضي مفهوما عاما وليس 
ب وإمام املسجد وغريهم لترابط اتمع ختصصيا، فكان يقوم به القاضي واملدرس واحملتس
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واقتصاره على أهله فقط دون سواهم من مقيم أو وافد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فلما تطور مستوى التعليم يف اململكة تبعا . فإن ذلك يعود إىل كون التعليم يف بداياته

معينني لتطورها مجلة وأصبح التخصص مسة من مسات هذا العصر لزم ختصيص أشخاص 
، وختصيص وظائف حمدودة هلم، وختصيص جهات رمسية تنظم عمل )الدعوة( هلذا العمل

هؤالء الدعاة، وترعى شؤوم وتكون مسؤولة عنهم، وختصيص كليات أو أقسام يف 
اجلامعات تعىن بتعليم هذا التخصص وختريج من يعمل فيه وتأهيلهم هلذا العمل اجلليل 

  . وإعدادهم له خري إعداد
اول أن نتحدث بشيء من التفصيل عن تلك الوسائل اليت أوجزناها يف ما سبق وحن

  : على النحو اآليت
  ): الدروس واحللقات العلمية يف املساجد(  التعليم غري النظامي: أوال

يعترب التعليم من خالل املسجد من أبرز وظائف املسجد وأهم معامل رسالته يف اتمع 
سجد يف اإلسالم حافال بذلك على امتداد الرقعة اإلسالمية، اإلسالمي، وقد كان تاريخ امل

 باملدينة، فال غرو أن r ومنذ املسجد األساس لكل مسجد يف اإلسالم وهو مسجد النيب
تم الدولة السعودية يف أطوارها الستة ذا اجلانب اهتماما عظيما وأن حتيي رسالة 

ناية هذه الدولة املباركة بالعلم الشرعي املسجد التعليمية إحياء يلفت األنظار، ويربز ع
ومبا أن الذي يعنينا هنا هو ما يتعلق بالدولة . وتعليمه وبالدعوة إىل اهللا يف آن واحد

، فإننا سنقصر احلديث يف هذا - رمحه اهللا -السعودية الثالثة اليت أسسها امللك عبد العزيز 
  : وأبنائه من بعده بذلك - رمحه اهللا -اجلانب على اهتمام امللك عبد العزيز 

 على طلب العلم من - رمحه اهللا -فقد ركزت حركة املصلح امللك عبد العزيز " 
داخل املسجد جبانب املعاهد واملدارس ومن حينها منت حلقات علمية كربى يف مساجد 
اململكة وقراها يتصدرها مشايخ وقضاة أفاضل على جانب كبري من الفقه واخللق احلسن 
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   . )1( "   إخالص العقيدة وتوثيق معلومام ودعوم من منهلهاواحلرص على
وكنموذج لذلك نشري إىل دروس مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف مسجد 

 يف حي دخنة بالرياض، فقد شغل جل - رمحهما اهللا -الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف 
وكان يدرس عليه خمتلف . العشاءوقته يف نشر العلم منذ صالة الفجر إىل ما بعد صالة 

فئات الطالب صغارا وكبارا ومتوسطني، وكان يدرسهم خمتلف العلوم من النحو والفقه 
  . واحلديث والتفسري والعقيدة والفرائض

 شؤون التدريس يف املسجد احلرام، حيث - رمحه اهللا -كما نظم امللك عبد العزيز 
ديدا للتدريس يف احلرم املكي، مث  هـ، نظاما ج1343أصدر، عندما دخل مكة سنة 

 هـ أمره بتأليف جلنة علمية برئاسة الشيخ عبد اهللا بن بليهد تتكون من 15أصدر يف 
، تقوم باإلشراف على سري الدروس يف احلرم املكي، "اهليئة العلمية  " أربعة أعضاء تسمى

السرية والسري على وانتقاء الكتب النافعة، وتعيني األساتذة املشهود هلم بالكفاية وحسن 
   .طريقة السلف الصاحل

وقد اهتم هذا األمر مبضمون التدريس يف املسجد احلرام، حيث حدد مواد التدريس 
وأوقاا بأن يدرس فقه املذاهب األربعة والعلوم العربية بكرة وأصيال، وأن تكون دروس 

يس أصول التوحيد واحلديث والوعظ بني العشاءين، وأوجب على املدرسني عند تدر
العقائد ومباحث الصفات أن يبينوا مذهب السلف الصاحل الذي أمجع عليه أئمة أهل السنة 
على أنه أسلم املذاهب وأحراها بالقبول، وأن يبينوا أثناء دروسهم البدع اليت شوهت مسعة 

   . )2(  الدين احلنيف وأنواع اخلرافات اليت أخرت املسلمني وهبطت م إىل احلضيض
ركة التدريس يف املساجد خالل كافة عهود هذه الدولة مرورا بعهد واستمرت ح

 -  رمحه اهللا -، فامللك خالد - رمحه اهللا -، فامللك فيصل - رمحه اهللا -امللك سعود 
وصوال إىل العهد احلاضر الذي ينعم بقيادة وريادة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 

                                         
  .  362 ص 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز للدكتور حممد ناصر الشثري ج) 1(
  .  )بتصرف (368 -363املرجع السابق ص ) 2(
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عظم املساجد يف كافة أحناء اململكة بالدروس ، حيث تغص م- حفظه اهللا -عبد العزيز 
العلمية املنظمة، اليت يتوالها عدد من طلبة العلم واملشايخ والدعاة والقضاة املوثوقني، 

وتشرف . فيفيدون الناس ويلتف حوهلم الراغبون يف النهل من هذا املنهل العذب الصايف
املنتشرة يف كافة مناطق اململكة، على تنظيم هذه الدروس وترتيبها مراكز الدعوة واإلرشاد 

وهي املراكز اليت تشرف عليها وتتوىل رعايتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
  . والدعوة واإلرشاد

 رمحه اهللا، -وكنموذج لذلك فإن دروس مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
لبحوث العلمية واإلفتاء، تشبه إىل املفىت العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة ا
، اليت سبق احلديث - رمحه اهللا -حد كبري دروس شيخه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم 

عنها يف مشوهلا وتنوعها واستيعاا ملعظم فترات األسبوع، رغم مسؤوليات كليهما 
  . واألعباء اليت محالها

  : التعليم النظامي من خالل: ثانيا
  : مي السعودي مبكة املعهد العل-أ 

املعهد  "  هـ مبكة، وأطلق عليه يف البداية اسم1345مت تأسيس هذا املعهد سنة 
، وحددت الدراسة فيه بثالث سنوات، ومل تبدأ فيه الدراسة فعليا إال "العلمي اإلسالمي 

 هـ ويعترب أقدم مؤسسة تعليمية حكومية يف اململكة ملا فوق املرحلة 1347يف عام 
 مهتما ذا املعهد ويتابع تطوره، وقد - رمحه اهللا -ة، وكان امللك عبد العزيز االبتدائي

شارك يف اختيار مديره وأساتذته، كما اختار مخسني طالبا من جند للدراسة فيه، وبلغ من 
 به وبطالبه أن التقى بأول دفعة خترجت منه وخطب فيهم حاثا - رمحه اهللا -اهتمامه 

  . إخل... عمل وأن يعرفوا قدر ما تعلموهإياهم على قرن العلم بال
القرآن الكرمي مع التجويد، والدروس الدينية، : وتشمل املواد الدراسية يف املعهد

واإلمالء، واحلساب، والقراءة، واحملادثة، واإلنشاء، والقواعد، واخلطابة، ومسك الدفاتر، 
ربة هذا املعهد تقرر فتح وبعد جناح جت. وتقومي البلدان، وسنن األخالق، واللغة الفرنسية
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 هـ، 1381فرع له يف املدينة، وقد استمر املعهد وفرعه يف تأدية رسالتهما حىت عام 
  . )1( حيث حلت حملهما معاهد إعداد املعلمني

  :  مدرسة حتضري البعثات مبكة-ب 
هـ مبكة، وهي أول مدرسة ثانوية باملفهوم احلديث، وقد 1355مت تأسيسها يف سنة 

ذة على العلوم احلديثة حيث فتح اال لتخصصات جديدة، بعد مرور عشر كانت ناف
، لتؤهل الطالب بعد التخرج منها "املعهد العلمي السعودي  " سنوات على تأسيس

لاللتحاق بالكليات املتخصصة النظرية والعملية يف اجلامعات العربية وخاصة يف مصر، وقد 
 إىل إنشاء هذه املدرسة على سعة أفقه، إذ أدرك -  رمحه اهللا-دل اجتاه امللك عبد العزيز 

   .بثاقب نظره أن تقدم البالد ورقيها
والقيام بواجب الدعوة ونشر اإلسالم، حيتاجان كالمها، باإلضافة إىل العلوم الدينية 

واملتتبع يلحظ أن من . والشرعية، إىل التعرف على أسباب املدنية واألخذ بالعلوم احلديثة
ذه املدرسة استشراف املستقبل، واإلفادة من العلم احلديث خبطوات أبرز خصائص ه

   . )2( حمسوبة يف ضوء تعاليم الدين احلنيف
وقد كانت هذه املدرسة من أجدى املعاهد السعودية نفعا يف ذلك العهد، حيث وضع 

وببعض ) الكيمياء والطبيعة(  هلا منهج الدراسة يف مصر، وزودت مبعمل للمواد العلمية
وكانت مدة الدراسة ا أربع سنوات للقسم العام، . ئل اإليضاح العلمية احلديثةوسا

 وال -ومخس سنوات للقسم اخلاص، ضمانا لثقة الكليات وما يف مستواها يف اخلارج 
  .  خبرجييها، انتدب للتدريس فيها عدد من املدرسني املصريني األكفاء-سيما يف مصر 

 من خرجيي هذه املدرسة إىل اجلامعات املصرية وقد خترج من البعثات اليت أوفدت

                                         
كالمها  (151ربية السعودية يف الدعوة إىل اهللا ص ، وكتاب من جهود اململكة الع 457املرجع السابق ص ) 1(

  .  )بتصرف
  .   )بتصرف(املرجعان السابقان ) 2(
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   . )1(   هـ1368هـ و 1365ثالثة وأربعون طالبا فيما بني عامي 
وما دخل هذا املعهد وهذه املدرسة يف تأهيل الدعاة، وجنيبه بأن : ورب قائل يقول

تمعه فاتح آفاق العلم أمام الطالب املسلم يعترب إسهاما يف يئته ليكون عضوا فاعال يف جم
وما الدعوة إىل اهللا إال جزء من تلك اآللية املطوبة، والعمل . عامال خلدمة دينه وأمته

  . املتواصل خلدمة الدين وإعالء شأنه بنشره وبيانه والدعوة إليه
   : دار التوحيد بالطائف-جـ 

 هـ فكانت نواة لتطوير مؤسسات التعليم الديين، 1364أنشئت بالطائف سنة 
 األوىل من املؤهلني ملتابعة دراستهم العليا يف اال الديين، كما كانت وختريج األفواج

هـ، واجتاه 1370منوذجا للمعاهد العلمية الدينية اليت فتحت بعدها بست سنوات عام 
 إىل إنشاء هذه الدار كان يهدف إىل حتقق غاية تعليمية - رمحه اهللا -امللك عبد العزيز 

يحا متكامال، وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها، وتزويد سامية هي فهم اإلسالم فهما صح
  . الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية
 بافتتاحه هذه الدار يف جتربة جديدة من - رمحه اهللا -لقد وفق امللك عبد العزيز 

جتاربه التعليمية، وكأمنا كان يستشرف املستقبل ويرى الطريق الذي ستفتحه دار التوحيد 
. سسات التعليم الديين يف اململكة وازدهارها على مجيع املراحل واملستوياتأمام تطور مؤ

وأن تطور هذه املؤسسات التعليمية الدينية ما هو إال تطوير يف األساليب الدعوية اليت كان 
   . )2( هلا أكرب األثر يف نشر الدعوة السلفية يف أحناء اجلزيرة العريية

 ذه الدار كاهتمامه باملعهد العلمي - اهللا  رمحه-وقد اهتم امللك عبد العزيز 
السعودي أو أشد، فكان يتابع أخبارها ويشرف عليها إشرافا مباشرا متثل يف ربطها 
بالقصر، وأمره لسمو األمري منصور بن عبد العزيز بتلبية كل مطالبها، واختياره للشيخ 

خلربته يف تأسيس املعهد حممد جة البيطار، العامل األثرى الشامي املعروف، إلدارا 
                                         

  .   638 ص 2شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ج) 1(
  .   461-459 ص 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ج) 2(
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  . العلمي السعودي السابق مبكة ويف التدريس مبدارس دمشق ومعاهدها
ولقد ارتكزت مقررات دار التوحيد على تقدمي منظومة معرفية عن العلوم الدينية 
بشكل مرتبط بالتخطيط املستقبلي ملصري الطالب املتخرجني من هذه املؤسسة التعليمية، 

التارخيي للمواد اليت تقدمها الدار ميكن معرفة شدة العالقة بني تارخيية وبالنظر إىل التطور 
الدعوة اإلصالحية وقيام دار التوحيد، األمر الذي جعل فكرة قيامها حتظى بالقبول 

   . )1( الرتباطها الوثيق باخلدمة الدينية للدعوة السلفية دولة الوحدة
  :  كلية الشريعة مبكة-د 

، ومن قبلهما "دار التوحيد  " ـ كامتداد طبيعي لتأسيسه1368أنشئت مبكة سنة 
املعهد العلمي السعودي، ليواصل خرجيومها دراستهم العالية للعلوم الشرعية، وهكذا بدأت 
أول جتربة رائدة للتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية لتخريج املدرسني يف العلوم 

   . )2( الدينية والعربية ومناصب القضاء
وبإنشاء هذه الكلية يكتمل عقد املراحل التعليمية يف اململكة فهي عهد مؤسسها 

 فقد افتتحت مدارس ابتدائية يف احلجاز، وأسست - رمحه اهللا -جاللة امللك عبد العزيز 
 هـ مدرسة طيبة الثانوية باملدينة ومدرسة ثانوية جبدة، إضافة إىل ما سبق 1362سنة 

  . علمي السعودي مث دار التوحيدبيانه من افتتاح املعهد ال
 هـ إال ويف جند واملنطقة الشرقية وحدمها أربع ومثانون 1369ومل تدخل سنة 

 وقد كانت هذه الكلية تابعة لوزارة )3(  مدرسة يدرس ا ما يزيد على مثانية آالف طالب
  هـ أنشئت جامعة1401املعارف مث ضمت إىل جامعة امللك عبد العزيز جبدة، ويف سنة 

   . )4( أم القرى اليت صارت هذه الكلية هي النواة األوىل هلا

                                         
  .   )صرفبت (178،  151هـ ص 1416جملة الدارة العدد الثالث سنة ) 1(
  .   )بتصرف (463 ص 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ج) 2(
  .   645 ص 1شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ج) 3(
  .  )بتصرف (97األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية ص ) 4(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  102

  :  املعاهد العلمية والكليات بالرياض-هـ 
 عهد - رمحه اهللا -واستمرارا للحركة التعليمية النشطة اليت بدأها امللك عبد العزيز 

راف إىل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ بافتتاح املعهد العلمي بالرياض واإلش
 هـ، مث افتتاح كلية الشريعة، مث كليه اللغة العربية عام 1370عليه وكان ذلك عام 

  . هـ وكلتامها بالرياض1374
 هـ، ومعهد بريدة 1370مث تتابع افتتاح املعاهد بعد ذلك، فافتتح معهد عنيزة عام 

 هـ، وهكذا حىت بلغت 1374 هـ ومعاهد امعة وشقراء وسامطة عام 1373عام 
ا ما يزيد على ستني معهدا، وكانت تتوىل اإلشراف على هذه املعاهد والكليتني حالي

الرئاسة العامة للكليات   " اإلدارة العامة للكليات واملعاهد العلمية اليت أصبحت فيما بعد
جامعة اإلمام حممد بن سعود  "  هـ إىل1394، مث حتولت يف سنة "واملعاهد العلمية 

ا يزيد على عشرين كلية ومعهدا للعلوم اإلسالمية والعربية داخل ، اليت تضم م"اإلسالمية 
  . اململكة وخارجها

) معاهد وكليات(  وقد نفع اهللا ذه املؤسسة التعليمية الشاخمة يف كلتا مرحلتيها
نفعا عظيما، فخرجت الدعاة إىل اهللا القضاة واملدرسني، وسدت فراغا كبري،، ) جامعة(  و

  . ملستوى التعليمي يف البالدوأحدثت نقلة كبرية يف ا
  :  جامعة أم القرى مبكة-و 

هـ، وسبق أن أشرنا إىل أن كلية الشريعة مبكة 1401مت إنشاء هذه اجلامعة يف عام 
هـ كانت هي النواة األوىل هلا، وتضم حاليا عددا من 1386اليت كانت قد أنشئت عام 

وة وتأهيل الدعاة وتزويدهم الكليات واملعاهد املتخصصة اليت تعىن يف معظمها بالدع
بالعلوم واملعارف اليت تعينهم على القيام بواجب الدعوة وتعدهم لإلسهام يف هذا امليدان 

  . بعلم وبصرية
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   : اجلامعة اإلسالمية باملدينة-ز 
 هـ، خلدمة العامل اإلسالمي وإمداده بالعلماء 1380أسست هذه اجلامعة عام 
من نسبة من تقبلهم من الطالب من % 85 خصص والدعاة واملدرسني واألئمة، حيث

من السعوديني وقد بلغ عدد جنسيات طالب اجلامعة حوايل مائة % 15خارج اململكة و
 من إنشائها أن تكون - وفقها اهللا -وستني جنسية، ولقد أرادت حكومة هذه البالد 

ألوىل، إليقاظ منارة إشعاع يف مهبط الوحي ودار اهلجرة ومأرز اإلميان عاصمة اإلسالم ا
مهم أبناء العامل اإلسالمي الوافدين إليها، وتزويدهم بالعلوم واملعارف اليت تنفعهم يف دينهم 
ودنياهم، وإعدادهم ليكونوا دعاة يف بالدهم ألقوامهم بألسنتهم بعد السنوات األربع اليت 

   .يقضوا يف إحدى كليات اجلامعة
ا اليانعة فتخرج منها اآلالف من أبناء هذه وقد آتت هذه اجلامعة أكلها الطيب ومثاره

  . البالد والبالد اإلسالمية األخرى، فما من بلد إسالمي إال وفيه أحد من خرجييها
   : كليات الدعوة املتخصصة ببعض اجلامعات-ح 

حتتوي بعض اجلامعات يف اململكة على كليات متخصصة يف جمال الدعوة إىل اهللا 
، باعتباره )اإلعالم( مضافا إليها) كلية الدعوة(  االسم ذاتهتعاىل، حىت إا لتحمل هذا

الصحافة، اإلذاعة (  تشمل عددا من الوسائل البالغة األمهية الستخدامها يف جمال الدعوة
  ). التلفاز( املسموعة، اإلذاعة املرئية

حيث يوجد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كليتان للدعوة واإلسالم، إحدامها 
قر اجلامعة بالرياض واألخرى باملدينة، كما يوجد جبامعة أم القرى كلية للدعوة وأصول مب

الدين، وكذلك توجد كلية مماثلة باجلامعة اإلسالمية باملدينة، وال شك أن هذه الكليات، 
اليت أنشئت خصيصا لتأهيل الدعاة وخترجيهم، أدق يف مسألة إعداد الدعاة من الكليات 

هيل لتخصصات متعددة تأيت الدعوة إىل اهللا من ضمنها عرضا ال قصدا اليت تعىن بالتأ
  . ككليات الشريعة وأصول الدين والقرآن الكرمي واحلديث وعلومه وحنوها

فهذه الكليات املتخصصة تعىن بتخريج الدعاة فقط، وهي لذلك تركز على تعليمهم 
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أبرز الدعاة إىل اهللا بدءا مناهج الدعوة وطرائقها وأساليبها ووسائلها وتارخيها، وسري 
بالرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم مث كبار الدعاة واملصلحني بعدهم على امتداد 

وهي بذلك تعد من يتخرج منها ليكون داعية متمكنا قادرا على خوض . تاريخ اإلسالم
اح يف مهمته غمار هذا امليدان البالغ األمهية، متسلحا بالعلوم واخلربات اليت متكنه من النج

وحتقيق هدفه منها، وهو بيان أحكام اإلسالم وتعاليمه عقيدة وشريعة وأخالقا وآدابا 
وإيضاحها ملن خفيت عليه، وتذكري من نسيها أو غفل عنها ا، ونشرها يف اآلفاق بوعي 

  . وحكمة وبصرية
ن اهلام كما أن تلك الكليات املعنية بالدعوة وإعداد الدعاة تسهم يف خدمة هذا امليدا

  . بالبحوث والدراسات اليت تتطلبها مسرية الدعوة ويقتضيها تطورها وازدهارها
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  املبحث الثالث 
   ممارسة الداعية للدعوة 

وهذا من أهم عناصر تأهيل الداعية هلذا العمل املهم، فليس كاملمارسة الشخصية يف 
فه الكثري من جمال التأهيل ألي عمل من األعمال، فضال عن هذا العمل الذي يكتن

احلساسية، وحيتاج إىل املزيد من الصرب والتحمل والتضحية وبذل الوقت واجلهد ورمبا املال 
  . أيضا، حتبيبا للناس فيما يدعوهم إليه وفتحا ملغاليق قلوم وتألفا هلم

فهذه املمارسة املباشرة تكسب الداعية خربة حية يعيش أحداثها ويرى آثارها ويتعامل 
كل خطوة من خطوات دعوته، وكلما ازدادت خرباته به وإدراكه خلفاياه مبوجبها يف 

فيصبح نتيجة هذه اخلربات املتراكمة أكثر حنكة يف دعوته وأقدر على التفاعل معها 
واالرتياح هلا والبذل يف سبيلها برضى وطمأنينة نفس وراحة بال، وسيجد من خالل هذه 

تب أو على ألسنة املدرسني واألساتذة يف فصول املمارسة اليومية ما مل جيده يف بطون الك
  . الدراسة ومدرجات الكليات

وإذا كان حب أي عمل شرطا للنجاح فيه فإن ذلك يظهر أوضح ما يكون يف عمل 
الدعوة، فإنه لن ينجح فيه إال من أحبه واعتربه واجبا ومسؤولية دينية بالدرجة األوىل 

تنف هذا العمل من مشقة، وما يصاحب أداءه ورسالة ال وظيفة حمددة فقط، وذلك ملا يك
من عقبات لتعلقه بالتعامل مع الناس تعامال مباشرا والتعامل املباشر مع الناس مبختلف 

 يدعو إىل r مستويام وطبقام ال خيلو من أذى يف الغالب األعم، ولذلك جند الرسول
 يف قوله عليه الصالة التعامل مع الناس وخمالطتهم والصرب على أذاهم يف الوقت نفسه

املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس  {: والسالم

  . } )1( وال يصرب على أذاهم

                                         
  .  )المياملكتب اإلس( الطبعة الثانية 652ص ) 939(سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ح ) 1(
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  املبحث الرابع 
    التدريبية امللتقيات الدعوية والدورات

وهذا أيضا إحدى وسائل تأهيل الدعاة وإعدادهم إعدادا جيدا للقيام بعملهم على 
وهو يف اململكة عمل قائم متواصل تقوم به اجلهات املسؤولة عن الدعوة . خري وجه

والدعاة كوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ورابطة العامل اإلسالمي، 
ية للشباب اإلسالمي، أو اجلهات املهتمة بالدعوة والدعاة؛ كاجلامعات والندوة العامل

  . وبعض اهليئات واملؤسسات اخلريية األخرى
فهذه امللتقيات الدعوية فرصة لتالقي الدعاة وتدارس شؤون الدعوة وشجوا، وإعداد 
البحوث عنها واستعراضها وكل ذلك يزيد حصيلة الداعية ويعمق فهمه لعمله الذي 

  . صدى لهت
كما أن التدريب املستمر للدعاة عن طريق إقامة الدورات التدريبية هلم، تلك اليت 

هذا . حياضر فيها عليهم من سبقهم يف هذا امليدان من أصحاب اخلربة والتجربة وأهل العلم
التدريب شديد األمهية واضح األثر يف ارتفاع مستوى أداء الدعاة الذين يتاح هلم، لعملهم 

م وتقوية عزائمهم لالستمرار وإفادم من هذا التدريب يف شحذ مهمهم وتطوير ملكا
  . يف السري يف طريق الدعوة بكل صرب وثقة وتفان

وكثرية هي امللتقيات والدوريات اليت عقدا تلك اجلهات املسؤولة عن الدعوة أو 
ذا البحث املختصر املهتمة ا يف الداخل واخلارج يف خمتلف أحناء العامل مما ال يتسع ه

  . لتناوله
وإضافة إىل هذه الوسائل لتأهيل الداعية فإن هناك وسيلة ال تقل أمهية عنها 

  . بقنواته الثالث؛ املقروءة، واملسموعة، واملرئية  "  اإلعالم " :هي
فعن طريق الصحافة صحفا وجمالت ميكن االعتناء بتطوير الدعاة وترقية ملكام 

اد جيدا ملمارسة الدعوة بواسطة ختصيص صحف أو جمالت والعمل على إعدادهم إعد
مستقلة لذلك، أو عن طريق إسهام الصحف واالت بصفحات معينة هلذا الغرض، 
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فإنه ميكن اإلفادة منهما ) اإلذاعة، والتلفاز( والشيء نفسه يقال بالنسبة للقناتني األخريني
ليهما تم بالدعوة والدعاة فائدة قصوى يف هذا املضمار، وختصيص برامج حمددة يف ك

منهجا وأسلوبا وأداء، برامج يشترك فيها املتخصصون من أصحاب اخلربة والتجربة يف 
ميدان الدعوة من العلماء واملفكرين وأساتذة اجلامعات وقدامى الدعاة لصب خربام 
وعلومهم وجتارم يف قالب مشوق جذاب يغري الدعاة مبتابعته وحيضهم حضا على 

  . دة منهاإلفا
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  خامتة 
وهكذا رأينا أن الدعوة إىل اهللا تعاىل كانت وال تزال هاجسا يف شعور والة أمر هذه 

مبسؤوليام األخرى عن الدولة والشعب . البالد، يعيشوا قضية ارتبطت يف أذهام
واألمة، وأن ذلك مل يكن بدعا فهو شيء يتوارثه اخللف منهم عن السلف يف تواصل محيم 

  . لى االعتزاز باإلسالم والشعور باملسؤولية عن نشره والدعوة إليهيقوم ع
 من آبائه وأجداده؛ فهو شيء - رمحه اهللا -كان ذلك شيئا ورثه امللك عبد العزيز 

مؤسس ارتبط بالدولة وأصبح جزءا من مقوماا األساسية، وورثه ألبنائه من بعده حىت 
ده اهللا، الذي ترجم ذلك االهتمام بالدعوة إىل  أي-نصل إىل عهد خادم احلرمني الشريفني 

  . اهللا بإنشاء وزارة مستقلة ترعاها وتنظم شؤوا وتشرف عليها
ورأينا كذلك أن لتأهيل الدعاة وإعدادهم وسائل عديدة استعرضنا بعضا منها، وهي 

حد اليت أسسها وو) الثالثة(  وسائل كان معموال ا خالل تاريخ الدولة السعودية احلديثة
 إال أن اإلفادة من تلك الوسائل كانت - رمحه اهللا -أجزاءها جاللة امللك عبد العزيز 

متفاوتة نوعا وقلة وكثرة حبسب الظروف واألحوال مكانا وزمانا، وحبسب اإلمكانات 
  . قوة أو ضعفا

إن األخذ بتلك الوسائل واإلفادة منها كان يتطور بتطور الدولة : أريد أن أقول
ؤسساا وإمكاناا، فكلما تطورت تلك األجهزة واملؤسسات تطور استخدام وأجهزا وم
ويف عصرنا احلاضر بلغ تطور الدولة مبلغا عظيما، وهللا احلمد، مما ييسر . تلك الوسائل

  . اإلفادة من مجيع تلك الوسائل تعليما وإعالما وتدريبا وممارسة
  . واهللا وحده ويل التوفيق
  . د وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا حمم
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  اإلفادة من الوسائل احلديثة يف الدعوة 
  املقدمة 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل 
  : يوم الدين، وبعد

 أن حتمل اإلسالم، وتبلغه إىل األمم األخرى، r فإن اهللا تعاىل أوجب على أمة حممد
عوة مطلقة، أي غري مقيدة بزمان ومكان، وإن كانت وتأيت هذه الد. فتقيم عليها احلجة

مقيدة من حيث األسلوب الذي يقتضي احلكمة واملوعظة احلسنة، واادلة باليت هي 
äí   {: أحسن، من مقتضى قول اهللا تعاىل ÷ä $# 4í n< Î) È@ã Î6 yô y7 Î n/ uë Ïp yJ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïp sà Ïã öq yJ ø9 $# ur Ïp uZ |¡ pt ø: $# ( 

O ßg ø9 Ïâ» y_ ur Ó ÉL ©9 $$ Î/ }ë Ïd ß` |¡ ôm r& 4 ¨b Î) y7 / uë uq èd ÞO n= ôã r& ` yJ Î/ ¨@ |Ê ` tã ¾ Ï& Î#ã Î6 yô ( uq èd ur ÞO n= ôã r& 

tûï Ïâ tG ôg ßJ ø9 $$ Î/ ÇÊËÎÈ  {  )1(  .  

الدعوة مبوجب متطلبات وعدم حتديد الدعوة إىل اهللا زمانا ومكانا يقتضي أن تنطلق 
العصر الذي تنطلق فيه، والتركيز هنا ينصب على الوسائل اليت تستخدم للتبليغ، والوسائل 

اليت تنطلق بسرعة ) التقنية( تتجدد وتتطور وتتغري، حبسب التطورات العلمية والثقافية
ى مع مستويام عجيبة تستلزم املتابعة الدقيقة إذا ما أريد للدعوة أن تؤثر يف الناس، وتتماش
  . التفكريية اليت متليها عليهم ظروفهم التكوينية يف التنشئة والتربية والتعليم

وينظر إىل هذه الوسائل على أا ما يستعني به الداعي على تبليغ الدعوة إىل اهللا على 
ليغ وسائل تتعلق باختاذ األسباب لتهيئة اال اجليد املساعد لتب: وهي نوعان. حنو نافع مثمر

الدعوة إىل اهللا، ونسميها بالوسائل اخلارجية للدعوة، ووسائل تتعلق مبهمة تبليغ الدعوة 
وهي ما ميكن أن يقال عنها إا تبليغ  )2( بصورة مباشرة، ونسميها وسائل تبليغ الدعوة

                                         
  .  125:  سورة النحل آية) 1(
، ص   م1981،   هـ1401،  ، مكتبة املنار اإلسالمي )بغداد(،  ، أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان) 2(

429   .  
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   . )1( بالقول، مما يعين أن هناك تبليغا بالفعل كذلك
 اليت تنقل ا الدعوة إىل اآلخرين من وعلى أي حال فإن الوسيلة تعاجل الكيفية

وهذا أمر واسع قابل للتنظري من معظم املهتمني يف جمال الدعوة، . املسلمني وغري املسلمني
   . )2(  وهم كثر

ولو تفرغ أحد الباحثني يف جماالت الدعوة حلصر وسائلها املعاصرة خلرج بعدد طيب 
فال يكاد كتاب أو مقالة . الدعوة إىل اهللامن الوسائل اليت بثها من أسهموا يف الكتابة عن 

تتحدث عن الدعوة يف الوقت الراهن تغفل احلديث عن وسيلة أو أكثر من وسائل الدعوة، 
إن : ولذا فإنه من املتعذر حصرها هنا، إال أن نقول. إما مباشرة أو بطريق غري مباشر

ية إىل اعتبار الوسائل احلديث عنها قد تنوع حبسب الكاتب هلا من اعتبار الوسائل املاد
أو يدخل يف . املعنوية املتعلقة بالداعية نفسه، مما يدخل يف مقاومات الداعية أو مؤهالته

   . )3( البيئة نفسها
. والتكوين يف التنشئة والتربية والتعليم كما خيتلف زمانا، خيتلف كذلك مكانا

ذلك أن مستوى . لوباختالفها يف الزمان واملكان ختتلف مع هذا االختالف الوسائ
اإلدراك والتقبل للدعوة خيتلف ذا االختالف، فإن جمتمعات قائمة اآلن هي أكثر تقبال 

وبالتايل فإن هناك جمتمعات يصعب الولوج إليها، ليس . للدعوة من جمتمعات أخرى
 النغالقها وحماربتها للدعوة، مما يدخل يف املؤثرات اخلارجية، وإمنا ألن تنشئة ذلك اتمع

  . بنيت على عدم تقبل أي مؤثرات خارجية عليها

                                         
، ص  هـ م1412،  ن.   د:  . م.  ، د ، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل سعيد بن علي بن وهف القحطاين) 1(

126- 130  .  
، ص   هـ1397 م 1977،  مؤسسة الرسالة:  ، بريوت 3، ط ، كيف ندعو إىل اإلسالم  كنفتحي ي) 2(

168   .  
،  ص1415،  ، رابطة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ، اإلسالم والنظام العاملي اجلديد حامد أمحد الرفاعي) 3(

 وسائل الدعوة حيث يذكر املؤلف ستا وعشرين وسيلة من.  )146سلسلة دعوة احلق؛ . ( 93-89ص 
  .  ، مبا يف ذلك البيئة  ، مجعت بني الوسائل املادية واملعنوية اإلسالمية



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  113

ويكاد هذا الزعم ينطبق على اتمعات املسلمة نفسها، اليت ختضع ملفهوم االختالف 
فاتمع الذي قام يف تنشئته . يف التنشئة والتربية والتعليم حبسب البيئة اليت ينشأ فيها الناشئ

رسة والشارع أكثر قبوال للدعوة من جمتمع ألبنائه واضعا اعتبارا للدين يف املرتل واملد
مسلم مل يوفق إىل ذلك، بسبب من مؤثرات خارجية زالت حسا، ولكن أثرها باق يف 

الذي سعى منذ زمن إىل تغريب بعض " االستعمار  "  النفوس، مثل مؤثر االحتالل
ب اتمعات املسلمة، وسعى كذلك إىل العمل على رفض كل ما له عالقة بالدين من قري

أو بعيد، وال سيما ما له عالقة بنشر اإلسالم مبفهومه الصحيح، القائم على العقيدة 
ولذا فإن هذه اتمعات . الصحيحة والسلوك اإلسالمي السليم يف العبادات واملعامالت

  . اليت تعرضت هلذا التيار حتتاج إىل جهد كبري ومتأن وصبور يف جمال الدعوة
اتمعات املسلمة، فإنه يصدق بصورة أقوى وأدق فإذا كان هذا يصدق على بعض 

ولذا فإنه من املمكن . يف اتمعات غري املسلمة اليت يراد هلا أن تتعرف على اإلسالم
إنه مع اتفاق املكان والزمان فإن املستهدفني من الدعوة خيتلفون حبسب التنشئة : القول

وهلذا مظاهر متعددة، ذكر . بعد عنهوالتربية والتعليم، ويتبع هذا القرب من اإلسالم وال
عبد اهللا بن محد الشبانة يف كتاب املسلمون وظاهرة اهلزمية النفسية سبعة عشر عامال منها، 
ركزت معظمها على املنهج الدراسي على مستوى التعليم العام والتعليم العايل، مبا يف ذلك 

   . )1( العلوم اإلسالمية واللغة العربية والعلوم التطبيقية
ومن املهم، عند النظر إىل اتمعات املسلمة دف الدعوة، أن يكون هناك اعتبار هلذا 
البعد املوجود، حبيث ميكن أن يقال إن األولويات يف جمال الدعوة، أيضا، ختتلف من جمتمع 
إىل آخر داخل اتمعات املسلمة نفسها؛ فاتمع املسلم الذي يعاين من خلل يف العقيدة 

لوية الدعوة فيه تصحيح العقيدة، وتنقيتها من الشوائب اليت أحلقت ا بفعل تكون أو
مؤثرات داخلية أو خارجية على هذا اتمع وال يهم كيف ميارس هذا اتمع جانب 

                                         
-63، ص  هـم1409،  ، دار طيبة ، الرياض ، املسلمون وظاهرة اهلزمية النفسية عبد اهللا بن محد الشبانة) 1(

72   .  
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العبادات يف األمور الفرعية اليت ختضع الجتهادات علماء األمة، بقدر ما يهم أن تصلح 
تمعا ال يعاين من خلل يف عقيدته ال يركز فيه على عقيدته وهذا يكون القياس، فإن جم

التصحيح يف الوقت الذي تظهر على ممارساته يف العبادات واملعامالت جتاوزات قد ختل يف 
  . قبول هذه املمارسات

وأعلم أن هذا اإلطالق لن يكون مقبوال على عالته، إذ إنه ال خيلو من الرغبة يف 
.  ولست أنربي هنا ألنظر آتيا مبا مل تستطعه األوائل.التفصيل الذي يزيد األمر توضيحا

وإمنا هي أفكار تقدم ذه املناسبة، فتلقى القبول ويؤخذ ا إن وافقت احلق، وتترك وترد 
  . إن جانبت الصواب

على أنه من املهم جدا النظر إىل أن موضوع الدعوة موضوع واسع، ودخل فيه مجع 
عهم، بل وتوجهام الفكرية الظاهرة على إسهامام كبري من املهتمني على اختالف دواف

ومن هنا فإنه ينبغي التأكيد على أنه ليس كل من كتب يف هذا اال جاء . الفكرية
   .باملسلمات اليت تقتضي بالقبول املطلق

بل إن هناك إسهامات فكرية تشطح يف التعميم، وتغفل اجلوانب احلسنة يف اتمعات 
لتخلف السياسي والعلمي والثقايف والفكري، على شكل من أشكال املسلمة، وتصمها با

اليأس الذي ال يتفق مع منهجنا العقدي يف إرجاع كل ما يدور يف هذا العامل من 
مشكالت إىل إرادة اهللا تعاىل، وينبع من مقتضى حكمته اليت تستدعي القبول بقضاء اهللا 

  . شروعة يف التغيريوقدره، مع عدم إغفال اختاذ األسباب والوسائل امل
هذا مع احتمال إقحام اهلوى يف بعض هذه اإلسهامات، حبيث نراها تروج ملفهوماا 
هي للدعوة من منطلق تنظريي أماله أحد املتحمسني، فالتقطه متحمسون آخرون، 
وأضافوا عليه، وحذفوا منه، وعدلوا فيه، كل ذلك بدافع تغليب اهلوى وامليل الذايت هلذا 

مطبقني يف ذلك ما عانوه يف بيئتهم هم، ويف زمام، وكذا املكان الذي .  ذاكالداعية أو
نشأوا فيه فأخذ هذا عنهم، وأريد له التعميم املطلق الذي نظر نظرة تشاؤمية لكل 

وأخشى أن يكون هذا كله على حساب التوجه الصحيح . اتمعات املسلمة دون استثناء
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   . )1( للدعوة إىل اهللا

                                         
ن والسنة وأقوال السلف الصاحل يف قبسات من القرآ:  ، حنو دعوة إسالمية رشيدة حممد عبد القادر هنادي) 1(

  .  179 -17، ص ه   م1995هـ 1416،   ، مكتبة العبيكان ، الرياض  سبيل دعوة إسالمية رشيدة
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   االتصاالت
ومن مقتضيات الزمان اختالف الوسائل يف جمال الدعوة، والسعي إىل مواكبة الزمان 

وبالنظر إىل زماننا هذا نالحظ أنه يشهد تطورات سريعة جدا . بتطوراته الفكرية والثقافية
يف جماالت االتصال ونقل املعلومات، حبيث يتكرر القول بأن العامل أضحى قرية صغرية 

لقول بأن العامل اليوم يتجه إىل تبين أسلوب موحد يف مواجهة احلياة واحدة، كما يتكرر ا
بشىت مقوماا السياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية، مما يطلق عليه اآلن بعصر 
العوملة، اليت تسعى إىل فرض أفكار الغالب على املغلوب، وبالتايل فرض أمناطه السياسية 

ة حبيث تفرض على اتمعات األخرى ذات املقومات، اليت واالقتصادية والفكرية والثقافي
جتمع بني املادة والروح، النظرة املادية اليت جعلت من الدنيا نفسها غاية ال وسيلة، وعليه 

   . )1( فإننا ال نسلم ذا التوجه، اجلديد يف املصطلح، القدمي يف املضمون
علومات واالتصاالت من القنوات ويستخدم توجه العوملة الوسائل احلديث يف تقنية امل

الفضائية إىل شبكة املعلومات العاملية، اليت تعارف الناس عليها مبصطلحها 
وأضحى كثري من الناس يردد هذا املصطلح دون أن يدرك أبعاده  " اإلنترنت  " األجنيب

ومدى ما يقدمه هذا النظام من معلومات، وبالتايل من تأثري، ومدى القدرة على الدخول 
على الشبكة، واإلسهام فيها باملعلومة الصادقة، واستغالهلا االستغالل األمثل يف جمال 

وأحسب أن كثريا من الذين يرددون هذا املصطلح مل جيلسوا أمام مقوماته الثقافية . الدعوة
كاحلاسوب، ومل يتمكنوا بالتايل من الدخول إىل موقع من مواقعه، بل إم ال حيسنون 

لة، وهي وعاء معلومات، ليحسنوا التعامل مع ما حتمله وتنقله من التعامل مع اآل
  . معلومات

ولن تتعرض هذه الوقفة إىل دورة تدريبية يف استخدامات هذه الشبكة العاملية، فإن 
االستخدام اليوم أضحى مطلبا تربويا يتقنه تالميذ املرحلة االبتدائية الذين نشأوا وتربوا 

                                         
، حماضرة ألقيت مبكتبة   العوملة والفضائيات العربية:   ، موقعنا يف الكونية اإلعالمية اجلديدة فهد العرايب احلارثي) 1(

  .  66م ص 6هـ املوافق 149 /8 /17،  ياضامللك عبد العزيز العامة بالر
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 بدأت ألعابا إلكترونية، مث تطورت إىل قدرة الفىت على وتعلموا على احلاسوبات اليت
الدخول على شبكات املعلومات الدولية والتعامل معها بكل اقتدار، بز فيه الكبار، ولعب 

وتستمر الصحافة السيارة يف إيراد األخبار الطريفة اليت تبني مدى . بأعصاب املبتكرين
  . هذا االستخفاف بقدرات الكباروال يعين . سيطرة الصغار على ما صنعه الكبار

ولست أذهب إىل االندفاع وراء هذه النظرات السريعة إىل التقانة، ولكين ال أغفل 
قدراا على اختصار الزمان واملكان، وما هلا من ميزات ال تنكر يف سرعة نقل املعلومات 

 من مآخذ والتصرف ا، واالتصال باملواقع األخرى والتحاور معها، وتصحيح ما أوردته
  . وأخطاء، مما يعد ثورة يف نقل املعلومة، وما يدخل يف مصطلح النشر اإللكتروين

وقد بني مساعد بن إبراهيم احلديثي ميزات هذه الشبكة املعلوماتية، وأكد على 
ل ـتعاىل، إذ رمبا يصوة إىل اهللا ـضرورة استخدامها وسيلة حديثة من وسائل الدع

مستفيد يف غضون األشهر القليلة ) 1000000000( ارـا إىل مليـمستخدموه
، ودخول العامل يف األلف امليالدي ) م1999( القادمة، أي قبل اية العام امليالدي احلايل

الثالث، الذي يشهد اآلن استعدادات غري عادية، وكأن العامل مع حلول عام 
   . )1( سيتحول إىل عامل آخر يف تفكريه وإمكاناته املادية) 2000( ألفني

ويف هذا يقول عبد القادر . ولست أغفل هنا ما وصلت إليه هذه الوسائل من التعقيد
ولقد تعقدت يف عصرنا الراهن وسائل وأساليب االتصال، وتنوعت فنون اإلبالغ : طاش

واإلقناع، فأصبح من الضروري أن تتوافق برامج إعداد الدعاة وتأهيل طلبة العلوم الشرعية 
وع يف أساليب االتصال وفنون اإلبالغ، حىت يكون هؤالء الدعاة مع هذا التعقد والتن

وطالب العلم قادرين على إيصال الرسالة والعلم بأساليب مقنعة وطرق جذابة ووسائل 

                                         
،  2 ع 1، مج   ، اإلفادة من شبكة اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا دراسات إسالمية  مساعد بن إبراهيم احلديثي) 1(

وأصل هذا البحث ورقة عمل قدمت إىل املؤمتر السنوي للحاسب اآليل .   221 -209هـ ص 1418
  .  ص1418-17ترول واملعادن يف الفترة من  للب-173-املنعقد جبامعة امللك فهد 
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   . )1( مناسبة
وهذا يعين السعي إىل تأهيل الدعاة علميا وتدريبيا للتعامل مع التقانة احلديثة يف 

وقد ظهر من . وصول إليها، واستخدامها يف الدعوةالتعامل مع املعلومة، من حيث ال
الدعاة اليوم من وفقهم اهللا إىل التنبه هلذا، فتراهم حيضرون حاسبام الشخصية يف األماكن 
اليت يتولون الدعوة فيها كاملساجد وقاعات احملاضرات، ويرجعون إليها مباشرة، بل 

ه احلاسبات، كالشرائح والشفافيات ويستخدمون الوسائل اإليضاحية احلديثة اليت تربط ذ
  . والبيانات والنصوص اليت تعرض مكربة على شاشات واضحة مرئية

وينتظر من اجلهات اليت تعىن بالدعوة من مؤسسات دعوية ومعاهد عليا خترج الدعاة 
أن تويل هذا اجلانب اهتماما بالغا ال يكاد عندي يقل عن التأهيل العلمي للداعية، ذلك أن 

ون وسيلة غري مؤثر، كما أن داعية دون علم غري مؤثر، بل رمبا كان ضررمها أكثر داعية د
  . من نفعهما

وميكن أن يتم التأهيل الستخدام الوسائل احلديثة يف الدعوة بالدورات التدريبية اليت 
هي اآلن النمط املسيطر يف التغلب على صعوبة التعامل مع هذه الوسائل يف نقل املعلومات 

ويتم هذا عن طريق معاهد التدريب املنتشرة، أو عن طريق مراكز خدمة .  لإلفادةويئتها
هذا مع األخذ يف االعتبار جانب التعلم الذي ينظر إىل . اتمع والتعليم املستمر باجلامعات

هذه الوسائل نظرة ختصصية، ويقدم يف قاعات احملاضرات يف الكليات واملعاهد العليا اليت 
دعاة، حبيث يتخرج دعاة مؤهلون هلذا الغرض يستفاد منهم يف نشر الدعوة تعىن بتأهيل ال

  . إىل اهللا باألسلوب الذي يؤثر يف املتلقني

                                         
  .  201 -200، ص  هـ1408،  ، املؤلف ، الرياض ، رؤى على طريق الدعوة  عبد القادر طاش) 1(
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  مشروعية الوسائل 
ويف ِخضم النظر إىل الوسائل يف جمال الدعوة ظهر من يقول بالنهي عن اختاذ الوسائل 

ذلك أن من تبىن هذا ". ستهدفني امل "  احلديثة مهما كان تأثريها وسرعة وصول حمتواها إىل
ونظر إىل الدعوة . الرأي ال يرى اخلروج عن النمط الذي قامت عليه الدعوة منذ انطالقتها

مبضموا ووسائلها وأساليبها على أا توقيفية، مثلها يف ذلك مثل العبادات واملعامالت 
  . التوقيفية

ض املتلقني، وال سيما أنه شاع وإن عد هذا الرأي شاذا، إال أنه يكتسب قبوال من بع
ذو القابلية السريعة !! عن طريق استخدام وسيلة حديثة يف الدعوة وهي الشريط املسموع 

لالنتشار بني أوساط الناشئة املتعطشني إىل الكلمة الطيبة والتوجيه السديد، أي أن الذي 
يق وسيلة ى عن استخدام الوسيلة احلديثة يف الدعوة قد أشاع هذا النهي عن طر

ولعله خشي يف يه هذا من أن يقع الدعاة أسرى للوسيلة، حبيث تكون هذه . )1( حديثة
الوسيلة أو تلك مدعاة إىل الوقوع يف املنهي عنه من الوسائل، فيغفل الداعية مقومات 
مهمة، أو يتنازل عنها بفعل من تأثري الوسيلة املادية اليت قد تطغى على الوسيلة املعنوية 

  . )2( ثلة يف النية الصادقة وسالمة الفكر والقدوة احلسنة والكلمة الطيبةاملتم
على أنه سيظل هناك من يتوقف عند كل وسيله حديثة وقفة الرافض هلا خوفا من 
آثارها السيئة على اتمع، وخوفا من عدم إباحيتها قياسا على بعض التطورات اليت 

وقف الناس منها موقفا حذرا جدا، خشية دخلت بعض اتمعات املسلمة فجأة، فكان م

                                         
، كما يؤكد  ، وأكد على عدم جواز الوسائل احلديثة يف الدعوة  ذكر هذا أحد الدعاة يف شريط مسموع) 1(

 الطرق قد أضحى ميدانا لكل من يريد أن يروج لفكرة من القول بأن جمال الدعوة واخلوض فيها من شىت
  .  ، حىت لو مل ختضع هذه الفكرة للميزان الشرعي احلق األفكار

،  )الوسائل واخلطط واملداخل:  الدعوة اإلسالمية(، يف  ، من وسائل الدعوة ا إلسالمية  طه جابر العلواين) 2(
 مجادي 26عاملية للشباب اإلسالمي املنعقد يف نريويب بكينيا بتاريخ أحباث ووقائع اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة ال

، الندوة العاملية للشباب  ، الرياض م1982 من أبريل 24،   -20هـ املوافق 1402الثانية إىل أول رجب 
  .  83-71، ص   هـ1402،  اإلسالمي
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أن يكون هلا مساس مبا يعتقده الناس، مع أن األصل يف األشياء اإلباحة، وإمنا الذي يقيد 
 وما r هذه اإلباحة حبكم هي النصوص الشرعية من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه حممد

  . اعتربه أئمة السلف من العلماء اتهدين
جيب أن  "  :احل العثيمني يف رد غري مباشر على هذا الرأيويقول الشيخ حممد بن ص

نعرف قاعدة، وهي أن الوسائل حبسب املقاصد، كما هو مقرر عند أهل العلم، أن الوسيلة 
وأما إذا . هلا أحكام املقصد، ما مل تكن هذه الوسيلة حمرمة، فإن كانت حمرمة فال خري فيها

شرعا، فإنه ال بأس ا، ولكن ال يعين كانت مباحة، وكانت توصل إىل مثرة مقصودة 
 وما فيهما من مواعظ، إىل ما نرى أنه r ذلك أن نعدل عن كتاب اهللا وسنة رسوله

وقد نرى أن هذا وسيلة ويرى غرينا أنه ليس بوسيلة، وهلذا . وسيله يف الدعوة إىل اهللا
عليها حىت ال ختدش ينبغي لإلنسان يف الدعوة إىل اهللا أن يستعمل الوسيلة اليت يتفق الناس 

   . )1( دعوته إىل اهللا مبا فيه اخلالف بني الناس
ويورد الناقل هلذا النص نصوصا أخرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

أن القاعدة يف اختاذ الوسائل   "  والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، ويستنتج من ذلك كله
   . )2( عوة زمانا ومكاناواألساليب الدعوية هي مراعاة حال الد

فإذا أخذنا بالرأي القائم على أن الوسائل توقيفية على أنه مثال من أمثلة التعامل مع 
التقانة احلديثة يف نقل املعلومة، فإن هذا يعين أننا حنتاج إىل وقت طويل لنصل إىل نظرة 

لذين مل ينظروا موحدة حول هذه الوسائل، يف الوقت الذي جند فيه غرينا، مثل املنصرين، ا
إىل هذا البعد نظرة حتليل أو حترمي، يستغلوا أفضل استغالل، وحيصلون من وراء ذلك 
على شيء من التأثري الذي يتوقعونه، بل رمبا زادت النتائج عما رمسوا له، وال سيما يف 

                                         
، مركز البحوث والدراسات  ، الرياض ، التدرج يف دعوة النيب ظالم نقال عن إبراهيم بن عبد اهللا املطلق) 1(

سلسلة الكتاب (،  148هـ ص 1417،   ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلسالمية
  .  )2اإلسالمي 

  .   149، ص   املرجع السابق) 2(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  121

   . )1( اتمعات غري املسلمة
 فكر اإلنسان ومنها تلك ويقاس على التنصري بعض التيارات األخرى اليت تتعامل مع

اليت تتحدث باسم اإلسالم، وحتجز هلا مواقع مهمة يف التقانة احلديثة، كالقاديانية، وبعض 
النحل األخرى اليت احنرفت عن املسار الصحيح لإلسالم، فلقيت دعما متواصال من بعض 

اختاذ الوسائل وليس يف هذا إحياء إىل . الذين حياربون املعلومة الصحية عن الدين الصحيح
مهما كانت يف سبيل حتقيق األهداف، فإن الوسائل نفسها ختضع للميزان الشرعي الذي 

  . يوجب فيها أن تكون وسائل مباحة طيبة مضمونة النتائج احلسنة بإذن اهللا تعاىل

                                         
فه ووسائله وسبل ، التنصري مفهومه وأهدا للنظر يف وسائل املنصرين يرجع إىل علي بن إبراهيم احلمد النملة) 1(

  .  1 / 12-5 ص ه هـ1419 لرياض مكتبة التوبة 12مواجهته ط 
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  الفضائيات 
ومن املشكالت اليت نواجهها يف طريق استخدام الوسائل احلديثة يف الدعوة إىل اهللا 

اىل ضعف استغالل الفضائيات لنشر اإلسالم والدفاع عنه، والوقوف يف وجه الشبهات تع
وإذا كان قد ظهر من ينهى عن استخدام وسائل االتصال اآللية . اليت تثار حوله

فإنه من املتوقع أن يظهر من ينهى عن اللجوء . كاحلاسوب وشبكات املعلومات وقواعدها
 الدعوة إىل اهللا تعاىل، فتترك لآلخرين ليستغلوها فيما إىل الفضائيات يف اإلفادة منها يف
  . يغوي الناس، وينشر الرذيلة بينهم

ويف حديث جانيب مع أحد اإلعالميني املسؤولني عن مرفق إعالمي مهم محل 
املسؤولية الدعاة الذين مل يبادروا باستغالل هذا املرفق اإلعالمي املهم الذي يراد له أن يبث 

 طوال، وبالتايل ال بد من ملء هذه الساعات مبا هو متوافر إرساله لساعات
إن املشكلة احلقيقية   "  :ومصداق هذا قول حممود حممد الناكوع. اإلعالمية  " السوق  "  يف

أن أغلب وسائل اإلعالم يف العامل اإلسالمي ال تزال تابعة، أي أا تعتمد اعتمادا رئيسيا 
ا تردده وسائل إعالمنا هو نقل أو صدى ملا على شبكات اإلعالم األجنبية، فأغلب م

   . )1(  اخل... تنشره وكاالت أنباء بريطانيا وأمريكا وأملانيا وروسيا والصني
ولقد خطت الفضائيات، من حيث االنتشار وتقانته، خطوات سريعة جدا ال حتتمل 

شابق وأضحي ال. التأجيل، وأضحت يف عاملنا العريب واإلسالمي مدعاة للهو غري الربيء
على إرضاء اجلمهور هو املقياس الذي تسري عليه هذه الفضائيات اليت تصرح بكل وضوح 

حىت أضحت . أن اجلمهور هو الذي يوجه هذه القنوات، وليست هي اليت توجه اجلمهور
ومهما أظهرت من رغبة يف . معظم هذه الفضائيات وسيلة للصد عن اخلري واملثل العليا

املسلسالت اليت حترص الناشئة على متابعتها  يتغلب، وال سيما يف تغلب اخلري، إال أن الشر
املثل اليت عاشت عليها هذا   " متوع " حلقة حلقة مهما تعددت احللقات، بعد أن

                                         
، ص   م14101990،  ، دار ابن قدامة  ، لندن  ، الصحوة اإلسالمية وقضايا للتحاور  حممود حممد الناكوع) 1(

168   .  
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  . )1( اتمعات
  . ولقد قيل عن هذه الفضائيات كثري من النقد املباشر وغري املباشر

ة ال تلبث أن تزول إذا ما أدرك الناس تتابع الناس عليها لفتر " فورة  " كما قيل إا
ولكنه مع هذا إدراك . هذه السطحية اليت تشمم ا الربامج اليت تقدم على هذه القنوات

سيكون متأخرا يعتمد على ما ستفرزه هذه الربامج من مضار على أفراد اتمع املسلم 
الرتوات غري ذكوره وإناثه، مما سيتولد عنه جيل سيكون با لألفكار والرغبات و

 يقول فهد العرايب احلارثي يف حماضرة له عن موقعنا . )2( األخالقية، وبالتايل غري املشروعة
  : يف الكونية اإلعالمية اجلديدة

إن موقعنا فوق خريطة النظام الكوين اإلعالمي اجلديد هو موقع متواضع بكل " 
.  فوق خريطة التاريخ البشريوهو موقع ال يتالءم مع عمق املساحة اليت نشغلها. املقاييس

إن احلضارة اإلسالمية يف قوا . وال ينسجم مع احلجم اهلائل للكثافة البشرية للمسلمني
الكامنة، وإن أعداد املنتمني إىل تلك احلضارة هي كلها أمور تستوجب وجودا أكثر نباهة 

   . )3( " يف ذلك النظام املثري واخلطري
 الفضائية اليت تتسم بالرزانة، وختاطب العقل، ولست مع هذا أغفل بعض القنوات

وميكن أن يضرب لذلك مثاال بالقناة السعودية الفضائية األوىل اليت . وتسهم يف الدعوة
حترص على التوعية، وتصر على الرقي باتمع، من منطلق أا تنبع من جمتمع متميز حيمل 

إليها هذا هم الدعوة، وإن كانت ال ختلو من بعض اهلنات اليت جر 
  . إلرضاء اجلمهور "  احملموم "  السباق

مث برزت على الساحة العربية واإلسالمية قناة فضائية دعوية جديدة هي 
                                         

 الشريفني اإلسالمي ، يف ملتقى خادم احلرمني  ، اإلعالم وآثاره على السلوك علي بن إبراهيم احلمد النملة) 1(
  .  46، ص  )ا سكتلندة(، أدنربة   م8 /1998/ 2 -7/ 31 هـ 41419 -8،  ، فقه األقليات الثقايف

  .  82-73، مرجع سابق ص ، املسلمون وظاهرة اهلزمية النفسية  عبد اهللا بن محد الشبانة) 2(
 -64،  ، مرجه سابق عوملة والفضائيات العربيةال:  فهد العرايب احلارثي موقعنا يف الكونية اإلعالمية اجلديدة) 3(

65   .  
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تلك املؤسسة اإلعالمية اليت مل تسلم من  " راديو وتلفزيون العرب"املنبثقة عن  " اقرأ  "  قناة
وأغان ومنوعات وغريها املآخذ، ملا تعرضه على شاشاا املتعددة من برامج ومسلسالت 

الذي ال حيترم املتلقي، وال يسعى إىل أن يرقى به بدال  " التسطيح " هي من ذلك النوع من
ويقوم على القناة الدعوية املنبثقة عن هذه املؤسسة اإلعالمية أحد . من جرة إىل اهلبوط

ف عنه الرجال املعروفني جبهودهم الدعوية، باإلضافة إىل ختصصهم اإلعالمي، وما عر
   .حبمل مهوم األمة من الزواية اليت تعنيه، وهو الدكتور عبد القادر طاش حممد

وتستحق هذه الوليدة اإلشادة، ألا ترسم اآلن منهجا لإلفادة من الوسيلة احلديثة يف 
وال نغفل أيضا بعض القنوات العربية اليت تقدم برامج دعوية مهما . الدعوة إىل اهللا تعاىل
  .  الوقت واملضمون، يف ظل مزامحة الربامج الترفيهية السطحية عليهاكانت حمدودة يف
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  الوسائل األخرى 
وهناك وسائل أخرى رمبا ال ينظر إليها على أا حديثة بقدر ما هي مطورة من وسائل 
سابقة، ورمبا عدت هذه الوسائل من الدعوة غري املباشرة، أو رمبا أطلق عليها مصطلح 

ليت ال تقتصر على الوصول املباشر للمدعوين باسم الدعوة، ولكن الوسائل املساندة، ا
  . الدعوة نفسها تأخذ من هذه الوسائل غري املباشرة أو املساندة مدخال هلا

وتتمثل هذه الوسائل يف اإلغاثة والتعليم والتدريب والتطبيب والتنمية، ذلك أن بعض 
ليها باملواد اإلغاثية العينية، كالغذاء اتمعات ال تؤتى بالدعوة املباشرة بقدر ما يؤثر ع

والكساء والفراش والسكن وحفر اآلبار، على أا مجيعها من نعم اهللا على خلقه، وإمنا 
الذي يذكر جلالبيها الذين يوصلوا مستحقيها يف أماكنهم مهما كانت نائية بعيدة ومهما 

هذا من منطوق قول اهللا ويكون . كانت حاهلم يف فهمهم للحياة، أم سبب جللبها فقط
_ìÏ%©!$#ur uqèd ÓÍ  {: تعاىل ßJ ÏèôÜ ãÉ ÈûüÉ)ó¡oÑ ur ÇÐÒÈ { )1( .   

ومن الوسائل املساندة كذلك تعليم الناشئة، وفصول حمو األمية للكبار، وال تغفل فيه 
ويكون التعليم موجها . لصاحلة ألبنائهااملرأة اليت تعطى جرعات تعليمية تسهم يف التربية ا

   .تعطى فيه جرعات دعوية مناسبة
ومثله التطبيب . وكذا احلال مع التدريب عندما يطوع للمفهوم اإلسالمي للعمل

والتمريض الذي يبني فيه الطبيب واملمرض املسلم ملرضاه واملترددين عليه، أو من يرتادهم 
لشفاء، وليس هو الشايف، بل إن الشايف هو اهللا هو يف أماكنهم، إمنا هو وسيلة وسبب ل
så#  {: تعاىل، وذلك من منطوق قوله تعاىل Î) ur àMôÊ Ìç tB uqßgsù ÉúüÏÿô±oÑ ÇÑÉÈ  { )2(  يف

اللحظات اليت يعرض ا املريض على أجهزة الطبيب واملمرض وتشخيصهما، فيضع نفسه 
  . بني يدي هذا اإلنسان الذي ميلك يف تلك اللحظة أن يقول شيئا مؤثراوعقله وذهنه 

                                         
  .   79:   سورة الشعراء آية) 1(
  .   80:   سورة الشعراء آية) 2(
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وال تغفل وسائل املواصالت احلديثة، الربية والبحرية واجلوية، يف اإلفادة منها للدعوة، 
إذ تيسر الوصول بفضل اهللا مث ا، إىل أبعد املسافات بأوقات خمتصرة، فطويت األرض 

إىل التجمعات السكنية اليت حتتاج إىل اإلرشاد، وهي للدعاة، وأضحى باإلمكان الذهاب 
من النعم اليت يغفل الناس عن آثارها العتيادهم عليها على أا من متطلبات العصر 

  . الضرورية
ومن الوسائل املتطورة كذلك تبين مشروعات التنمية يف اتمعات املسلمة أو غري 

 من هذه املشروعات حبسب إمكانات اجلهالة املسلمة بنية الدعوة، أو على األقل تبين أجزاء
وسد الباب أو بعضه على امعيات . اإلسالمية اليت ترغب يف اإلسهام يف هذه املشروعات

واهليئات التنصريية واإلحلادية األخرى اليت تسعى إىل حتقيق أهدافها من التنصري واإلحلاد 
   . )1(  احلالوهكذا تتعدد الوسائل حبسب. ذه الوسائل غري املباشرة

وهذه وسيلة تقليدية ومتجددة، إذ إن . وال تغفل التجارة واالقتصاد يف نشر الدعوة
تأثري التجار واالقتصاديني كانت له نتائجه املعروفة لدى مؤرخي الدعوة يف كل من إفريقيا 
. وجنوب شرق آسيا، وال تزال هذه الوسيلة تؤثر يف الغرب والشرق على حد سواء

ك أن يكون التاجر املسلم قدوة يف معامالته التجارية مع أقرانه من املسلمني ويكفي من ذل
وهذا مطلب . ذلك أم ميثلون ثقافة وخلفية ينظر إليها من خالهلم " وغري املسلمني،

املقل، إذ إن املهمات املناطة برجال األعمال والتجار تتعدى جمرد القدوة إىل حماولة زرعها 
   . )2(  " ليت يتعاملون معهاباحلسىن بني الفئات ا

                                         
  .  131 -113، ص علي بن إبراهيم النملة التنصري مرجع سابق) 1(
  .  121، املرجع السابق ص  علي بن إبراهيم النملة التنصري) 2(
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  الوسائل التقليدية 
ومع احلماس املستفيض للوسائل احلديثة، املتمثلة يف اإلعالم والفضائيات واالتصاالت 
واإلغاثة والتعليم والتدريب والتطبيب والتنمية، فإن الوسائل التقليدية تظل حتتفظ بقدرا 

  : لك ألسباب؛ منهاعلى التأثري مهما زامحتها الوسائل احلديثة، وذ
 أن الوسائل التقليدية أكثر شيوعا بني الناس، وأكثر قابلية للنقل والتوزيع -1

كالكتاب والدورية والنشرة واملطوية واحلديث املباشر بني الناس يف املساجد واملنتديات 
نات يف الوقت الذي حتتاج فيه الوسائل احلديثة إىل إمكا. واملعاهد واالس اخلاصة والعامة

ثقافية ثابتة من ناحية، وغالية الثمن من ناحية أخرى، وثقيلة احلمل من ناحية ثالثة، مهما 
صغرت األجهزة وأدجمت األسطوانات، ولذا فإا ليست متوافرة يف مجيع اتمعات 
املستهدفة للدعوة، اليت قد تكون منها تلك اتمعات اليت ال تتوافر فيها التجهيزات 

ادة من الوسائل احلديثة، مثل الطاقة الكهربائية وخطوط اهلاتف، والعجز األساسية لإلف
  . املايل الذي حيول دون توفري وسائل النقل األخرى

 أن الوسائل احلديثة، وال سيما الفضائيات، تتبع أسلوب الطريق الواحد، حبيث ال -2
يل فإا وسائل ذات ميكن فيها احلوار املباشر، مهما قيل عن برامج البث املباشر، وبالتا

توجه واحد متلي فيها الفضائيات ما تريد على املتلقني، ويصعب معها العودة إىل املوضوع 
املطروح أو نقاشه، خبالف الوسائل التقليدية اليت تتيح جماال واسعا من احلوار، والرجوع 

  . إىل املعلومة والتثبت منها
 يف األجهزة والربامج، وبالتايل فإا ال  أن الوسائل احلديثة قابلة للتغيري والتطوير-3

تتيح جماال واسعا للتخطيط بعيد املدى، وحتتاج إىل املبادرة يف استغالهلا، ولو مؤقتا، 
وبالتايل متابعة تطوراا من حيث الربامج واألجهزة والتقانة عموما، وال نغفل حاجة هذه 

بينما تظل . مر على التشغيلالوسائل احلديثة إىل التحديث والصيانة والتدريب املست
الوسائل التقليدية حمتفظة بنمطها املعتاد، وال ختضع للتطوير السريع واملفاجئ، وال حتتاج 
إىل متابعة دقيقة من املتلقني، بل إن تطوراا مقصورة على املشتغلني على إنتاجها من 
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 تظهر طباعة وتنظيم وتوزيع وتكشيف واستخالص، مما يدخل يف احملسنات اليت ال
  . للمستفيدين منها

وعليه فإنه رمبا ال يكون من احلكمة االندفاع وراء الوسائل احلديثة على حساب 
وال بأس من القول بتزامنهما يف السعي إىل التأثري يف جماالت الدعوة، . الوسائل التقليدية

هذا واملهم يف . حبيث ال نتحمس لوسيلة، قدمية أو حديثة، على حساب الوسيلة األخرى
ô  {: كله هو املضمون الذي تنقله هذه الوسائل، من القول احلسن والعمل الصاحل t̀Bur 

ß |̀¡ôm r& Zwöqs% £̀J ÏiB !% tæyä í n< Î) «! $# ü@ ÏJ tã ur $ [s Î=» |¹ tA$s%ur ÓÍ_ ¯R Î) z̀ ÏB tûüÏJ Î=ó¡ßJ ø9 $# ÇÌÌÈ { )1( .  

عليه هذه الوسائل، ومدى   " تسلط " مث يأيت يف الدرجة الثانية اتمع الذي سوف
ويأيت يف الدرجة الثالثة الناقل نفسه الذي ينتظر منه . قدرته على تقبل الوسيلة والتأثر ا

 أا جمرد التأثري الذايت، مث استغالل هذه الوسائل االستغالل األمثل، والنظر إليها على
  . وسائل تعني، بإذن اهللا تعاىل، على الوصول إىل اهلدف من الدعوة إىل اهللا تعاىل

                                         
  .  33:  سورة فصلت آية) 1(
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  اخلامتة 
ومهما يكن من أمر فإن بعض الوسائل احلديثة يف عامل االتصال واملواصالت ونقل 

وأضحت ضرورة ملحة، متاشى معها . املعلومات ومعاجلتها قد فرضت نفسها على الساحة
بينما بقيت بعض الوسائل شبه مهجورة من الدعاة، رغم ما هلا من تأثري . بعض الدعاة

  . قوي على املتلقني
وإذا ما جتاوزنا مشروعية اإلفادة من الوسائل احلديثة يف الدعوة وأخذنا عن علمائنا 
األفاضل أا وسائل مشروعة بقيدها الذي أوضحه فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، 

لى املؤسسات الدعوية، احلكومية وغري احلكومية، القادرة يف العامل أضحى لزاما ع
  . اإلسالمي اإلفادة القصوى منها، وتسخريها للدعوة إىل اهللا تعاىل

مث تأيت قدرات األفراد الذين ميلكون اإلمكانات املادية والنية الصادقة والعمل الصاحل، 
 تيسري هذه الوسائل احلديثة لإلفادة باإلضافة إىل اإلخالص والصواب يف سبيل اإلسهام يف

منها يف الدعوة، ويصربون على ذلك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي، ويتغاضون 
عن بعض اهلنات اليت متر يف هذا الطريق الطويل، وال تستكثر من البشر مهما وصلوا من 

ا اإلخالص الوعي والتقى، عندئذ يتوافر عنصران مهمان من عناصر العمل الصاحل، ومه
  . وعندها تكون هلذه اجلهود، بإذن اهللا تعاىل، مثرة طيبة عاجال وآجال. والصواب

éÉ9ô¹$#ur y7|¡øÿtR yìtB tûïÏ%©!$# öcqãã÷  {: قال اهللا تعاىل ôâtÉ Næh /uë Ío4ryâtó ø9 $$ Î/ ÄcÓÅ ýè ø9 $#ur tbrßâÉÌç ãÉ 

¼ çmygô_ ur ( üwur ßâ÷è s? x8$ uZøätã öNåk÷] tã ßâÉÌç è? spoYÉÎó Ío4quäys ø9 $# $uã ÷R ëâ9 $# ( üwur ôì ÏÜ è? ô t̀B $uZù=xÿøî r& ¼ çmt7 ù=s% t̀ã $tR Ìç ø.Ïå yìt7 ¨? $#ur 
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وة ال تلغي االستمرار يف الوسائل واإلفادة من الوسائل احلديثة يف الدع
، بل تتزامن الوسائل حديثها وقدميها حبسب البيئة املدعوة، إذ املراد "التقليدية   " املتبعة

التأثري بالوسيلة املؤثرة، فال ينبغي االنبهار بالوسيلة احلديثة على حساب الوسيلة املألوفة، 

                                         
  .   28:   رة الكهف آيةسو) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  130

اليت أضحت مطلبا ملحا يف بعض وال ينبغي، يف الوقت ذاته، إغفال الوسيلة احلديثة 
اتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية، واالقتصار على الوسائل املألوفة اليت رمبا يكون 

وبعد هذا كله فإن الدعاة أينما كانوا، وبأي وسيلة دعوا . الزمان واملكان قد ختطامها
م، وكان اهللا يف عون حباجة إىل االتكال على اهللا تعاىل فيما يقومون به، فكان اهللا يف عو

  . اجلميع



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  131

  أهم املراجع 
  . إبراهيم بن عبد اهللا املطلق -
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  خصائص املنهج الدعوي 
  عند امللك عبد العزيز 

  
  
  
  
  
  

   عبد اهللا بن حممد العجالن :الدكتور
   عضو جملس والدعوة واإلرشاد
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  خصائص املنهج الدعوي عند امللك عبد العزيز 
   املقدمة 

 فلما كانت سرية امللك عبد -:احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
طب الثرية  غنية باملواقف اإلسالمية الظاهرة واألعمال اجلليلة واخل- رمحه اهللا -العزيز 

وأن البحث يف جهوده الدعوية هو حبث يف تاريخ جيل وبناء أمة وإقامة دولة على أساس 
هذا الدين العظيم، فقد سهل ذلك على الباحث كتابة البحث ويسر له مادته األساسية، ال 
سيما وأن هذه الشخصية العظيمة قد حظيت بكثري من الدراسات واألحباث واملؤلفات ملا 

يخ عظيم وسرية فريدة يف التاريخ املعاصر، ولكنه ال يزال هناك جمال عظيم هلا من تار
للبحث والدراسة عن جوانب هذه الشخصية العامة والكشف عن كثري من جوانبها 

  . املشرقة
ولعل من أهم أسباب جناح امللك عبد العزيز يف مشروعة احلضاري اعتماده يف 

توحيد وقيام عصبية دينية معطية متثلت يف حركته على هذا الدين العظيم ورفع راية ال
الرجال والشخصيات اليت حتيط به واليت استطاع حبكمته وسالمة دعوته أن يستقطبها 
ويقودها إىل النجاح، ويف مقدمتهم أفراد األسرة السعودية املالكة ورجاالت هذه األمة من 

ع امللك عبد العزيز يف خمتلف القبائل واألسر السعودية حاضرة وبادية، وإسهام اجلميع م
  . إجناح مسعاه وحتقيق غايته

وأحسب أن من املبالغة نسبة كل ما حتقق من إجنازات إىل شخص واحد مبفرده؛ إذ 
إن احلقيقة أن هذا اتمع قد ساهم يف بناء هذا الكيان العظيم مبختلف فئاته وشرائحه 

نجزات والعض عليها رجاال ونساء، وأن اجلميع مسئولون عن احملافظة على هذه امل
بالنواجذ، وأن املسامهة يف البناء من اجلميع تعترب مفخرة للملك عبد العزيز الذي استطاع 
أن يكسب رضا اجلميع وتوحيد الصفوف ورسم األهداف املشتركة واملنهج السليم الذي 

حلكمة ال خيتلف عليه، وأن يقود األمة وفق هذا املنهج السديد مبهارة فائقة تتساند فيها ا
  . مع القوة وتتالقى فيها رعاية شؤون الدين مع الدنيا
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وهذه القيادة الفذة واملهارة الفائقة يف اإلدارة تقود الباحث إىل حماولة التعرف على 
هذه الشخصية العظيمة يف تكوينها الثقايف والسياسي والفكري، ومصادر املعرفة لديها اليت 

ارة وتبادر يف بناء مشاريعها بعزمية ومضاء ال استطاعت ا أن ختطط بدقة ومتارس مبه
تعرف التردد وأن تقول احلق وتتبعه بالعمل املاثل املالئم للظروف واألحوال، وهذا ما 
يتجه هذا البحث للوصول إليه وأرجو أن يكون فيه ما يفيد القارئ والسامع والباحث 

اتب فيها إذا كان حيمل عاطفة وأن خيلو من اخلطأ والزلل واملبالغة اليت كثريا ما يقع الك
  . حنو املكتوب عنه، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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  املبحث األول منهج امللك عبد العزيز يف الدعوة 
  ثقافة امللك عبد العزيز وروافد فكره 

إن تناول منهج امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل فيصل يف الدعوة إىل اهللا يتطلب 
ن يتعرف على ثقافة هذا القائد امللهم وتكوينه الفكري وبناء شخصيته من الباحث أ

العلمية اليت غذي ا منذ الصغر، وروافد فكره اليت كونت يف جمموعها توجهه الفكر 
القيادي، وزودته ذه الطاقات اإلبداعية اهلائلة، ال يف جمال واحد هو الدعوة إىل اهللا حمل 

 الشخصية القيادية املتكاملة، واليت برزت من خالل البحث بل يف كل جانب من جوانب
 رمحه -هـ حىت يوم وفاته 1319ممارساته العملية منذ أن دخل مدينة الرياض يف عام 

 ر بشخصيته وإجنازاته كبار القادة السياسيني يف العامل، واستطاع بتوفيق اهللا أن -اهللا 
نفوس املؤمنني ذا الدين بإقامة دولة حيقق مشروعه احلضاري املتمثل يف إعادة الثقة إىل 

إسالمية سلفية تعتمد يف تصريف شؤون احلياة فيها يف كل جانب من جوانبها على ضوء 
  . هذه الشريعة الغراء
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   ثقافة امللك عبد العزيز وروافد فكره-أ
وحيث يرجع الباحث إىل املصادر التارخيية املتوفرة لدينا والسماعات اليت تناقلها الناس 
عن هذا الرجل العظيم ليتعرف على ثقافة هذا القائد املؤسس وتكوين فكره جيد أا ثقافة 
نقية طاهرة تتسم بالبساطة والوضوح وصدق التوجه، وأنه تدرج يف هذه الثقافة منذ 
نعومة أظفاره على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل، إذ أخذ يف صغره القرآن الكرمي 

 فضالء من أمثال عبد اهللا بن حممد اخلرجي وحممد بن مصيبيح، على يد حفاظ متمكنني
  . وختمه يف سن مبكرة من عمره، وحفظ سورا منه عن ظهر قلب

وقد حرص والده على ارتباطه بالشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف وجعله يف صغره حتت 
ل راجح رعاية هذا العامل اجلليل، وكان من املعروف عن الشيخ عبد اهللا بأنه صاحب عق

 يكمله رجاحة عقله وحسن تصرفه مباله -ورأي سديد وفكر نري إىل جانب كرم جم 
ونفسه ووقته إىل جانب فهم دقيق للتوحيد، وقناعة تامة بأن الدعوة اليت قام ا اإلمام 
حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود هي الطريق الوحيد الستعادة البيت 

  .  أمنه واستقراره وتقدمه- جند -قلب اجلزيرة العربية السعودي عزه وجمده وشعب 
وليس لدينا يف املصادر التارخيية ما يدل على أن امللك عبد العزيز خترج من مدرسه 
نظامية فضال عن جامعة أكادميية أو كلية عسكرية، بل خترج من جامعة أهم منهما هي 

ياة، وبطريقة متزج فيها جامعة احلياة بكل ما فيها من نشاط يف خمتلف جماالت احل
  . النظريات بالتطبيق واملمارسة

 تتسم بالنقاء - رمحه اهللا -وهلذا فإنه ميكن القول بأن مصادر ثقافة امللك عبد العزيز 
والطهارة، إذ بدأت بتعلم القرآن الكرمي قراءة وحفظا وفهما على يد مقرئ بلده، وبالفهم 

أجل العلماء يف جند هو الشيخ عبد اهللا بن عبد الدقيق ألصول هذا الدين على يد عامل من 
 -  رمحه اهللا - وهو أحد رواد مدرسة اإلمام حممد بن عبد الوهاب - رمحه اهللا -اللطيف 

يف وقته، وأعلم الناس بتاريخ هذا الدعوة اإلصالحية وقادا ورجاالا، وأقدر الناس على 
ا السابقة وما تعرضت له من عقبات حتليل األحداث اليت مرت ا هذه الدعوة عرب أدواره
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وكبوات، وما حققته من إجنازات وجناحات، إىل جانب قراءته اخلاصة يف تاريخ الدولة 
السعودية منذ نشأا، وما حفظه عن آبائه وأجداده من تاريخ أسالفه، ومعايشته لألحداث 

 مضافا إىل ذلك كله اليت مرت ا بالد جند واألقاليم ااورة هلا مما شاهده أو مسع عنه،
املعاناة اليت مرت ا األسرة السعودية والتشرد الذي تعرضت له يف فترة من التاريخ، 

  . وعيشه متنقال مع والده من مركز القيادة إىل العيش يف البادية إىل اإلقامة يف املنفى
يضاف إىل ذلك كله استقراره يف فترة اكتمال شخصيته يف أهم حمطة من حمطات 

 اليت كانت ملتقى للثقافات - الكويت -سة الدولية يف شبه اجلزيرة العربية وقتها السيا
ومركزا من أهم املراكز اليت تدار منها األحداث يف اجلزيرة العربية، إذ كانت الدولة 
العثمانية هلا تواجد يف البصرة واألحساء والقطيف، وشركة اهلند الشرقية تطل بأطماعها 

ربية وتطمع يف وراثة تركة ما مسي وقتها بالرجل املريض، ظل هذا على شبه اجلزيرة الع
التجاذب وتقييم آثاره ووعي دروسه البالغة األمهية مما أكسبه خربة ومهارة يف السياسة 

  . احمللية والدولية ودراية بصناعة القرارات لألحداث اليت جتري يف شبه اجلزيرة العربية
 يف العقيدة والعبادة والدعوة وج اإلصالح وإذ كانت ثقافة هذا الزعيم املؤسس

والتجديد تقوم على أساس الدين، فإن دعوة اإلصالح اليت متت على يد اإلمامني الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود كانت هي مثله األعلى وقدوته يف مشروعه 

يخ اإلسالمي، إذ هي احلضاري اجلديد، وهذه الدعوة اإلصالحية تضرب جبذورها يف التار
تطبيق عملي لدعوة الشيخني اإلمامني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهي ترتفع إىل طلب 

 وأصحابه من بعده، وما كان عليه سلف هذه األمة r العودة إىل ما كان عليه الرسول
 بإحسان، وهذا كله يدل على مسو هذه الثقافة وصحة مأخذها r الذين اتبعوا الرسول

  . سندها ووضوح رؤيتها وسالمة منهجها، وكفى بذلك عزة وشرفاوقوة 
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  منهـج امللك عبد العزيز يف الدعوة  -ب
املنهج هو اخلطة الشاملة اليت تكون جمموعة كافية من املعلومات واملعارف واألعمال 
واخلربات النافعة املرتبة ترتيبا منطقيا متدرجا مكتوبا يهدف إىل حتقيق غايات حمددة يف 
اتمع، ويتكون من أجزاء متجانسة تتساند يف البناء الفكري والدعوي للوصول إىل الغاية 

  . املطلوبة
 منهج - رمحه اهللا تعاىل-والسؤال املطروح يف هذه الورقة هو هل للملك عبد العزيز 

يف الدعوة إىل اهللا ينفرد به عن غريه ويتميز به عن أسالفه ومعاصريه أم أن منهجه هو 
أسالفه؟ وأن فضله هو يف إحياء هذا املنهج وجتديد عطائه وتوظيفه يف حتقيق منهج 

مشروعه احلضاري يف بناء الدولة السعودية املعاصرة لثبوت جناح هذا املنهج يف املاضي 
  . والقناعة مبضامينه وأنه بذلك متبع غري مبتدع

ة إىل اهللا ومنهجه ومن قراءيت املتأنية ملا كتب عن جهود امللك عبد العزيز يف الدعو
السديد يف ترسيخ عقيدة التوحيد وبناء الدولة السعودية على أساس مكني من الدين ميكن 

 له منهج يف الدعوة إىل اهللا، وإن مل يكن مكتوبا - رمحه اهللا -القول بأن امللك عبد العزيز 
جناح مشروعه مرتبا إال أنه كان واضحا يف ذهنه متام الوضوح، وأنه استثمر هذا املنهج يف 

   .يف خطوات متتابعة يف الوقت املناسب وبالصورة واحلجم املناسبني
إال أن هذا املنهج مل ينفرد به امللك عبد العزيز عن أسالفه بل هو منهج أسالفه بال 
زيادة فيه وال نقص منه، وأن أساس هذا املنهج يتمثل يف نص البيعة املباركة اليت كانت 

مد بن سعود واإلمام حممد بن عبد الوهاب واليت دخلت ا األسرة بني اإلمامني اإلمام حم
السعودية التاريخ احلضاري من أوسع أبوابه، ومما جاء يف هذه البيعة امليمونة كما يقول ابن 

مث إن حممدا بسط يده وبايع الشيخ على دين اهللا  " :112 ص1 ج- رمحه اهللا -بشر 
رائع اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن ورسوله واجلهاد يف سبيل اهللا وإقامة ش

وبقية أجزاء هذا املنهج تتمثل يف كتابات الشيخ حممد بن الوهاب وتالميذته  " املنكر
ومدرسته العلمية، ويف التطبيقات العملية يف سرية اإلمام حممد بن سعود وأبنائه وأحفاده 
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لعزيز قد تشرب هذا املنهج يف الدور األول والثاين للدولة السعودية، وأن امللك عبد ا
ووعاه وعمل به، ولكنه مل يكن جمرد داعية يقف عند حدود جمرد اإلبالغ وبناء الفكر 
وتكوين الثقافة، بل كان رجل دولة ورائد حضارة وباين أمة، فكان املنهج الدعوي عند 

مهام  ميثل جانبا هاما من جوانب اهتماماته، إىل جانب - رمحه اهللا -امللك عبد العزيز 
أخرى كثرية تفرضها عليه متطلبات قيام الدولة وتوحيد اململكة وتطوير احلياة يف كل 

  . جانب من جوانبها وإرساء قواعد األمن واالستقرار وحتقيق العدل بني الناس
ويكون للملك عبد العزيز فضل إحياء هذا املنهج السديد والطريق الوحيد إىل اهللا 

ه يف بناء الدولة اجلديدة واحلضارة املعاصرة وتفيؤ الناس يف وإعادة احلياة إليه واستثمار
ظالله عمال بالدين على بصرية وأمنا واستقرارا يف كنفه، وعدال وطمأنينة يف استقامة مده 

وترسيخ للبناء . وعموم آثاره، وهذا يعد مصدر قوة وثبات هلذا املنهج، وتأصيل يف الفكر
  . زاحلضاري الذي أقامه امللك عبد العزي
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  أبعاد منهجه يف الدعوة  -ج
ومنهج امللك عبد العزيز يف الدعوة إىل اهللا يتكون من أبعاد عدة متثل يف جمموعها 
أركانه والدعائم اليت يقوم عليها، وهي يف جمموعها حتقق هلذا املنهج تكامله وإمتام ثباته 

اإلسالمية ويتآخى بصورة مضيئة، وتتضافر على توفري مناخ إسالمي تنمو يف ظله الفضائل 
يف كنفه أفراد اتمع وتتحقق به وحدة األمة وإقامة العدل بصورة مرضية، وجتعل من 
اتمع القائم على هذا املنهج جمتمعا فاعال ومؤثرا مشبعا باحلياة واحلركة والنشاط 
واملشاركة يف األمور العامة كل بقدر طاقته ويف حدود إمكاناته وبقدر ما يطلب منه 

  . هأداؤ
   -: وميكن إجياز األبعاد الرئيسة هلذا املنهج يف األسس التالية

 الدعوة إىل عبادة اهللا وحده ونبذ الشرك بكل أنواعه وصوره والرباءة منه وأهله، -1
وحماربة البدع واخلرافات بكل أشكاهلا ومظاهرها، وتعبيد الناس هللا وحده ال شريك له يف 

  . نسان وغريه من املخلوقاتالعبادة، وحتريرهم من عبودية اإل
 إقامة دولة إسالمية عزيزة اجلانب تلم مشل هذه األمة املسلمة وجتمع شتاا -2

وتوحد صفوفها وتؤاخي بني أبنائها وجتعل منها قوة سياسية ودينية فاعلة يف احمليط 
ن اإلقليمي والدويل، وتعمل على حماربة التجزؤ والتفرق واالختالف والتشرذم وتوفر األم

  . واالستقرار وحتمل راية اجلهاد
 اعتماد نظام احلكم يف هذه الدولة اإلسالمية املعاصرة على الكتاب والسنة ومنهج -3

السلف الصاحل من هذه األمة وصدورها عن هذين األصلني يف كل جانب من جوانب 
ي أنشطتها املختلفة ورفض كل ما خيالفهما يف كل شأن من الشؤون وجعلها امليزان الذ

  . توزن به األعمال واألقوال والنظم
 حتكيم الشريعة اإلسالمية فيما يشجر بني الناس يف حيام اليومية، ونصب القضاة -4

إلقامة العدل بني العباد علي ضوء الشريعة اإلسالمية السمحة، ونقض أي حكم يصدر 
  . خمالفا للشريعة اإلسالمية، ورفض أي نظام ال يتفق مع مبادئ الشريعة
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 اعتبار األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة من وظائف هذه الدولة املسلمة، -5
تقوم عليها بوضع اخلطط واختيار رجال احلسبة من أهل الدين والورع والغرية، وتوفري 

  . متطلبات القيام ذه الوظيفة مالية كانت أو بشرية أو فنية ومؤازرة أجهزا
 إىل ما كان عليه سلف هذه األمة يف الصدر األول يف  العودة ذه األمة املسلمة-6

القرون املفضلة، واالعتزاز ذا الدين واملنتمني إليه وجتريد هذا الدين واملنتمني إليه من كل 
  . ما علق به من أوهام وخرافات أو احنرافات يف كل جانب من جوانب الشريعة

و يف كل جانب من جوانب  النهوض ذه البالد واألخذ بأسباب التقدم والنم-7
  . احلياة الدينية والفكرية والثقافية واالقتصادية واملالية والتعليمية والصحية وغريها

 االلتزام بنشر اإلسالم وخدمة املسلمني يف خمتلف األقطار وعرض قضاياهم -8
والدفاع عنها بكل وسيلة مشروعة ممكنة، واإلسهام يف نشر اللغة العربية لغة القرآن 

رمي، وكل هذه األبعاد الثمانية قد وردت يف خطب امللك عبد العزيز وأقواله يف خمتلف الك
املناسبات، وهي ليست جمرد أقوال ال يتبعها عمل؛ بل هي أقوال يصدقها العمل 

  . واملمارسة
هـ، اليت نشرت يف جريدة أم 1346 يف املدينة املنورة عام - رمحه اهللا -ففي خطبته 

ـ، كما نقل ذلك خري الدين الزركلي يف مؤلفه شبه اجلزيرة يف ه1346 11 12القرى 
وإن خطيت اليت سرت ( - رمحه اهللا - قال 787،788، ص 2عهد امللك عبد العزيز ج

وال أزال أسري عليها هي إقامة الشريعة السمحة، كما أن من واجيب ترقية جزيرة العرب 
ضة مع االعتصام حببل الدين اإلسالمي واألخذ باألسباب اليت جتعلها يف مصاف البالد الناه

  . )احلنيف
اإلنسان يقوم على ( - رمحه اهللا - من نفس املرجع السابق يقول 794ويف صفحة 

) ثالث فضائل؛ الدين واملروءة والشرف، وإذا ذهبت واحدة من هذه سلبته معىن اإلنسانية
دعو املسلمني مجيعا إنين أ( - رمحه اهللا - من نفس املرجع السابق يقول 795ويف صفحة 

إىل عبادة اهللا وحده، والرجوع للعمل مبا كان عليه السلف الصاحل؛ ألنه ال جناة للمسلمني 
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إنين أفخر بكل من خيدم اإلسالم وخيدم املسلمني، وأعتز م بل، ( :ويقول أيضا) إال ذا
  .  من نفس املرجع السابق795ص ) وأخدمهم وأساعدهم وأؤيدهم

ابت عن امللك عبد العزيز وأمثاله يف احملفوظ عنه ليس جمرد كالم يقال وهذا الكالم الث
مث ال يتبعه عمل، بل هو قول متبع بالعمل بشكل أوسع وأمت، وجعل يف كل بعد من هذه 
األبعاد السالفة الذكر معلم بارز من معامل العمل الفعلي، إذ أمن البالد، وأقام وحدا على 

القضاة والدعاة واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، وأقام أبعاد هذا الدين، وعين 
   ..الشريعة، ونصب موازين العدل الشرعي

وأخذ بكل الوسائل املمكنة للنهوض ذه األمة يف كل جانب من جوانب التنمية، 
ووضع أسس البناء لكل هذه األبعاد فور إمتام توحيد اململكة بوضع النظم وإنشاء 

ية واختيار القيادات يف كل جمال من ااالت مبا حيقق أهداف منهجه الوحدات اإلدار
الدعوي السالف الذكر، جاءت أفعاله كاملة ومبا يفوق أقواله، وهلذا فإن امللك عبد العزيز 

أنا ترعرعت يف البادية فال أعرف آداب الكالم (  : كان صادقا حني قال- رمحه اهللا -
  .)ة من كل تزويقوتزويقه ولكين أعرف احلقيقة عاري
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  املبحث الثاين 
  خصائص املنهج 

 هي امتداد للدعوة اإلصالحية -رمحه اهللا-الدعوة اإلسالمية يف عهد امللك عبد العزيز 
، ودعوة - رمحهما اهللا -اليت قام ا اإلمامان حممد بن سعود وحممد بن عبد الوهاب 

حنو هذا اتمع وأداء رسالته يف الستئناف هذه الدعوة نشاطها وحيويتها والقيام بواجبها 
احلياة، وهي دعوة كذلك إلعادة األسرة السعودية إىل مقعد القيادة يف األمة، وموقع 
الريادة ذا الدين يف احلياة يف أمة قد مزقتها اخلالفات واضطرب فيها حبل األمن 

   ..واالستقرار، وعم فيها اجلهل وقل فيها العلماء
توحيد بني الناس وحماربة البدع واخلرافات وكل مظاهر ودف إىل نشر عقيدة ال

الشرك وتعليم اجلاهل وتذكري الناس وحث العاملني على زيادة العطاء والعمل على مجع 
كلمة األمة يف دولة عزيزة اجلانب حتمل راية الدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله ويف األمر 

يف عباده لتحقيق األمن والراحة يف ربوع باملعروف والنهي عن املنكر وحتكم شريعة اهللا 
هذه األرض املباركة، وتأخذ بأسباب القوة والنماء يف كل مرافق احلياة على يد أحد 

 رمحه -املؤمنني ذه الرسالة ومبادئ هذه احلركة اإلصالحية املباركة هو امللك عبد العزيز 
ء ملبادئ هذه الدعوة والتضحية  الذي ميلك هو وأسرته رصيدا تارخييا عظيما يف الوفا-اهللا 

  . يف سبيلها وحتقيق األمن والرخاء يف ظلها هلذه األمة
 فضل إحياء هذه الدعوة وجتديد عطائها - رمحه اهللا -وكان للملك عبد العزيز 

وتطبيق مبادئها يف فترة كثر التشكيك يف صالحية هذا الدين لقيادة احلياة يف ظل الظروف 
  . وليةاحلاضرة واملتغريات الد

 يف إقامة مشروعه احلضاري القائم على - رمحه اهللا -وقد جنح امللك عبد العزيز 
مبادئ هذه الدعوة املباركة، وجعل مثار هذه الدعوة عمال ملموسا متمثال يف وزارات 
ووحدات إدارية إسالمية ودعوية، وأساسا لنشاط الدولة يف كل مرفق من ممارستها ووضع 

  . نظمها
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ذه الدعوة املباركة إىل سالمة منهج الدعوة وحسن استخدامها ويعود جناح ه
وتوظيف معطياا يف صورة أعمال وأنشطة ومواقف إجيابية، إىل جانب ما هلذه الدعوة من 
خصائص تتميز ا عن غريها من الدعوات اليت تعج ا الساحة السياسية وقتها، ومن أهم 

  : هذه اخلصائص واملميزات ما يلي
  : ئصأهم اخلصا

  مسو اهلدف  -1
فإن الدعوة إىل اهللا ونشر العلم الشرعي بني الناس وتعليم اجلاهل والدعوة إىل عبادة 
اهللا وحده والتحذير من الشرك بكل مظاهره ومراتبه وحماربة البدع واخلرافات والعودة 

أحلق باألمة املسلمة إىل ما كان عليه سلفها الصاحل يف القرون املفضلة ومجع كلمتهم على 
وتأمني اخلائف ونصر  " وحتكيم شرع اهللا يف عباده يف كل جانب من جوانب احلياة

املظلوم وتأمني السبيل وإقامة احلدود الشرعية وحماربة اجلهل والفقر واملرض، والنهوض 
 :}  ôذه األمة املسلمة من أمسى الغايات وأحسن األعمال، قال تعاىل t̀Bur ß |̀¡ôm r& Zwöqs% 

£̀J ÏiB !% tæyä í n< Î) «! $# ü@ ÏJ tã ur $[s Î=» |¹ tA$ s%ur ÓÍ_ ¯R Î) z̀ ÏB tûüÏJ Î=ó¡ßJ ø9 $# ÇÌÌÈ  {  )1( بل إن هذا هو اهلدف من 

$  {: خلق اجلن واإلنس مجيعا كما قال تعاىل tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uã Ï9 ÇÎÏÈ !$ tB 

ßâÉÍë é& Nåk÷] ÏB Ï̀iB 5-øóÍhë !$ tBur ßâÉÍë é& b r& ÈbqßJ Ïè ôÜãÉ ÇÎÐÈ  ¨b Î) ©! $# uqèd ä-#̈ó§ç9 $# rèå Ío§qà)ø9 $# ßûüÏG yJ ø9 $# ÇÎÑÈ { )2( .  

وهلذه اخلاصية فإن أحدا من الناس ال خيتلف على مسوها والقبول ا، واحترام من 
يسعى لتحقيقها يف واقع احلياة، ومد يد العون واملساعدة والتأييد له، سيما وقد عرف 

   .سالمة املنهج وتطبيقاته يف املاضي وصدق الداعي إليه والتزامه به قوال وفعال واعتقادا

                                         
  .  33:  سورة فصلت آية) 1(
  .  58 -56:  سورة الذاريات آية) 2(
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  الوضوح  -2
. وهذا الوضوح يشمل وضوح الدعوة يف نفس الداعي إليها، ويف نفس املدعوين هلا

 قد وعى هذه الدعوة وتشرب مبادئها - رمحه اهللا -أما وضوحها يف نفس الداعي فإنه 
منذ الصغر على يد والديه ومعلميه وشيوخه، ومن كتب ورسائل إمام الدعوة وتالمذته، 

جداده وتاريخ الدولة السعودية يف خمتلف أدوارها، وما حتقق هلذه األمة ومن سرية آبائه وأ
يف ظل هذه الدعوة من عز ومتكني وظهور، وما تركته من آثار عظيمة يف نفوس الناس، 
وما غرسته من أصول احملبة والتقدير واالحترام حلملة هذه الدعوة، قادة كانوا أو علماء أو 

   .أفرادا
 - رمحه اهللا -عوة ومنهجها واضحان يف نفس امللك عبد العزيز وهلذا وغريه فإن الد

وهو مؤمن ا غاية اإلميان، ويرى أا هي الطريق الوحيد إلقامة مشروعه احلضاري، 
  . وحتقيق غايته، وإسعاد هذه األمة والنهوض ا

أنا داعية لعقيدة السلف الصاحل، وعقيدة السلف ( : قوله- رمحه اهللا -ومن خطبه
 وما جاء عن اخللفاء الراشدين، وأما ما r حل هي التمسك بكتاب اهللا وسنة رسولهالصا

كان غري موجود فيها فأرجع بشأنه إىل أقوال األئمة األربعة، فآخذ منها ما فيه صالح 
  ). املسلمني

، 790 ص 3 خلري الدين الزركلي ج- شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز -
  . نا مبشر أدعو لدين اإلسالم ولنشره بني األقوامأ: ويقول يف نفس املؤلف

أما وضوح الدعوة لدى املدعوين، فإن أهل هذه البالد عن طريق التناقل وقراءة تاريخ 
هذه الديار يعرفون حالة جند قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وما كان أهلها فيه 

جهل وفقر ومرض، ويعرفون من ضيق وشدة، واختالف وتناحر وفنت، وما كانوا فيه من 
هذه الدعوة اإلصالحية اليت قام ا اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب، 
وما مت يف ظلها من األمن واألمان واالستقرار، وكثرة اخلريات، ووحدة األمة على الدين، 

  . وحتكيم الشريعة، وإقامة العدل بني الناس
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الدعوة، وأا قائمة على الكتاب والسنة وما أثر عن بل وقبل هذا، يعرفون نقاء هذه 
السلف الصاحل، وتعتمد يف الفقه على فقه األئمة عامة، وعلى مذهب اإلمام أمحد بوجه 
خاص، وأن األحكام يبحث فيها عن قوة الدليل الشرعي، وأا يف جمال حتقيق التوحيد 

، طهرت به اعتقاد الناس على هدى والدعوة إىل اهللا قد بلغت درجة عالية يف دقة الفقه فيه
@ö  {: من القرآن والسنة، مقتدين بقوله تعاىل è% ¾ÍnÉã» yd þíÍ?äÎ6yô (#þqãã ÷ä r& í n< Î) «! $# 4 4í n? tã >ouéçÅÁt/ O$ tR r& 

Ç t̀Bur ÓÍ_ yèt6̈? $# ( z̀ » ys ö6ßô ur «! $# !$tBur O$ tR r& z̀ ÏB öúüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# ÇÊÉÑÈ {  )1(  .  

وعرف الناس كذلك ما هلذه األسرة الكرمية من فضل يف نشر هذه الدعوة بكل وسيلة 
وااللتزام ا يف خاصة أنفسهم، ويف مجيع أعماهلم وتصرفام، ووفائهم ملبادئها، والتضحية 

فل الشهداء من خرية أبنائها واملؤمنني ا مما يف سبيلها بكل غال ونفيس، وتقدميهم قوا
جعل الناس يهرعون إىل هذه الراية من أول يوم ظهرت فيه على يد القائد املؤسس، وهذا 
الوضوح يفسر كثرة املنضوين حتت لواء هذه الدعوة وسرعة امتدادها يف كل االجتاهات، 

مذهلة يف فترة قصرية يف بيئة وتسهيل فهم ما حتقق على يد امللك عبد العزيز من إجنازات 
  . شديدة التعقيد والتداخل يف الداخل واخلارج

                                         
  .  108:  سورة يوسف آية) 1(
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  الواقعية  -3
ظهرت حركة امللك عبد العزيز يف فترة شديدة العتمة لكثرة اجلهل وقلة العلم 
والعلماء، فقلب اجلزيرة العربية ميوج بالفنت والعصبيات اجلاهلية، وعدة الداعية إىل اهللا هم 

د العلم الشرعي ومحلته، وكان عددهم إذ ذاك قليال جدا، ومع القلة فكثري من العلماء وروا
 استطاع ذا العدد القليل - رمحه اهللا -الدعاة بضاعته يف علم الشريعة متواضعة، ولكنه 

والعلم املتواضع عند بعض طالب العلم أن يوظفه توظيفا جيدا خلدمة الدعوة اجلديدة، 
   .ساحةوسد الفراغ املوجود يف ال

 مهتما بنصب القضاة واختيارهم من أفضل املوجودين تنضم إليه - رمحه اهللا -فكان 
يرتفع لواؤها عليها، والقاضي يف عهد امللك عبد العزيز ليس جمرد حاكم بني اخلصوم، بل 
هو حاكم ومعلم وداعية ومصدر إشعاع ثقايف وروحي وقدوة للناس يف خمتلف جوانب 

   .احلياة ورائد اجتماعي
وبعد نصب القضاة تعيني األئمة يف املساجد يف املدن والقرى واهلجر، واإلمام كذلك 
ليس جمرد إمام يف الصالة، بل هو إمام ومعلم بقدر طاقاته، داعية للخري وحمل اقتداء، وإن 

  . كان علمه حمدودا وكذا ثقافته، إال أا ثقافة موظفة يف خدمة الدين
عرفوا بالصالح وسالمة العقيدة والقدرة على مواجهة وتعيني الدعاة إىل اهللا ممن 

  . اجلماهري والتأثري فيهم ولو كان علمه دون املطلوب يف الداعية
 يوفر هلذه الوظائف الدعوية األمثل فاألمثل حسب اإلمكان، إذ - رمحه اهللا -وكان

اقعهم، إن هذا واقع الناس من جهة، ومن جهة أخرى فالدعوة والدعاة تعامل املدعوين بو
وختاطبهم مبا يعرفون، وتدعوهم إىل أمور هي حمل اتفاق، وتعتمد على الدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصاحل وال تتعداه إىل فرض الفروض وتصوير املسائل اليت مل حتدث 

  . بعد



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  149

  التدرج  -4
ي جاءت دعوة امللك عبد العزيز متدرجة يف خطني أفقي ورأسي، أما التدرج األفق

 تسبق حركته وتصاحبها وختلفها يف كل البلدان واملناطق اليت - رمحه اهللا -فإن دعوته 
جعلها هدفا هلا، فهي تعلن أن حركة امللك عبد العزيز هي حركة دينية جتديدية إصالحية 
تترسم خطى الدعوة السلفية اليت قادها أجداده من قبله، وهي تصاحبه يف أثناء عمله إذ 

أعماله ممثلة ملا يدعو إليه قدر املستطاع، مقلال قدر املستطاع أعمال تكون تصرفاته و
الضرورة اليت قد تقتضيها الضرورة أحيانا، وختلفه يف كل بلد أو إقليم يدخل حتت طاعته 
بنصب القضاة وتعيني األئمة الدعاة، وتعليم الناس، وجعل كل األجهزة األمنية وغريها يف 

  . شريعة، وإقامة العدل بني الناسخدمة الدين، وتنفيذ أحكام ال
أما التدرج الرأسي، فإنه يتمثل يف توسيع فرص التعليم وتأهيل القضاة والدعاة 
واخلطباء ونقلها من اجلهود الفردية إىل جهود الدولة، ومن حلق الدروس يف اجلوامع إىل 

ل القضاة توسيع هذه االس العلمية وتعميم آثارها إىل إجياد مؤسسات التعليم وتأهي
والدعاة واخلطباء والوعاظ وغريهم، بل جعل توعية الشعب كله بكل شرائحه أحد 

  . أهداف منهجه حىت ينهض كل فرد مبسؤوليته ويعرف واجبه وحقوقه
وهذا التدرج واضح املعامل يف تاريخ حركة امللك عبد العزيز من أول يوم دخل فيه 

فوظ يؤكد على اخلاصية اهلامة يف منهج الرياض إىل يوم أن لقي ربه، وكل ذلك مدون حم
الدعوة إىل اهللا يف عهد امللك عبد العزيز، فمنهاجه يف التربية كان متدرجا من منهج واسع 
لقاعدة عريضة من الناس تتمثل يف حفظ كتاب ثالثة األصول لإلمام حممد بن عبد 

على املشايخ يف الوهاب وأركان الصالة وشروطها وأساسيات العقيدة للعامة إىل الدورس 
  . املساجد يف حلق العلم على مستويات خمتلفة، مبتدئني ومتوسطني
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  الشمول  -5
 يف الدعوة يتصف بالعموم والشمول جلوانب - رمحه اهللا -ومنهج امللك عبد العزيز 

احلياة كلها، يتناوهلا دفعة واحدة، فهو ليس جمرد داعية يقوم بالوعظ يف جمامع الناس 
  . اء الطلق للجماهري مث ينصرف وليس يف يده منه إال ما أعده اهللا للدعاةويتكلم يف اهلو

ولكنه رجل دولة وحامل رسالة عظيمة، ومتطلع إىل إقامة مشروع حضاري يتمثل يف 
  . دولة عزيزة وكيان قوي وشعب متحضر

فهو وإن كانت الدعوة إىل اهللا هي األساس عنده وهي املنطلق الفكري الذي يصدر 
ابط الذي يربطه باألمة يسعى لتحقيقه، فإن متطلبات حتقيق هذه األهداف السامية عنه والر

تقتضي منه نظرة مشولية واعية تتناول املاضي بعربه واحلاضر مبعاناته ومتطلباته واملستقبل 
بكل آماله وتطلعاته، كما تتطلب دراسة الواقع بكل مكوناته وتداخالته وبكل أبعاده 

وانب السياسية والعسكرية واالقتصادية والتدافع الدويل واألمن وتشعباته، وتتناول اجل
الداخلي والعالقات اخلارجية وأمور الدين والدنيا مجيعا يف وقت واحد، بنظرة متوازنة، 
وإتباع األقوال أفعاال تؤيدها وتدل على صدقها، فهو مع الدعاة داع، ومع القضاة قاض، 

ري، ويف جمال رعاية مصاحل األمة والد رحيم، ويف ومع الساسة سياسي، ومع اإلداريني إدا
  . جمال امللك حاكم عدل

أنا لست من رجال القول الذين يرمون ( :وهلذأ فإن مما أثر عن امللك عبد العزيز قوله
  ) القول بغري حساب، فأنا رجل عملي إذا قلت فعلت

   798 ص 3 شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز خلري الدين الزركلي ج -
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  تعدد جوانب الدعوة  -6
مناهج الدعوة عند امللك عبد العزيز كما هي يف حركة اإلصالح والتجديد يف جند 
متعددة اجلوانب، فهي دعوة وشرح ملا يدعو إليه من أخذ بالكتاب والسنة والعودة ذه 

 طاعته األمة املسلمة إىل ما كان عليه السلف الصاحل من هذه األمة، وإمام يلزم الدخول يف
وتأييده ومناصرته على احلق وإعانته على حراسة الدين ونشر تعاليمه وإقامة العدل بني 
الناس بتحكيم شرع اهللا فيما شجر بني أفراد الرعية، وأمر باملعروف وي عن منكر، إىل 
جانب حتقيق األمن واالستقرار يف البالد وتأمني السبل وتنشيط احلياة يف كل مرفق من 

   .مرافقها
ولكل جانب من هذه اجلوانب املتعددة متطلباا من القوى البشرية املؤهلة للقيام مبا 
يوكل إليها فيه، مع ندرة الكفاءات وصعوبة اإلنفاق املادي العزيز املنال، ال سيما مع 
ظروف نشأة هذه الدولة املعاصرة اليت كانت الظروف كلها غري مواتية يف ذلك كله، ومع 

لك عبد العزيز بسهم وافر يف خدمة كل جانب من هذه اجلوانب ذلك فقد ضرب امل
املتعددة ووضع أسس لكل مرفق من هذه املرافق، فوضع اللوائح ألنظمه البالد وقواعد 
التعامل وأسس أجهزة القضاء والدعوة واإلرشاد، ونظم هيئات األمر باملعروف والنهي عن 

  ..ةاملنكر وحكم الشريعة يف كل شأن من شؤون الدول
كل ذلك يف أوقات متقاربة، ويف خطوط بيانية صاعدة ومتوازية ال يطغى جانب على 
غريه وال يصرف االنشغال بأمر عن سواه، فهو يوحد هذا اتمع بيد وينظم احلياة باليد 
األخرى ويقيم صروح األجهزة األمنية والقضائية الدعوية واألمر باملعروف والنهي عن 

ويفكر ويعمل ويقوم األعمال ويعاجل األخطاء، ويقوم املعوج كل املنكر ويندب الدعاة 
  . ذلك يف حركة دائبة ومتواصلة

وهلذا فإن تضافر جوانب هذا املنهج ساعد على حتقيق غاياته والوصول إىل هدفه 
وكان معينا على جناحه وحصول مثاره متمثال يف دولة رفيعة الشأن وكيان قوي له وزنه يف 

والدويل، وحقق هلذه األمة خريا كثريا وال يزال الناس يف هذه البالد احمليط اإلقليمي 
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املزيد من الرخاء والسعادة واألمن واالستقرار والنمو الشامل يف كل مرافق يطمحون إىل 
  . احلياة
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  املبحث الثالث 
  مظاهر االلتزام باملنهج 

 يف صحة املنهج أمر ال شك أن ثقافة الداعية وفقهه فيما يدعو له وإميانه باهللا وثقته
مهم يف جناح الداعية، وأن سالمة املنهج الدعوي الذي يأخذ به يعد من أسس قبول 
الدعوة، وأن األبعاد اليت يرمي إليها من وراء نشاطه ضرورة لبلوغ الغاية، وأن توفر 

  . اخلصائص املميزة ملنهج الداعية يوفر له املناخ املالئم لألخذ به وتقبله
يظل فكرا جمنحا مل يرتبط بالتزام من الداعية ملا يدعو إليه، وتطبيقا ولكن هذا كله 

عمليا على نفسه وعلى غريه، وجتسيد الدعوة يف صورة حمسوسة وأمثلة شاخصة يشهد 
  . بصدق الداعية وحيول املنهج النظري إىل عملي تطبيقي معاش

 -هللا من سداد الرأي  بتوفيق من اهللا له مث مبا منحه ا-وقد أدرك امللك عبد العزيز 
هذه احلقيقة، وعمل ا يف بناء هذه الدولة املعاصرة، القائمة على أساس الدعوة 

  . اإلصالحية يف جند ومنهجها يف الدعوة والتوحيد والبناء
وقد استطاع حبمد اهللا أن حيول هذه الدعوة إىل دولة، وهذا املنهج الدعوي إىل 

حىت شهد .  على الناس وحدهم بل على نفسه قبلهمبرنامج عملي تطبيقي هلذه الدولة، ال
  : له بذلك األعداء قبل األصدقاء، وصار هذا االلتزام واضحا يف مظاهر عديدة منها

  تطبيق منهجه على نفسه -1
 وكتبوا عنه وعرفوا سريته، وهم حبمد - رمحه اهللا -فالذين عاصرو امللك عبد العزيز 
ضيئة يف نفسه وأهله وولده، فهو رجل عابد هللا اهللا كثر، نقلوا وينقلون عنه سرية و

سبحانه، ملتزم بفرائض اإلسالم يف السفر واحلضر واملنشط واملكره، مؤد للسنن، حمافظ 
على صالة التهجد يف سفره ويف إقامته، وله ورد خاص به يؤديه يف الصباح واملساء، وهو 

ة الليل وبعد صالة الفجر مطبوع ومتداول، ومعروف عنه استيقاظه قبل صالة الفجر لصال
يبقى يف مصاله ويدعو ويستغفر ويكرر ورده الصباحي حىت تشرق الشمس مث يصلي قبل 
أن يترك املسجد، وحيث أوالده وأهله على أداء فرائض اإلسالم، وحيثهم على العبادة 
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والطاعة يف كل وقت، ويتفقد أوالده يف صالة الفريضة ويعاقب من يتأخر عن اجلماعة، 
 سريته يف سفره وإقامته، وهو عفيف اجليب طاهر السريرة، وال يعرف عنه ارتكاب وهذه

واهللا مث واهللا إين ألفضل أن ( : قوله- رمحه اهللا -أي خمالفة يف حياته اليومية، وحمفوظ عنه 
أكون على رأس جبل آكل من عشب األرض وأعبد اهللا وحده من أن أكون ملكا على 

 795 ص 3به اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز جـ  ش-) سائر الدنيا ومن فيها
- .  

وكانت جمالسه وقصره حمترمة ال يظهر فيها إال ما كان موافقا للشرع متفقا مع منهج 
الدعوة، فال غرابة أن يشترط يف االجتماع بامللك فيصل حاكم العراق أن ال يكون يف 

ري الربيطاين بالشرطني يف كتاب خاص الس معه موسيقي أو شرب دخان، وقد أبلغ السف
  . - 63 ص 3 حممد جالل كشك جـ - انظر السعوديون واحلل اإلسالمي -

وكانت جمالسه رمحه اهللا جمالس علم وأدب وسياسة، إذ يتناقل الرواة وحتفظ املصادر 
التارخيية أن جمالس امللك عبد العزيز كانت جمالس علمية تبدأ عادة بقراءة إمام امللك 

اص عبد الرمحن القويز، ويبدأ بتفسري القرآن الكرمي ويثين بالتاريخ وال تزيد مدة القراءة اخل
عادة عن نصف ساعة يتنقل فيها من كتاب إىل كتاب ومن فصل إىل فصل، وقد يتكرر 

 يف احلضر والسفر، يقرأ عليه وهو - رمحه اهللا -الدرس يف اليوم مرتني، وكان هذا دأبه 
  . يف األسفار واملغازيعلى ظهور النجائب 

ومن الكتب اليت كانت تقرأ عليه يف احلضر والسفر، الكتب اليت كانت حمل احترام 
  : أئمة الدعوة، ومنها

 والقرطيب - وتفسري ابن حبان وتفسري ابن كثري -تفسري ابن جرير يف التفسري  -أ 
  . والبغوي
 اإلسالم والترغيب  ورياض الصاحلني وفضائل-مسند اإلمام أمحد يف احلديث  -ب 
  . والترهيب
  .  واقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية-فتح ايد وشروحه يف التوحيد  -جـ 
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سرية ابن هشام والبداية والنهاية وسراج امللوك والكامل البن األثري يف السري  -د 
  . وتاريخ ابن غنام وابن بشر والسياسة الشرعية واألحكام السلطانية وغريها

كتاب األغاين واإلمتاع واملؤانسة وديوان احلماسة أليب متام يف األدب و -هـ 
  . وديوان املتنيب وروضة الفضالء وغريها

أهوال القبور البن رجب، واجلواب الكايف البن القيم، ووظائف يف الوعظ  -و 
  . رمضان، والتذكرة البن اجلوزي

 مدة حياته متثل الروافد -اهللا  رمحه -وهذه االس العلمية الدائمة اليت حافظ عليها 
الفكرية هلذا القائد املؤسس والتغذية املستمرة له وجللسائه وأوالده وحمبيه تدفعهم إىل 
التمسك مبا جاء فيها وتطبيقه على أنفسهم يف كل حني، وهذا واحد من مظاهر االلتزام 

  . باملنهج يف حياة امللك عبد العزيز اخلاصة
   تعيني القضاة والدعاة -2

ومن مظاهر االلتزام يف منهج الدعوة عند امللك عبد العزيز التأكيد على علماء الشريعة 
اإلسالمية يف اململكة بأن يقوموا بواجب الدعوة إىل اهللا، إىل جانب ما يكلفون به من 
وظائف أخرى يف الدولة كالقضاء والتعليم وغريها، وأن يؤدي فريضة العلم كل قادر عليه 

وظائف الدولة أو خارجها من املتطوعني، وأن توسع حلقات الدروس يف سواء كان ويف 
املساجد، ويتصدى للتدريس فيها كل قادر عليها، وقد بادر رمحه اهللا بتعيني القضاة يف 
كل األقاليم فور دخول كل منطقة يف طاعته وأعطاهم صالحيات واسعة ال يف القضاء 

 واإلشراف على احملاضرات وعلى الدعاة وحده، بل يف الدعوة إيل اهللا وتعليم الناس
  . والوعظ يف احلاضرة والبادية

وندب القادرين على الدعوة إىل اهللا للقيام بواجب توعية املواطنني حاضرة وبادية، 
وخصص هلم الرواتب واملكافآت، وجعل األجهزة األمنية والدوائر احلكومية يف خدمة 

  . الدعوة ورجاهلا
مللك عبد العزيز مكانة عظيمة وتقدير كبري ملا كانوا عليه وكانت للعلماء يف نفس ا
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من عفة ونزاهة وصدق يف الدعوة وإخالص يف العمل وسداد يف التدبري، وملا كانوا عليه 
من الزهد والقناعة وبذل أوقام وإمكانام يف خدمة العلم وطالبه وإقامة العدل بني 

  . الناس
أي إقليم من األقاليم جلس للناس يدرس وكان الرجل منهم إذا كلف بالعمل يف 

الطالب ويؤهل الدعاة والقضاة، ويفض املنازعات بني الناس ويشغل وقته كله مبا ينفع 
الناس، ومع ذلك فهو ال ينازعهم يف دنياهم وال يشاركهم يف جتارم وال خيوض فيما ال 

يم الوظيفي النافع، يعنيه، بل كان مهه كله يف ختريج الطلبة على املنهج الصحيح والتعل
ويقيم عالقات ود وحمبة م حىت بعد انتقال عمله عنهم إذ تكون املراسالت بينهم دائمة 
والتواصي باحلق والصرب عليه مواضيع املراسالت يف األعم واألغلب، وال يتسع هذا احليز 

 العزيز احملدود الصفحات هلذا البحث لذكر أمساء العلماء والدعاة الذين عينهم امللك عبد
يف هذه املناصب وال لذكر الصالحيات اليت منحت هلم، ويكفي أن يعلم القارئ بأن 
القضاء كان له اإلشراف على كثري من مناشط التعليم واإلشراف علي هيئات األمر 

  . باملعروف والنهي عن املنكر والتأكد من سالمة منهجهم يف الدعوة وتعاملهم مع العامة
ير من امللك عبد العزيز هلؤالء القضاة والدعاة ملا كانوا عليه من وهذا االحترام والتقد

الصالح والنفع للناس واإلخالص هلذا الدين الذي جعلهم يعطون عطاءا منقطع النظري، 
ويكون هلم الرأي املطاع يف األمة، ويكونوا مرجعية سديدة ختدم املصلحة العامة للحاكم 

  . واحملكوم على السواء
  ة على أساس الكتاب والسنة بناء الدول -3

ومن مظاهر االلتزام كذلك يف منهج الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز إصراره على 
جعل الكتاب والسنة مها األساس الذي تقوم عليه الدولة السعودية احلديثة يف كل شأن من 
شؤوا، والذي تنبثق منه نظمها ولوائحها وقواعد العمل يف كل وحدة من وحداا 

إلدارية والتعليمية والفنية وطرح ما خيالفها مما كان معموال به من قبل قيام الدولة سواء ما ا
   .كانت عليه البادية يف بعض أعماهلا أو يف بعض بالد احلاضرة
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وقد ظهر ذلك بصورة جلية بعد فتح جدة وتوحيد اململكة وااللتفاف إىل تنظيم 
القواعد اليت تنظم شؤون احلياة يف ااالت خمتلف أوجه النشاط يف الدولة ووضع النظم و

  . املتعددة من قضاء وتعليم وأمن وتنظيمات داخلية أو عالقات خارجية وغريها
 يعتز ذا االلتزام والتوجه، وهو فخور به - رمحه اهللا -وكان امللك عبد العزيز 

ن اعتصامي إ( : قوله- رمحه اهللا -ومصمم على انتهاجه، هلذا فقد جاء يف إحدى خطبه 
 لعدم - إن شاء اهللا -باهللا وسريي على الطريقة احملمدية واقتدائي بعلماء املسلمني يدعوين 

  : اجلموح بالنفس وقد عاهدت اهللا على ثالث
  .  الدعوة لكلمة التوحيد وحتكيم الشريعة يف الرقيق-1
  .  األخذ على يد السفيه وحتكيم السيف فيه-2
  ). فو عن املسيء اإلحسان إىل احملسن والع- 3

  . 203 ص 1 حملمد بن ناصر الشثري جـ-انظر الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز 
وقد أتبع هذا القول الواضح بعمل مؤسسي يتمثل يف كثري من وجوه العمل، يأيت يف 
مقدمة ذلك إلغاء ما كان موجودا يف هذه البالد مما خيالف الكتاب والسنة من قوانني أو 

  .  تعارف الناس على الرجوع إليها عند االختالف أو األخذ اأعراف ومواضعات
إين مسافر إىل (  : هـ قال1343وحني سافر امللك عبد العزيز إىل مكة املكرمة عام 

مكة ال لتسلط عليها بل لرفع املظامل واملغارم اليت أرهقت كاهل عباد اهللا، إين مسافر إىل 
). لن يكون هناك بعد اليوم سلطان لغري الشرعحرم اهللا لبسط أحكام الشريعة وتأييدها ف

إن كتاب اهللا ديننا ومرجعنا وسنة ( :وتوجه إىل العلماء ورجال القضاء بقوله رمحه اهللا
وفيها كل ما حنتاجه من خري ورشاد، وحنن من جانبنا سنحرص إن شاء .  دليلناr رسوله

  . موراهللا كل احلرص على إقامته واتباعه وحتكيمه يف كل أمر من األ
، 197 ص 1 الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز حملمد بن ناصر الشثري جـ -
وهو ذا جعل علماء اململكة أمام مسؤوليتهم جتاه تطبيق الشريعة وااللتزام ا . 198

  . وحدها يف مجيع أمور الدولة ومناشطها
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 كان أما القوانني فإن(  : هـ جاء فيها88 وهلذا صدرت فتوى العلماء بتاريخ -
الدرر السنية جـ ) موجودا منها شيء يف احلجاز فيزال فورا وال حيكم إال بالشرع املطهر

  . 319، ص 5
وتبع تعيني القضاة والدعاة الذي كان يتم من أول يوم دخل فيه رمحه اهللا الرياض عام 

 هـ تأسيس وتنظيم احملاكم الشرعية وترتيب مسؤوليات القضاء ووضع القواعد 1319
مات للدوائر الشرعية وذلك فور دخول جدة، وقد أعطيت للقضاة صالحية واسعة والتعلي

يف أمور العبادات واملعامالت والتعليم واحلسبة وذلك يؤكد االلتزام الكامل بالكتاب 
   ..والسنة يف بناء الدولة وتصريف شؤوا

لقضاء، مث تتابعت التوسعات يف إنشاء األجهزة املساعدة للمحاكم والقضاة كإدارة ا
هـ وأنشئ ديوان املظامل 1346وإدارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلجاز عام 

وجملس الشورى وإدارات التعليم والبلديات وغريها، مما ساعد على تأدية املسؤولية يف 
  . التزام الدولة بالكتاب والسنة

ناا املادية والبشرية وتعاهد رمحه اهللا هذه األجهزة بالتطوير والتحديث، وزيادة إمكا
ومراجعة النظم والقواعد واإلجراءات حىت أصبحت يف وضع يتناسب مع دولة إسالمية 
حديثة تعطي صورة حية عن اإلسالم وقدرته على النهوض باألمة مىت التزم أهله به قوال 
وعمال، وكان هذا الكيان العظيم ردا عمليا على املشككني يف صالحية اإلسالم لقيادة 

  . ياة املعاصرةاحل
  بناؤه ذه الدعوة قوة عسكرية ال تقهر  -4

 قد - رمحه اهللا -وأعين بذلك حركة اإلخوان سكان اهلجر، فإن امللك عبد العزيز 
استطاع بتوفيق اهللا مث بصدق النية وقوة اإلميان باهللا أن يبين على هذه الدعوة السلفية 

ة يف كل املعارك غري ا موازين القوى يف اإلصالحية قوة عسكرية ال تعرف رايتها اهلزمي
  . جزيرة العرب وما جاورها لصاحله وخدمة مشروعه احلضاري

ذلك أن القبائل العربية اليت تتجول يف قلب جزيرة العرب كانت يف املاضي تكون يف 
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صف هذا الطرف تارة ومع ذاك تارة وتدور مع مصاحلها حيث تكون، وهلذا فإن أطراف 
 املنطقة يتجاذبون هذه القبائل لتحقيق النصر على خصومهم يف تأرجح الرتاع يف هذه

شديد ومتكرر دون أن يكون ألحدهم ميزة على غريه، وكانت القوى اخلارجية ذات أثر 
  . يف حتريك هذه القوى والقدرة على متييل ميزان قوة على أخرى

الحية على إحياء  يف دعوته اإلص- رمحه اهللا -ولكن بعد أن ركز امللك عبد العزيز 
الدعوة السلفية اليت قام ا امللك عبد العزيز يف صفوف احلاضرة والبادية وأعطى اهتماما 
خاصا بالقبائل العربية ورجال البادية، وربطهم ذه الدعوة وهذا الدين العظيم وبعث 
القضاة والدعاة والوعاظ يف مضارب البادية وبدأت حركة التدين يف صفوف رجال 

ل على يد الدعاة مث فتح هلم باب االستيطان يف اهلجر والعكوف على قراءة القرآن القبائ
وحفظ ما تيسر منه، وعمرت جمالس األمراء والوجهاء منهم والعلماء بالدروس العلمية 

   ..والثقافية والدينية والتفقه على أيدي العلماء والدعاة
 السرية النبوية ومغازي وبدأت هذه االس تستقطب كل املستجيبني وتقرأ فيها

 وتضحيات الصحابة إلعزاز هذا الدين وبيان ما أعد اهللا للمجاهدين من r رسول اهللا
  . النعيم املقيم واحلياة الكرمية يف الدنيا واآلخرة

وأخذت هذه الدعوة صفة احلركة الشعبية اليت حتارب البداوة وتدعو إىل اإلقامة يف 
 اجلماعة وتعلم أمور الدين والتشرب بروح اجلهاد احلضر، واحملافظة على الصلوات يف

وتعميق روح الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني وإمامهم والنفرة من الكفار وأعداء اهللا أيا 
كانوا ووجوب حماربتهم بكل وسيلة شريفة ممكنة، فتحولت هذه اهلجرة اجلديدة إىل 

وتعمق روح )  طاع اهللاإخوان من( معسكرات إعداد للجهاد يف سبيل اهللا حتتمل شعار
األخوة اإلسالمية وما تقتضيه من احملبة والنصرة والتأييد على احلق، وحتارب العصبيات 

  ..القبلية والنعرات اجلاهلية اليت كانت سائدة قبل ذلك يف قلب جزيرة العرب
فصار منهم حفاظ القرآن ومن حييي ليله بالطاعة والعبادة وقراءة القرآن مع الزهد يف 

يا ومظاهرها والقناعة بالقليل والشوق إىل الشهادة يف سبيل اهللا ال يف سبيل أي شخص الدن
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أو مطمع أو مصاحل، بل لتحقيق مرضاة اهللا ونصرة دينه وإظهار دعوة احلق وإمامها امللك 
  .  رمحه اهللا-عبد العزيز 

 ممن هلم فبهذه الدعوة ضمن امللك عبد العزيز والء هذه القبائل وطاعتها له دون سواه،
تواجد يف املنطقة، وقطع بذلك العمل أطماع القوى اخلارجية من تذبذب والء هذه 
القبائل حسب املصاحل اليت غالبا ما تكون يف أيديهم وبدأ بظهور حركة اإلخوان حيس 

 بني زعماء العرب هو الذي - رمحه اهللا -ممثلو بريطانيا والعثمانيون أن امللك عبد العزيز 
لفاعلة واألقدر على حتريك األحداث يف هذا اجلزء اهلام من العامل، وأن غريه ميلك القوة ا

مغلوب ال حمالة ألنه ال ميلك مثل هذا السالح، وأن امللك عبد العزيز قد تفرد ذا الوالء 
   ..من هذه القوة

ولذا بدأت ألوية اجلهاد تأخذ طابعا جديدا حيقق االمتداد السريع يف فترة وجيزة مل 
 خصومه أن يوقفوا هذا التمدد ال منفردين وال جمتمعني ومل تستطع القوى اخلارجية يستطع

أن تنقذ أتباعها من هذا االندفاع اجلهادي الديين الذي أعطى والءه الكامل للملك عبد 
 وحده، إذ إنه صاحب الدعوة اإلصالحية التجديدية وهو سليل - رمحه اهللا -العزيز 

  . د الذين ناصروا الدعوة اإلصالحية يف جند من أول يوماألبطال األوائل من آل سعو
) أنا اإلخوان(  :وهلذا فإن امللك عبد العزيز كان يقول ويكرر يف أكثر من مناسبة

ويعين بذلك أنه يتحمل مسؤولية أي عمل يقوم به اإلخوان ألنه منهم ورائدهم ويتفق 
 بزعامة هذا اإلمام الداعية، ومل معهم يف كل تصرفام، فلم جيد املعارضون بدا من التسليم

جتد القوى اخلارجية بدا من االعتراف به كقوة وحيدة يف املنطقة ترتبط به مصاحلها وال 
  . تستغين عن التعامل معه خلدمة هذه املصاحل ورعايتها

أما كيف بدأت هذه احلركة الدعوية اإلصالحية السلفية فهذا يطول احلديث عنه، 
 هو املوحد هلذه احلركة املؤسس هلا، أو أا - رمحه اهللا -عزيز وهل كان امللك عبد ال

كانت موجودة ولكنه تعاون معها واستثمر جهودها، وإذا كانت موجودة فمن الذي بدأ 
  يف تأسيسها؟ 
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) ديكسون( إن املتتبع لكتابات الذين كانوا يرصدون التحركات يف املنطقية مثل
الذين يقولون بسبق حركة اإلخوان للملك عبد ) وبلغرايف( احلاكم الربيطاين للكويت

 هـ ويعزون كذلك تأسيس هذه احلركة لرجل 1271العزيز، ويعزون وجودها إىل عام 
يدعى عبد الكرمي املغريب أو لعبد احملسن بن عبد الكرمي أو لعبد اهللا بن عبد الكرمي 

 هو امللك يف دراسة عن اإلخوان أن مؤسس هذه احلركة) جوان جيب( التميمي، ويرى
  ). قلوب( عبد العزيز، وهذا أيضا ما تقول به كتابات اجلنرال

واملتأمل جيد أن هذاه اآلراء متضاربة وأغلب ظين أن هذه الدراسات واملعلومات قام 
ا هؤالء الغربيون بعد ظهور اإلخوان كقوة عسكرية قاهرة يف املنطقة، ذات كفاءة قتالية 

متأخرة عن إنشاء حركة اإلخوان يف بداياا، وهلذا مل عالية وغري معهودة وأا جاءت 
   .يستطيعوا أن يصلوا إىل احلقائق الكاملة عنها

وأحسب أن كل واحد من هذين االجتاهني معه جانب من الصواب وشيء من اخلطأ، 
فإن جذور هذه احلركة ممتدة متجذرة يف دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد 

ن الدولة السعودية األوىل وكذا يف الدور الثاين كانت متصلة احلركة إال أا بن سعود، وأ
 وحصول اخلالف بني أبنائه اإلمام عبد اهللا - رمحه اهللا -بعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي 

وأخيه سعود يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري فقدت الدعوة قيادا السياسية وتعثرت 
دها عنصرا من أهم عناصرها وهو القيادة السياسية ولكنها مع ذلك حركتها وامتدادها بفق

ظلت دعوة متجذرة يف نفوس أتباعها من احلاضرة والبادية، متارس بشكل فردي ويف 
مجاعات حمدودة، وأن سوء أحوال البالد يف هذه الفاترة احلالكة الظالم قد هيأت نفوس 

ديد ولكنها كانت يف نطاق حمدود مث أتباع هذه احلركة اإلصالحية للتحضري والبعث اجل
   . إىل الرياض- رمحه اهللا -أخذت يف التكاثر قبل دخول امللك عبد العزيز 

ويذكر الرواة من كبار السن أن بعث حركة اإلخوان بدأت على يد الشيخ عبد اهللا 
 حني طلب منه اإلقامة يف حائل يف عهد ابن رشيد فجلس - رمحه اهللا -بن عبد اللطيف 

ب العلم الشرعي يف املسجد الذي كان يصلي فيه فاجتمع عليه عدد كبري من لطال
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 - رمحه اهللا -الطالب أكثرهم من قبيلة مشر وعدد آخر من حرب ومطري، وأن الشيخ 
كان تعاهدهم بالدروس يف كتب اإلمام حممد بن عبد الوهاب وتالمذة مدرسته، وأن 

للعلم الشرعي وللقيام بواجب الدعوة إىل الطالب أقبلوا عليه بشكل كبري وهم يف تعطش 
   .الدين وإحياء حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 رجال فاضال كرميا بابه مفتوح للطالب يف كل - رمحه اهللا -وكان الشيخ عبد اهللا 
وقت وسفرته ممدودة للجميع، فإذا خرج من املسجد سار خلفه طالبه على كثرم 

 صاحب عقل راجح ورأي - رمحه اهللا -ان الشيخ عبد اهللا يتدافعون طلبا للقرب منه، وك
وللعناية به وضع املخصصات . سديد وله هيبة واحترام، وحيظى باحترام احلاكم يف حائل

   .السخية له
ولكن اجتماع الطالب به وكثرم حوله جعلت الوشاة يسعون إىل احلاكم ابن رشيد 

 السماح له بالعودة إىل الرياض إذا فاستدعاه وشكره على جهوده وأعماله وعرض عليه
كان له رغبة يف ذلك، فشكره على هذا العرض وأستأذن الشيخ رمحه اهللا بالعودة إىل 
الرياض فأكرمه ابن رشيد وزوده مبا يلزمه يف العودة وشرهه، وكان الغرض فيما ينقل 

البعث إبعاده عن الطالب الذي جتمعوا حوله، مث إن هؤالء الطالب كانوا هم طالئع 
اجلديد هلذه الدعوة اإلصالحية، ومتركزوا يف جنوب حائل بني القصيم وحائل وبدأوا 
بالدعوة إىل اهللا على شكل أفراد ومجاعات حمدودة مث تكاثروا وصار الدعاة ينشرون 

   .الدعوة بني القبائل العربية يف البادية يؤموم يف الربية ويعظوم يف الفلوات
ملياه يف فصل الصيف، ويف شهر رمضان، فصار عند البادية يؤ وأثناء تواجدهم على ا

لنهضة دينية وتربم حبياة البداوة وما فيها من تقصري يف أمور الدين وضيق يف العيش فانتشر 
الوعي الديين إال أن هذا العمل التحضريي الذي بدأ قبل دخول امللك عبد العزيز بالرياض 

ملوجود يف الساحة مل يتمثل يف حركة حمسوسة فاعلة على وقبل اتصاله ذا التيار الديين ا
الساحة السياسية إال بعد أن اتصل امللك عبد العزيز ذا النشاط ومجله الوعي الديين 
وأعطاه بعدا اجتماعيا وسياسيا وحركة منظمة كانت بدايتها عملية توطني البادية على 
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  . املياه اليت متلكها أوهلا فيها حق
اية األستاذ حممد جالل كشك عن مسو األمري مساعد بن عبد الرمحن وهلذا فإن رو

 هـ أنه ملا ظهرت حركة اإلخوان كردة فعل 1401وأنه قال له يف مقابلة معه يف رجب 
على طبيعة للمناخ احلركي الذي أثارته عودة البيت السعودي إىل جند واجلذور املتأصلة 

ات من العظيمات من حرب وبين عبد اهللا للحركة الوهابية يف تربة وجند، فبدأت مجاع
   .مطري اجر إىل منطقة ما بني حايل والقصيم وشجعهم عبد العزيز

مث عقد اجتماعا حضره اإلمام عبد الرمحن الفيصل والشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف 
والشيخ محد بن فارس وعبد العزيز جرى فيه حبث هذه احلركة وإمكانات تطويرها، وقد 

شيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف أن ال يترك هؤالء يف هجر خاصة معزولة يف البادية اقترح ال
  : بل يشجعوا على سكىن القرى واملدن، ويقول إن األمري مساعد رمحه اهللا يقول

إن نظرة الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف كانت أكثر بعدا، إذ كان خيشى أن تصبح (
) ذوا بوجهة نظره اليت ثبتت صحتها ففيما بعدهلم عصبية خاصة ولكن اتمعني مل يأخ

فهذا النص يتفق مع الروايات املتناقلة من كبار السن من أن هذه الدعوة كانت موجودة 
ومتجذرة يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحية يف نفوس الناس بعيد غياب القيادة 

ث جديدة بدأت من دروس السعودية بنهاية الدور الثاين للدولة السعودية، وأن حركة بع
الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف يف حائل وامتدت إىل بعض القبائل بعد ذلك حىت صار هلا 

  . وجود حمسوس للعلماء والراصدين حلركة اتمع يف هذه البالد
ولكن هذه الدعوة مل تأخذ بعدها احلقيقي إال بعد اتصال امللك عبد العزيز ا 

ا، وبدأت بالظهور احملسوس بتوطني البادية يف اهلجر ابتداء من واحتضانه حلملتها وقاد
 هـ بأول هجرة وهي هجرة األرطاوية بقيادة فيصل الدويش، وكان امللك 1330عام 

عبد العزيز يف أول أمرها حريصا على إخفاء هذه احلركة عن األجانب والزوار وعدم 
  .ها وعرفت يف ساحات اجلهادالتحدث عنها أو إتاحة الفرصة لزيارا حىت اشتهر أمر

وهلذا فإن امللك عبد العزيز واللجنة اليت اجتمعت لبحث عملية التوطني، اجتمعت قبل 
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تأسيس اهلجر ومل يبحث موضوع الدعوة ونشرها؛ ألا كانت موجودة، وإمنا كان 
 البحث يف تطوير عملها وزيادة فعاليتها ويئتها للدور املطلوب منها يف نصرة الدين يف
صورة قوات عسكرية ضاربة ال خياف أفرادها املوت، بل الشهادة يف سبيل اهللا من أعز 
مطالبها، وهلذا فإم معروف عنهم رمحهم اهللا أم عند دخول أي معركة كانوا يلبسون 
الثياب اجلميلة ويتطيبون ويودع بعضهم بعضا ويتواصون باإلخالص يف اجلهاد، ومبن خيلفه 

هبت هبوب : والد والنساء يف كل معركة ويدخلون املعركة بقوهلممن مات منهم يف األ
  اجلنة وأين أنت يا باغيها؟ 

وقد وحد الدين بني أفراد القبائل وجعلوا الوالء هللا وحده واالنتماء هلذا الدين ال 
للقبيلة وال للعشرية، بل كانوا حياربون العصبيات اجلاهلية وحيارب األخ أخاه إذا خالفه يف 

 وبذلك استطاع امللك عبد العزيز ذه التربية أن يقاتل األشراف باألشراف وحكام الدين،
حائل باإلخوان من مشر وغريهم، فال والء وال طاعة إال هللا ولرسوله وإلمام املسلمني وقتها 

  . امللك عبد العزيز
  إنشاء مؤسسات تأهيل القضاة والدعاة  -5

نة والدعوة إىل اهللا فإن من مظاهر االلتزام ما دام أن الدولة قائمة على الكتاب والس
ذا املنهج االهتمام بإنشاء مؤسسات القضاة والدعاة واخلروج ا من احلالة احملدودة اليت 
كانت عليها واملقتصرة على الدراسة يف حلق الدراسة على املشايخ يف املساجد يف كربيات 

 منظمة تسري على النظم واملناهج مدن اململكة وعلى جهود تطوعية إىل مؤسسات تعليمية
احلديثة اليت كانت موجودة يف مصر والشام والبالد األخرى ترعاها الدولة اجلديدة وتنفق 
عليها وجتلب هلا كبار األساتذة يف خمتلف العلوم الالزمة إلعداد القضاة والدعاة وتشجيع 

لدخول يف التعليم الشرعي الطالب على االخنراط فيها وتضع هلم من احلوافز ما جيذم إىل ا
وإغناء الدولة بعد ذلك خبرجيي هذه املؤسسات من أوائل وخرية الطالب املربزين يف 

  . خمتلف العلوم
 ص فإن 1344وإذا كان توحيد اململكة قد مت بضم احلجاز إىل الدولة السعودية عام 
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 هـ وكانت 1344اهتمام امللك عبد العزيز بالتعليم يظهر يف إنشاء مديرية املعارف عام 
العلوم الشرعية يف املدارس كافة تأخذ مكانا بارزا يف اخلطط الدراسية واملناهج التعليمية يف 
كل املراحل، ومع ذلك فإن امللك عبد العزيز قد اهتم بشكل خاص مبؤسسات التعليم 

 هـ 1344الشرعي فأنشأ إىل جانب املعهد السعودي مبكة املكرمة الذي افتتح يف عام 
  .  هـ1355 هـ ومدرسة حتضري البعثات عام 1354سة األمراء عام ومدر

 هـ، وهي مؤسسة علمية تعىن بالعلوم 1364أنشأ كذلك دار التوحيد بالطائف عام 
الشرعية والعربية وخترج القضاة والدعاة والوعاظ وغريهم، كما أنشئت بعدها كلية 

 هـ مث 1370الرياض عام  هـ مث املعهد العلمي ب1369الشريعة مبكة املكرمة عام 
توسعت اململكة يف فتح املعاهد العلمية يف خمتلف مناطق اململكة حىت كونت شبكة تعليمية 

 1373واسعة النشاط تعد رديفة لوزارة املعارف مث أنشأت كلية الشريعة بالرياض عام 
 هـ مث حولت كلييت الشريعة يف مكة املكرمة والرياض إىل جامعات إسالمية إىل جانب

اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة إىل جانب أقسام الدراسات اإلسالمية املوجودة يف 
  . معظم جامعات اململكة

وهذا كله مظهر من مظاهر االلتزام التام مبنهج الدعوة اإلسالمية اليت بىن عليه امللك 
التمسك املؤسس مشروعه احلضاري ورسخ ا الدولة السعودية احلديثة اليت جتمع بني 

  . باإلسالم واملنهج السلفي وبني االستفادة الواعية من العلوم احلديثة
  . وبذلك وصلت اململكة يف فترة وجيزة إىل هذه اإلجنازات الضخمة والكيان الراسخ

  اعتبار األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة من وظائف الدولة  -6
بة وظيفة األفراد الذين هلم غرية على قبل دخول امللك عبد العزيز الرياض كانت احلس
  . الدين وعلى طالب العلم وختضع الجتهادات األفراد

 هـ شكل جلنة برئاسة الشيخ عبد 1319وملا دخل امللك عبد العزيز الرياض عام 
الشيخ عمر بن حسني آل الشيخ : العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ وعضوية كل من

الشيخ والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرمحن بن إسحاق آل 
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مساعدين له، ومت وضع تنظيم لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتزويد هذه اللجنة أو 
اهليئة باألعوان والدعاة وجعل معهم جنود رمسيون ليقفوا على هذا العمل ذي الطابع 

   .احلكومي الرمسي
و قرية وفق تدرج زمين وحتديد األولويات مث عني هيئات تقوم باحلسبة يف كل مدينة أ

مث توسع نطاق األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأعطي رجاهلا صالحيات واسعة 
ودعموا بقوات خاصة صار هلم حق السجن والتأديب وغري ذلك، مث صار فيه رئاسة 

من هذه للهيئات يف املنطقة الوسطى والشرقية وأخرى يف املنطقة الغربية ويتبع كل رئاسة 
الرئاسات هيئات يف كل بلد وهجرة أو قرية يف طول البالد وعرضها، وصارت هذه 
املهمة من أول يوم من دخول امللك عبد العزيز الرياض وظيفة من وظائف الدولة تقوم 
عليها وترعاها وتوجهها ومتدها بكل الوسائل املمكنة اليت متكنها من أداء وظيفتها بصورة 

  . جيدة
قاليد احلميدة اليت أخذ ا امللك عبد العزيز منذ قيام دولته يف ختصيص وكان من الت

جلسة يف يوم من أيام األسبوع جيتمع فيها بكبار العلماء يف جلسة عامة ومتكررة بصفة 
دائمة وهذه اجللسة خمصصة لبحث أحوال اتمع وحالة الدعوة وأمور الدين واألمر 

حوال اتمع واستمرار هذا املنهج طيلة حياة امللك باملعروف والنهي عن املنكر وتدارس أ
عبد العزيز، وبعده إىل اليوم وإن كانت خفت املسائل اليت تطرح يف هذا الس لوجود 
بدائل ووسائل أخرى تقوم مقام احلديث يف هذه االس، وأكثرها تعتمد على الدراسة 

 يف أول األمر تتناول وكانت صالحيات رجال احلسبة واسعة جدا. والبحث والنقاش
املعامالت والعبادات والظواهر االجتماعية يف خمتلف جوانب احلياة يف اتمع، وهذا باب 
واسع يطول احلديث عنه وحيتاج إىل حيز أوسع، وهو مظهر من مظاهر االلتزام مبنهج 

  . امللك عبد العزيز يف الدعوة إىل اهللا
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  عبد العزيز فيمن بعده املبحث الرابع أثر املنهج الدعوى للملك 
لقد كان ملنهج امللك عبد العزيز الدعوي أثره البالغ يف حتقيق مشروعه احلضاري 
وإقامة الدولة السعودية احلديثة على أصول الدين ومنهج السلف الصاحل وسرية أسالفه 
رمحهم اهللا، كما ترك أثرا أبعد من ذلك يف وضع أسس بناء دولة املؤسسات القادرة على 

يعاب التطورات والتنمية الشاملة ومواجهة التحديات مهما كان نوعها، وتدريب است
القيادات الرشيدة يف مدرسته املتفوقة، ويتمثل أهم جوانب هذا األثر يف اخلطوط الرئيسة 

  : التالية
  التربية القيادية يف مدرسته احلديثة -1

 يلقي كلمة احلق على الناس  جمرد داعية إىل اهللا- رمحه اهللا -مل يكن امللك عبد العزيز 
مث ميضي يف طريقه مكتفيا بأداء مهمة البالغ وبراءة الذمة من كتمان كلمة احلق ونشر 
العلم، ولكنه كان قائدا فذا طرح اإلسالم منهجا ملشروعه احلضاري متعدد اجلوانب 

مث متساند العطاء استطاع أن يسم منهجه خبصائص متميزة يف التكامل وتعدد الوسائل، 
ألزم نفسه وأهله وكل من دخل يف طاعته ذا املنهج، وجسد هذه الدعوة يف صورة 
واقعية حمسوسة مثمرة األمن واألمان واالستقرار ومقيمة هلذا الدين على أصول الثابتة 
وقواعده املقررة ليحقق لإلنسان يف هذا الوطن أمنه وسعادته وطموحه ويفتح له آفاق 

  . ف مرافق احلياةالتنمية الشاملة يف خمتل
 هـ 1319 الرياض يف عام - رمحه اهللا -وهو يف هذا العمل الدائب منذ أن دخل 

 هـ ال يعمل 1372حىت التحق بالرفيق األعلى يف الثمانينات من القرن اهلجري عام 
وحده يف عمليات التوحيد وال يف مهمات البناء ولكنه كان قائد مدرسة علمية وعسكرية 

جوانب العطاء والتجدد ورائد ضة حديثة أعاد ألبناء هذه األمة املسلمة وثقافية متعددة 
الثقة الكاملة يف صالحية هذا الدين إلقامة ضة جديدة وحضارة حديثة على أصول هذا 
الدين احلنيف، وإىل إمكان اجلمع بني التمسك بالثوابت يف هذا الدين واحملافظة على 

تجديد يف الوسائل وتطوير األساليب وفقا للظروف األصالة اإلسالمية وبني حماولة ال
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  . احلاضرة ومواجهة املتغريات اجلديدة
وكان أبرز طالب هذه املدرسة هم أبناء امللك عبد العزيز وأحفاده وأفراد األسرة 
السعودية الكرمية الذين تربوا يف هذه املدرسة فترة طويلة تفوق يف امتدادها الزمين السلم 

مل بعشرات املرات يف أي مبىن تعليمي تبعد عن املبىن بضعة أمتار ولكن التعليمي املتكا
مدرسة امللك عبد العزيز مدرسة عملية مفتوحة على احلياة كلها بكل ما فيها ومن فيها يف 
دوائر متعددة تبدأ الدائرة األوىل حبدود اململكة العربية السعودية مث تتجاوزها إىل احمليط 

دويل وبكل ما يف كل دائرة من هذه الدوائر من أفكار وقسيم وأعمال اإلقليمي مث احمليط ال
  .واتفاق واختالف وحب وكره وأنشطة وتدافع على القيم واملصاحل واملنافع

 يف هذه املدرسة هو املعلم األول واملريب الكبري املوجه - رمحه اهللا -وامللك عبد العزيز 
ها وأعماهلا واملسدد لرجاهلا واملقوم ألداء ألنشطة هذه املدرسة، واملرسخ ملفاهيمها وقيم

  . املنتمني إليها
وقد تشرب طالب هذه املدرسة ما لدى القائد املؤسس من أفكار وقيم تصورات 
وأعمال ومواقف ومعاجلات، ووعوا كل الدروس اليت ألقاها امللك عبد العزيز يف هذه 

 مرت م أثناء تطبيق منهجه املدرسة واستفادوا من كل املواقف والعرب والسياسات اليت
اإلصالحي يف مشروعه احلضاري، ومل ينتقل إىل الرفيق األعلى إال بعد أن رسخت أقدام 
أبنائه وحفدته وأسرته السعودية يف فن القيادة اإلسالمية الراشدة وتأهل اجلميع حلمل 

   .األمانة من بعده وبرعوا يف حسن اإلدارة والقدرة على محاية هذه املكتسبات
وبعد أن ذاقت األمة طعم الراحة ونعمة األمن واالستقرار وفضل اهللا عدى اجلميع 
بتطبيق الشريعة والعدل بني الناس، وهلذا فإن اململكة العربية السعودية مل تتأثر بغياب امللك 

 ألن أبناءه من بعده قاموا يف أمر األمة مبا ال يقوم به أحد - رمحه اهللا -عبد العزيز 
 أكدوا على األسس وترسيخها وعملوا على إشادة البناء ورفعه يف كل جمال سواهم، إذا

من جماالت احلياة يف فترة زمنية قياسية مل يسبقوا إليها تشهد بذلك األرقام اإلحصائية يف 
  . كل ااالت الصاعدة يف كل مرفق من مرافق الدولة
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حل تطويرية متعددة حىت ومرت اململكة العربية السعودية بعد امللك عبد العزيز مبرا
وصلت إىل ما هي عليه اليوم ويشاهده اجلميع، وكل ذلك أثر من آثار املنهج الدعوي 
للملك عبد العزيز ووعيه واستمرار تطبيقه يف حياته وبعد موته على أيدي أبنائه الربرة 

  . واملخلصني من رجاالت هذا البلد وأبنائه
 األحفاد لألجيال القادمة لقيادتنا الرشيدة وال تزال هذه املدرسة تتسع وخترج وتؤهل

وتوسع نطاق معرفتها وخرباا باملستجدات يف احلياة املعاصرة، وهي بإذن اهللا قادرة على 
مواجهة كل األحوال والظروف ما دامت متمسكة ذا الدين وعاملة به ونرجو هلا عمرا 

  . مديدا يف ظله
  القدرة على مواجهة التحديات  -2

 القدرة على مواجهة - رمحه اهللا - املنهج الدعوي للملك عبد العزيز ومن آثار
التحديات يف كل عصر مبا يناسبه، ذلك أن هذا املنهج السديد بين على توازنات دقيقة 

  . ونظرة مشولية صائبة ونفذ بطرق ووسائل متعددة
 الدين والدنيا يقوم هذا املنهج على توازن بني القوة واحلكمة وبني التعليم والتربية وبني

وبني الدنيا واآلخرة وبني الدولة والدعوة، وينتظر للحياة بكل أجزائها ومكوناا نظرة 
واحدة إىل احلاضر واملستقبل يف سياق واحد وبشمولية كاملة يف الزمان واملكان 

  . واألشخاص واألفكار وغريها
ا يناسبه بالقول وبتنفيذ هذا املنهج بكل الوسائل الشريفة املمكنة يف كل عصر مب

والفعل واملال واملمارسة وضرب املثال الشاخص والفعل احملسوس والصور املشاهدة 
  . وغريها من الوسائل املرنة واملؤثرة يف الغري وذات الرؤية الشمولية الواضحة

ومن أجل هذا فإن من آثار هذا املنهج الدعوي عند امللك عبد العزيز القدرة على 
 املاضي واحلاضر واملستقبل إذا أحسن تطبيقه، فقد واجه امللك عبد مواجهة التحديات يف

العزيز ذا املنهج حتديات كثرية تتمثل يف االختالف بني الناس وتفرق الكلمة والتنازع 
على أمور كثرية واستحكام العصبيات اجلاهلية وما نتج عن ذلك كله من اختالل األمن 
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  . قروتفشي اجلهل وانتشار املرض وشدة الف
وكان هذا املنهج وتطبيقاته قادرا على استيعاب كل هذه التناقضات وتفكيك أجزائها 
وإعادة صياغتها يف ذلك النموذج الفريد يف تاريخ هذه اجلزيرة بعد عهد النبوة والعهد 
الزاهر لإلسالم يف الصدر األول، وقد جتاوز ذه البالد وأهلها كل هذه العصبيات 

لقوة يف فترة وجيزة فآخى بني أهلها ووحد كلمتهم على احلق ورص باحلكمة املصحوبة با
  . صفوفهم ووحد مشرم وثقافتهم وانتماءهم هلذا الدين

 حتديات من نوع آخر هي الرياح العاتية اليت - رمحه اهللا -وقد واجه أبناء املؤسس 
عادية لإلسالم تعرض هلا هذا الكيان العظيم يف املاضي واملتمثلة يف الرتعات القومية امل

واملذاهب االشتراكية اليت متثل وجها من وجوه الشيوعية الدولية واألفكار اإلحلادية والقيم 
الليربالية، وقد واجهت هذه التراهات واألطروحات بنفس املنهج الدعوي الذي أقام به 

اهللا امللك عبد العزيز هذه الدولة العظيمة فأثبتت حبمد اهللا رسوخها وثبات أبنائها ورد 
كيد األعداء يف حنورهم وخرجت هذه الدولة من كل هذه املواقف كأشد ما تكون قوة 

   .ومتاسكا ومضاء
وهي يف نفس الوقت الذي تواجه التدافع الدويل واملذاهب الوافدة تواجه حتديات 
أخرى يف معارك البناء والتشييد يف الداخل والعمل على حتقيق التنمية الشاملة للدولة 

 إنسانا وموارد وإدارة واقتصادا وتشييدا وبناء وتطويرا مستمرا حىت حققت السعودية
   .اململكة أعلى نسبة منو يف املنطقة يف جمال التنمية وال تزال تغذ السري وتشيد البناء

ويتوقع أن تواجه الدولة السعودية يف املستقبل حتديات من نوع ثالث خيتلف عما سبق 
القتصادية والتكتالت الدولية والرتاع على املياه واملمرات من حتديات تتمثل يف احلروب ا

والتجارة الدولية ومشاريع األمم املتحدة اليت بدأت تطل على العامل برؤوسها يف صورة 
مؤمترات للسكان والشباب والتجارة وغريها، والنظام الدويل اجلديد واالجتاه إىل العوملة مبا 

   .اولة االنتفاض من سيادادف إليه من رفع خصوصيات األمم وحم
ويزيد من خطورة هذه التحديات وقوع اململكة العربية السعودية يف مركز الدائرة يف 
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أهم حضارة إنسانية عرفها الناس يف التاريخ ويف أهم مركز لتصدير الطاقة اليت ال يستغين 
ا فيها من موارد عنها اليوم، وأن تكون األمة العربية واإلسالمية يف أهم بقعة من األرض مب

  . مادية وبشرية وممرات دولية، كل ذلك جيعلها حمط أنظار العامل وجمال حتركاته
وحنن على ثقة باهللا بأن هذه األمة ستتجاوز هذه التحديات ما دامت متمسكة 
بأهداف هذا الدين وملتزمة مبنهج القائد املؤسس امللك عبد العزيز ومربية ألبناء هذا الوطن 

 العقيدة والشريعة والعبادة والنظام واألخالق والقيم، وتكون جديرة باحلراسة على هديه يف
  . من اهللا جل شأنه

  تأكيد التالحم بني الدولة ورسالتها يف احلياة  -3
ذلك أن املنهج الدعوي عند امللك عبد العزيز مل يكن اعتماده على القوة الفعلية 

ن وقواعده الراسخة واملستقر فحسب بل كان منهجا مؤسسا على أصول هذا الدي
احترامها يف نفوس الناس منذ عهد النبوة حىت اليوم، فهي قائمة على العقيدة السمحة 
الواضحة والدولة اإلسالمية احلارسة هلذأ الدين واملقيمة للشريعة واملؤكدة على حترير 

وإخراج اإلنسان من عبوديته ألخيه اإلنسان وجعل الناس كلهم عبادا هللا ال شريك له 
اإلنسان ذا الدين من دواعي هوى نفسه إىل عبادة ربه وحتقيق العبودية هللا وحده ال 

  . شريك له يف العبادة والقصد والطلب والتوجه
ووظيفة هذه الدولة وفق املنهج الدعوي للملك عبد العزيز هي حراسة هذا الدين 

ة العربية اليت هي الوعاء هلذه والدعوة إليه ونشر مبادئه وإشاعة علوم الشريعة وخدمة اللغ
العقيدة ولفكرة الثقافة اإلسالمية وإلزام الناس بالطاعة له سبحانه ومنع اخلروج عليه حتت 

  . أي ذريعة أو عذر أو ضرورة
وكان الربط واضحا ومكينا يف منهج امللك عبد العزيز بني هذه الدولة ورسالتها يف 

 حبملها هلذه الرسالة والتضحية يف سبيلها باملال احلياة وأنه ال استمرار هلذه الدولة إال
  . والنفس والنفيس يف كل األحوال والظروف

والذين عاصروا امللك عبد العزيز ولوا من معرفته وتشربوا حياته وسريته ومأخذه 
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لألمور يعرفون مقدار هذا الربط ووضوحه وصدق االلتزام به، ويف مقدمتهم أبناؤه الربرة 
  . رجال دولتهواملخلصون من 

وهلذا فإن هذه الدولة تعترب هذا الربط وااللتزام أحد أهم الثوابت يف سياسة اململكة 
وتعاملها مع اآلخرين يف الداخل واخلارج يف كل العهود، ويعتقد رجاهلا وقادا أن أي 

   .إخالل ذا الربط وااللتزام هو إخالل بأهم مقوم من مقومات الدولة السعودية
 التأكيد عليه يتكرر يف كل مناسبة ويؤكد عليه يف كل الظروف، وهو التزام وهلذا فإن

يعطي بعده االجتماعي واجلماهريي يف نفوس الناس كافة ويؤكد شرعية القيادة 
واستمرارها ويعد حافزا من حوافز الطاعة هلا والبذل يف سبيل احملافظة عليها وشرفا يف 

ني هذه الدولة ورسالتها اليت حددها املنهج جيعل مداها االنتماء إليها، وهذا الربط الدقيق ب
يتجاوز حدود الزمان واملكان واألشخاص إىل العاملية واألممية املتجددة ومينحها زمخا يف 

  . اإلشادة والبناء واالستمرار
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  اخلامتة 
بعد هذه السياحة السريعة يف خصائص املنهج الدعوي عند امللك عبد العزيز، وأثره 

إن التخطيط : ة املقتضبة إىل مظاهر االلتزام باملنهج والثبات عليه، نستطيع أن نقولواإلشار
للدعوة ووضع منهج هلا على هذا املستوى من التخطيط واألداء اجليد والتنفيذ املتقن، يقود 
الباحث إىل استجالء شخصية املخطط وثقافته ورافد فكره الذي قاده إىل هذا املشروع 

ساعده يف وضع منهج دعوي سليم أدى إىل عمل ناجح متقن، احلضاري الضخم، و
وحماولة التعرف على املنهج وأبعاده العديدة، واليت أمجلها البحث يف عدة بنود رئيسة كما 

  : يدفع إىل التعرف على خصائص هذا املنهج واليت أمجلتها يف سبعة بنود هي
املنهج نفسه، وأنه منهج  الوضوح يف الدعوة لدى الداعية واملدعوين و-مسو اهلدف 

واقعي يأخذ احلياة االجتماعية كما هي ويعاجلها بالوسائل املتاحة فيها من غري استجالب 
عناصر خارجية عنه بعيدا عن املثالية واخليال انح الذي ال يوجد إال يف رؤوس الفالسفة 

  . واملفكرين اخلياليني
عاة شرائح اتمع واحتياجاته وأن من خصائص هذا املنهج التدرج يف الدعوة ومرا

وحاجاته الدولة يف احلاضر ويف املستقبل، وهلذا جاء على مستويات متعددة وأمناط خمتلفة 
  . يفرق بني العامة واخلاصة وبني املبتدئني واملتوسطني واملنتهني وغريها

وهو مع هذا كله يتسم بالعموم والشمول لكل مرافق احلياة واألحياء ويشتمل على 
وة واحلكمة وعلى الدين والدنيا وعلى حاضره واملستقبل، وهو مع هذا متعدد اجلوانب الق

يف األمن واالستقرار والقضاء والتعليم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ودعوة الفرد 
  . واجلماعات، ويتناول املال واالقتصاد والسياسة الداخلية واخلارجية وغريها

 مع تعدد خصائصه وأبعاده جمرد أفكار عابرة أو متنيات ومل لكن هذا املنهج الدعوي
جمنحة بل منهجا تطبيقيا ملتزما يف املنشط واملكره، يف السلم واحلرب على العامة واخلاصة، 
بدءا برأس الدولة وإمام الدعوة، وانتهاء بأفراد األمة ومظاهر االلتزام ذا املنهج، متثل معامل 

 وسرية أعوانه وأتباعه ومحلة هذه الدعوة يف - رمحه اهللا -بارزة يف خمتلف سرية املؤسس 
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خمتلف مستويات املسؤولية، ويف إنشاء وبناء ودعم مؤسسات الدولة احلديثة وإنشاء 
وحداا اإلدارية وسن النظم واللوائح وقواعد سري العمل يف خمتلف األجهزة احلكومية 

املنكر والتعليم بصفة عامه وبناء وإقامة القضاء والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن 
مؤسسات التعليم الشرعي بصفة خاصة ميثل مكانا بارزا يف بناء هذا الكيان العظيم، وكلها 

  . شواهد صدق على االلتزام ذا الدين ومنهجه اإلصالحي
وال شك أن هذا النجاح العظيم الذي حتقق على يد امللك عبد العزيز قاد إىل جناحات 

أبنائه الربرة ومحلة األمانة من بعده العتبارات عديدة، ولعل أمهها أنه خلف واسعة على يد 
وراءه مدرسة علمية واعية حبقائق هذه الدعوة ومستوعبة لدروسها وعربها ومتمرسة على 
العمل القيادي الناجح يف عهد امللك املؤسس وهاضمة للسياسة احمللية والدولية، وقد 

  . - رمحه اهللا - امللك عبد العزيز مارست وطبقت كل الدروس على يد
وهلذا فإا قد استطاعت ذا املنهج السديد أن تواجه كل التحديات اليت مرت ا 
سواء كانت يف عهد امللك عبد العزيز أو يف عهود من خلفه من أبنائه، وسواء كانت يف 

 بأن يتجاوز كل املاضي أو احلاضر أو يف املستقبل، فإن التزام هذا املنهج كفيل بإذن اهللا
التحديات بنجاح ما دامت هذه الدولة العظيمة واعية لرسالتها حمافظة على منهجها الذي 

، ونرجو هلذه األمة على يد قادا العظام كل - يرمحه اهللا -وضع أسسه امللك عبد العزيز 
إىل تقدم ومناء يف ظل اإلسالم وهدي كتابه وسرية سلفنا الصاحل، واهللا املوفق واهلادي 

  . سواء السبيل
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  االلتزام مبنهج الدعوة اإلسالمية 
  عند امللك عبد العزيز 

  
  
  
  
  
  
  إعداد 

  عبد الرمحن بن زيد الزنيدي : د. أ
   عضو هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  االلتزام مبنهج الدعوة اإلسالمية عند امللك عبد العزيز 
  مقدمة  

فإن :  والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه وبعداحلمد هللا،
الدعوة اإلسالمية مهمة املسلم الالزمة حبكم إسالمه، ووظيفة األمة اإلسالمية حبكم 

 &öNçGZä. uéöçyz >p̈Bé  {شهادا على الناس، وانتصاا للخريية اليت ميزا على األمم سواها 

ôMy_ Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷èyJ ø9 $$ Î/ öcöqyg÷Ys? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3  {  )1( .   

ولقد واجهت الدعوة اإلسالمية خالل مسريا التارخيية أنواعا من العوائق واملشكالت 
كلفتها تضحيات كبرية وجهودا مكثفة، وهذا من منظور منطقي أمر مفترض للدعوة اليت 

اليت تواجه الوثنية اليت استمرأا النفوس التائهة، واليت حتارب القيم اجلائرة ظلما وفحشا 
وفجورا ودجال وشعوذة، واملسالك اليت جعلها املاكرون والطواغيت مصدر استغالل 

  . للناس، واستعباد هلم
ا فالدعوة مهيأة ومؤهلة ملغالبة هذه العوائق؛ طلبا لرضوان اهللا الذي من أسباب هلذ

 فإنه األحق بالبقاء - وإن بدأ غريبا -نوله جهد اإلنسان وطاقته، وإميانا بأن احلق 
$   {والظهور على الباطل وإن انتفش  ¨Br'sù ßât/̈ì9 $# Ü=yd õãuäsù [ä!$ xÿã_ ( $ ¨Br&ur $ tB ßì xÿZtÉ }̈ $ ¨Z9 $# ß] ä3ôJ uãsù 

í Îû ÇÚ öë F{$# 4 {  )2( لكن هناك نوعا آخر من املشكالت مردها إىل القائمني بالدعوة، أو 

  . إىل الظروف التارخيية اليت يتعاملون معها، خاصة يف عصرنا احلاضر
ت هي اخلطر املوهن للدعوة، أو املاحق هلا إذا تفاقمت تلك ومثل هذه املشكال

  . املشكالت
وجود خلل يف املنهج الدعوي نفسه لدى شخص أو هيئة، أو حىت كتلة : فمثال

 بالدعوة القائمة عليه ويكون - بال ريب -تارخيية خاصة إذا كان احنرافا عقديا، حييق 
                                         

  .   110:  سورة آل عمران آية) 1(
  .   من سورة الرعد17اآلية رقم ) 2(
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  . وباال على اإلسالم الذي استهدفت الدعوة خدمته
مشكلة وجود الداعية يف ظل جمتمع حتكمه دولة غري دعوية، أو أا : ومثال آخر

 يف انفصام - وهو يعمل يف مؤسساا -حتارب الدعوة اإلسالمية أصال فيقع هذا الداعية 
  . مرهق بني مهومه الدعوية امللحة وبني مطالب املؤسسة املعاكسة هلذه اهلموم

اإلسالمية يف جمتمعات كثرية أمام شخصيات أو ارتباك الدعوة : ومثل ذلك أيضا
مؤسسات أو حكومات قد تكون ال إسالمية، أو أا حتارب اإلسالم، مث فجأة تدعي 
الدعوة من قبل أحد هذه العناصر الثالثة، معلنا هذا الداعي تبنيه هذه الدعوة ومحله هلا، 

... ستدراج للدعوة؟هل هذا اإلعالن توبة صادقة؟ أو أنه خضوع لضغط ظرف معني أو ا
  . إخل

 وغريها كثري، تعاين منها الدعوة يف عصرنا احلاضر - من املشكالت -هذه األمثلة 
  . يف كثري من جمتمعات املسلمني

خملفات عصور الضعف عند املسلمني كما هو جلي : وهي نتاج ألسباب كثرية أبرزها
على املسلمني يف حيام يف املشكلة األوىل، وكذلك آثار التغريب الذي مارسه الغرب 

االجتماعية والتعليمية والثقافية من خالل استعماره لبالد املسلمني ومسخه لعقول كثري من 
  . أبنائهم

واتمعات اإلسالمية اآلن حتاول وتسعى للتخلص من هذه اآلثار، ولكنها ال تزال 
  . تعاين من تلك املشكالت

ل يف عصرنا احلاضر؛ مل تواجهه تلك اتمع السعودي يبدو متفردا يف هذا اا
  . املشكالت، ومل يعان من تلك االنفصامات، ومل ختدش صفاءه تلك التشوهات

  كيف بدا هذا اتمع بصفته ظاهرة فريدة بني اتمعات احمليطة به يف هذا اال؟ 
  ما علة هذه الفرادة؟ 

خيية هلذا اتمع خالل اإلجابة عن هذه األسئلة تقتضي أن نشري إىل اخلصوصية التار
قرونه الثالثة األخرية، واحلدث الكبري الذي أعطى هذا اتمع مسارا اختلف به عن كثري 
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  . من جمتمعات املسلمني األخرى
 نتيجة ضعف -كانت جمتمعات املسلمني بعد القرن العاشر اهلجري قد وصلت 

 إىل حالة مؤسفة من -صلتها باإلسالم الذي كان به ظهورها احلضاري علميا، وخلقيا 
التخلف واجلهل وفوضى احلياة وضعف اهلمم، واحنراف التصور اإلسالمي، وقصور الوعي 
الديين عموما، حىت أصبح كثري من جمتمعام كما بشريا ال قيمة له يف ذاته، وال أثر له يف 

  . اال احلضاري بصفته جزءا من أمة كانت صاحبة السيادة احلضارية
ة العربية يف ذلك الوقت تعاين ما تعانيه سائر جمتمعات املسلمني من وكانت اجلزير

ختلف وجهل، بل رمبا زادت على كثري منها جهال بالدين، واضطرابا يف األوضاع 
السياسية، حيث القالقل ومنطق السلب والنهب، والصراع على الزعامات، حىت أحيانا 

  . الفيف البلدة الواحدة اليت ال يتجاوز سكاا بضعة آ
من  " العيينة " يف ظل هذه احلالة ظهر يف اجلزيرة يف القرن الثاين عشر اهلجري يف قرية

 تشكلت شخصيته - رمحه اهللا -قرى جند املصلح اإلسالمي الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
القرآن الكرمي ( العلمية من خالل فقه مشويل سلفي لتعاليم اإلسالم يف مصدرها األصيل

واستيعاب لتراث اإلمام السلفي الكبري شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ) ةوالسنة املطهر
  . ابن القيم

وذا الزاد الناضج بدأت دعوته تصحح مسار حياة املسلمني التائهة حنو مسلكها 
  . الصحيح مستمدة من الكتاب والسنة ومرتكزة على التوحيد وإخالص العبودية هللا

قاع كثرية خارج اجلزيرة العربية، وإذا كان ما يعنينا وقد امتد أثر هذه الدعوة إىل ب
داخل هذه اجلزيرة اليت ترسخت هذه الدعوة فيها حىت أصبحت شخصية اتمع متماهية 

  . معها لدرجات عالية من التمثل
وكان أكرب عامل يف حتقيق هذا التماهي والترسخ للدعوة يف اتمع وعي الشيخ حممد 

 أمهية تبين القوة السياسية هلذه الدعوة بأن حتمل دولة دعوة -هللا  رمحه ا-بن عبد الوهاب 
  . التوحيد اإلسالمية بشموهلا؛ تطبيقا هلا ودعوة إليها وجهادا يف سبيلها
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وقد وفق له أمري الدرعية اإلمام حممد بن سعود الذي اقتنع بالدعوة وتبناها ووجه 
 يضادها من شركيات وبدع جهده وجهد إمارته لنشر تعاليمها وتطهري احلياة مما

وضالالت، ومن تشكيل احلياة البشرية يف ظل دولته فكرا وأنفسا وحركة تشكيال إميانيا 
 -  جمتمع الصحابة r جديدا متأسيا باتمع النموذجي الذي صاغه رسول األمة حممد

  . -رضوان اهللا عليهم 
قف أصحاا بني حمط األنظار اليت تفاوتت موا) الدرعية( مما جعل قاعدة الدعوة

  . إعجاب ا ووالء هلا، أو توجس منها وعداء هلا، ومن مث انتصاب حلرا
 1233وقد قضي على الدولة السعودية األوىل بعد تدمري إبراهيم باشا للدرعية عام 

  . هـ
وعادت الدولة من جديد بقيادة اإلمام تركي بن عبد اهللا وابنه فيصل لتعود ما حيوية 

  . د، ولكن هذه الدولة اضمحلت يف مستهل القرن الرابع عشر اهلجريالدعوة من جدي
وقبل ختام العقد الثاين من هذا القرن كان الشاب عبد العزيز بن عبد 

سليل األسرة السعودية احلاملة للدعوة يبدأ مسرية مباركة تستهدف ) سنة26( الرمحن
. شخصيتها ال ينفك عنهاإعادة الدولة السعودية مبنهجها الدعوي الذي أصبح جزءا من 

كافح امللك عبد العزيز كفاحا جميدا يف ظل تغريات دولية كبرية، وظروف عاملية سيئة 
  : كان للمجتمعات اإلسالمية من سوءاا النصيب األوفر

  .  عامل إسالمي وعريب تائه بني جهله وختلفه، وكيد عدوه-
 اإلسالمي والعريب باسم  وعدو حاقد متفوق ميد خمالبه للهيمنة على هذا العامل-

  . االستعمار
 وانبهار كثري من أبناء املسلمني ذا العدو ومن مث استالب له، وتنكر لدين أمتهم -
  . وتراثها

كافح امللك عبد العزيز يف ظل هذه األوضاع متحررا حبكم نشأته الفطرية السلفية، 
حكمت يف نفوس ومسار حركة وجنائه من لوثات الثقافة الغربية من العقد الكثرية اليت است
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  . كثري من أبناء املسلمني الذين أورثهم املستعمرون قيادات بلدام يف ظله وبعد رحيله
وأمثر كفاحه توحيدا للمناطق اليت تشرذمت بني عدد من الوالءات، وإنقاذا ملا وحد 

  . منها من خمالب االستعمار اليت أنشبها يف العامل اإلسالمي من حوهلا
تتبىن اإلسالم ) اململكة العربية السعودية(   كفاحه بناء دولة حرة مستقلة هيكما أمثر

رسالة هلا تبنيا قائما على إميان راسخ بأنه املبدأ الرشيد الذي ال ضة لألمة وال حل 
ملشكالت اتمع إال به وحده؛ وهو إميان مشترك بني القيادة والعلماء والشعب، ومن مث 

  . يتها الفردية، والدولية مؤسسات وعالقاتتصوغ ذا اإلسالم شخص
 وأصحابه معيارها الذي r جتعل هذا اإلسالم بصورته الصافية اليت متثلها الرسول

 مأو قُو ِفضوما تنافر معه ر ،ِمدتحتاكم إليه كل الوافدات عليها، فما انسجم معه قُِبلَ واع
  . لينسجم معه

ع السعودي يف عصرنا احلاضر، وإذا كان امللك هذه هي علة الفرادة املذكورة للمجتم
عبد العزيز هو عماد هذه الدولة إنشاء وبناء وتشكيال لشخصيتها فإنه كذلك كان رجل 
الدعوة اإلسالمية يف هذه الدولة عرف قيمتها واستوعب منهجها والتزم ذا املنهج اعتمادا 

  . له، وتفاعال معه ودعوة إليه
تمع حمافظة على والئها هلذه الدعوة اإلسالمية ثابتة عليها وقد ظلت الدولة يساندها ا

  . آخذة بالسبل املمكنة لدعمها ونشرها
التزام امللك عبد العزيز مبنهج الدعوة اإلسالمية وامتداد هذا االلتزام بعده هو موضوع 

  . هذه الصفحات اليت سأشري فيها إىل مظاهر هذا االلتزام واالستمرار عليه
 أن املنهج الدعوي الذي محله امللك عبد العزيز وجعله قاعدة الوجود وإذا وعينا

واحلركة لدولته هو املنهج السلفي املستقى من تعاليم القرآن الكرمي والسنة املطهرة عرب 
 وتطبيقهم بعيدا عن الفهوم والتطبيقات اجلزئية الناقصة اليت r فهوم صحابة رسول اهللا

  . لمنيحدثت بعد ذلك لدى كثري من املس
إذا وعينا ذلك أدركنا كثرة مظاهر االلتزام ذا املنهاج وتنوعها مما يقصر هذا البحث 
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 قضايا - يف تصوري -عن استيعاا، ولكين سأركز على جمموعة من هذه املظاهر متثل 
بارزة مؤثرة يف راهن األمة اإلسالمية مما جيعلها جمال استثمار يف حركة ترشيد الصحوة 

  : حركتها الدعوية اليوم، هذه املظاهر تتبلور من خالل العناصر التاليةاإلسالمية و
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  محل رسالة اإلسالم  -1
يعتمدها رواد هذا اتمع ) أيديولوجية(  تنبثق احلياة يف كل جمتمع من مذهبية

الفكريون وقادا السياسيون إما بقناعة بأا املشروع األمثل للنهوض مبجتمعهم، أو 
  . رىمضاهاة لدول أخ

  : وقد برز يف القرن العشرين امليالدي مذهبيتان متناقضتان مها
  .  املذهبية الليربالية-
  .  املذهبية االشتراكية-

أخذت بكل واحدة منهما دول كربى من دول احلضارة الغربية، أما العامل اإلسالمي 
 من مبادئ متأثرة خبليط( الذي هيمن عليه االستعمار مث التغريب فقد جاءت دساتري دوله

   . )1( )النظامني الليربايل واالشتراكي
 متحررا من - رمحه اهللا -أما اململكة العربية السعودية فقد كوا امللك عبد العزيز 

سطوة االستعمار ومن لوثة التغريب، راسخ القناعة بأن اإلسالم وحده سبيل الصالح 
وية اتمع ومنبعا للعلم والنهوض احلضاري للمجتمع فاختذه رسالة لدولته، وقاعدة هل

واحلركة، معلنا ذلك بقسوة الواثق بأفضلية اإلسالم على كل املذهبيات حىت وإن كانت 
  . هلا صولة وانتفاش، وملا ينكشف زبدها بعد

 فإما حياة سعيدة r دستوري وقانوين ونظامي وشعاري دين حممد(  :يقول رمحه اهللا
   . )2(  )على ذلك وإما موتة سعيدة

تماد الدولة لإلسالم هلا تؤكده كل األنظمة الصادرة مثل التعليمات األساسية وظل اع
 1373 هـ ونظام جملس الوزراء الصادر يف 1345للمملكة احلجازية اليت صدرت عام 

  . هـ
واستمر االلتزام ذا املبدأ حىت اآلن حيث توج بصدور النظام األساسي للحكم يف 

                                         
  .  هـ1397 الطبعة األول 137مصنفة النظم اإلسالمية مصطفى كمال وصفي ) 1(
  .  هـ الرياض1400، الطبعة الثانية  382، ص  شد عبد املنعم عالميامللك الرا) 2(
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إن ( كم اليت ستظل اململكة آخذة ا من حيث هـ حمددا بوضوح صيغة احل1412عام 
عماد النظام األساسي ومصدره هو الشريعة اإلسالمية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة 

والنظام األساسي للحكم، ... اإلسالم يف حتديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياا
كوم حمكومة أوال استلهم هذه املبادئ وهدف إىل تعميقها يف العالقة بني احلاكم واحمل

   . )r(  )1 وأخريا بشرع اهللا كما جاء به كتابه الكرمي وسنة نبيه

                                         
أنظمة احلكم والشورى ”   من كلمة خلادم احلرمني الشريفني مبناسبة إصدار أنظمة احلكم والشورى واملناطق) 1(

  .   ، كتيب الة العربية 5ص”   واملناطق
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  الفهم الشمويل لإلسالم  -2
خلق اهللا الناس لعبادته وحده دون سواه، والعبادة لفظ جامع يغطي حياة اإلنسان 

  . كلها فردية واجتماعية يف الشعائر والشرائع
سم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال ا( - كما يقول ابن تيمية -العبادة 

  . )1(  )واألفعال الظاهرة والباطنة
وهلذا كان من القواعد املنهجية لالجتاه السلفي أخذ اإلسالم بشموليته لكل شؤون 
. احلياة، ورفض النظرات التجزيئية اليت تم جبزء من اإلسالم على حساب أجزائه األخرى

 ابن تيمية اإلصالحية يف القرن السابع اهلجري، وعليه أيضا وعلى هذا الفهم قامت حركة
 فكانت حركة إصالحية عقدية - رمحه اهللا -قامت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

  . عبادية خلقية سياسية اجتماعية
 لتحقيق - رمحه اهللا -وذا الفهم الشمويل لشريعة اإلسالم سعى امللك عبد العزيز 

سعودي شعبيا ورمسيا، وجتلت هذه اإلسالمية الشمولية من خالل ما إسالمية اتمع ال
  : يلي

  :  تطبيق الشريعة اإلسالمية-أ
تطبيق الشريعة مصطلح رائج يف وقتنا الراهن مبفهومات خمتلفة أقرا ألذهان عموم 
الناس هو حصره جبزء من أجزائه املتعددة، وهو تطبيق احلدود العقابية قتال ورمجا وقطعا 

  . دا، أو يدخل معها لدى آخرين األحوال الشخصيةوجل
أما تطبيق الشريعة يف اململكة فقائم على ذلك املفهوم السلفي الشمويل لإلسالم، ومن 
مث كان املقصود به لدى حكام هذه الدولة وعلمائها هو إقامة التعليم عليه بغرس عقيدته 

ء منار شعائره التعبدية، والتعامل السامية يف نفوس الناشئة، وإشاعة فضائله اخللقية وإعال
  . اخلارجي على أساسه

                                         
  .    هـ1404ية ، الطبعة الثان 38العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  185

ذا الفهم وبالتصميم اإلمياين لديه طبق امللك عبد العزيز شريعة اهللا يف مملكته، يقول 
 دليلنا r إن كتاب اهللا دليلنا ومرجعنا وسنة رسوله(  :امللك عبد العزيز معلنا هذا التصميم

 كل - إن شاء اهللا -ن من جانبنا سنحرص وفيها كل ما حنتاجه من خري ورشاد وحن
إن اعتصامي ( :وقال أيضا. )1( )احلرص على إقامته واتباعه وحتكيمه يف كل أمر من األمور

 -  إن شاء اهللا تعاىل -باهللا وسريي على الطريقة احملمدية واقتدائي بعلماء املسلمني يدعوين 
  : لعدم اجلموح بالنفس، وقد عاهدت اهللا على ثالث

  . الدعوة لكلمة التوحيد وحتكيم الشريعة يف الدقيق واجلليل -1
  .  األخذ على يد السفيه وحتكيم السيف فيه-2
   )2( ). اإلحسان للمحسن والعفو عن املسيء-3

 مبا تبناه طيلة حياته، وواصلت الدولة نفس - رمحه اهللا -وقد التزم امللك عبد العزيز 
امل يف النصف الثاين من القرن العشرين مما أحدث فيها االلتزام، حىت والدولة تنفتح على الع

تغريات ثقافية واجتماعية ومدنية كثرية وكبرية، ولكنها ظلت على التزامها بتطبيق الشريعة 
اإلسالمية، مغالبة الظروف اليت تعيشها حملية ودولية، وظل هذا االلتزام مرتكزا على قناعة 

  . عقدية لدى حكام هذه الدولة
إن الكتاب والسنة مها األصالن   " :- حفظه اهللا -م احلرمني الشريفنييقول خاد

فمن أراد اخلري . العظيمان من أصول اإلسالم اللذان ما تدي وعليهما نسري وهلما حنتكم
. والسعادة فعليه أن يتقيد ما ويتحاكم إليهما، فإما سبب للحياة الكرمية اآلمنة املطمئنة

 اإلسالمية السمحة اليت ال يكون املسلم مسلما إال بالعمل ا وعليهما بنيت الشريعة
  . )3(  " واحملافظة على ذلك يف أمور دينه ودنياه

ومن منطلق اإلسالم والدعوة إليه، تتحدد سياستنا يف  " :ويقول يف مناسبة أخرى

                                         
  .  1/198الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ) 1(
  .  1/203املرجع السابق ) 2(
  .  1/105كلمات منتقاة من خطب خادم احلرمني الشريفني ) 3(
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  . )1( "  الداخل يف مجيع املرافق وااالت، وأمهها على اإلطالق أسلوب احلكم وطريقته
حنن يف هذه البالد نفتخر ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا  " :ويف مناسبة ثالثة يقول

اإلسالمية، وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف جنعلها هي القدوة سواء كان يف 
تشريعاتنا أو يف تنظيماتنا يف خمتلف حاجاتنا للتنظيم أو يف حياتنا اليومية أو الشهرية أو 

  . )2(  "  السنوية
  :  امتزاج الدعوة بالدولة-ب

يف الدولة العصرانية يف عصرنا احلاضر كان طبيعيا أن يقع االنفصال بني الدعوة 
  . والدولة؛ ألن الدعوة تتصادم مع اخلط العلماين الذي تتبناه الدولة دستورا هلا

بعض الدول قد حتسن إىل الدعوة اإلسالمية فتضع هلا فرعا يف وزارة، ولكن بعضها 
خر يشعر بأن الدعوة خطر على املشروع الذي تتبناه، ومن مث تتخذ موقف املقاوم اآل

  . للدعوة املواجه هلا
 من أكرب مشكالت - أقصد قضية االنفصال بني الدعوة والدولة -وهذه القضية 

  . اتمعات اإلسالمية اليوم تعقيدا وإثارة للفتنة والتنازع واالضطراب الوطين
الة اإلسالم وتطبيقها لشريعته ومحلها مهمة نشره جنت من هذه اململكة حبملها رس

املشكلة؛ حيث كانت الدعوة جزءا من بنية الدولة يتشكل الداعية يف مؤسساا التعليمية 
وينخرط بعد خترجه يف هيئاا الدعوية يف داخل اململكة أو خارجها، وجيد يف هذه 

الدعوية، وخدمة دينه، والدولة تدعم هذه القنوات املتنوعة اال الرحب إلفراغ طاقته 
   .املسارات واثقة أا تسلك مسارا واحدا متناغم اخلطوط

 يف تنوعاا - كما جاء يف النظام األساسي للحكم -وهلذا اندجمت حركة الدولة 
ودعوة إىل اهللا مع بعضها حىت ... املختلفة بناء عقديا وقضاء شرعيا وتطويرا مدنيا ملتزما

  . ج يف مادة واحدة أحياناإا متز
                                         

  .  1/10املرجع نفسه ) 1(
  .  1/57املرجع نفسه ) 2(
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حتمي الدولة عقيدة اإلسالم  "  املادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي- مثال-
  . )1( " وتطبق شريعته وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتقوم بواجب الدعوة إىل اهللا

                                         
  .  11، ص  أنظمة احلكم والشورى واملناطق) 1(
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  العلمية الشرعية  -3
تلفة أن تقوم على نقص يف من املشكالت اليت عانت منها الدعوة يف أزمنة وأمكنة خم

العلم الشرعي لدى دعام وضعف يف التصور اإلسالمي الصحيح لديهم مما ينعكس سلبا 
  . على براجمها ومواقفها وأهدافها

  . وقد جتلت هذه املشكلة يف عصرنا احلاضر يف اجتاهات ومواقف دعوية كثرية
الد املسلمني وأحلوا وكان من أكرب أسباب ظهورها أنه ملا هيمن املستعمرون على ب

أنظمتهم ومناهجهم فيها بديال ملا كان موجودا، ومن مث حصروا علماء الشريعة يف مواقع 
معزولة عن جمرى احلياة الدافق؛ مما جعل املثقفني املستغربني يستبدون بالساحة، ويأخذون 

 مسريا ريادة التوجيه الثقايف واالجتماعي بصفتهم مثقفي األمة الذين يرمسون هلا معامل
النهضوية، وهي املسرية اليت أوردت هذه اتمعات صور االحنطاط الشامل واالحندار املريع 

  . الذي تئن حتت وطأته
يف ظل هذه األجواء محلت احلمية اإلسالمية املستكنة يف نفوس بعض أبناء هذه 

إما اتمعات اإلسالمية ممن مل يدرسوا العلم الشرعي من مصادره األصلية، فهم 
متخصصون يف ختصصات معاصرة درسوها وفق السياق الغريب، أو أم ممن بىن نفسه 
ثقافيا بقراءات تراثية ومعاصرة، وإمنا حتفزهم غرية إميانية، ووالء إلسالمهم ليداخلوا هذا 
الواقع رافضني ما يشاع فيه من اجتاهات ضالة وداعني إىل العودة إىل اإلسالم املتمثل لدى 

تعاليم الكتاب والسنة وتراث األمة دون فرز علمي للصورة املطلوبة من هذا أكثرهم يف 
  . التراث

وحينما كانت الدعوة اإلسالمية متثل حركة رفض للواقع السيئ وتقف عند حدود 
وحدة األمة "  " العودة إىل اإلسالم"  " رفض التغريب املدمر هلوية األمة " املطلقات العامة

 تربز املشكلة، لكنها برزت حينما ظهرت الصحوة اإلسالمية وحنوها مل "  اإلسالمية
أنفسهما مطالبني بتجاوز تلك املطلقات  " املثقف اإلسالمي واحلركة اإلسالمية " ووجد

حنو تقدمي مبادئ مذهبية متثل عناصر وض حضاري، ورسم برامج عملية إلصالح احلياة 
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   ..االجتماعية
لشرعي لدى هؤالء، هذا العلم الذي يستطيع فانكشف األثر السليب لنقص العلم ا

املواءمة بني التزام ثوابت الدين مبادئ عقدية وأحكاما شرعية وحتقيق املصلحة الشرعية يف 
ظل الظروف اليت تعيشها األمة، العلم الذي يقي أصحابه من الذوبان حتت ضغط الواقع 

مام هذا الضغط، صدرت الثقيل املخالف للشريعة، وسبب هذا النقص يف العلم الشرعي أ
  . )1( فتاوى واختذت مواقف كانت وباال على الدعوة اإلسالمية وأهلها

الدعوة اإلسالمية يف اململكة امتداد لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية، 
وهي حركة عمادها العلم الشرعي يف مصادره األصيلة عقيدة وفقها وتفسريا وسنة 

  . وغريها
الذين درسوا منهج امللك عبد العزيز يف تأسيس الدولة، فلقد كان وهذا ما أدركه 

التكوين الفكري للملك عبد العزيز نفسه تكوينا علميا، وكان له جلسات يومية مع 
  . العلماء وغريهم تقرأ فيها أمهات الكتب العلمية يف الفقه والتفسري وفنون الشريعة

تدب هلا العلماء األكفاء وأرسل كما أنه جعل املساجد مراكز للتعليم الشرعي ان
جمموعات من العلماء للبادية لتعليم القرآن والسنة والعلم الشرعي الذي يصح به تدينهم 
وتتثقف به أفكارهم، ويف هذا السبيل كان مشروع اهلجر حيث يقام مسجد جبانب مورد 

  . ء أمور دينهمماء أو موقع لتجمع أهل البادية ويقوم فيه الوعاظ وطالب العلم بتعليم هؤال
أنشأ امللك عبد العزيز مديرية املعارف لتبدأ يف حتويل التعليم )  هـ1344( ويف عام

من عملية غري منظمة إىل نظام تعليمي شامل ومتدرج؛ حيث حتولت إىل وزارة يف 
  ).  هـ1373(  عام

لك والقضية املهمة هنا ليست إنشاء هذه الوزارة وال إقامة التعليم النظامي، فهذا مس

                                         
 حتويل صالة اجلمعة يف أوربا ليوم األحد حىت -حد ملتقيات الفكر اإلسالمي باجلزائريف أ-حىت اقترح بعضهم ) 1(

) االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية: (  ، انظر مناذج هلذا يف حيضرها املسلمون مستندا على تصوره مصلحة شرعية
  .   هـ1402، ط    وما قبلها161يوسف القرضاوي ص 
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  . دويل يف عصرنا احلاضر، وإمنا املهم هو موقع العلم الشرعي يف هذا التعليم يف اململكة
لقد كان التعليم النظامي احلديث يف كثري من دول املسلمني وباال على العلم الشرعي؛ 
حيث أقيم هذا التعليم حسب الرؤية الغربية املتنافرة مع الدين، ومن مث زحزح التعليم 

لى األقل ترك على وضعيته التقليدية لينحسر شيئا فشيئا أمام اكتساب التعليم الشرعي أو ع
  . املعاصر

يف اململكة اختذت الدولة بتوجيهات امللك عبد العزيز ومؤازرة العلماء الكبار أسلوبا 
  : جميدا يف التعامل مع العلم الشرعي متثل يف

رعي؛ جبعل مواد القرآن  بناء التعليم مبختلف مراحله وختصصاته على العلم الش-
الكرمي واحلديث والعقيدة والفقه والتفسري والتجويد متطلبات عامة يدرسها الطالب يف 

  . االبتدائي واملتوسط والثانوي
 تطهري املقررات الدراسية خاصة التطبيقية واإلنسانية من كل ما يتعارض مع -

  . اإلسالم من فلسفات ونظريات وأفكار
ة اإلسالمية يف اجلامعات مبختلف ختصصاا حيث نصت على  تقرير مادة الثقاف-

   . )1( ذلك السياسة التعليمية
وهدف هذه املادة تكوين شخصية الشاب السعودي لتصبح شخصية إسالمية إجيابية، 
تستوعب الرؤية اإلسالمية للوجود والكون واإلنسان واحلياة من جهة، وتعرف ما ميوج 

خمالفة لإلسالم، ومن قوى معادية له ومعرفة شبهها ونقد يف عصرها من مذهبيات وأفكار 
  . هذه الشبه

 إجياد التخصصات الشرعية اليت خترج علماء شرعيني قادرين على خدمة أمتهم -
ودينهم بكفاية يف جماالت القضاء والتعليم واإلفتاء والدعوة والبحث مثل دار التوحيد 

  . بالطائف، واملعاهد العلمية، وجامعة أم القرى
                                         

العلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي : (  على9لكة صنصت السياسة التعليمية يف املم) 1(
  .  ” واملتوسط والثانوي بفروعه والثقافة اإلسالمية أساسية يف مجيع سنوات التعليم العايل
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هذا التوجه القوي لدعم مقام العلم الشرعي مل يكن جمرد محاسة التهبت أول األمر مث 
خبت شيئا فشيئا، كال لقد بقيت الدولة السعودية ملتزمة ذا التوجه، بل ساعية لالرتقاء 
به وتوسيع نطاقه من خالل ما تنشئه من معاهد وكليات شرعية يف اخلارج، وما تقيمه من 

  . لمسلمني يف خمتلف بقاع العاملدورات شرعية ل
  :  طبع أمهات الكتب العلمية يف الفنون الشرعية املختلفة-

وعى امللك عبد العزيز أمهية الكتاب األصيل يف نشر العلم الشرعي ومحل دعوة 
اإلسالم، فبادر إىل نشر الكتاب املفيد، ومل ينتظر حىت تتوافر املطابع يف مملكته وإمنا اجته إىل 

ألخرى كمصر واهلند لطبع ما يريد طباعته فيها، ولشراء ما هو مطبوع مما يناسب الدول ا
   . )1( هدفه، حيث يتم توزيعها يف داخل اململكة وخارجها

                                         
  .  1/503 يف الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز -انظر هذه املسألة) 1(
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  أولية العقيدة والعبادة  -4
يف العنصر الثاين عرفنا أن اإلسالم منهج مشويل لكل جوانب احلياة البشرية، وأن امللك 

ته أخذت اإلسالم ذا التصور الشامل متقية التجزيئات اليت ختتزل عبد العزيز ومن مث دول
الذي أريد تأكيده يف هذا العنصر هو . الدين يف جانب أو جوانب حمدودة ملغية ما سواها

أن هذه اجلوانب املتعددة متفاوتة املواقع يف بناء اإلسالم الكلي حيث تأيت العقيدة والعبادة 
عمدة هلذا البناء مما حيتم البدء ا والتركيز عليها وإقامة يف موقع القواعد واألسس واأل
  . اجلوانب األخرى على مقتضياا

 يف تربية أصحابه، وتربية هؤالء األصحاب لألمة r وهذا واضح من منهج الرسول
  . اليت تلقت منهم

 فجعلت - رمحه اهللا-وهو املنهج الذي اعتمدته دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 العقيدة من كل شوائب الشرك ولوثات الوثنية، وتصحيح العبادة من كل صنوف تصفية

 جعلت هذه التصفية والتصحيح r البدع واحملدثات اليت زيدت على ما جاء به الرسول
احملور الذي ارتكزت عليه تعليما وتربية ودعوة ومناقشات لآلخرين وجهادا يف سبيل 

  . حتقيقها
 وراث هذه - حمفوفا بالعلماء األعالم -لك عبد العزيز هذا املنهج نفسه اعتمده امل

  . الدعوة اإلصالحية
هذه عقيدة شيخ اإلسالم  " : تبنيه هلذا املنهج، يقول رمحه اهللا- رمحه اهللا -لقد أعلن 

 الذي أظهر اهللا به الدين بعدما وهنت أركانه بني - رمحه اهللا -حممد بن عبد الوهاب 
   . )1( صحاته ودعوته اخللق إىل دين اهللا ورسولهالعاملني يف مراسالته ومنا

أما العبادة فال تصرف إال هللا وحده، ال  " :ويقول متحدثا إىل احلجاج يف مكة املكرمة
£ tBur àMø)n=yz$   {مللك مقرب وال لنيب مرسل، وال ختفى عليكم اآلية الكرمية  Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) 

                                         
  .   2، ط 305/ 7عبد الرمحن بن قاسم ،  الدرر السنية يف األجوبة النجدية) 1(
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Èbrßâç7 ÷è uãÏ9 ÇÎÏÈ  {  )1(  فالتوحيد خاص باهللا تعاىل، والعبادة ال تصرف إال هللا والرجاء

واخلوف واألمل كله باهللا وهللا، وما بعث حممد وال أرسل الرسل وال جاهد ااهدون إال 
   . )2(  لتوحيد اهللا تعاىل

 اململكة على تنشئة الطالب والطالبات وحتقيقا هلذا التبين ارتكزت السياسة التعليمية يف
  . على العقيدة السليمة والوعي مبنهج التعبد الصحيح يف اإلسالم

وحتقيقا له طهرت اجلزيرة العربية مما خيالف هذا املنهج من مشاهد شركية أو مسالك 
  . بدعية

والستقامة اتمع على ذلك أنشئت مؤسسة ضخمة تقوم بتزكية هذه االستقامة 
ة انمع من االحنرافات الطارئة أو الوافدة، وهي الرئاسة العامة هليئات األمر وصيان

  . باملعروف والنهي عن املنكر
ونتيجة هلذا االهتمام ذين العنصرين كان اهتمام الدولة بدور العبادة عمرانا 

قة  وكانت النشروعات العمال)3( للمساجد وتوظيفا لألئمة واخلطباء واملؤذنني والفراشني
  . خلدمة احلرمني الشريفني مهوى الطائفني والعاكفني والركع السجود

لقد تصور البعض أن هذا االهتمام املكثف يف شأن العقيدة والعبادة يف التعليم 
والتربية، والدعوة املتواصلة اليت كان ميارسها العلماء والدعاة بتذكريهم الناس بل وميارسها 

 حيث كان خيطب أحيانا خطابا - رمحه اهللا -احلاكم نفسه امللك عبد العزيز 

                                         
  .  56:  سورة الذاريات آية) 1(
  .   هـ6/12/1394جريدة أم القرى يف ) 2(
، فهي بيوت اهللا يف  من أوجب الواجبات االهتمام الكامل باملساجد”   : يقول خادم احلرمني الشريفني) 3(

 -سجد الذي أسس على التقوى من أول يومفقد كان امل.  . ، وهي مدرسة اإلسالم واملسلمني األوىل األرض
، فكان املسجد منارة العلم وحمراب   قاعدة لبناء أول جمتمع إسالمي على أساس اإلميان-كما وصفه القرآن

، وإن العناية ببيوت اهللا بناء وتشييدا وصيانة وترميما وتزويدها مبا حتتاجه من مرافق  العبادة ومنطلق اجلهاد
، وأمارة من أمارات اإلميان  واضحة للمجتمع املسلم الذي يعيد سرية السلف الصاحلوخدمات هو العالمة ال

  .   45 مرجع سابق -كلمات منتقاة .  ” الصحيح وعالمات اليقني املتمكن
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 لتذكريهم بالعقيدة والعبادة واألمر )1(  "  إىل ممن يراه من إخواننا املسلمني  "  مفتوحا
باملعروف والنهي عن املنكر، فيتداول اخلطاب ويقرأ يف املساجد يوم اجلمعة، تصور البعض 

 احلضارية -م اهتمامه بالقضايا أن هذه االهتمام إمنا كان لبدائية اتمع السغودي وعد
 وأنه إذا انفتح على احلركة العاملية يف هذه ااالت -الثقافية واالجتماعية والسياسية 

  . سيتحول اهتمامه إليها، بل ستصرفه هي بسطوا عن تلك األولية للعقيدة والعبادة
 املتقدم يف ولكن الواقع أثبت خطأ هذا التصور فبقي هذان اجلانبان حيتالن موقعهما

املناهج التربوية واهلم االجتماعي وسبب الوقوع يف ذلك اخلطأ أن هذا التصور غفل عن 
  العلة األصلية هلذه األولية 

 على موقف علمي إمياين نابع من املنهج السلفي - أقصد األولية -ارنكازها : وهي
ال تزال له السيادة يف الذي يعتمده امللك عبد العزيز واتمع السعودي، وهو املنهج الذي 

إننا ندرك قيمة هذا العنصر الشرعي واالستراتيجية حينما . نظام الدولة وحياة الشعب
نتأمل يف بعض الدعوات اليت مل ترع هذه األولية فوجهت مهها جلوانب أخرى استغرقتها 
حىت ضعف لديها هذان اجلانبان املهمان فكان ضعفهما وباال على الدعوة وعائقا عن 

  . ركة السديدة يف اإلصالح االجتماعي، وقبل ذلك يف بناء شخصيات أتباعهااحل
يقول األستاذ حممد قطب مشريا إىل نقطة الضعف هذه يف قطاع من الدعوة اإلسالمية 

مل تبدأ من نقطة البدء  "  وقعت يف خطأ خطري حينما- أي الدعوة -إا : املعاصرة
ا يف الترتيب، وذلك عندما اعتربت قضية العقيدة الالزمة، بل جتاوزا إىل ما جييء بعده

وقد أثبتت األيام أن هذا األمر كان يف حاجة إىل مراجعة .. قضية بديهية وقضية منتهية
شديدة، وأن نقطة البدء كان ينبغي أن تكون هي تصحيح العقيدة ذاا وجالء مفهومها 

  . )2( "  أنفسهماحلقيقي الذي غاب عن اجلماهري، بل غاب عن كثري من الدعاة

                                         
  .  1/299 مرجع سابق -انظر الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز) 1(
  .   هـ1411 / 1 ط60 حممد قطب -الصحوة اإلسالمية) 2(
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  الوسطية واالعتدال  -5
الوسطية هي احلق والعدل الذي يكون سواه باطال وظلما سواء كان تفريطا أو 

«y7Ï9ºxãx.ur öNä3   {: إفراطا، هذا هو معناها الذي جاءت به اآلية الكرمية oYù=yè y_ Zp̈Bé& 

$ VÜ yôur  {  )1( )2( واإلسالم هو دين الوسط الذي ميثل احلق والعدل واخلري، وما سواه من 

  . األديان ما هي إال احنراف عنه حنو طرف، يقابله احنراف آخر يف اجلهة املقابلة
فإذا كانت تتمثل وسطية اإلسالم يف توحيد اهللا بالربويية واأللوهية واألمساء 
والصفات، فإن ما خيرج عن هذه الوسطية هو إما الكفر باهللا وإنكار وجوده أصال، أو 

وإذا كانت . إميان به ولكن مع آهلة أخرى تشرك معه وتعطى من اخلصائص ما له سبحانه
وسطية اإلسالم تتمثل يف أن جيمع اإلنسان بني نصييب الدنيا واآلخرة، وحقي الروح 

يكون باجلور على نصيب بتضخيم اآلخر؛ إما بالرهبانية واجلسد، فإن االحنراف عنها 
احملاربة حلقوق اجلسم، واحلياة املدنية، أو باملقابل؛ باملادية الطاغية املنصرفة حنو متع اجلسد 

  . إخل.. وملذاته على حساب روح الشخص وإنسانيته
ضا أمام فإذا كان هذا موقع اإلسالم أمام األديان واملذاهب البشرية فإنه موقعه أي
 متمثال -االحنرافات اليت زاغت عن هذه الوسطية لدى املنتسبني إليه حيث بقي اإلسالم 

دين  " : ميثل الوسطية أمام هذه االحنرافات، فهو كما يقول ابن تيمية-يف املنهج السلفي
   . )3( " اهللا وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه

 تطرف يقابله تطرف آخر سواء كان فأي احنراف حدث يف األمة اإلسالمية جتد أنه
  . يف العقيدة أو العبادة أو احلياة االجتماعية

قضية اإلميان بني اجلهمية واملرجئة، والسببية بني القدرية واجلربية، والصفات بني : مثال

                                         
  .   143:   ورة البقرة آيةس) 1(
 1/9، تفسري ابن كثري  اخليار األجود:  ، والوسط  ، وسطا عدوال خيارا من سورة البقرة) 143(اآلية رقم ) 2(

  .   دار الفكر
  .  28/213جمموع الفتاوى ) 3(
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  . إخل... التعطيل والتشبيه، والصحابة بني الغلو يف بعضهم وبني تنقصهم والقدح فيهم
هج السلف طيلة العصور بني التطرفات املختلفة، وقد أثبت هذه الوسطية هي من

 من -اليت متتد إىل كل شعب يف هذه احلياة-التاريخ أن من احنرف عن هذه الوسطية 
املسلمني فإنه ال يستطيع اختاذ املوقف السليم، ال يف حتقيق إسالميته، وال يف تعامله مع 

  . عصره
عل الوسطية صراطه الذي عليه يسري، وبه مع امللك عبد العزيز باتباعه منهج السلف ج

  . األحداث واملواقف يتفاعل
لقد كانت الوسطية اإلسالمية هي منهجه أمام املواقف املتناقضة اليت تواجهه إزاء كثري 

  . من القضايا
ومن ذلك مثال، قضية التراث إذ مل تتشبث اململكة بالتراث املوصوف باإلسالمي بكل 

امعة للصاحل والطاحل، ومل ترفض التراث بصفته ماضيا جتاوزه العصر خملفاته املتنوعة اجل
  . مبستجداته اليت توحي بضرورة القطيعة معه

لقد اعتمدت اململكة املنهج السلفي تعاليم القرآن والسنة من خالل فهوم السلف من 
 ومن أخذ مبنهجهم، وحاكمت إىل هذه التعاليم تارخيها السابق r صحابة رسول اهللا

  . تفادت من عناصره اإلجيابية دون السلبيةفاس
ومثل ذلك أيضا قضية القيم، فقد كانت هناك تقاليد وأعراف اجتماعية يتعامل ا 

 القيم الصاحلة - رمحه اهللا -الناس منها الصاحل ومنها الطاحل، فدعم امللك عبد العزيز 
عليم والصرامة النظامية كالتدين، واألرحيية والرجولة، وحشمة املرأة وحنوها، وقاوم بالت

  . وتعميق الدين يف النفوس، بعض املقاليد املرذولة كالسلب واحلمية اجلاهلية القبلية وحنوها
 رمحه اهللا -ومثال الثالث أيضا وهو من أخطر املواقف اليت التزم فيها امللك عبد العزيز 

لغربية، والتفاعل مع  ذا املنهج السوي أمام طرفني مغاليني، وهو املوقف من احلضارة ا-
  : مستحدثاا

 طرف يتهجم على اململكة بسبب التزامها اإلسالمي يف هذا العصر، ويرى أا ذا -
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 إال من - يف نظر القاصرين-االلتزام ستنقطع عن حركة العصر الناهضة اليت ال يلحق ا
  . تفلت من الثوابت التراثية وبالذات الدين
اما وإن زخرف أصحابه القول وتنقصوا اململكة وهو موقف مرفوض ألنه خاطئ مت

 فواهللا ال أغري شيئا مما - يقول امللك عبد العزيز يف هذا اال -أما الدين  "  وأزروا ا
   . )1(  "  وال أتبع إال ما جاء به وليغضب علينا من شاءr أنزل اهللا على حممد

إن الدين :  الذي يقولإن  " - رمحه اهللا -ويتواصل املوقف حيث يقول امللك فيصل 
اإلسالمي يقف يف سبيل التقدم أو يكون سببا يف سبيل عدم الرقي أو السري يف سبيل 

  : التطور هو واحد من اثنني
  .  إما أن يكون جاهال ال يعرف عن الدين اإلسالمي شيئا-
   . )2( "  أو يكون مكابرا يريد أن يغالط احلقائق-
 العصر احلاضر يف كل أشكاله حفاظا على  والطرف املقابل يرفض التفاعل مع-

اإلسالم من أن تفسده الوافدات مما ينتهي بأصحاب هذا الطرف إىل ضرورة االنعزال عن 
كل تأثريات هذا العصر، وهذا املوقف فضال عن استحالته فهو غري إسالمي؛ ألن املوقف 

  . ختياراإلسالمي هو التفاعل مع األشياء واألحداث مبعيار النقد ومن مث اال
ولقد كان هذا املوقف يف بدايات تفاعل اململكة مع منجزات العصر وكان متوجها 
إىل بعض املخترعات كأجهزة الالسلكي والراديو وحنوها، ولكن امللك عبد العزيز استطاع 
أن حيتوي مثل هذه املواقف مستعينا باهللا تعاىل مسترشدا بالعلماء ذوي البصرية، 

  . عي املعتمد على القواعد الواضحة يف دين اإلسالمومستمسكا باملنطق الشر
املهم أن امللك عبد العزيز ومن مث مسار الدولة مل يتخبط بني هذين الطرفني منحازا 
ألحدمها ضد اآلخر أو متنقال بينهما خدمة ملصاحل وقتية وإمنا أخذ مبوقف احلق الوسط 

ل هذا املوقف وجناحه وفشل مصححا للفئتني خطأ موقفيهما معا، وقد أثبتت األيام عد
                                         

  .  31السعوديون واحلل اإلسالمي ) 1(
  .  مللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية مركز ا5، ص ، لعبد الرمحن الشبيلي إجنازات امللك فيصل) 2(
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  . املواقف األخرى وخاصة موقف االندراج يف تيار العصر والتضحية بالدين والشريعة
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  التحديث يف ظل اإلسالم  -6
التحديث من أكرب مشكالت اتمعات اإلسالمية يف العصر احلاضر، وبسبب الزيغ 

  : فيه وقع ما تعانيه هذه اتمعات اليوم من حصاد مر
  . ا عن اإلسالم يف كثري من القضايا الثقافية واالجتماعية بعد-
  .  وإغراقا عشوائيا للمجتمع املسلم بصور احلداثة يف عدد من ااالت-
 ومن مث قيام الصراع بني اإلسالم واحلداثة متمثال بفئتني من الناس يف جمتمع يتبىن -

  .  موقف الضد من اآلخر وتقف- اإلسالم أو احلداثة -كل منهما واحدا من اخليارين 
واحلق أن املشكلة ليست يف التحديث، وال يف اإلسالم، وإمنا هي يف الناس الذين مل 

  . حيسنوا رعاية املصلحة احلقيقية تمعام يف عالقتها باإلسالم واحلداثة معا
  : إن مشكلة هؤالء ناجتة من سببني كل منهما سيئ

رة مشوهة له مستمدة من التصورات  جهل حبقيقة اإلسالم، بل محل صو:األول
الصوفية االتكالية االنعزالية، أو من مفتريات املستشرقني عليه، أو من قياسه على النصرانية 

  . الكنسية يف أوربا العصور الوسطى
 االنبهار باحلداثة الغربية اليت تالمعت مظاهرها التقنية ومنجزاا املدنية أمام :الثاين

غشتهم عن التبصر يف جوانب هذه احلداثة ذات البعد أعينهم فخلبت لبهم وأ
ومدى شذوذها عن الفطرة اإلنسانية فضال عن املنهج ) قيما ونظما وفنونا وآدابا( اإلنساين
  . اإلسالمي

 إحدى صور التحديث املتغرب اليت نقلها املتغربون من أبناء املسلمني -العلمانية مثال 
ن توجيه احلياة االجتماعية، فماذا كانت النتيجة يف تمعام وعزلوا بواسطتها الدين ع

  جمتمع يعي أفراده حىت العامة منهم أن إقصاء الدين جرم كبري واحنراف عن هذا الدين؟ 
ما الثمرة لنقل هذه الوصفة اليت عاجل ا الغرب مرضا خاصا به إىل جسم ال يشكو 

  من هذا املرض؟ 
 يف اتمعات اإلسالمية أن أصبحت هذه لقد كانت نتيجة التحديث املتغرب للدولة
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  : الدولة حسبما رصدها املفكرون العرب
  ". دولة طفيلية فئوية مقطوعة عن األهايل، أو معادية هلم  " -
  ". دولة حزبية عنصرية تريد فرض قيم فئة حمدودة شاذة عن قيم اتمع عليه  " -
املة، والشرعية الداخلية حتولت  لقد حولت هذه الدولة السيادة الوطنية إىل تبعية ش-

إىل حكم القوة، والتنمية والتالحم الداخلي إىل تنمية للتأخر، وإىل تفكك اجتماعي ووطين 
 ال إدارة عقلية للموارد - العلمانية -وقومي متزايدين، ومل تشهد اتمعات بفضل دولة 

   .والتوزيع، وال اندماجا للمجتمع يف السياسة، والسياسة يف اتمع
لقد تراجع الطابع القانوين للسلطة، وظهرت الدولة احلديثة، وخاصة يف أوقات 

لقد أصبحت دولة البناء ... األزمات على حقيقتها، أي قوة أكثر مهجية وأكثر احنطاطا
القومي دولة اخلراب القومي، وحتولت دولة اتمع واألمة إىل دولة العداء للمجتمع والقهر 

  ".  الوطنية وكالة دولية وقوة أجنبية لألمة، وصارت الدولة
لقد أصبحت دولة العلمنة يف البالد اإلسالمية ناشرة لألمراض اخلبيثة يف اتمع  "-

   . )1(  " ...اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا
ويف الوقت الذي كان فيه هؤالء ميارسون جتارم الفاشلة يف التحديث تمعام 

 يتهجمون على اململكة، واصفني إياها بالتخلف -السابق  كما ذكر يف العنصر -كانوا 
 - لدى هؤالء -والرجعية وجتمد احلركة يف بدائية معزولة عن التطور، وكل ذلك سببه 

 رمحه اهللا -كان امللك عبد العزيز . التزام الدولة باإلسالم وقيام نظامها عليه ودعوا إليه
بفساد هذا التصور، وباخلبل العقلي الذي  انطالقا من وعيه اإلسالمي السديد موقنا -

  . يعاين منه أهله
ناقصة؛ ألن احلق أن  " اإلسالم ال يعارض التحديث " :بل كان موقنا أن قولة

                                         
،  لربهان غليون) اغتيال العقل(و ) نقد السياسة(، انظر مثال  يف هذا النقد وأمثاله كتب وحبوث كثرية) 1(

مفهوم (، و  ملنري شفيق) اإلسالم وحتديات االحنطاط املعاصر(،  لفادي إمساعيل) اخلطاب العريب املعاصر(
  .  عرويلعبد اهللا ال) الدولة
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التحديث ال يكون صاحلا نافعا إال إذا ارتكز على اإلسالم؛ ألن اإلسالم حيدد ألهله 
ن نافعة معمرة، وألنه يعطي القنوات اليت ميكن توظيف منجزات احلداثة من خالهلا لتكو

العقل قوة بصرية يدرك ا من ركام احلداثة ما حيقق املصلحة الشرعية مما جيلب املفاسد 
  . على اتمع واألمة

لقد سقت يف العنصر السابق قولني للملك عبد العزيز وامللك فيصل وهو موقف ثابت 
املنجزات املادية اليسرية حىت وقتنا منذ بدأ امللك عبد العزيز يتفاعل مع األجواء العاملية ب

الراهن حيث النهضة املدنية والثقافية خبطواا الكبرية وحيث التفاعل الشامل مع العامل يف 
: إعالمه ووسائل اتصاله، ومواثيقه ومعاهداته، يف كل ذلك ما يزال املبدأ قائما كما كان

اتمع املسلم بعيدا عن االنفتاح والتحديث يف ضوء مقررات اإلسالم وأحكامه وقيم 
  . تشنجات املواقف اجلاهلة إفراطا وتفريطا

 نؤمن مجيعا أن اإلسالم دين خياطب العقل، - يقول خادم احلرمني الشريفني -إننا " 
دين يقضي على التخلف يف شىت صوره وأشكاله ويشجع حرية الفكر ويستوعب 

   . )1( "منجزات العصر وحيض على متابعتها
 1412(  ن ركائز القاعدة اليت انبثق منها النظام األساسي للحكم يف عاموهلذا كان م

األخذ بأسباب التقدم وحتقيق النهضة الشاملة اليت تيسر حياة الناس ومعاشهم ). "هـ
   . )2( " وتراعي مصاحلهم يف ضوء هدي اإلسالم ومقاييسه

النهضة يف يف ضوء هذا العنصر التحديث يف ظل اإلسالم تواصلت حركة التنمية و
اململكة لتتحقق يف جتليات فاقت دوال سابقة هلا يف التحديث، وجنت من اآلثار السيئة 

احلركة : للتحديث غري املنضبط باإلسالم لدى تلك امعات، ومن هذه التجليات مثال
التعليمية يف توسعها األفقي والرأسي إىل أعلى املراحل وكافة التخصصات مع احلفاظ على 

إلسالمية، ومنها كذلك التعليم النسوي الذي تطور هو اآلخر مع احلفاظ على العقيدة ا
                                         

  .  59 مرجع سابق -كلمات منتقاة) 1(
  .  4أنظمة احلكم والشوري واملناطق ) 2(
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  . حشمة املرأة وقيم األسرة يف اململكة
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  التمثل الشخصي للدعوة  -7
حينما يسود اجلهل والتخلف حياة املسلمني يف أي عصر من العصور، حيدث فيهم 

ه وينتسبون إليه، ويغضبون انفصام يف الشخصية إزاء دينهم، فتراهم من جهة حيملون امس
لو جم عليه أعداؤه، ولكنهم من جهة أخرى مفرطون يف التزامهم بتعاليمه، والعمل 
بشريعته، إضاعة للفرائض، وحتلال من الواجبات، ووقوعا يف احملرمات، تصل أحيانا إىل 

  . درجة ال يفترقون فيها عن الكفار
ى الغوغاء والعامة اجلاهلني، ولكنها هذه املشكلة مل تعد يف عصرنا األخري قاصرة عل

وجدت بدرجات تزيد أو تنقص لدى أناس ينتسبون للدعوة اإلسالمية، والفكر 
اإلسالمي، فهم يف دفاعهم عن اإلسالم ضد مطاعن الكفار واملستغربني، ويف متجيد 

 - يف كل ذلك -اإلسالم وإعالء شأنه، والدعوة إىل تطبيقه يف نظم احلياة املختلفة، هلم 
  .املوقف املشرف واجلهد املشكور

ولكن هذا الصنف ولألسف يضعف عنده الصفاء العقدي خاصة إزاء ما استمرأته 
بعض اتمعات اإلسالمية من بدع وشركيات قبورية واحتفالية ومشهدية، كما أنه 
يضعف لديه اجلانب التعبدي إمهاال للصالة وتكاسال عن احلج سنني طويلة مع كثرة 

نا وهناك وبرودا أمام كثري من الشعائر اإلسالمية وخلال يف السمت العام وحنو األسفار ه
  . ذلك مما هو جلي يف الواقع

املنهج السلفي يرفض هذا املسلك غري السوي ويعده دليال على ضعف اإلميان، 
  . واجلهل حبقيقة الدين

بط املسلم  يرr إن املنهج السلفي كما ورثه األئمة املصلحون من صحابة رسول اهللا
  . يف سلوكه الفردي كما يف نظامه االجتماعي بتعاليم الشريعة ليستمد منها ويتكيف ا

 كما سبق يف العنصر الرابع -وإذا كانت األولية للعقيدة والعبادة علي سائر اجلوانب 
 فإما أجل ما يتراءى يف حياة الشخص حساسية جتاه أي خلل عقدي، ووعيا بكل -

حرصا على العبادة صالة وصياما وحجا وغريها من الشعائر فرائض عناصر إميانه، و
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  . ونوافل
هذا النمط للمنهج السلفي انعكس على شخصية امللك عبد العزيز الذي محل هذا 

  . املنهج ليمثل الشخصية اإلسالمية امللتزمة
عندي  " :لقد كان هذا املنهج هو مهه األول يف شخصيته وحركته كما يعلن ذلك

 أاون يف شيء منهما، وال أتواىن يف القضاء على من حياول النيل منهما ولو أمران ال
اللهم صل وسلم وبارك ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا( كلمة التوحيد: بشعرة، األول

إين واهللا وباهللا وتاهللا أقدم دمي ودم أوالدي وكل آل سعود فداء هلذه الكلمة، وال . عليه
  . أضن ا
ذا امللك الذي مجع اهللا به مشل العرب بعد الفرقة، وأعزهم به بعد الذلة، ه: الثاين

  . )1( " وكثرهم بعد القلة، فإين كذلك ال أدخر قطرة من دمي يف سبيل الذود عن حوضه
وهناك عدد من املواقف اليت يذكرها املؤرخون مل يتهاون فيها يف أمور متس العقيدة 

حىت رجال الدعوة اليوم سهلة وعادية كالقسم بغري حىت وإن كان يف نظر بعض الناس أو 
   . )2(  اهللا، أو إطراء غري اهللا يف املديح لدرجة املغاالة

أما العبادة فقد كان للملك عبد العزيز برنامج تعبدي يلتزمه أذكارا وقراءة للقرآن، 
وة وجدا بالليل، وحمافظة على صالة اجلماعة، وتفقدا ألوالده ورجاله، ولقد كان قد

   . )3( حسنة لكل هؤالء وللناس من ورائهم
 كامللك مناذج مشرفة - أقصد علماء اململكة -ولقد كان علماء امللك عبد العزيز 

للداعية الفقيه بدينه امللتزم بأوامر اإلسالم القائم بالنصيحة لكل من احتاج إليها، وهلذا 
 من -ة البوادي واألرياف  خاص-كان هلم تأثريهم الكبري يف التحول النفسي لدى الناس

البداوة وضيق األفق وحمدودية الطموح إىل الثقافة اإلميانية احلية، واتساع األفق وروح 

                                         
  .  1/138الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ) 1(
  .   8 ط185 الزركلي -انظر الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز-مثل موقفه مع امللك فيصل ملك العراق ) 2(
  .  هـ1308د العزيز احلرس الوطين كنت مع عب:  انظر وصف رجاله له يف) 3(
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  . اجلماعة واملشاركة اإلجيابية يف النهوض اإلنساين
ولقد اكتسب حكام اململكة وعلماؤها وما يزالون ثقة املسلمني يف خمتلف جمتمعام؛ 

  . حة االلتزام بالدين والفقه بشريعة اهللاثقتهم يف صدق املواقف، وص
* * * * * * *  
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هذه بعض العناصر املهمة اليت يتجلى من خالهلا االلتزام الدعوي من قبل امللك عبد 
العزيز للمنهج الذي اختاره مسلكا شخصيا له وموجها حلركة دولته، ومرياثا تمعه 

  . له والوفاء لهيتعاضد احلكام والعلماء وعامة الشعب على مواصلة مح
 فقط -وهي ما تسمح به املساحة الورقية املتاحة هلذا البحث لكين أستكمل باإلشارة 

  :  إىل عناصر ثالثة أرى أمهية اإلشارة إليها، وهي-
  :  إقامة املؤسسات الدعوية ودعمها-أ

غرية على الدين وعمال مبنهج التحديث امللتزم، وحتقيقا للمصاحل الشرعية مل يقف 
لك عبد العزيز يف أسلوب الدعوة عند الصور الفردية املباشرة، وإمنا استثمر االستقرار امل

الوطين من جهة ومنجزات العصر احلاضر التقنية من جهة أخرى، فأقام مؤسسات الدعوة 
  : املنظمة متنوعة االختصاصات شاملة العطاء، مثل

  . كر الرئاسة العامة هليئات األمر باملعروف والنهي عن املن-
  .  شؤون الفتوى والدعوة-
  .  الكليات واملعاهد الشرعية-
  .  اإلذاعة-

وكان امللك عبد العزيز يدعم جهود املؤسسات الدعوية ويفرض بقوة سلطته هيمنتها 
أنه رمحه اهللا قال يف خطاب له أثناء اجتماعه : لتتمكن من أداء رسالتها، من ذلك مثال

اعة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فبالغتها حنن وضعنا مج  " :ببعض موظفي الدولة
ومقرراا تشمل اجلميع على السواء، وأنتم يا مجاعة املوظفني أحق الناس باتباع أوامرها 
واجتناب منهياا، فإنكم أنتم املكلفون بتنفيذها، فإذا كنتم ال تبدؤون بأنفسكم وتكونون 

   . )1( " قدوة صاحلة للناس يصعب تطبيقها وتنفيذها
وعلى هذه اخلطى سار أبناء امللك عبد العزيز حيث أنشئت رابطة العامل اإلسالمي، 

                                         
  .  1/332الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ) 1(
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والندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف عهد امللك فيصل، وافتتح جممع طباعة املصحف 
  . الشريف، ووزارة الشؤون اإلسالمية يف عهد خادم احلرمني الشريفني

  : مي التعاون مع الدعاة يف العامل اإلسال-ب
نظرا لشمولية املنهج السلفي الذي تعتمده اململكة، فقد انفتحت على الدعوة 

 وبالذات الشيخ -اإلسالمية يف كل مكان، فكانت عالقة امللك عبد العزيز وعلماء الدولة 
 باجلمعيات واجلماعات الدعوية والدعاة األفراد ما دام -رمحهما اهللا -حممد بن إبراهيم 

 عالقة تعاون مهم وتأييد، واستضافة - عقيدة سليمة ورغبة يف اخلرياجلميع يرتكزون على
  . هلم وتزويدهم بالكتب

ومن أبرز العلماء الذين كانت هلم صالت متينة بامللك عبد العزيز وعلماء اململكة 
الشيخ رشيد رضا يف مصر، وحممد حامد الفقي كذلك، والشيخ حممد جت البيطار يف 

  . )1( ر بدران، ويف العراق حممود شكري األلوسي وغريهمالشام، وكذلك عبد القاد
وقد تواصل هذا املوقف التعاوين املقدر لعلماء اإلسالم ودعاته، وجائزة امللك فيصل 

تعكس هذا العنصر ) الدراسات الشرعية(و) خدمة اإلسالم( العاملية خاصة يف موضوع
  . بوضوح
  :  الصراحة ورفض النفاق-ج 

النصح الصادق، واإلخالص املتبادل قيم نبيلة يف مشاعر الصراحة والوضوح، و
اإلنسان السوي الذي مل تلوث فطرته، وهي قيم إسالمية أمر الشرع ا وحذر مما يقابلها 

  . من سوءات الغش والنفاق والتلبيس واخلداع، وبيع الذمة ملصاحل ومهية وحنو ذلك
 أمهيتها - رمحه اهللا - العزيز وانطالقا من الفطرة واملنهج اإلسالمي وعى امللك عبد

بل ضرورا لتماسك اتمع ووضه، وصحة إسالمه، فتمثلها يف تعامله مع من حوله، 
وجعلها إحدى قواعد تقوميه للرجال الذين يعتمد عليهم، ومقت أشد املقت رذائل النفاق 

                                         
  .   وما بعدها420انظر هذا املوضوع بتوسع يف الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ) 1(
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فق العلماء مىت ات  "  :واالنتهازية والتملق خاصة من العلماء، ومن أقواله يف هذا الشأن
واألمراء على أن يستر كل منهم على اآلخر فيجنح األمري والعلماء يدلسون ويتملقون، 

  ".  اآلخرة واألوىل - والعياذ باهللا -ضاعت أمور الناس، وفقدنا 
جيب أن   " :ويقول يف مقام آخر وهو يوجه الذين سينتخبون يف جملس الشورى

  ". ل واملقدرة يف الدفاع عن احلقوق تنتخبوا من تعتقدون فيهم اإلخالص يف العم
أريد رجاال يعملون بصدق وعلم وإخالص حىت إذا أشكل علي أمر من  " :وقال أيضا

األمور رجعت إليهم يف حله، وعملت مبشورم، فتكون ذميت ساملة، واملسؤولية كلها 
   . )1( "  عليهم، وأريد الصراحة يف القول

 وعيه خبطورة من يسميهم أصحاب املقاصد وله يف مثل هذا أقوال كثرية تدل على
  .  )2(  السيئة والعفانات

اليت يتوسلون إليها مبخادعة احلاكم ومتلقه، وتدل على اهتمامه باحلقائق الناصعة 
  . واملصارحة املتبادلة بني احلاكم وموظفيه وعلمائه والشعب كله

ي، وحسن الظن وهذه بال ريب خصلة جميدة هلا أثر كبري يف متاسك اتمع السعود
وأخريا فإن الوصية اليت أختم ا هذا البحث دعوة إىل . املتبادل بني املسؤولني والرعية

استثمار العناصر اإلجيابية يف مسرية هذا الوطن خالل أعوامه املائة املاضية اليت متثل لنا اليوم 
األيدي ا تارخيا جميدا ال يكفي متجيده والتباهي به عن تذكر جوانب اخلري فيه وشد 

  . ملواصلة املسرية احلضارية يف مستقبل أيامنا وملقبل أجيالنا
وما أؤكد عليه هنا تلك العناصر السلفية فأوصي نفسي واجلميع على مستوى األفراد 

  : والدولة مبا يلي

                                         
  .  26،  36السعوديون واحلل اإلسالمي ) 1(
”  ، وهذا كله شيء باطل حلهم وعفاناماخلدام إذا صار هلم مدخل باألمر دوروا مصا”  قال يف رسالة له) 2(

،   هي الشهوات الرخيصة:   العفانات-.   يعين حبثوا عن:   دوروا-.  34السعوديون واحلل اإلسالمي 
  .  ومطالب النفس الدنيئة والعفانة تقابل الرجولة
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 أن يظل اإلسالم هو رسالة هذا اتمع اليت حيملها متثال هلا ودعوة إليها والتزاما -
  .  ورمسيا، مؤمنني بأن وجودنا احلقيقي مرتبط بصدق والئنا هلابسمتها شعبيا

 التزام الفهم الشمويل لإلسالم يف كل جوانب احلياة، ورفض التصورات املشوهة -
  . عن اإلسالم أو إخراج شيء منه عنه

 تأكيد التالزم بني الدعوة والدولة، وتوسيع جماالت الدعوة لتستوعب طاقات -
  . سات الدولة وهيئاااملؤهلني هلا يف مؤس

 احملافظة على املوقع املتميز للعلم الشرعي يف هذا اتمع يف أصالة مقرراته ومراجعه، -
  ... وتوسيع نطاق تدريسه، وتوسيع ااالت الستيعاب خرجيي كلياته، وطبع كتبه

أي  احلفاظ احلي على العقيدة والعبادة ودعم مقاومها يف اتمع وعدم التهاون جتاه -
  . مؤثر يهون من شأما، ومتكني املؤسسات اليت ترعامها أكثر فأكثر

 ينبغي تكريس الوعي الفكري الذي يستطيع به الفرد مسؤوال أو شخصا عاديا -
إدراك الوسطية اليت متثل منهج اإلسالم احلق أمام االحنرافات اليت تتقاذف من كل جانب 

  . اسمتلبسة صورة احلقائق واالستقامة لتخدع الن
 مواكبة العصر يف تطوراته املتسارعة يف حتديث وسائل الدعوة اإلسالمية ومؤسساا -

  . واالمتداد خبدماا إىل كله
 اختاذ السبل الكفيلة ببناء الشخصية اإلسالمية لإلنسان بناء يرتفع بسمته إىل -

  . املستوى الالئق به بصفته حامال لرسالة اإلسالم، وممثال تمع حيملها

تكريس القيم اإلنسانية النبيلة اليت ورثها جمتمعنا ومقاومة الرذائل اليت تنجذب إليها  -
بعض النفوس إذا ضعف إمياا وتشوهت فطرا حىت ال جتد جماال لزرع نبتها 

  . اخلبيث يف التربية السليمة
  . ا هـ. واهللا املوفق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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   - رمحه اهللا -ك عبد العزيز وسريته صفات املل
  مولده ونشأته 

هو عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل بن تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود بن 
ويرجع نسبه إىل أسعد بن ربيعة . حممد بن مقرن بن فرحان بن إبراهيم بن موسى بن مانع

  . )1(  بن نزار بن معد بن عدنان
 الرياض بقصر والده عبد الرمحن، الذي كان حاكما للدولة ولد عبد العزيز يف مدينة

ولقد . م1877 يناير 14 هـ املوافق 1293-12-19السعودية، وكان مولده بتاريخ 
اختلفت الروايات حول تاريخ مولده، وما ذكرناه هو األصح ألنه يعتمد على رواية ابنه 

 اهللا بن عبد الرمحن واليت أوردها ورواية أخيه األمري عبد. )2( األمري طالل بن عبد العزيز
 ووالدته هي سارة بنت أمحد السديري، ذات النسب )3( الكاتب خري الدين الزركلي

الرفيع، من النساء اللوايت آتاهن اهللا عقال مدبرا، وذكاء خارقا، تقية ورعة، ومؤمنة باهللا، 
سالم واملسلمني، ، عسى اهللا أن يعز به اإل)عبد العزيز( واختار له والده ووالدته اسم

فهذا هو عبد العزيز يعمل منذ شبابه وحىت وفاته، ومن بعده أبناؤه . فتحققت هلما دعوما
  . الربرة على إعالء كلمة التوحيد، وكل ما فيه خدمة اإلسالم واملسلمني وعزم

كان مولد عبد العزيز يف وقت كانت فيه شبه اجلزيرة العربية تعيش حالة صراعات 
 جعل التمزق يعم معظم أرجائها، وقد توىل والده تربيته التربية اإلسالمية واضطرابات

الصحيحة، وقام بتعليمه مبادئ القراءة والكتابة وحفظ بعض سور من القرآن، وعندما بلغ 
ابنه عبد العزيز السادسة من عمره خصص له والده أحد شيوخ الرياض وهو عبد اهللا 

والكتابة حىت أجادها، كما أنه قام بتحفيظه القرآن اخلرجي الذي توىل تعليمه القراءة 
الكرمي حىت حفظه بكامله وعمره مل يتجاوز احلادية عشرة، مث انتقل إىل الشيخ حممد بن 

                                         
  .   21، ص  من حياة امللك عبد العزيز:  عبد العزيز األحيدب) 1(
  .   26، ص  صور من حياة عبد العزيز:  طالل بن عبد العزيز) 2(
  .  58، ص  1، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز:   خري الدين الزركلي) 3(
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مصيبيح حيث واصل تعليمه، وتعلم أيضا أصول الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبد اهللا بن 
  . )1(  عبد اللطيف يف كراسة صغرية أعدها خصيصا له

قد عاش الشاب عبد العزيز السنوات األوىل من عمره يف مدينة الرياض وذلك خالل ل
 هـ، وكان يراقب ما جيري 1308هـ حىت رحيله سنة 1293الفترة من والدته سنة 

فيها من صراعات وأحداث، كما اشترك مع والده يف عدة غزوات أكدت قوته وصالبته، 
اض حقيقة املوقف، فلم يكن يف مقدوره غري وقد أدرك خالل الفترة اليت عاشها يف الري

الصمت والتأمل، ذلك ألن صغر سنه أوال كان ال يسمح له بالقيام بأي حترك ضد أعداء 
البالد والعباد، وثانيا ألن املوقف السياسي يف املنطقة كان ال يساعده على التحرك، حيث 

جهاز على دولتهم وجد أن قوى أجنبية تساعد األعداء ضد آل سعود، وتعمل على اإل
  . خدمة ملصاحلها

شاهد الشاب عبد العزيز خالل السنوات األوىل من شبابه اليت قضاها يف الرياض ما 
كما . بذله والده اإلمام عبد الرمحن من أجل التوفيق بني املتخاصمني إلبقاء البالد موحدة

ة السالم واألمن شهد مبايعة والده باإلمارة مرتني رغبة منه يف إطفاء نار الفتنة وعود
والوحدة إيل شبه اجلزيرة العربية، وخاصة جند واليت كانت حتت حكم والده، ولكن بعد 
أن اشتد تأزم املوقف نتيجة قيام بعض اجلهات األجنبية على تشجيع الفنت وإمداد الفئات 
ني اخلارجة عن طاعة الدولة بالسالح واملال، ونظرا الشتعال الفنت يف كافة أرجاء البالد ب

مؤيد ومعارض، واشتداد قوة األعداء الذين تساندهم قوى أجنبية، وجد اإلمام عبد 
الرمحن أن من األفضل له وألسرته ترك الرياض ولو مؤقتا، وذلك منعا للفتنة وحقنا 
للدماء، وخاصة عندما الحظ قوة التحركات املعادية اليت أخذت توجه له شخصيا 

 اشتدت أكثر بعد معركة املليدا منذ منتصف عام وألسرته من آل سعود وأنصارهم واليت
عسى أن جيعل اهللا له بعد عسر يسرا، وألنه ال فائدة من املواجهة يف . )2( هـ1308

                                         
  .  58-57، ص  1، ج  املرجع السابق) 1(
  .  4، ص  التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز:  عبد اللطيف بن دهيش) 2(
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  . الوقت احلاضر
 هـ 1308ونتيجة لذلك غادر اإلمام عبد الرمحن الرياض يف شهر رمضان من عام 

عض أفراد أسرته، واجته إىل البحرين م يرافقه ابنه الشاب عبد العزيز وب1891املوافق مايو 
ومع أن ترحيب الشيخ عيسى باإلمام . حيث رحب به حاكمها الشيخ عيسى بن خليفة

عبد الرمحن وأسرته كان عظيما وأن ضيافته له كانت كرمية، فإنه مل يكن يف مقدوره أن 
ة حكمه يعمل ما يتطلبه املوقف من استعداد حريب يستطيع به اإلمام عبد الرمحن استعاد

على دولته، ولذلك قرر اإلمام عبد الرمحن الرحيل إيل قطر، وهناك اتضح له أنه ال ميكن 
أن يتخذ منها ملجأ له، أو قاعدة لتحركه، فقرر الرحيل عنها إىل ربوع الصحراء ليقيم بني 

وهناك ألف عبد العزيز حياة الصحراء وتشنفت آذانه برغاء . )1( البادية عند قبيلة آل مرة
بل وصهيل اخليول، ركب اهلجن واعتاد عليها، وامتطى صهوات اجلياد، وأجاد اإل

الفروسية وفنوا منذ نعومة أظافره، وهذه صفات ما كان لعبد العزيز ليمارسها لو بقي يف 
  . الرياض

  شبابه 
فبدأ الشاب عبد العزيز وهو يف مقتبل العمر مفتول العضل، طويل القامة، صلب 

 جيوب الفيايف ليل ار، ومشى أحيانا املسافات الطويلة ممتطيا جواده العود، جم النشاط،
قلما يهدأ له بال، أو يعرف القرار، خاطف املزاج كالربق .. يف كر وفر فارسا شجاعا

الالمع يهب سريعا ويسكن يف مثل سرعته، حليم الطباع، طيب العشرة، لطيف النفس، 
 وخاصة عندما يعتدى على حرمات -نادراقوي اإلرادة، كرمي األخالق، ال يغضب إال 

وهذه الصفات اجلمة اليت اتصف ا عبد العزيز جعلت والده يعتمد عليه، ويوكل إليه . اهللا
  . الكثري من املهام السياسية والقيادية، فكان يؤديها بدراية تامة، وينجزها على أحسن وجه

 قاعدة األحساء، هدفها فقد أرسله والده اإلمام عبد الرمحن يف سفارة إىل اهلفوف

                                         
  .  36-35، ص   ، عبد اهللا الصاحل العثيمني د:  ، ترمجة لكة العربية السعوديةتوحيد املم:  حممد املانع) 1(
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مفاوضة العثمانيني نيابة عن والده يف مسألة اإلقامة يف األحساء، لكن طلبه هذا ووجه من 
الوالة األتراك يف األحساء بعدم القبول خوفا من أن يؤثر وجوده هناك يف القبائل وسكان 

ترداد ملك املدن فيلتفوا حوله، ويعلنوا والءهم، فيتخذ من األحساء قاعدة لتحركه الس
 خاصة وأن األحساء مليئة برجال قبيليت آل مرة، والعجمان املوالني آلل -آبائه وأجداده

  . )1( سعود، والذين تربطهم م صلة الرحم
ونظرا ألن حياة الصحراء علمت الشاب عبد العزيز الصرب على املكاره، والثقة 

فإن ذلك مل خيرجه عن بالنفس، وحسن التخطيط لتجاوز املصاعب حبكمة وقوة إرادة، 
  . طوره إىل مزالق التفرقة، بل أخذ األمر بصمت وأن النصر سيكون قريبا بإذن اهللا

وكان بإمكان اإلمام عبد الرمحن وأسرته العودة إىل الرياض، ولكنه وجد أن الوقت مل 
ويف الكويت . حين لذلك، فقرر االستقرار يف الكويت يف انتظار الفرج الكبري من اهللا

به أمريها الشيخ حممد الصباح بعد أن استتب له األمر هناك وأحسن إكرامه، وكان رحب 
وكان ابنه الشاب . )2(  م1892 هـ املوافق نوفمرب 1310ذلك يف مجادى اآلخرة سنة 

عبد العزيز ورفاقه ومعهم األسرة قد سبقوه إىل هناك لإلعداد لسكن يليق باإلمام وأسرته، 
رمحن إليهم التأم الشمل يف البلد املضياف وسارت األمور على وعندما قدم اإلمام عبد ال

  . خري ما يرام
ويف الكويت أخذ الشاب عبد العزيز حيضر االجتماعات اليت كان يعقدها مبارك 

روسيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا والدولة :  مع مندويب الدول الكربى مثل)3( الصباح
نطقة، واالستماع إىل كل ما جيري فيها من أحاديث العثمانية، وشيوخ القبائل احمليطة بامل

وخطط ومشروعات حول مستقبل ومصري املنطقة، وكان مندوب كل دولة من تلك 
الدول يعمل على ما يوفر لدولته من حتقيق ملطامعها يف البحار العربية احمليطة بشبه اجلزيرة 
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ريب، تكون مرتكزا هلا لتحقيق العربية، وإنشاء مواقع هلا على السواحل الغربية للخليج الع
  . )1( أطماعها وخدمة مصاحلها يف املنطقة العربية

لقد كانت أملانيا تريد الوصول إىل اخلليج العريب وذلك عن طريق إنشاء سكة حديد 
متتد من برلني إىل إسطنبول ومنها إىل بغداد، مث البصرة لنقل املؤن من اهلند إىل أوربا، 

 للخالص من احلصار الذي كانت تفرضه بريطانيا على التجارة وترك املضائق لربيطانيا
أما الروس فكانوا يرغبون يف جعل الكويت حمطة من حمطات الفحم . العاملية يف تلك الفترة

يف حماولة ملد سلطتهم إىل منطقة اخلليج، لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة هلم يف تلك 
 يف تأسيس سكة حديد متتد من حبر قزوين إىل املناطق، ولذلك قادم أطماعهم إىل التفكري

وكانت . )2(  البصرة فالكويت ورمبا إىل بندر عباس على اجلانب الشرقي للخليج العريب
بريطانيا ترى أن الكويت حمطة ارتكاز هلا تربطها باملشرق العريب، وشركاا التجارية يف 

ها ومستعمراا يف اهلند اهلند وأوربا، وال تريد ألي قوة مهما كانت أن تعرض مصاحل
  . للخطر، فأخذت يف تركيز وجودها يف منطقة اخلليج

الرجل ( أما الدولة العثمانية فإا تنظر بإعجاب ملا يدور لكنها أصبحت كما يقال
، فاحلروب واالنقسامات حتيط ا من كل جانب نظرا لسياستها غري احلكيمة يف )املريض

  . تاة على السلطة فيهاتلك الفترة، وتسلط حزب تركيا الف
كان الشاب عبد العزيز يستمع إىل معظم ما جيري يف اجتماعات مبارك الصباح، 
ويطلع على اخلطط والتقارير اليت يقدمها مندوبو تلك الدول لديوان شيخ الكويت، 
فكانت فرصة كربى له، عرف من خالهلا نوايا وأطماع تلك الدول الكربى يف املنطقة 

وقد استفاد من ذلك . ية بالذات خلدمة مصاحلها التوسعية وطرق جتاراالعربية واخلليج
فائدة كبرية جعلته يدرك أن املنطقة أصبحت لقمة سائغة للطامعني، وأا مقبلة على مصري 

  . مشؤوم
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فأدرك عبد العزيز أن ما يريد حتقيقه ليس جمرد الرغبة يف استعادة ملك اآلباء واألجداد 
واقع حترك جيب أن يكون من أجل البناء والوحدة، ونشر األمن فقط، وإمنا هو يف ال

والسالم يف ربوع املنطقة، وأن هذا ال يكون إال بالتضيحة الواعية، واإلرادة القوية، 
واإلميان الكامل باهللا، وكلها صفات تتميز ا شخصيته الفذة، وذلك من أجل إنقاذ البالد 

 ومصري مشؤوم خاصة وأن الدولة العثمانية والعباد ومن زحف شيوعي واستعماري صلييب
أصبحت يف تلك الفترة ويف تلك املنطقة بالذات غري قادرة على محاية املناطق اخلاضعة هلا 

  . من تسلط تلك الدول االستعمارية الكربى
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  أثر األحداث واملخططات االستعمارية اليت شاهدها ومسعها يف حياته 
 االستعمارية اليت شاهدها ومسعها الشاب عبد لقد كانت لتلك األحداث واملخططات

العزيز يف الكويت ومن أمهها تألب األعداء على البالد والعباد سوف حيول املنطقة إىل 
مسرح الستعراض القوى، يشيع فيها الفنت واالضطرابات، ويعرضها إىل اخلضوع 

تحرك، فكان فكان ذلك كافيا لشحن طاقاته، وإصراره على سرعة ال.. للمستعمر الطامع
تفكريه ينصب دائما يف إحياء جمد أبيه وأجداده، وجتديد بناء دولتهم، وإنقاذ البالد من 
املصري املشؤوم الذي خيططه هلا األعداء وأصحاب املصاحل االستعمارية من الدول األخرى، 
 وإن ما حدث ألسرته مل يكن برغبة من أهايل البالد الذين أحبوا آل سعود، وأعلنوا دائما
والءهم هلم، وإمنا حدث ذلك بتخطيط من قوى خارجية أرادت إبقاء مناطق شبه اجلزيرة 
العربية ممزقة تعمها الفنت واالضطرابات، وهي تعمل على تغذية الطامعني يف السلطة 
باألسلحة والذخائر من أجل أن حيارب بعضهم بعضا حىت ال تقوم يف املنطقة حكومة قوية 

 األعداء من حتقيق مصاحلهم وأطماعهم يف املنطقة العربية، عندما توحدها، مما قد ال ميكن
  . تكون املنطقة موحدة وحتت حكومة قوية كحكومة آل سعود

ومن الكويت بدأ الشاب عبد العزيز يف وضع اخلطط لتحقيق هدفه النبيل ليعيد لشبه 
تعمر الغاصب اجلزيرة العربية ودولة آل سعود جمدها ووحدا قبل أن تصل إليها يد املس

األثيم، وإلفشال املخططات االستعمارية اليت أخذ خطرها ميتد إىل بعض أطراف شبه 
  . اجلزيرة العربية

وهكذا شاءت إرادة اهللا يف أن يكون عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود 
ور، يسري قائد مسرية اخلري، وقافلة الوحدة والوئام، يسري ا البناء والعدل والوحدة والتط

  . )1( وكله عزمية وتقوى وإميان، يسري وعني اهللا ترعاه
 هـ على رأس خنبة من 1319خرج الشاب عبد العزيز من الكويت يف أوائل سنة 
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، معظمهم من الذين - وقيل أكثر من ذلك -أقربائه وأنصاره مكونة من أربعني رجال 
ن أثبتوا إخالصهم ووالءهم للبيت انضموا إىل والده عند مغادرته الرياض، أي أم من الذي

السعودي، وكان بينهم شقيقه األمري حممد، وابن عمه األمري عبد اهللا بن جلوي، واألمري 
عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك يف عملية فدائية بطولية، ويف ظل ظليل من السرية 

 حركاته وسكناته، والكتمان، فما كان عبد العزيز جيهل أن أعداءه يراقبونه بدقة وحيصون
فاجته إىل األحساء، ويف طريقه إليها التف حوله األنصار من قبائل سبيع ومطري والعجمان 

. )1(  والعوازم، وأصبح جيشه عندئذ يزيد عدد أفرادهم عن ألف مقاتل وأربعمائة فارس
وذلك حلبهم ألسرة آل سعود، ألم عرفوا يف ظل دولتهم العدل واألمن والرخاء 

  . ارواالستقر
وعندما علم حاكم األحساء العثماين انضمام أعداد كبرية من أبناء القبائل لقوة عبد 
العزيز، ما كان منه إال أن أخرب والة الدولة يف العراق والشام بذلك، والذين أعدوا العدة 
لتتبع أبناء القبائل الذين انضموا لقوة عبد العزيز، وشددوا اخلناق على أنصار وأتباع القائد 
البطل عبد العزيز، مما جعلهم ينفضون من حوله، بعد أن هددهم رؤساء قبائلهم 
وعشائرهم مبحاربتهم، فلم يبق مع عبد العزيز إال من سار معه من أقربائه وأنصاره من 

  . )2(  الكويت
يف هذه األثناء أدرك عبد العزيز خطورة املوقف، وأن األعداء يسعون للقضاء عليه 

فاجته سرا مع أقربائه وأنصاره حنو اجلنوب وسلك طرقا غري مألوفة مهما كلفهم األمر، 
حىت وصل إيل منطقة اجلافورة، وبقي هناك فترة من الزمن حىت انقطعت أخباره عن أتباع 

بعد . الدولة العثمانية، ومن هناك أرسل أحد أتباعه إلخبار والده باألمر وأنه خبري وسالم
رية وأمرهم باالجتاه إىل اجلنوب مث إىل الغرب، وأن ذلك فرق أتباعه يف عدة جمموعات صغ

تكون واحة يربين يف اجلنوب الشرقي من الرياض هي نقطة التجمع، وعندما وصلها أقام 
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 هـ، وكامل شهر شعبان املوافق أواخر شهر أكتوبر 1319ا معظم شهر رجب 
  .  م1901وأوائل شهر نوفمرب 

ة استرداد الرياض، وهي خطة مليئة بالتضحية ويف يربين أخذ عبد العزيز يف إعداد خط
وهناك عاهد أقرباءه وأنصاره وهم . والفداء، كما تتسم بالسرية التامة والوعي العميق

  : الرجال األبطال الذين ساروا معه من الكويت وكان لسان حاهلم مجيعا يقول

 ندرك أن الشاب القائد عبد العزيز قد اتصف بالشجاعة والتضحية واإلقدام، وهناك
وقوة اإلميان بقضاء اهللا وقدره، وأن هذه الصفات هي صفات القائد القوي، وأا كانت 

  . حافزا على تثبيت عزائمه يف املواقف الصعبة اليت مير ا القلة من الرجال األفذاذ
 إىل أن من صفات الشاب عبد العزيز صلته بوالده وإخباره كما تشري هذه األحداث

بكل صغرية وكبرية واالستفادة من رأيه، وهو يدرك أن والده كان السند القوي له بعد 
  . اهللا عز وجل

ويف يربين يضع القائد عبد العزيز خطة التحرك من يربين إىل الرياض، وقد كانت 
  : تتمثل يف النقاط التالية

 يربين والتوغل داخل جند يف شكل جمموعات صغرية وحتت ستار  التحرك من-1
  . شديد من السرية والكتمان

 توقف احلملة خارج الرياض عند ضلع الشقيب والذي يبعد عن الرياض حوايل -2
  . ساعة ونصف مشيا على األقدام حىت يكتمل مجيع أفرادها

وبإشراف تام من ويف أوائل شهر رمضان بدئ يف تنفيذ هذه اخلطة بدقة وحكمة 
القائد عبد العزيز، واجتهت اموعات يف سرية تامة حنو الشمال الغريب حىت وصلت إىل 
منطقة التوضحية يف العشرين من رمضان فرتلت هناك، وبعد استراحة استمرت عدة أيام 
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 ويف الثالث من أيام عيد الفطر املبارك، وبينما كان الناس يف. غادرها اجلميع إىل أبو جفان
هلو ومرح منشغلني بأفراح العيد، حيث خيرج الناس من املدن إىل املزارع ااورة، فتعج 
تلك املزارع باملترتهني من مجيع األسر رجاال ونساء وأطفاال، خرج البطل عبد العزيز ومن 
معه وكأم من املترتهني والفرحني بأيام العيد، ولكنهم كانوا ينظرون إىل الفرحة الكربى 

وهناك زاد . )1(  حة استرداد الرياض وإعالن قيام الدولة السعودية من جديدوهي فر
عددهم إىل حنو الستني رجال ويظهر أنه انضم إليهم بعض من رتب معهم عبد العزيز 

  . ليكونوا يف استقباله هناك قبل اقتحام الرياض
ليت تشمل وهنا وضع عبد العزيز اخلطة األخرية واملتمثلة يف اقتحام قصر املصمك، وا

  : النقاط التالية
 يكون دخول الرياض من الناحية الغربية اجلنوبية لقرا من قصر املصمك، ويتم -1

هـ من بوابة الثمريي وذلك 1319التنفيذ يف مساء اليوم الرابع من شهر شوال من سنة 
اض ألن ابن رشيد قد هدم اجلزء األكرب من السور من تلك الناحية بعد استيالئه على الري

 هـ، فكانت فرصة للقائد عبد العزيز أن جيعل من هذه املنطقة املهدومة من 1309سنة 
  . السور مدخال له ولرجاله

 يتم تقسيم أفراد اموعة إىل ثالث جمموعات، كل جمموعة تناط ا مهمة معينة -2
مد ويكون على رأس اموعة األوىل وعددهم سبعة اإلمام عبد العزيز وأخوه األمري حم

) املصمك(  وابن عمه األمري عبد اهللا بن جلوي، وتكون مهمتهم مهامجة قصر اإلمارة
أما اموعة . وتتوىل اموعة الثانية املراقبة ومساعدة اموعة األوىل. وختليصه من األعداء

 ساعة إذا مل يرسل هلم عبد 24الثالثة فتبقى يف الضاحية لتعود إىل حيث أتت بعد مضي 
  . )2(  طلبهمالعزيز يف

وبتوفيق من اهللا استطاع القائد عبد العزيز أن يدخل مع أنصاره مدينة الرياض وذلك 
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يف فجر اليوم اخلامس من عيد الفطر املبارك، وأن يقضي على حاكم الرياض التابع البن 
رشيد عجالن بن حممد بن عجالن، فأعلنت الرياض ترحيبها مبقدم الزعيم البطل اإلمام 

ز بعد أن خاض ملحمة بطولية كلها فداء وتضحية، وعمت بذلك النصر الفرحة عبد العزي
الكربى مجيع أرجاء مدينة الرياض، واليت سارت يف ساحاا وشوارعها العرضات تعبريا 

وأعلن املنادي يف طول البالد وعرضها أن . وتأكيدا للوالء الشعيب العام للقائد الشهم
هكذا عاد عبد العزيز إىل عرين ملك آل سعود وذلك و. )1(  احلكم هللا مث لعبد العزيز
  . بتوفيق من اهللا ونصره

وما إن استقر األمر لعبد العزيز حىت أرسل إىل والده يف الكويت من يبشره ذا النصر 
العظيم، الذي حتقق له بتوفيق من اهللا مث بدعاء والده له، ويدعوه للقدوم إىل الرياض لتويل 

  . حكم البالد
م عاد اإلمام عبد الرمحن إىل الرياض، وهناك استقبل استقباال حافال يليق وبعد أيا

مبكانته، وكان على رأس املستقبلني ابنه القائد عبد العزيز الذي خرج إيل مشارف الرياض 
الستقبال والده والترحيب به، ترحيب االبن ألبيه، وكان يرافقه عدد كبري من أنصاره 

  . وأهايل الرياض
بال األهايل لإلمام عبد الرمحن يف الرياض قدم له اجلميع الوالء والطاعة ويف وأثناء استق

هذه اجلموع الغفرية من مؤيديه أعلن اإلمام عبد الرمحن بتنازله عن حكم البالد البنه عبد 
العزيز، وبإصرار من والده قبل عبد العزيز حكم البالد، وتلقى التهنئة من والده وبايعه 

، كما بايعته وفود القبائل واملدن بالوالء والطاعة وهذا يدل على رجاله وأهل الرياض
طاعة القائد عبد العزيز لوالده، وأنه ال يعتقد أمرا من األمور إال بعد أخذ توجيهات والده 

ولذلك سهل اهللا أمره يف كل خطوة . ونصائحه مما يدل على طاعته وتواضعه اجلم لوالده
  . ن طاعة الوالدين من طاعة اهللاخيطوها وأيده بنصره وتوفيقه، أل
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ومن الرياض انطلق اإلمام عبد العزيز إلكمال مسرية اخلري والوحدة والبناء بتوحيد 
بقية مناطق اململكة وضمها إىل دولته يف وحدة سياسية واجتماعية، وحدة شعارها كلمة 

لقبائل وأمراء ، ويف الوقت نفسه أخذت وفود ا) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ( التوحيد
املدن تتوافد على الرياض معلنني والئهم وانضمامهم إىل الدولة السعودية حتت قيادة اإلمام 
الباين عبد العزيز، وهناك يستقبلهم اإلمام عبد العزيز يف قصر احلكم بالرياض، ويرحب م 

روبه ترحيب األب بأبنائه واألخ بأخيه، وعندما يكون اإلمام عبد العزيز منشغال يف ح
  . يستقبلهم والده اإلمام عبد الرمحن ويتقبل منهم الوالء والطاعة

وهكذا انطلقت مسرية التوحيد إىل املناطق لتضمها الواحدة بعد األخرى، فتم ضم 
  . )1(  هـ1320املناطق اجلنوبية للرياض خالل عام 

مل قد وضم إقليم الوشم مث إقليم سدير ما عدا امعة، وكان إقليما الشعيب واحمل
  . هـ1321دخال يف طاعة اإلمام عبد العزيز دون مقاومة، وذلك قبل اية عام 

هـ متت السيطرة على مقاليد األمور يف عنيزة، 1322ويف اخلامس من شهر حمرم 
وتال ذلك دخول القوات السعودية إىل بريدة، وبذلك مت ضم عنيزة وبريدة، مث تال ذلك 

. ركة الشنانة يف الثامن عشر من رجب من نفس العامانتصار اإلمام عبد العزيز يف مع
وعلى الرغم من ذلك فإن املناوشات بني اإلمام عبد العزيز وابن رشيد استمرت حول 
القصيم حىت انتهت مبقتل عبد العزيز بن رشيد يف ليلة السابع عشر من شهر صفر سنة 

  .  هـ يف معركة روضة مهنا1324
هـ دخل اإلمام عبد العزيز األحساء بسالم  1331 مجادى األوىل عام 28ويف 

وأمان، فجمع احلامية التركية فيها وأرسلهم إىل ميناء العقري معززين مكرمني، ومن هناك 
  . عادوا إىل بالدهم بالسفن دون أن يصابوا بأذى

هـ حتركت القوات السعودية حنو منطقة عسري بقيادة األمري عبد 1338ويف عام 
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ضمها إىل احلكم السعودي، لكن القوات السعودية هناك واجهت العزيز بن مساعد ومت 
حتركات معادية من آل عايض وأعوام أدت إىل قيام اإلمام عبد العزيز بتجهيز جيش 
كبري قوامه ستة آالف مقاتل معظمهم من اإلخوان بقيادة ابنه األمري فيصل، وانطلق هذا 

ن عسري التحق به أربعة آالف من هـ، وملا اقترب م1340اجليش من جند يف شوال عام 
قحطان وزهران وشهران وغريها، واستطاع هذا اجليش القضاء على القوى اخلارجة عن 

وقام األمري فيصل بتعيني سعد بن عفيصان أمريا على عسري مقره أا، وأبقى . طاعة الدولة
 دخلت  وبذلك)1(  لديه حامية عسكرية مكونة من مخسمائة مقاتل، مث عاد إىل الرياض

منطقة عسري ائيا حتت احلكم السعودي، وأصبحت جزءا من وحدة اململكة وناهلا حظ 
  . وافر من التقدم كبقية أجزاء اململكة

 م مؤمترا عاما أوصى 1921 هـ1339وكان قد عقد يف الرياض يف أوائل عام 
  ). سلطان جند( احلضور فيه بأن يلقب اإلمام عبد العزيز بلقب

 هـ وصل السلطان عبد العزيز إىل حائل ومعه حوايل عشرة 1340ويف أوائل عام 
 1340 صفر سنة 29آالف مقاتل، واستطاع ضمها وما جاورها إىل دولته، وذلك يف 

  ). سلطان جند وملحقاا(  وعندها لقب اإلمام عبد العزيز بلقب. هـ
إصالح وقد استبشر السلطان عبد العزيز ذا النصر العظيم، فأصدر أمره الكرمي ب

شؤون املناطق اليت خضعت له، وقام بتعيني األمراء والقضاة والدعاة إلقامة الصالة ونشر 
  . األمن والعدل والسالم يف املناطق اليت مت ضمها لدولته، وتطبيق شرع اهللا ا

وبعد . هـ استطاعت القوات السعودية ضم تربة والطائف1343ويف أوائل عام 
 بن احلسني إىل مكة املكرمة، وهناك قام احلسني بن علي معارك الطائف واهلدى فر علي

بالتنازل عن احلكم البنه علي، فبويع علي بن احلسني باحلكم يف اخلامس من شهر ربيع 
 هـ، ويف العاشر من الشهر نفسه وصل والده احلسني إىل جدة، وبعد 1343األول عام 
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 احلسني فإنه أدرك صعوبة املوقف أما علي بن. مخسة أيام غادرها حبرا متوجها إىل العقبة
  . )1( يف مكة املكرمة فغادرها إىل جدة يف الرابع عشر من الشهر نفسه

كما غادر مكة اللواء صربي باشا وكيل احلربية يف مكة التابع حلكومة علي بن 
احلسني، وهناك أخذ علي بن احلسني يف إقامة خطوطه الدفاعية حول مدينة جدة، 

  . )2(  لشائكة، وقام ببناء التحصينات الالزمة حوهلافأحاطها باألسالك ا
 ربيع األول من العام نفسه دخلت قوات اإلمام عبد العزيز مكة املكرمة 17ويف 

بقيادة كل من خالد بن لؤي وسلطان بن جباد بسالم وأمان، وكانوا مجيعهم حمرمني 
 هناك يف انتظار قدوم ملبني، وطافوا بالبيت العتيق، وسعوا بني الصفا واملروة، وأقاموا

السلطان عبد العزيز الذي وصل إىل مكة حمرما يف الثامن من مجادى األوىل من العام 
نفسه، وبعد أن أدى ومن معه العمرة أقام مبكة فترة من الزمن يرتب أحواهلا ويعد قواته 

لشريف للتقدم ا إىل جدة، وما إن مت له ذلك حىت تقدم بقواته إىل جدة اليت جلأ إليها ا
حسني، وأقام يف منطقة الرغامة على مشارف جدة يراقب حتركات الشريف وحماصرا 
جلدة، وبعد حصار ومراسالت بني الطرفني دامت حوايل العام تنازل الشريف علي بن 

 إىل احلجاز، وغادر جدة حبرا حيمل معه ما استطاع محله، وتوجهحسني عن حكم 
يز، فاستقبله أهلها معلنني والءهم وطاعتهم له، وكان فدخلها السلطان عبد العز. )3( العقبة

 ديسمرب 19 هـ املوافق 1344ذلك بتاريخ يوم السبت الرابع من مجادى اآلخرة عام 
 م، وعلى إثر ذلك متت البيعة للسلطان عبد العزيز ملكا على احلجاز وسلطانا 1925

 يف التاسع عشر من شهر لنجد بعد أن دخل األمري حممد بن عبد العزيز املدينة املنورة
 هـ وأمن أهلها، وذا مت بناء الدولة السعودية يف ملحمة 1344مجادى األوىل سنة 
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ونتيجة لضم احلجاز أصبح عبد العزيز . )1( - رمحه اهللا -بطولية قادها امللك عبد العزيز 
 يلقب مبلك احلجاز وسلطان جند وملحقاا، مث اختصر اللقب وأصبح ملك احلجاز وجند

 2716هـ صدر مرسوم ملكي برقم 1351 مجادى األوىل عام 17ويف . وملحقاا
، ويكون لقب ملكها ملك )اململكة العربية السعودية( باملوافقة على تسمية الدولة باسم

 مجادى األوىل 21اململكة العربية السعودية، على أن يكون ذلك اعتبارا من يوم اخلميس 
م، املوافق لليوم األول من برج امليزان من 1932  سبتمرب23 هـ املوافق 1351عام 
  .  هجرية مشسية1290عام 

 سبتمرب املوافق لليوم األول من برج امليزان من كل 23وألمهية هذا التاريخ، اعترب يوم 
عام يوما وطنيا للمملكة، يتم فيه استعراض إجنازات الدولة يف العام املنصرم يف مجيع 

 اململكة والذي معه سارت خطوات البناء والتطور ونشر األمن وهكذا مت توحيد. قطاعاا
والعدل يف ربوع اململكة حىت أصبح للمملكة علم مرفوع، وصوت مسموع يف مجيع أحناء 

  . العامل
ومن خالل تتبعنا لتحركات وانتصارات امللك عبد العزيز لتوحيد بالده، نالحظ بروز 

 مقاتال شجاعا فحسب، ومل يكن أمريا يطلب - رمحه اهللا -صفاته القيادية، وأنه مل يكن
وإمنا كانت طموحاته ومهته أكرب من ذلك بكثري، لقد وهب .. ملك أبيه وأجداده فقط

حياته منذ بدايتها مدافعا عن التوحيد وسالمة العقيدة، ونشر األمن والعدل يف دولة هلا 
بشرع اهللا، وتأخذ بكل رسالتها ووزا التارخيي والقيادي بني دول العامل، حيكم فيها 

أسباب التطور والتقدم على أسس إسالمية سليمة، يدفعه يف ذلك إميانه العميق باهللا 
لتحقيق هدفه اخلري النبيل، وهو ما ساعده على ختطي العقبات بالرغم من شدة األحداث 

  . اليت واجهته
حيقق ما مل حيققه استطاع امللك عبد العزيز بتوفيق من اهللا أن .. وذه األهداف النبيلة

                                         
  .   346-333 ص1، جـ شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز:   خري الدين الزركلي) 1(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  225

أحد من ملوك املسلمني وقادم يف العصر احلديث، فجاءت الدولة والوحدة اليت أقامها 
لتعرب عن منوذج عصري جديد للدولة اإلسالمية املعاصرة، منوذج حيمل معه فكرا سياسيا 
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  من أهم أعماله 
  : ومن أهم أعماله ما يلي

 إقامة دولة إسالمية حيكم فيها بالشرع احلكيم املبين على حتكيم كتاب اهللا وسنة -1
  . نبيه

  . العدل واألمان، وحماربة الفسقة وارمني نشر األمن و-2
  .  حماربة البدع واخلرافات، ونشر العقيدة اإلسالمية الصافية من كل الشوائب-3
 نشر العلم يف ربوع البالد يف املدن والقرى واهلجر، وإرسال الدعاة والوعاظ -4

ليمهم أمور دينهم واملرشدين لدعوة الناس إىل فهم الدين اإلسالمي والعقيدة الصافية، وتع
ودنياهم، وإنشاء املساجد واملدارس واملعاهد والكليات حملاربة اجلهل على أسس إسالمية 

  . سليمة
  .  تعيني القضاة يف املدن والقرى للحكم بني الناس بالشريعة اإلسالمية السمحاء-5
 أسس اهلجر الستقرار البادية، ونقلهم من جمتمع قبلي يقوم على األعراف إىل -6

  . جمتمع إسالمي حيكم فيه بكتاب اهللا وسنة نبيه اخلالدة، وبعقيدة إميانية سامية
 بتأمني الطرق الربية املؤدية للمشاعر املقدسة يف مكة املكرمة، - رمحه اهللا- اهتم-7

  . كما اهتم بإنشاء املطارات واملوانئ البحرية مما زاد يف عدد احلجاج يف عهده
باحلرمني الشريفني تعمريا وتوسعة، كما أنه أمر بإقامة  أيضا - رمحه اهللا-  اهتم-8

الدروس وعني هيئة علمية لإلشراف على التدريس برئاسة مساحة الشيخ عبد اهللا بن حسن 
  . آل الشيخ، وعضوية عدد كبري من العلماء للتدريس يف املسجد احلرام

لى احملافظة  تأسيس جهاز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حلث الناس ع-9
  . على الصلوات يف املساجد، وحماربة البدع واخلرافات

 طباعة ونشر الكتب اإلسالمية وتوزيعها جمانا بني العلماء وطالب العلم، -10
  . وإنشاء املكتبات العامة

 جعل للعلوم اإلسالمية من تعليم للقرآن الكرمي وحفظه، وتفسري ومعرفة -11
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يد والفقه وأصوله، واللغة العربية وآداا نصيبا كبريا احلديث النبوي ومصطلحه، والتوح
  . وحظا أوفر يف املناهج الدراسية يف املدارس واملعاهد والكليات

، هذا الشعار )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(  جعل شعار دولته كلمة التوحيد-12
يا علم الذي يكشف عن سالمة العقيدة وصفائها، فأصبح للمملكة يف كل بالد الدن

  . مرفوع وصوت مسموع، وكتاب مقروء يشع باخلري والنفع العظيم
والنظام السياسي يف اململكة العربية السعودية يرتكز على مقومات إسالمية، جتعل من 
العقيدة اإلسالمية وسالمتها دعامة ثابتة، ومنطلقا أساسيا للفكر السياسي للدولة، ومنط 

عودية تسري يف أحكامها وتنظيماا على أسس الشرع كما أن الدولة الس. حياة ألفرادها
احلنيف املستمد من كتاب اهللا والسنة النبوية املطهرة، وهذا النهج اإلسالمي القومي هو ما 

  . دعا إليه امللك عبد العزيز وطبقه يف دولته وبني أبناء شعبه الويف
هـ 1345 صفر 21فعندما أصدر امللك عبد العزيز التعليمات األساسية للمملكة يف 

إن اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة : "جاء يف املادة األوىل منها
 ولغتها هي اللغة r تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله

  ". العربية
ألول من  يف خطابه الذي ألقاه يف اليوم ا-رمحه اهللا-وقد أكد ذلك امللك عبد العزيز 

 م يف حفل أقيم على 1930 من شهر أبريل عام 29 هـ املوافق 1348ذي احلجة سنة 
حنن نفتخر بالدين اإلسالمي، ونفتخر بأننا دعاة مبشرون : "شرفه يف مكة املكرمة قال فيه

حنن دعاة إىل ... لتوحيد اهللا ونشر دينه، وأحب األعمال إلينا هو العمل يف هذا السبيل
 اخلايل من كل بدعة، حنن دعاة إىل التمسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام التمسك بالدين

   )1(  ".هلا
 حنن ندعو r حنن دعاة إىل اإلميان باهللا تعاىل وبرسول اهللا وبسنة نبيه  " :وقال أيضا

                                         
 1418،  ، دار الصحراء السعودية الرياض”   مزيدة”  املصحف والسيف الطبعة الرابعة:  حمي الدين القابسي) 1(

  .  63-62م ص 1998/ هـ 
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  ".  إىل ذلك جهد طاقتنا يف السر والعلن، وليس يف ذلك غش وال تدليس
احلرص على جعل ذلك منهجا لدولته يسري عليه وكان امللك عبد العزيز حريصا كل 

فقال يف خطاب ارجتله يف حفل . من بعده أبناؤه، كما سار عليه أجداده والسلف الصاحل
تكرميي أقامه لكبار حجاج بيت اهللا احلرام يف اليوم اخلامس من شهر ذي احلجة لعام 

 - أجدادي أنا وأبنائي و-قد جعلنا اهللا: "م1933مارس 31 هـ، املوافق 1352
   )1( ...".مبشرين ومعلمني بالكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصاحل

 حيث الناس يف كثري من املناسبات، وخاصة يف مواسم احلج على -رمحه اهللا-وكان 
والنصح هللا هو عبادته : "النصح والتحلي باألخالق الفاضلة واالبتعاد عن البدع، فقال

لكتاب اهللا فهو التصديق مبا فيه، والعمل حبكمه، وأما وحده ال شريك له، أما النصيحة 
 فهي اإلميان جبميع ما جاء به وطاعته يف أمره ويه، والتخلق r النصيحة لرسول اهللا

   )2( ".بأخالقه وجمانبة ما ابتدع يف سنته
 هـ 1353 ألقاه يف يوم عيد األضحى املبارك عام -رمحه اهللا-وجاء يف خطاب له 

 أمام حشد كبري من كبار احلجاج حضروا إليه يف قصره مبىن 1935 مارس19املوافق 
فإن الذي جيمع مشلنا ويوحد بيننا هو أمر صغري يف : ".. للسالم عليه ونئته بالعيد قوله

حد ذاته، ولكنه كبري وعظيم وهو االلتفاف حول كلمة التوحيد والعمل مبا أمر به اهللا 
  . )3( "ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

لذلك فإن اململكة العربية السعودية دولة إسالمية، وارتباطها بالدين اإلسالمي ارتباط و
أزيل ال حتيد عنه قوال وعمال، ومسة مميزة من مسات حكمها، وإدارة شئوا الداخلية، ويف 

  . سياستها اخلارجية، تنفرد به أمام متغريات اتمع السياسي الدويل املعاصر
 جعل الدولة تقف -رمحه اهللا-لقومي الذي رمسه امللك عبد العزيز وهذا األمر والنهج ا

                                         
  .  88، ص   املرجع السابق) 1(
  .  87ص :   املرجع السابق) 2(
  .  93ص :   املرجع السابق) 3(
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بشدة أمام التيارات واحلركات واأليدولوجيات اإلحلادية املادية اهلدامة، إميانا منها 
خبطورا على األمة اإلسالمية عقيدة وفكرا، وتعمل جاهدة على جماتها وفضح أهدافها 

، حرصا من الدولة على سالمة الفرد واتمع، وصد وخمططاا املعادية لإلسالم واملسلمني
األخطار اإلحلادية اهلدامة عنه حىت يبقى جمتمعا إسالميا مثاليا يف هذا العصر الذي تتالطم 
فيه األمواج املدمرة للمجتمعات اإلسالمية، وتتنازع فيه التيارات املعادية لإلسالم 

  . ططام اهلدامةكفانا اهللا شر أعداء اإلسالم وخم.. واملسلمني
أما بالنسبة لتطوير وإصالح مرافق الدولة فإن امللك عبد العزيز اهتم ذا األمر منذ 

  . استعادته مدينة الرياض
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   مرحلتا حركة اإلصالح والتطور يف الدولة
   هـ1344 هـ وحىت عام 1319املرحلة األوىل تبدأ منذ استرداد الرياض عام 

  : ر يف الدولة مبرحلتني هامتنيوقد مرت حركة اإلصالح والتطو
 هـ، وقد 1344 هـ وحىت عام 1319تبدأ منذ استرداد الرياض عام : املرحلة األوىل

ركز امللك عبد العزيز اهتمامه خالل هذه املرحلة على توحيد وبناء الدولة، وسعى إىل 
قتصادية يف نشر األمن والعدل يف كافة أرجاء املناطق اخلاضعة له، وإىل تنمية املوارد اال

 بأمور البادية فأنشأ هلم اهلجر يف القرى وحول منابع -يرمحه اهللا-تلك املناطق، كما اهتم 
املياه، ووفر هلم ما يلزمهم من ماء ومسكن وملبس، ورتب هلم العوائد، كما زودهم 
. بالقضاة والدعاة واملرشدين، وعني هلم األمراء، وأنشأ هلم املساجد وحفر هلم اآلبار

 هذه اخلطوة هي السبيل الوحيد الستقرار البادية ونقلهم من جمتمع قبلي غري فكانت
  . مترابط إىل جمتمع مترابط يف وحدة واحدة شعارها ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

وأنشأ اإلدارات واملرافق الضرورية يف املدن والقرى لإلشراف على تصريف شئون 
 التعليمات األساسية اليت أصدرها امللك عبد الدولة حسب توجيهاته وحسبما نصت عليه

كما قام بتنظيم موارد الدولة وحدد . العزيز، لتكون قاعدة ملسرية العمل يف الدولة احلديثة
  . طرق اإلنفاق منها مبا يعود على البالد والعباد باخلري والرخاء

  ه اهللا  هـ حىت وفاته يرمح1344املرحلة الثانية من مراحل اإلصالح فتبدأ من عام 
يرمحه - هـ حىت وفاته 1344من مراحل اإلصالح فتبدأ من عام : أما املرحلة الثانية

 هـ وخالل هذه املرحلة اتسعت حركة اإلصالح والتطور، فشملت 1373 يف عام -اهللا
كل مرفق من مرافق الدولة، وساعد على ذلك اكتشاف البترول واستخراجه بكميات 

وأنشئت إدارات جديدة مع االستمرار يف تطوير . من جديدجتارية، فأعيد تنظيم الدولة 
ولسهولة االنتقال السريع يف داخل الدولة وربطها جبرياا مت تطوير . اإلدارات السابقة

وسائل النقل اجلوي والبحري والربي؛ فأنشئت املطارات يف كل من جدة والرياض 
ال املواطنني واملقيمني واحلجاج والظهران واملدينة واألحساء والطائف، وذلك لتسهيل انتق
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والزوار يف راحة ويسر، وزودت هذه املطارات بكل ما حتتاجه من مبان ومدرجات 
كما أنشئت أيضا املوانئ يف كل من جدة والدمام . وطائرات وطيارين وفنيني وعاملني

وعبدت . ورأس تنورة وجيزان وينبع، وزودت جبميع االحتياجات من أرصفة ورافعات
بني املدن الرئيسية ويف املشاعر املقدسة، كما مت ربط الرياض بالدمام بسكة حديدية الطرق 

لتسهيل نقل املنتجات البترولية والتموينية إىل الرياض، ومت أيضا فتح الشعب الربيدية لتوفري 
خدمات الربق والربيد واهلاتف للمواطنني، وأمر امللك بتأسيس إذاعة خاصة مما جعل 

  . سموعا يشق عنان السماء وحيمل دعوة اخلريللمملكة صوتا م
واهتم امللك عبد العزيز باجليش فأسس جيشا نظاميا زوده مبختلف أنواع األسلحة 

  . واملعدات والطائرات احلديثة للدفاع عن الوطن، وسالمة وأمن املواطن
 كما اهتم أيضا بالزراعة والري، حبفر اآلبار، وجلبت املعدات الزراعية بدون مقابل

تشجيعا ودعما هلم، فتوفرت املياه العذبة ونشطت الزراعة وتوفرت احملاصيل الزراعية يف 
  . األسواق

 باالهتمام باحلرمني الشريفني وتنظيم التدريس فيهما، فعني لذلك -يرمحه اهللا-وأمر 
وسهل سبل احلج ووفر مجيع . هيئة علمية لإلشراف على التدريس يف احلرمني الشريفني

 املشاعر املقدسة، كما أمر بتشييد دار خاصة لصنع كسوة الكعبة املشرفة، اخلدمات يف
فأسس هلم إدارة خاصة لإلشراف على شئون احلج .. واهتم بأمور الطوافة واملطوفني

  . واحلجاج، والعمل على راحتهم وأمنهم وسالمتهم
وعندما الحظ زيادة احلجاج وازدحام احلرمني الشريفني أمر باالهتمام ما 

كما اهتم ببناء املساجد يف املدن والقرى واهلجر وجعلها أماكن . وإصالحهما وإعمارمها
للعمل والدعوة جبانب كوا أماكن للعبادة، وأمر بتعيني العلماء والدعاة يف تلك املساجد، 

  . وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف الفسقة واجلناة، فسعد املواطن باألمن واالستقرار
لعناية بصحة املواطن والزائر واحلاج وسالمتهم من األمراض املعدية، وجدت كما أن ا

عند امللك عبد العزيز االهتمام الكبري، ففتحت يف عهده املستشفيات واملستوصفات يف 
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خمتلف مدن وقرى الدولة، وأحضر هلا األطباء يف التخصصات العديدة، ومت تأمني الدواء 
  . والدواء جمانا للمواطن واملقيم واحلاج والزائر واملعتمريف تلك املستشفيات وجعل العالج 

فما . وأمر بتطوير موارد الدولة االقتصادية حيث مت استخراج البترول، فتوفر له املال
وتوفري اخلدمات . كان منه إال أن وجه هذا اخلري الذي أنعمه اهللا عليه لتطوير مرافق الدولة

فة أرجاء الدولة، كما أمر بسك عملة خاصة حتمل العامة للمواطن يف املدن والقرى وكا
اسم الدولة تتمثل يف اجلنيه الذهب والريال الفضة والقروش املعدنية، فأصبح للمملكة 

  . بذلك شخصيتها املالية املعتربة بني دول املنطقة
 بالصحافة والطباعة ونشر الكتب الدينية، فأسس صحيفة رمسية -يرمحه اهللا-واهتم 
، كما مسح بتأسيس الصحف احمللية، وأنشأ مطبعة )صحيفة أم القرى( للدولة هي

حكومية، وشجع املطابع األهلية على املسامهة يف نشر الكتب الدينية املفيدة واملقررات 
الدراسية، وعندما أصبحت احلاجة لطبع الكتب كبرية وتفوق كل اإلمكانيات املتوفرة يف 

 يف الدول العربية ااورة، وبذل يف سبيل ذلك أمواال املطابع األهلية، فإنه استعان باملطابع
طائلة من أجل نشر الكتاب اإلسالمي وتوفريه لطالب العلم من املواطنني وغريهم من أبناء 

  . األمة العربية واإلسالمية جمانا
 اهتماما كبريا، فأسس املدارس مبختلف مراحلها -يرمحه اهللا-ولقد وجد التعليم منه 

ما اهتم بالتعليم اجلامعي، فأسس أول كلية للتعليم اجلامعي؛ هي كلية الشريعة التعليمية، ك
 هـ، وكلية املعلمني مبكة واليت مت 1369مبكة املكرمة واليت مت افتتاحها يف أوائل عام 

 هـ وكلية الشريعة بالرياض اليت تأسست يف نفس العام، 1372افتتاحها يف مطلع عام 
ملدارس والكليات يف خمتلف التخصصات وتوفري الكتب الدراسية ومت تعيني املدرسني هلذه ا

للطالب، وجعل التعليم جمانا للجميع، فكان عهده امليمون حربا على اجلهل والفقر 
  . واملرض

 هـ املوافق التاسع من نوفمرب 1373ويف يوم االثنني الثاين من شهر ربيع األول عام 
وار ربه يف مدينة الطائف، مث نقل جثمانه م انتقل امللك عبد العزيز إىل ج1953عام 
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الطاهر إىل مدينة الرياض، حيث دفن هناك بعد عمر أفناه يف الكفاح لبناء هذه الدولة 
العظيمة اليت نعيش يف ظلها يف أمن واستقرار ورخاء ووحدة وسالم، رحم اهللا امللك عبد 

ه الغر امليامني على نفس وقد سار من بعده أبناؤ. العزيز رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته
النهج القومي يعملون ليل ار يف سبيل وحدة هذه الدولة وأمنها وسالمتها واستقرارها 
وإسعاد مواطنيها، ويف سبيل الدفاع عن اإلسالم واألمة اإلسالمية والعربية حىت أصبحت 

  . هذه الدولة ذات مكانة عالية بني دول العامل
 عبد العزيز جنده مليئا بالبطوالت واإلجنازات إننا عندما نتصفح تاريخ امللك

 وذلك -رمحه اهللا-واملسئوليات اجلسام، وليس من السهل أن نلم بكل اجلوانب يف سريته 
لكثرا وتعدد جوانبها، وألن كل جانب منها يصلح أن يكون موضوعا قائما بذاته تتم 

  . دراسته دراسة وافية
كل خطوة خيطوها، ويف كل عمل يعمله، حىت فمن فضل اهللا عليه أن أيده بنصره يف 

أصبحت سريته مضرب األمثال، وسار ذكره احلسن مسري الشمس يف كل األصقاع 
والديار حىت عرفه القاصي والداين بكل تقدير واحترام، ومما زاد من تقدير رعيته وتقدير 

حكامه، وقد العامل اإلسالمي له عدله وعمله بأحكام الشريعة اإلسالمية السمحة يف كل أ
زاده اهللا شرفا بأن جعل احلرمني الشريفني يف يده يقوم برعايتهما، ويعمل كل ما فيه راحة 

  . وأمن ضيوف الرمحن وسالمتهم
وإذا كانت الدول الغربية والشرقية قد منحته أعلى األومسة، فإن شعبه ومعه شعوب 

  . وده النبيلةالعامل اإلسالمي قد منحوه حبهم وتقديرهم العظيمني تقديرا جله
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  عمر :  العمروي-11

املعامل اجلغرافية والتارخيية ملواقع امللك عبد العزيز احلربية، جزءان الطبعة األوىل، 
  . هـ م1406مطابع الفرزدق التجارية، . الرياض

  حميي الدين :  القابسي-12
دار الصحراء السعودية، ، الرياض، )مزيدة( املصحف والسيف، الطبعة الرابعة

  . م1998هـ 1418
  حممد :  املانع-13

عبد اهللا الصاحل العثيمني، الطبعة األوىل، . د: توحيد اململكة العربية السعودية، ترمجة
  .  هـ1402الدمام، 
  ) راجعها( -فهد بن تركي :  املاضي-14

 هـ، الطبعة 1371-1342من مذكرات تركي بن حممد بن تركي املاضي، 
  .  هـ م1417دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة، . ىل، الرياضاألو
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  املقدمة
.. ة والسالم على النيب األمني، وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني والصال

  : وبعد
فقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل اخللق لعبادته، وبعث هلم األنبياء والرسل مبشرين 

 وإفراده بالعبودية وحده دون من سواه، ويبصروم U ومنذرين يدعون إىل توحيد اهللا
  . بأمور عقيدم وشرائع دينهم
وظيفة سامية قام ا أنبياء اهللا ورسله خري قيام، فبلغوا رسالة رم وتلك مهمة عظيمة و

   .)ûxy¥Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$̈Z=Ï9 ín?tã «!$# 8p¤fãm yâ÷èt/ È@ßôîç9$# 4 { )1( )2  {ونصحوا أممهم وأدوا أمانام 

 الذي دعا إىل ربه خري دعوة وقام r كان خامتهم وسيدهم النيب الكرمي حممدو
بأمانته خري قيام فأدى رسالة ربه، وجاهد يف اهللا حق جهاده، ونصح أمته، وتركها على 
احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فأنار اهللا به األرض وهدى به قلوبا 

  . رج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العبادعميا وآذانا صما، وأخ
حىت إذا ما أتاه اليقني، وانتقل إىل مواله، قام صحبه الكرام الربرة حبمل لواء الدعوة 
إىل اهللا خري قيام، بنفوس خملصة واقتداء حسن وجهاد صادق، حىت نشروا اإلسالم يف 

  . أصقاع املعمورة يف أزمنة قصرية
 دوهلم املتعاقبة يسريون على ج أسالفهم، جهادا يف سبيل اهللا، مث تتابع املسلمون يف

  . لتبليغ دين اهللا، ونشر عقيدة اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة
فحينا ينشط جهادهم يف سبيل اهللا وتزداد جهودهم الدعوية، وحينا آخر تضعف 

  . وتتأخر، وفقا لقوة الدولة والسلطان وضعفهما
عباده وسنته يف خلقه مىت ما ضعف املسلمون وابتعدوا عن منهج ولكن من رمحة اهللا ب

                                         
  .  165:  سورة النساء آية) 1(
  .  522 /4، وأخرجه احلاكم يف املستدرك  480/ 4.  ، كتاب املالحم  سنن أيب داود-آ.  169، اآلية  سورة النساء) 2(
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   r دينهم، بعث هلم من جيدد هلم دينهم ويبصرهم به، كما قال النيب
 فلم يزل } )1( دد هلا دينهاإن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جي  {

  . املصلحون يتعاقبون على هذه األمة احملمدية كلما بعد العهد بواحد خلفه آخر
 الذي - رمحه اهللا -وكان من هؤالء املصلحني اددين الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

نشأ يف عصر ضعفت فيه معامل العقيدة اإلسالمية وبرزت فيه البدع واخلرافات، فعمل يف 
الدعوة إىل اهللا، جاهد يف تصحيح العقيدة، صابرا حمتسبا، يؤازره ويسانده اإلمام حممد بن 

 مؤسس الدولة السعودية األوىل، تلك الدولة اإلصالحية العظيمة اليت - رمحه اهللا -سعود 
أعادت لإلسالم يف اجلزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه، حىت امتدت آثارها املباركة إىل 

ثرية من العامل اإلسالمي، وتأثر ا عدد من العلماء واملصلحني فيه، ومشر حكامها أجزاء ك
عن ساعد اجلد، ونصروا الدعوة وآزروها خلفا عن سلف، يطبقون شرع اهللا سبحانه 

  . وتعاىل، وينشرون دينه يف األرض، فيعملون باإلسالم ولإلسالم
نبثاق من اإلسالم والتزام به ودعوة ا: كانت هذه مسة الدولة السعودية يف خمتلف فتراا

كما يظهر ذلك جليا حينما جدد شباب هذه الدولة وأعاد بنياا، ووحد مشلها . إليه
 رمحه -اإلمام ااهد، والقائد الفذ، امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود 

التوحيد، وغرس  الذي سلك مسلك آبائه وأجداده العظام، فجمع األمة على كلمة -اهللا 
مبادئ العقيدة اإلسالمية السمحة، واستطاع من خالهلا إحكام األمور، ونبذ اخلالفات 
والرتاعات، حىت أصبح مدرسة مستقلة يف عنايته بالدعوة، واالهتمام ا، وبذل اجلهود 

 عناية بالغة وجهود عظيمة يصعب إحاطتها - وال شك -واإلمكانات يف نشرها، وهي 
  : ، ولكن حسب البحث اإلشارة إىل بعض معاملها، وفقا للمباحث اآلتيةواإلملام ا

  . أسباب عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة: املبحث األول
  . مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة: املبحث الثاين

                                         
  .  81، ص  تاريخ جند:  ابن غنام) 1(
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  . عناية امللك عبد العزيز بوسائل الدعوة: املبحث الثالث
  . آثار عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة: املبحث الرابع
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  املبحث األول 
  أوال التارخيية أسباب عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة 

  : وتتمثل يف األسباب اآلتية
  : التارخيية: أوال

تعد عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة امتدادا صادقا للنهج القومي الذي سلكها 
 مؤسس الدولة السعودية - رمحه اهللا -الدولة بدءا من اإلمام حممد بن سعود سلف هذه 

  . األوىل الذي آزر الدعوة اإلصالحية يف جند وساندها بصدق وإخالص
 بإحياء الدعوة السلفية - رمحه اهللا -فمنذ أن قام الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ون من العلماء والقادة املنحرفني  ثار عليه احلاسدU وجتديد أمر الدين وإعالء كلمة اهللا
طمعا يف القضاء عليه وعلى دعوته اإلصالحية مما اضطره إىل اللجوء إىل الدرعية يف عهد 

 الذي رحب بالشيخ واقتنع بدعوته، ووعد - رمحه اهللا -أمريها اإلمام حممد بن سعود 
امة شرائع اإلسالم بنصرته، وبسط يده للمبايعة على دين اهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله وإق

يا شيخ إن هذا دين اهللا ورسوله وال  " :واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث قال له
لتبدأ الدعوة بعد ". شك فيه، فأبشر بالنصر لك وملا أمرت به واجلهاد ملن خالف التوحيد 

سياسي ذلك طورا جديدا يف مسريا، ولتتحول الدرعية شيئا فشيئا إىل أكرب مركز ديين و
  : يف جند من خلط اجلهود الدعوية واألنشطة اإلصالحية، واليت من أبرزها

 مواصلة الشيخ حممد بن عبد الوهاب نشاطه العلمي والتربوي والدعوي من - 1
  . خالل الدروس اليومية

 بناء مسجد كبري يف الدرعية ودعوة الرجال للمواظبة على أداء الصالة مجاعة فيه - 2
مما كان حافزا للجميع على مساع قراءة القرآن واخلطب واملواعظ وإلزامهم بذلك 

  . والفتاوى واالنضمام إىل االس العلمية
 العمل على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وحماربة البدع واملنكرات والظلم - 3

  . والفواحش
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حلقوق  حتقيق األمن واالستقرار وذلك بتأمني الطرق للتجارة واملسافرين وحفظ ا- 4
  . الشرعية لألفراد والبيوت واملمتلكات، وإنزال العقاب بالعابثني

 تعيني القضاة من ذوي احلكمة والورع الديين وإرساهلم إىل البلدان للفصل يف - 5
اخلصومات ورد املظامل وصيانة احلقوق وقمع أهل الفساد حىت شاع العدل بني الناس، 

  . ونالوا القبول منهم
بني يف البلدان والقرى املختلفة بتحسس أحوال الناس التعبدية  تكليف احملتس- 6

وتفقد معامالم الدنيوية قياما باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحمافظة على السمت 
  . العام للمجتمع ودفعا له حنو الفضائل واملكارم

هم ألجل  مكاتبة رؤساء البلدان وأهاليها وإرسال الرسائل الدعوية والعلمية إلي- 7
شرح الدعوة وبيان احلاجة إلقامة أحكام الشرع واحلث على االنضمام للدولة اجلديدة 

  . ومبايعتها ونصرا
 إعالن اجلهاد وخوض املعارك ضد أعداء الدعوة الذين رفضوها وتألبوا عليها - 8

  . )1( وجتاسروا باهلجوم على عاصمتها الدرعية، وقطع إمداداا ومطارد ة أنصارها
 رمحهما -كذا كانت مناصرة اإلمام حممد بن سعود للشيخ حممد بن عبد الوهاب وه

  .  خري عون يف حتقيق أهداف الدعوة اإلصالحية-اهللا 
كما كان نسل اإلمام من خري محاة هلذه الدعوة السلفية وإلجنازاا اخلرية املباركة، 

 من -سعودية الثانية  مؤسس الدولة ال-حيث متكن اإلمام تركي بن عبد اهللا بن سعود 
إعادة روح اجلهاد هلذه احلركة اإلصالحية إثر ازام الدرعية أمام القوات املصرية التركية، 
فاحتضن الدعوة وساندها، وناصرها وآزرها، وبذل اجلهود الكربى يف نشرها والدفاع 

                                         
 -.  175-174، ص  90 -87، تاريخ اململكة العربية السعودية ص   بن صاحلد عبد اهللا:  العثيمني) 1(

، الدولة   عبد الرحيم عبد الرمحن:   عبد الرحيم.   100/ 1، تاريخ البالد العربية السعودية   منري:   العجالين
،  7، ص   عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية:    العبود-.  239 - 238، ص   السعودية األوىل

5  .  
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األوىل عنها حىت أصبحت اجلهود الدعوية مماثلة ملا كانت عليه يف عهد الدولة السعودية 
 -إيل حد كبري، كما يتضح من رسالة كل من اإلمام تركي بن عبد اهللا وابنه فيصل 

 إىل أهايل جند واألمراء وعموم املسلمني، فقد حوت الرسالتان ما جيب -رمحهما اهللا 
 -الدعوة إليه والقيام به يف سبيل اهللا سواء من جانب احلاكم أو من الرعايا أداء حلق اهللا 

  . )1(  را لدينه احلكيم وحمافظة على احلقوق والذمم ونش-تعاىل 
كان آمرا   "  :- رمحه اهللا -يقول ابن بشر مؤكدا على اجلهود الدعوية لإلمام تركي 

باملعروف ناهيا عن املنكر، يرسل النصائح ألهل البلدان العام واخلاص، حيضهم على القيام 
  . )2( " بشرائع اإلسالم

 أن أجداده السابقني قد نصروا الدعوة اإلصالحية فكان وهكذا علم امللك عبد العزيز
 فسار على جهم واقتفى أثرهم )3( يف نصرها التوفيق والتمكني والشرف والعز واد

  . فتحقق له بفضل اهللا ما حتقق هلم وزيادة
  : الشخصية :  ثانيا

 عربية لقد نشأ امللك عبد العزيز نشأة إسالمية كرمية إذ كان ينتمي إىل أسرة حكم
األصل والتقاليد، قائمة على أساس ديين هدفه مناصرة العقيدة اإلسالمية وتطبيق أحكام 

 انطالقا من دعوة الشيخ ادد حممد بن عبد - سبحانه وتعاىل -الشريعة والدعوة إىل اهللا 
  . - رمحه اهللا -الوهاب 

بد العزيز تربية ومن هنا فال غرو أن يهتم اإلمام عبد الرمحن الفيصل بتربية ابنه ع
إسالمية متكاملة البناء عقيدة وعبادة وأخالقا، ابتدأها بتدريسه القرآن الكرمي والعلوم 

 إىل القاضي - اإلمام عبد الرمحن -عهد به أبوه  " الشرعية وجسدها عمليا يف حياته، إذ

                                         
  .  75 - 72/ 2، عنوان اد يف تاريخ جند عثمان:   ابن بشر) 1(
  .  2/ 17املرجع السابق ) 2(
، ص   ، امللك عبد العزيز واململكة العربية السعودية واملنهج القومي يف الفكر والعمل عبد اهللا.  د:  التركي) 3(

37   .  
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قرآن، عبد اهللا اخلرجي من علماء اخلرج فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ سورا من ال
وقرأه كامال على الشيخ حممد بن مصيبيح، مث تلقى بعض أصول الفقه والتوحيد على يد 

  . )1( " الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف يف كراسة صغرية أعدها خصيصة له
 متنقال بني خمتلف العلوم - )2(  رغم الظروف احمليطة به-مث اتسعت حصيلته العلمية 

ل تنوعت مشاربه وتعددت مناهله ما بني كتب فلم يقتصر على ختصص دون آخر ب
 إذ كان حيفظ U التفسري واحلديث والفقه والسرية وغريها، فضال عن اهتمامه بكتاب اهللا

أجزاء من القرآن الكرمي وحيفظ الرحبية يف الفرائض، وتعلم زاد املستقنع يف الفقه وحيفظ 
حيب قراءة البداية والنهاية البن من كتب األحاديث األربعني النووية، وبلوغ املرام، وكان 

كثري وتاريخ الرسل وامللوك للطربي والسرية البن هشام واملغين والشرح الكبري، 
واإلنصاف، كما كان مييل إىل تفسري ابن كثري والطربي، وحيب من الشعر ما يتسم 

  . بالطابع اإلسالمي ويشتمل على النصائح
 رغم كثرة - الديين فيه نصيب وافر وقد وضع حلياته برناجما دقيقا كان للجانب

 ينهض من فراشه قبل الفجر بساعة أو - رمحه اهللا -كان   "   إذ-مشاغله ومسئولياته 
أكثر فيتوضأ ويشرع بتالوة ما يتيسر من آي الذكر احلكيم إىل أن حيل وقت صالة الصبح 

يطالع بعض الكتب فيصليها يف املسجد مث يعود إىل مرتله فيقرأ القرآن واألحاديث النبوية و
، وبعد تناول طعام اإلفطار ..الدينية، وإذا كان لديه ما يهم من أعمال الدولة يقوم بأعبائه

مع أوالده املوجودين يف القصر يصلي صالة اإلشراق ركعتني، ويغادر القصر يف الساعة 
  . الثامنة والنصف إىل الديوان امللكي ملتابعة شؤون الدولة

 بعد أن يؤدي صالة العشاء ينتقل إىل ديوانه اخلاص بالقصر - رمحه اهللا -مث كان 
فيجلس فيه جلسة خاصة يشهدها بعض األمراء واملستشارين، ويصغي أوال إىل ما يقرؤه 

  .. أحد العلماء من كتب احلديث والتفسري مدة معينة
                                         

  .   17، ص  د العزيز، الوجيز يف سرية امللك عب خري الدين:   الزركلي) 1(
  .  9، ص  ، امللك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي يف اململكة  سعود.  د:  الدريب) 2(
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ومن عادته أنه كان قد خصص ساعة من صباح يوم اخلميس من كل أسبوع 
  . )1( " علماء الذين جيلهم فيباحثهم يف بعض املسائل الدينيةلالجتماع ببعض ال

 على مستوى عال من التدين والتمسك بكتاب اهللا وسنة - رمحه اهللا -لقد كان 
 ملتزما بآداب الشريعة اإلسالمية وتوجيهاا، كما يتضح من خالل خطبة ألقاها r نبيه

ري غفرية من الناس هـ علي مجاه1345مبكة املكرمة يف عشر ذي القعدة سنة 
كانت العرب قبل ظهور اإلسالم ذليلة خاضعة لسلطان الفرس، وملا بعث   "  :فقال
 أخضع العرب الفرس لسلطام، وقد مت ذلك لتمسكهم بكلمة التوحيد وهي ال r النيب

  . إله إال اهللا
لإلنسان مال وولد، وأقارب وأعمال، كل ذلك يذهب ما خال األعمال، واألعمال 

 فمن أحسن نيته مع اهللا فقد r ىل النية واإلخالص، واتباع كتاب اهللا وسنة رسولهحتتاج إ
كفاه الشر واملسلم ال يرقى إال بالدين، واهللا ال يعبد بالبهرجة، وإمنا يعبد باحلقائق، فإذا أنا 

  . )2(  "  محلتكم على ما يرضي اهللا فأبشروا باخلري والعكس بالعكس
د الفقي إىل أنه مسع امللك عبد العزيز يقول وقد دخل عليه ويشري األستاذ حممد حام

أنا عندي أمران ال أاون يف شيء  " :الشريف خالد بن لؤي عقب إطفاء فتنة الدويش
  : منهما، وال أتواىن يف القضاء على من حياول النيل منهما ولو بشعرة

 وسلم وبارك عليه، كلمة التوحيد ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، اللهم صل: األول
  . إين واهللا وباهللا وتاهللا أقدم دمي ودم أوالدي وكل آل سعود فداء هلذه الكلمة ال أضن به

هذا امللك الذي مجع اهللا به مشل العرب بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وكثرهم : الثاين
  . )3(  "  بعد القلة فإين كذلك ال أدخر قطرة من دمي يف سبيل الذود عن حوضه

 ومسه أول ما ومسه بقوة - رمحهما اهللا -نما حتدث امللك فيصل يف وصف والده وحي

                                         
  .  224 -322، ص  ، امللك الراشد جاللة املغفور له عبد العزيز آل سعود عبد املنعم:  الغالمي) 1(
  .   356، ص   املرجع السابق) 2(
  .  110، ص  ة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين، أثر الدعو  حممد:   الفقي) 3(
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أول املزايا اليت يتصف ا والدي قوة اإلميان، فما رأيته منذ نشأت قد  " :اإلميان فقال
  . )1( " ضعف إميانه باهللا أو ختلى عن ثقته بنصر اهللا

 بالدعوة والدعاة انطالقا -  رمحه اهللا-ومن هنا فال غرو أن يهتم امللك عبد العزيز 
من شعوره اإلمياين ورسالته اإلسالمية وأهدافه السامية لرفع راية التوحيد خفاقة عالية، 

 هـ 1351 يف خطبة ألقاها يف اليوم اخلامس من ذي احلجة لعام - رمحه اهللا -يقول 
األقوام، أنا أنا مبشر أدعو لدين اإلسالم ونشره بني  " :على وفود بيت اهللا احلرام يقول

داعية لعقيدة السلف الصاحل، وعقيدة السلف الصاحل هي التمسك بكتاب اهللا وسنة 
  .  وما جاء عن اخللفاء الراشدينr رسوله

أنا مسلم وأحب مجع كلمة اإلسالم واملسلمني، وليس أحب عندي من أن جتتمع 
وأسريت ضحية كلمة املسلمني ولو على يد عبد حبشي، وإنين ال أتأخر عن تقدمي نفسي 

  . )2( " يف سبيل ذلك
  :  االجتماعية:ثالثا

 سيئة - رمحه اهللا -لقد كانت أوضاع اجلزيرة العربية قبيل عهد امللك عبد العزيز 
للغاية، حيث كانت البالد جمزأة إقليميا وقبليا، تعاين من غلبة اجلهل واالحنراف وتتفشى 

ولعل فيما ذكره الشيخ سعد بن .  القبليةفيها البدع والضالالت وتتحكم فيها العصبيات
 مع جمموعة من العلماء يف رسالتهم املوجهة إىل زعماء اإلخوان - رمحه اهللا -عتيق 

لتذكريهم بنعم اهللا يعد وصفا دقيقا لوضع اجلزيرة قبيل عهد امللك، حيث جاء يف هذه 
هلية عريضة، وحالة اعرفوا نعمة ربكم واشكروه عليها فإنكم كنتم أوال يف جا " :الرسالة

عن احلق بعيدة، رؤساؤكم أكثرهم طواغيت كبار، وعوامكم جناة أشرار، ال تعرفون 

                                         
، ص   ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربية السعودية وأجناله يف صحافة عصره عبد احملسن:  اليوسف) 1(

،  حميي الدين:    القابسي-.  37، ص  ، من حياة امللك عبد العزيز  عبد العزيز:    األحيدب-.   111
  .   27ص ،  املصحف والسيف

  .  356، ص  ، امللك الراشد عبد املنعم:  الغالمي) 2(
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حقائق دين اإلسالم وال تعلمون من احلق إال مبا وى نفوسكم، مع ما كان بينكم من 
سفك الدماء وب األموال وقطيعة األرحام وتعدي حدود اهللا وغري ذلك من احملرمات 

ات، مث هداكم اهللا ملعرفة دينه والعمل بتوحيده وسلوك مسلك أهل اإلسالم وعظيم املنكر
  . )1(  " والتوحيد، وانتشرت بينكم كتب السنة واآلثار ومصنفات علماء اإلسالم

فكان الوضع االجتماعي آنذاك يمن عليه العصبيات القبلية بطبعها احلاد من حب 
قلة، وغالبا ما تتنافس القبائل املتجاورة مع الزعامة والسيادة، فكان لكل قبيلة زعامة مست

بعضها على أماكن الري وموارد املياه، وما حيصل بني هذه القبائل من ثأر واعتداءات 
  . جتعل هليب احلرب يف اشتعال دائم

لقد كان من أعظم مشكالت ابن سعود يف بناء دولة مستقرة،  " :يقول حممد املانع
م يف الصحراء وهي نزعة رجال القبائل احلادة إىل تلك املشكلة اليت واجهت كل زعي

  . )2(  " االستقالل، وحبهم للحرب وسرعة تغيري والءام
ومن هنا أدرك امللك عبد العزيز أمهية الدعوة والدعاة يف تصحيح تلك األوضاع 

ا  مب- رمحه اهللا -االجتماعية السيئة، واملؤاخاة بني القبائل وإزالة دعاوى اجلاهلية، فتمكن 
له من سطوة دينية، مبساعدة العلماء من استئصال ما يف هذه اجلزيرة من عصبيات 

أن الناس يف اجلزيرة بعامة ويف جند خباصة حيبون العلماء وحيترموم ظاهرا  "  وخباصة
وباطنا، فهم ال يقدمون على العامل أحدا من الناس وعندهم أن كلمة العامل من أشرف 

 وهذا االحترام جيعالن الناس ينقادون لتعاليم هؤالء العلماء وهذا احلبالكلمات مرتلة، 
  . )3( " ويقتدون م

                                         
  .  321/ 7الدرر السنية :  ابن قاسم) 1(
  .  71، ص   ، توحيد اململكة  حممد:  املانع) 2(
  .  38/ 1، الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز  حممد بن ناصر.  د:  الشثري) 3(
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  املبحث الثاين 
  مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة 

  : فيه فرعان
  :  ومنها، املظاهر الداخلية: الفرع األول

  : البناء: أوال
 على البناء - رمحه اهللا -إصراره فمن مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة 

وتنظيم شئون الدولة، فأسس دولة شوروية إسالمية مستقلة، ذات دستور قرآين، تستمد 
الكتاب والسنة، ومما كان عليه : أحكامها وأنظمتها وتشريعاا من املصدرين الرئيسني

  . السلف الصاحل من هذه األمة
اليات اإلسالمية اليت كانت موجودة  على إعادة تنظيم الو- رمحه اهللا -كما حرص 

 أول - رمحه اهللا -يف عصور االزدهار اإلسالمية، ومنها والية احلسبة ووالية املظامل فكان 
والة األمر السعوديني، الذي نظم احلسبة بشكل رمسي، فأنشأ هيئة األمر باملعروف والنهي 

ساس لديوان املظامل  هـ ويف نفس العام وضع حجر األ1346عن املنكر يف احلجاز سنة 
  . )1( " يف شكله األول والذي كان يعرف بصندوق الشكاوي

 بفتح املدارس ودور العلم، واستقدام املعلمني وإرسال - رمحه اهللا -كما اهتم 
البعثات إىل اخلارج وطبع الكتب وتوزيعها جمانا، وتوطني البادية، وتأمني طرق احلج 

املشاعر املقدسة وما يوفر الراحة والطمأنينة حلجاج بيت والعناية خبدمة احلرمني الشريفني و
  . اهللا احلرام وزوار املسجد النبوي الشريف

  :  مشوهلا البادية واحلاضرة :  ثانيا
فمن مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالدعوة واهتمامه ا، حرصه البالغ على نشرها 

ملدن دون غريها من األرياف أو  على قاطين ا- رمحه اهللا -وتبليغها، فلم تقتصر جهوده 

                                         
  .  198/ 1املرجع السابق ) 1(
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  . مواطن البادية
  : تكامل املؤسسات يف إجنازها :  ثالثا

 كما هي موجهة للحاضرة من خالل االهتمام بنشر - رمحه اهللا -بل كانت عنايته 
العلم ودعوة الناس إىل التوحيد اخلالص، ونبذ البدع واخلرافات، وتبصري الناس بأمور 

 - أيضا - والقضاة ورجال احلسبة وغريهم، كان اهتمامه دينهم، عرب توجيه العلماء
 خلطر البداوة على مبادئ الدعوة السلفية، وأن - رمحه اهللا -موجها إىل البادية إدراكا منه 

 - فاهتم )1(  اجلبلة اليت فطرت عليها القبائل أورثتها عادات وتقاليد تتناىف مع تعاليم الدعوة
 املساجد فيها وأرسل هلم العلماء والوعاظ واملرشدين للقيام  بإنشاء اهلجر وبناء-رمحه اهللا 

مبهمة اإلرشاد والتثقيف وغرس العقيدة الصافية يف نفوسهم وتعليمهم أصول دينهم 
  . اإلسالمي وأحكامه وتعليمهم القراءة والكتابة

كما توىل هؤالء العلماء القضاء والفصل يف منازعات أهل البادية وتصحيح ما لديهم 
  . ادات وتقاليد خمالفة للشرعمن ع

فقد ظهرت عناية امللك عبد العزيز من خالل تضافر اجلهود ملختلف املؤسسات 
الدينية يف جماالا املختلفة، كالقضاء واإلفتاء واحلسبة والتعليم الديين وغريها، للقيام مبهمة 

  . الدعوة إىل اهللا وتبصري الناس بأمور دينهم
 حتقيق هذه املهمة من خالل بث العلوم الشرعية وتعليم  ساهم يف- مثال -فالقضاء 

الناس وتثقيفهم إضافة إىل القيام مبهامه األساسية من فض املنازعات والفصل يف 
اخلصومات ملا كان يقوم به القضاة من مهمة اإلمامة واخلطابة يف املساجد وملا كانوا 

   .يتمتعون به من سعة يف العلم وحكمة يف الدعوة والتوجيه
 دورا كبريا يف نشر الدعوة - رمحه اهللا -كما أن للحسبة يف عهد امللك عبد العزيز 

اإلسالمية وحراسة القيم، ومراقبة أحكام الشرع، وإقامة الشعائر، وتوجيه الناس وحثهم 

                                         
  .  259/ 1به اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ش:   الزركلي) 1(
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  . على الطاعة بالقول والعمل، وباللني والشدة وفقا ملقتضيات احلال
 بدور مؤسسات التعليم الديين - رمحه اهللا -يز هذا، فضال عن اهتمام امللك عبد العز

 عددا من العلماء والوعاظ واملرشدين إىل - رمحه اهللا -يف الدعوة إىل اهللا، فقد أرسل 
 بإنشاء مؤسسات - أيضا -خمتلف املناطق واهلجر ليكونوا معلمني مفقهني، كما اهتم 
ة اإلسالمية، واليت خرجت فيما التعليم الديين مبراحلها املختلفة ومناهجها اخلادمة للدعو

  . بعد أعدادا كبرية من القضاة والدعاة واملعلمني والباحثني وغريهم
  :  إجالل علمائهـا ودعاا :  رابعا

فقد كان للعلماء والدعاة املقام األول عند امللك عبد العزيز، حيث كان يكربهم 
ر جلسائه، ويصغي إىل وجيلهم ويبالغ يف إكرامهم ويقدمهم علي إخوانه وأبنائه وكبا

آرائهم بكل قبول، وقل أن جيادهلم يف أمر يرون فيه ما ال يرى قبل أن يفسح اال هلم 
للمناقشة فيه فيما بينهم، فإن انفرد بعضهم أو أحدهم فيما يوافق رأيه، مل يستعجل يف 

  . األخذ مبا قال، وتريث إىل أن يقتنع اآلخر
 وال سيما آل الشيخ حفدة من قامت -صطنعة  غري م-وكان لكبارهم هيبة يف نفسه 

 يعين -ما لقيت الشيخ  " :على دعوته دعائم اململكة يف سابق عهدها، فقد مسع مرة يقول
  . )1( "  إال تصبب العرق من إبطي-عبد اهللا بن عبد اللطيف 

تا ومن الشواهد التارخيية لالحترام املتبادل بني امللك عبد العزيز والعلماء ختصيصه أوقا
وتبادل الرأي . معينة يف براجمه اليومية، وبراجمه األسبوعية السة العلماء واالستئناس م

 بل وزيارة كبارهم يف منازهلم والسؤال عنهم حال فقدام، وتفقد أحواهلم، )2( معهم
  . )3( وقضاء حوائجهم، واإلفادة من علمهم

م أنه كان يوصي أبناءه بعلماء ومن شدة تعلق امللك عبد العزيز بالعلماء وحمبته هل

                                         
  .  741/ 2املرجع السابق ) 1(
  .  324-322، ص  ، امللك الراشد عبد املنعم:  الغالمي) 2(
  .  740/ 2شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز :   الزركلي) 3(
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 - رمحه اهللا -املسلمني خريا، فقد جاء يف برقية أبرق ا لويل عهده آنذاك امللك سعود 
أوصيك بعلماء املسلمني خريا، احرص على توقريهم، وجمالستهم، وأخذ  " :بالنص احلريف
  . )1( " نصيحتهم

شاد ما عندهم يف جل ما يعرض ومل يتردد امللك عبد العزيز يف استشارة العلماء واستر
له، وجتلى ذلك بشكل واضح يف جملس الشورى، الذي وضع قواعده، وكان يضم خنبة 
من فضالء أهل العلم والرأي السديد أورد بعض أمسائهم األستاذ عبد الرمحن الرويشد يف 

يع وقد وجد هؤالء العلماء التشج. )2(  "  اجلهاد الفكري للملك عبد العزيز "  حبثه القيم
واملؤازرة من امللك عبد العزيز ألداء رسالتهم يف الدعوة إىل اهللا، وتبصري الناس بأمور 

  . دينهم ودنياهم
 يف رسالة بعث ا إىل اإلخوان يؤكد فيها على أمهية احترام العلم - رمحه اهللا -يقول 

ه، وترك فاآلن إخواين أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا وطاعت: "... والعلماء والتزام أقواهلم
مجيع أمر خيل عليكم يف دينكم ودنياكم، واسألوا أهل العلم وأحسنوا الظن باهللا مث م 

  . )3( " ...واتركوا خمالفتهم
  :   ومنها،  املظاهر اخلارجية:الفرع الثاين

   البالغ ودعم العمل اإلسالمي :أوال
 يف نشر الدعوة انطالقا من عاملية الرسالة احملمدية وإميانا بوظيفة الدولة املسلمة

 أمهية تبليغ هذه الرسالة وسعى يف نشرها - رمحه اهللا -اإلسالمية أدرك امللك عبد العزيز 
خارج حدود مملكته، أملًا يف مجع األمة حتت مظلة األخوة اإلسالمية وتنقية عقيدم 
وتصحيحها، وخباصة أن معظم البلدان العربية واإلسالمية كانت تعاين من سيطرة 

                                         
  .  159، ص  الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز:   الزركلي) 1(
، جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية   وث املقدمة للمؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيزمن البح) 2(

  .  14، ص   هـ1406
  .   658، املخطوطة رقم  ، قسم الوثائق دارة امللك عبد العزيز) 3(
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  . ار وويالتهاالستعم
  : وفيما يلي عرض موجز ألهم مظاهر الدعوة اخلارجية والعمل اإلسالمي

 استغالل مواسم احلج يف الدعوة إىل اهللا ونشر العقيدة الصافية بني وفود احلجيج - 1
القادمني من خمتلف أصقاع املعمورة، وتصحيح ما لدى بعضهم من مفاهيم خاطئة عن 

 يف حجاج اهلند فقال بعد أن محد اهللا وأثىن -رمحه اهللا  -العقيدة السلفية، فقد خطب 
  : عليه

أا ) ال إله إال اهللا(  إن أول ما يلزمنا من اإلسالم هو كلمة الشهادتني ومعىن الشهادة" 
تفيد إثبات وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل، ال يوجد إنسان غري مذنب ألن العصمة هللا 

ما ال ميكن معه صفح أو غفران وهو الشرك وحده، ولكن الذنوب على درجات، منها 
  . )1( "  باهللا

 بعث العلماء إىل خمتلف البلدان لنشر الدعوة السلفية والتعريف باملنهج - 2
اإلسالمي، وخباصة بعدما نشطت الفرق الضالة واملذاهب املنحرفة يف الترويج ملبادئها 

  . وأفكارها
ج اململكة الشيخ حممد بن عبد العزيز بن ومن أمثلة الدعاة الذين كان هلم تأثري يف خار

مانع حيث سافر للخليج وكان رئيسا لناد دعوي يف البحرين أنشأه احملسن مقبل بن عبد 
الرمحن الذكري لتحرير املقاالت وإعداد الردود على املنصرين الذين انتشروا يف أطراف 

 والتدريس واخلطابة فيها حنوا اجلزيرة العربية واخلليج العريب مث انتقل إىل قطر فتوىل القضاء
 ومن الذين أرسلوا للدعوة خارج )2( من ثالث وعشرين سنة وهو ينشر املنهج السلفي

عبد العزيز بن رشيد البداح الذي كانت له جوالت يف البالد اإلسالمية، فقد  " البالد
ن، وحبث سافر إىل العراق ومصر والشام واهلند وتركيا، واجتمع بأكابر علماء هذه البلدا

                                         
وة يف عهد الدع:  ، نقال عن الشثري  هـ1355/ 12/ 11، يوم االثنني  627، العدد   جريدة أم القرى) 1(

  .  280/ 1امللك عبد العزيز 
  .  830/ 3،  علماء جند خالل ستة قرون:  البسام) 2(
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 فلما رأى - رمحه اهللا -معهم واستفاد منهم، ويف آخر رحالته وفد على امللك عبد العزيز 
معتقده ونشاطه يف الدعوة بعثه إىل أندونيسيا لنشر الدعوة اإلسالمية هناك فرحل وقام 

  . )1(  "  مبهمته خري قيام
ر إسالمي،  إىل عقد أول مؤمت- إثر بيعته على احلجاز - رمحه اهللا - دعوته - 3

 باالعتصام وعدم الفرقة مث إدراكا ألمهية التواصل بني - تعاىل -استجابة ألمر اهللا 
فلىب دعوته تسعة ومخسون عضوا ميثلون العديد من . املسلمني يف توثيق عرى احملبة بينهم

مجعية اخلالفة اهلندية ومجعية العلماء اهلندية ومجعية أهل : اجلمعيات اإلسالمية، منها
ديث اهلندية ومجعية اخلالفة بوادي النيل ومجعية اإلرشاد اجلاوية ومجعية بريوت، ووفود احل

من مصر وفلسطني وجاوا وسويسرا والسودان ومن مسلمي روسيا وتركستان واليمن 
  . واألفغان ومندوب عن تركيا

وقد ترأس امللك عبد العزيز اجللسة األوىل للمؤمتر، اليت عقدت صبيحة يوم االثنني 
مث أدىل بعد ذلك بتصريح لوفد .  هـ1344السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 

  : العلماء اهلنود قال فيه
أعترف أمام اهللا وأمام كل املسلمني بأين ال أريد إال العودة إىل دين اإلسالم " 

الصحيح القومي، البعيد عن العقائد الوثنية اليت ليست من اإلسالم يف شيء وأن عقائدي 
هي عقائد أجدادي األطهار األتقياء، عاداتنا هي عادام، وشعائرنا هي شعائرهم، وإننا 
نعود يف كل شيء ألحكام القرآن الكرمي والسنة، وحناول أن نعيش كما عاش اخللفاء 
الراشدون، وكل ما نطمع فيه أن يتحد العلماء املسلمون فيتحد العامل اإلسالمي نريد أن 

اإلسالمي خضوعا تاما ألحكام القرآن تينا وأن خيضع العامل يكون احتادنا قويا م
  . )2(  "  والسنة
 حرص امللك عبد العزيز على تأكيد رابطة األخوة اإلسالمية وإبراز مسوها، رغم - 4

                                         
  .  45/ 2،   املرجع السابق) 1(
  .  50 - 49، ص  امللك الراشد:  الغالمي) 2(
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 ملشكالت العامل اإلسالمي - رمحه اهللا -تباعد األقطار واختالف اللغات مع تصديه 
أنا مسلم وأحب مجع كلمة  " : يتضح من قولهوعمله على توحيد كلمة املسلمني، كما

اإلسالم واملسلمني، وليس أحب عندي من أن جتتمع كلمة املسلمني ولو على يد عبد 
  . )1( "  حبشي، وإنين ال أتأخر عن تقدمي نفسي وأسريت يف سبيل ذلك

  اهتمام امللك عبد العزيز خبدمة احلرمني الشريفني يف مكة واملدينة، وتوفري وسائل- 5
  . الراحة للحجاج واملعتمرين والزائرين، وإزالة مجيع العقبات اليت تواجههم

.  على مساعدة املسلمني وتقدمي العون هلم- رمحه اهللا - حرص امللك عبد العزيز - 6
 هـ، واليت كانت تؤخذ من 1371 بإلغاء رسوم احلج عام - رمحه اهللا -ولعل قيامه 

2(  ا على صدق املساعدة وحسن القصداحلجاج يعد داللة واضحة، وشاهدا حي( .  
 اهتمام امللك عبد العزيز بنشر الثقافة اإلسالمية بني أبناء العامل اإلسالمي، من - 7

خالل طباعة الكتب والدينية وتوزيعها على املسلمني يف مشارق األرض ومغارا جمانا 
نسخة، وقد طبع الكثري ابتغاء مرضاة اهللا، فإن ما طبعه من هذه الكتب حوايل مائة ألف 

منها بلغات خمتلفة كاإلجنليزية واهلندية واجلاوية، كما طبع للقرآن الكرمي كتب تفسري 
  . )3( باللغة اإلجنليزية ومت توزيعها يف اهلند وأندونيسيا والبالد األوربية باان

  :  الدفاع عن العقيدة اإلسالمية:ثانيا
جلزيرة العربية وجتدد ضتها املباركة على يد ما من شك أن ظهور الدعوة السلفية يف ا

املغفور له امللك عبد العزيز، قد أثار حفيظة بعض اجلاهلني واحلاقدين على هذه الدعوة مما 
حدا م إىل التواطؤ على تشويه صورا الناصعة وعرقلة مسريا اخلرية، إما لدوافع سياسية 

 يوسف الدجوي الذي حشا جملة نور أو طائفية أو دينية أو ملصاحل شخصية كأمثال

                                         
  .   271، ص   املرجع السابق) 1(
  .   295، ص   املرجع السابق) 2(
:   ، الغالمي 219ربية السعودية ومهوم األقليات املسلمة يف العامل ص ، اململكة الع عبد احملسن.  د:  الداود) 3(

  .  389، ص  امللك الراشد
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اإلسالم مبقاالت متعددة يطعن فيها بعقيدة السلف الصاحل اليت دعا إليها أتباع الشيخ حممد 
  . )1( بن عبد الوهاب، وكمثل يوسف النبهاين الذي ألف كتابا عارض به الدعوة

يز بل إن بعض البالد اإلسالمية تزعمت هذه احلرب العدائية ضد امللك عبد العز
ودعوته السلفية، وسعت إىل تشويه صورا بني الدارسني يف هذه البلدان بزعم أن الدعوة 
اليت تنتهجها احلكومة السعودية ملة جديدة ابتدعها الوهابيون، ونشروا ذلك يف الصحف 
وكتب الثقافة اإلسالمية، بل وضمنوا مناهج التدريس يف هذه البلدان الطعن يف الوهابيني 

ين إمامهم األول، ووصفه مبا تربأ منه احلقيقة، بل ونشروا أوصاف اخلوارج والقدح يف د
 -  رمحه اهللا -وال شك أن هذا قد آمل امللك عبد العزيز . )2( ومحلوها على السعوديني

 -أشد اإليالم ملا تضمنته تلك الدعاوى من كذب وتزييف للحقائق، فحمل على كاهله 
  . دعوة السلفية، والذب عنها مهمة الدفاع عن هذه ال-رمحه اهللا 

يقولون إننا وهابية، واحلقيقة أننا سلفيون   " :يقول رمحه اهللا مؤكدا سلفية املنهج
 وليس بيننا وبني املسلم إال كتاب اهللا r حمافظون على ديننا نتبع كتاب اهللا وسنة رسوله

  . )r  "  )3 وسنة رسوله
ة إىل اهللا وقوتلنا قتاال شديدا لقد أوذينا يف سبيل الدعو  " :- رمحه اهللا -ويقول 

  . )4( " ولكننا صربنا وصمدنا
 أن قيض هلذه الدعوة من حيميها ويدافع عنها فضال عن - سبحانه -فمن رمحة اهللا 

تبصري الناس ا، فلم يقف العلماء مكتويف األيدي جتاه التعديات على هذه الدعوة 
 شبه علماء الضالل وتبني زيفها السلفية، بل ألفوا الكتب والنشرات اليت ترد دعاوي

                                         
  .  73، ص   الثورة الوهابية:   القصيمي) 1(
  .  170/ 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز :  الشثري) 2(
الدعوة يف عهد :  لشثري، نقال عن ا  هـ1365 / 12 / 12، الصادر يف  1132، العدد  جريدة أم القرى) 3(

  .  170/ 1امللك عبد العزيز 
الدعوة يف عهد :  ، نقال عن الشثري  هـ13499 /12 /12، الصادر يف   333، العدد   جريدة أم القرى) 4(

  .  170/ 1امللك عبد العزيز 
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  . ككتب الشيخ سليمان بن سحمان وغريه
 كما سبقت - بإرسال الدعاة إىل خارج البالد - رمحه اهللا -كما اهتم عبد العزيز 

 - ووجه اهتمامه .  للتعريف باملنهج السلفي ودحض الشبه املثارة حوله-اإلشارة لذلك 
 البالد اإلسالمية الذين أخذت أقالمهم تصول  إىل دعم العلماء السلفيني يف-رمحه اهللا 

وجتول يف مناصرة الدعوة السلفية والذب عنها كأمثال الشيخ حممد رشيد رضا، وحممد 
  . حامد الفقي، وحممد خليل اهلراس، وعبد الرمحن الوكيل وغريهم

فقد كان للشيخ حممد رشيد رضا جهود طبية يف مناصرة الدعوة السلفية وأتباعها، 
مقاالت عديدة يف صحف مصر وجمالا كصحيفة األهرام وجملة املنار يشرح فيها فكتب 

حركة الشيخ ومبادئها وأهدافها، وحالة أتباعها يف عصره وأم األمل الوحيد يف إعادة ما 
للمسلمني من عز وجمد ألن عقيدم تقوم على مبادئ اإلسالم الصحيح كما أنزله اهللا على 

  . )r )1 رسوله حممد
د ساعد امللك عبد العزيز حممد رشيد رضا وغريه يف متويل وطبع الكتب السلفية وق

 حممد حامد الفقي لطباعة عدد - رمحه اهللا -اليت تقوم بطباعتها مطبعة املنار، كما دعم 
  . كثري من الكتب على نفقته اخلاصة

شر الدعوة  بن)2(  ويف الشام قام الشيخ حممد جت البيطار بدعم من امللك عبد العزيز
  . السلفية من خالل نشاطاته الدعوية املتنوعة

وممن كان له جهد كبري يف نشر الدعوة السلفية يف سوريا والذب عنها الشيخ عبد 
القادر بدران الذي قام بتحرير العديد من املؤلفات يف نصرة الدعوة السلفية وخدمة الفقه 

  . ، وغري هؤالء كثرياإلسالمي، وأغلبها طبع على نفقة امللك عبد العزيز
وهذه والشك جهود عظيمة إذا قورنت بقلة اإلمكانات وصعوبة الظروف وبدائية 

  . االتصاالت واملواصالت
                                         

  .  39 / 0 -389، ص  ، رشيد رضا ودعوة الشيخ معمد بن عبد الوهاب حممد بن عبد اهللا:  السلمان) 1(
  .  434 - 327/ 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز :  الشثري) 2(
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  املبحث الثالث 
  عناية امللك عبد العزيز بوسائل الدعوة 

وهي وسائل متعددة ومتنوعة سامهت يف تبليغ الدعوة إىل اهللا، وتبصري الناس بشكل 
  : أبرزهانافع مثمر، ومن 

  : الكتب: أوال
 مدى أمهية الكتاب يف نشر الدعوة السلفية - رمحه اهللا -أدرك امللك عبد العزيز 
 إىل طبع نفائس الكتب اليت ختدم العقيدة - رمحه اهللا -فاجته . وتبصري الناس بأمور دينهم

الدعوة اإلسالمية، وتساعد يف نشر الوعي والثقافة اإلسالمية، وخباصة ما تضمن الذب عن 
  . اإلسالمية والدفاع عنها

 - بطباعة ما وصل إليه من كتب العلوم اإلسالمية املختلفة - رمحه اهللا -فقد أمر 
 وتوزيعها على طلبة العلم من أبناء هذه البالد، أو من املسلمني -على نفقته اخلاصة 

ى مائة ألف احملتاجني إليها يف خمتلف البالد اإلسالمية، فكان ما طبع من ذلك يربو عل
  . )1(  نسخة من الكتب املعتربة

 بشراء جمموعات أخرى كثرية من كتب التفسري واحلديث - رمحه اهللا -كما أمر 
  . )2( والفقه والتاريخ واألدب وغريها وتوزيعها جمانا

 دراسة قيمة عن عناية امللك عبد - رمحه اهللا -وقد أعد األستاذ عبد العزيز الرفاعي 
ب، تناول فيها تاريخ نشر الكتب وأماكن طباعتها وكيفية النشر، وختم العزيز بنشر الكت

  . )3( ذلك بثبت حيتوي على أمساء الكتب اليت طبعت على نفقة امللك عبد العزيز
 بطباعتها أو شرائها - رمحه اهللا -وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه الكتب اليت أمر 

  : وتوزيعها وفقا للبيان اآليت

                                         
  .  386، ص  امللك الراشد:  الغالمي) 1(
  .  339، الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ص  خري الدين:   الزركلي) 2(
  .   12، ص  عبد العزيز عناية امللك عبد العزيز بنشر الكتب:  الرفاعى) 3(
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  : التفسري
  . ابن كثري والبغوي: سري القرآن الكرمي لإلمامني تف-
  .  أوضح الربهان يف تفسري القرآن للمعصومي-

  : احلديث
  .  جامع األصول البن األثري-
  .  شرح ذيب سنن أيب داود البن القيم-
  .  معامل السنن للخطايب-
  .  خمتصر السنن للمنذري-

  : الفقه وأصوله
  . دامة كتابان املغين والشرح الكبري البن ق-
  .  روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة مع شرح البدراين-
  .  جمموعة املتون يف الفقه والتوحيد لبعض علماء جند-

  : الفتاوى
  .  جمموعة الرسائل واملسائل النجدية جلماعة من علماء جند-
  .  الدرر السنية يف األجوبة النجدية جلماعة من علماء جند-
  . ل وفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية جمموعة رسائ-
  .  خمتصر الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية-

  : التوحيد
  .  البن خزميةU  التوحيد وإثبات صفات الرب-
  .  جمموعة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب وآخرين-
  .  الثالثة األصول واألربعة القواعد للشيخ ابن عبد الوهاب-
  .  التوحيد لعبد الرمحن بن حسن فتح ايد شرح كتاب-
  .  كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل-
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  : األدب
  .  اآلداب الشرعية لشمس الدين بن مفلح-
  .  روضة احملبني البن القيم-

  : التاريخ
  .  البداية والنهاية البن كثري-
  .  طبقات احلنابلة البن أيب يعلى-
  ). تاريخ ابن غنام(   روضة األفكار-
  : دودالر
  .  الصواعق املرسلة البن القيم-
  .  تلخيص االستغاثة البن تيمية-
  .  الرد على املنطقيني البن تيمية-
  .  الضياء الشارق لسليمان بن سحمان-
  .  الصواعق الشهابية لسليمان بن سحمان-
  .  كشف الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب-

  . )1( وغريها كثري
بد العزيز بطباعة الكتب وتسخريها للدعوة اإلسالمية أن أمر كما بلغت عناية امللك ع

 بطبع الكثري من كتب أئمة السلف بلغات خمتلفة كاجلاوية واهلندية - رمحه اهللا -
اهلدية السنية باللغتني اهلندية واجلاوية، وتفسري القرآن : واإلجنليزية، ومن ذلك ترمجة كتاب
  . )2(  اهلند وإندونيسيا والبالد األوربية جماناالكرمي باللغة اإلجنليزية، وتوزيعها يف

                                         
 -253، ص  ، من حياة امللك عبد العزيز  عبد العزيز:    األحيدب-.   وما بعدها12، ص  املرجع السابق) 1(

،   امللك الراشد:   الغالمي-.  340 -328ص :   الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز:   الزركلي-.   256
  .  389 - 386ص 

  .  289الغالمى امللك الراشد ص ) 2(
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  :  التعليم:ثانيا
يتفق معظم الباحثني على أن التعليم يف جند قبل تويل امللك عبد العزيز كان على نطاق 

 - إذ كان التعليم معدوما عند قطاع كبري من سكان جند   " ضيق، وكانت الغلبة لألمية
  . )1( "  يف هذه املنطقة وكان نادرا بني فئات احلضر-البادية 

 وفق النماذج العلمية احلديثة بل كان يتم على - مع ندرته -ومل يكن هذا التعليم 
الطريقة التقليدية القدمية وهي ما تسمى بالكتاتيب حيث جيلس الطالب على األرض، 
ويباشر املعلم مهنته التعليمية باستخدام لوح خمصص للكتاب، أو االستعانة بأصبعه يف 

  . كتاب على األرض مث مسحها براحة يده عند تغيريهاال
ومل تكن هناك مدارس حكومية منظمة، وإمنا كان املسجد هو املدرسة األساسية وهو 
مركز اإلشعاع الفكري يف البلد وإن كان يقتصر على العلوم الدينية فقط، إذ كان يعقد 

 انتهاء الصالة، وكان إمام فيه ندوات عملية دينية يستمع إليها جمموعة من املصلني بعد
املسجد هو املدرس الذي يعقد حلقات الدراسة، وكثريا ما كان إمام املسجد يقوم مقام 
املدرس يف وقتنا احلاضر، إذ بعد االنتهاء من الصالة، أو يف فترة ما بني الصباح والظهر، أو 

كتابة وقراءة القرآن ما بني الظهر والعصر كان التالميذ جيتمعون حوله ويعلمهم القراءة وال
  . )2( واألمور الدينية

فبالد جند كانت بعيدة عن تيار العلم املنفتح على اخلارج بعكس احلجاز اليت هي 
  . مركز االحتكاكات مع اخلارج ملا كانت تتمتع به من مكانة دينية واقتصادية

 الدينية وكان األسلوب التعليمي املتبع فيها يتسم بنمط ثقايف قدمي يهتم بالدراسات
واللغوية، وأهم مراكز التعليم يف احلجاز كانت يف احلرمني يف مكة واملدينة حيث تعقد 

  . فيهما حلقات الدراسة
وقد أسست الدولة العثمانية يف احلجاز عدة مدارس شبه منتظمة يف كل من مكة 

                                         
  .   16، ص  ، الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، عبد اهللا بن صاحل د:  العثيمني) 1(
  .  64، ص  ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز ، عبد الفتاح  د:   أبو علية) 2(
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 إىل -ة  باعتبارها اللغة الرمسية للدول-واملدينة وجدة، وكان تدرس فيها اللغة التركية 
  . جانب بعض العلوم األخرى إال أن مثارها حمدودة
إن املعارف يف احلجاز يف أيام األتراك  "  :يقول حسني نصيف يف وصف هذه املدارس

ليست راقية ومل نر هلا أثرا سوى مدارس ابتدائية حكومية ال يستفيد منها العريب غري اللغة 
  . )1( " التركية وشيئا من املبادئ الدراسية

إن املدارس يف احلجاز   "  :ما عن التعليم يف زمن األشراف فكما وصفه نصيف بقولهأ
كانت ضئيلة وخصوصا يف آخر حكم احلسني فكأا كتاتيب صغرية، أضف إىل ذلك 
اختالل معاشات األساتذة من تأخري وتأجيل وما يف هذا من هبوط يف اهلمم وتقاعس يف 

  . )2(  " األفكار وانقباض يف النفس
تعليم يف اجلزيرة العربية قبل توحيد امللك عبد العزيز هلا كان غالبا ما يتسم بالنمط فال

التقليدي القدمي، وكان تعليما أهليا أكثر من كونه حكوميا وظل نظامه غري ثابت وال 
  . منظم

وما إن من اهللا على هذه البالد بامللك عبد العزيز حىت بذل قصارى جهده يف نشر 
 إدراكا منه ألمهية العلم يف - رغم أعبائه العظيمة ومهامه اجلسيمة -مية العلم ومكافحة األ

واالنفتاح على منجزات العصر احلديث، واألخذ بأسباب   " بناء شخصية الفرد واتمع
 جيمع يف طبيعته روح احلرب وروح السلم ال يقاتل الناس وال - رمحه اهللا -التقدم فكان 

  . )3( " ل ويقاتل اجلمود ويكافح التأخريعتدي عليهم وإمنا حيارب اجله
 لنشر العلم باعتباره ضرورة من ضرورات - رمحه اهللا -ومن هنا اجتهت جهوده 
  . احلياة وأساسا للتقدم والبناء

  : وفيما يلي عرض موجز ألهم مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالتعليم

                                         
  .  99 -97، ص   املرجع السابق) 1(
  .  111، ص   ، ماضي احلجاز وحاضره  حسني:  نصيف) 2(
  .   112، ص   املرجع السابق) 3(
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  :  إرسال العلماء إىل البوادي واهلجر- 1
 خطر البداوة على مبادئ دعوته السلفية مبا - رمحه اهللا - عبد العزيز لقد أدرك امللك

جبلت عليه تلك القبائل البدوية من فطرة أورثتها عادات وتقاليد تتناىف كلية مع تعاليم 
الدعوة ومعطياا احلياتية املثلى اليت تنشد صالح اتمع وتفاعل أفراده يف وحدة متماسكة 

ه أولئك البدو من خشونة يف الصفات وغلظة يف الطبع جتعلهم منضبطة فضال عما يشمم ب
أصعب من احلضر وأشد متنعا وأصلب تعنتا يف تقبل األوامر الصارمة واالستكانة للتعاليم 

  . اجلازمة
 إىل ج سياسة حكيمة وأسلوب أمثل يف معاجلة هذه - رمحه اهللا -ومن هنا اجته 

 البدو وصرفهم إىل ممارسة لون من احلياة ودرء هذا اخلطر يكمن يف توطني. املشكلة
املستقرة وتشكيلهم بالعقيدة اإلسالمية وتسليحهم بالعلم الشرعي بعد أن أمن هلم كل 
متطلبات األمن واملعاش واالستقرار مبا هيأ هلم من مناخ زراعي مالئم واالستكثار من 

ص لكل هجرة ما حفر آبار املياه وتوفري اآلالت الضرورية للحرث والزراعة كما خص
يالئمها من قوت ومساعدة حالة التعرض لآلفات والكوارث الطبيعية، كما أبقى لزعماء 
القبائل وذوي النفوذ مهامهم القيادية وما كانوا عليه من علو يف املرتلة وبسطة يف اجلاه 

  . )1( والنفوذ
ر اجلبل  أول هجرة استيطان يف قلب التجمع القبلي ما بني مش- رمحه اهللا -فاختط 

وبدو القصيم وبدو األحساء وعلى الطريق املؤدية إىل الكويت فأسس هجرة األرطاوية 
 هـ وسكنها أحد رؤساء حرب وهو سعد بن مثيب مث أعطيت لفيصل 1330عام 

  . )2( الدويش زعيم قبيلة مطري وأحد قادة اإلخوان
بطون ملختلف مث تواىل تأسيس اهلجر حىت بلغت مائة وثنتني ومخسني هجرة 

                                         
  .  42، ص  لعزيز آل سعود العبقرية يف التحرير والتوحيد والتضري، عبد ا عمر:  أبو زالم) 1(
  .  391 -387، ص   املرجع السابق) 2(
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 واستطاع امللك عبد العزيز من خالهلا أن يغرس يف نفوسهم العقيدة اإلسالمية )1( القبائل
 )2( وأن يقضي على الرتعة القبلية عندهم وأن يتصلوا ببعضهم بروابط األخوة اإلسالمية

بعد أن بعث هلم العلماء واملرشدين يعلموم القراءة والكتابة ابتداء من حروف اهلجاء، 
 اإلنسان إذا مر برجال تلك اهلجر يسمع هلم دويا كدوي النحل، واإلبل اليت حىت إن

كانوا يرعوا باعوها بأخبس األمثان اعتقادا منهم أن هذه اإلبل شغلتهم عن طاعة اهللا 
يا شاري   "  وأصبحت مدعاة لشقائهم يف الدنيا، فهم يعرضوا يف أسواق مدن جند قائلني

  . )3( " الشقا
باشر   " :رحياين مبينا مناذج من مناذج الدعوة اليت جها امللك عبد العزيزيقول أمني ال

ابن سعود إصالحه الكبري بالوسائل الدينية فكان يرسل املطاوعة إىل البادية ليعلموا أهلها 
دين التوحيد والفرائض ويزينوا هلم هجر ما هم فيه إىل ما دعاهم إليه من إميان 

  . )4( "  وأرض حيرثوايستشعرونه، وبيت يأوون إليه
وكان من هؤالء العلماء الذين أرسلهم امللك عبد العزيز للتعليم واإلرشاد يف تلك 
اهلجر الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ الذي وجهه امللك عبد العزيز إىل هجرة 
األرطاوية أول اهلجر وأمهها، واليت كان أمريها آنذاك فيصل بن سلطان الدويش وهو من 

رؤساء البادية وأرفعهم ذكرا وأصلبهم عودا، فجعل اهللا يف رحلة الشيخ اخلري أشهر 
والربكة حيث تبدلت طباع أهل البادية بفضل اهللا مث بالتوجيه احلسن الذي صري جفاءهم 
لطفا وغلظتهم لينا وجهلهم توحيدا وعلما، فصنعت هذه املواعظ البليغة والتوجيهات 

ه البادية اجلافية اجلاهلة قوة فتحت البلدان وأقامت الرشيدة والسياسة احلكيمة من هذ
  . )5( - رمحه اهللا -العمران حتت قيادة امللك عبد العزيز 

                                         
  .  196/ 3، من شيم امللك عبد العزيز  فهد:  املارك) 1(
  .  151، ص  ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز عبد الفتاح.   د:   أبو علية) 2(
  .   192/ 3امللك عبد العزيز فهد من شيم :  املارك) 3(
  .   261، ص   ، تاريخ جند احلديث أمني:   الرحياين) 4(
  .  83/1علماء جند خالل ستة قرون :  البسام) 5(
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كما بعث امللك عبد العزيز إىل اهلجرة نفسها الشيخ عمر بن سليم وذلك يف عام 
  . )1(  هـ ملا علم فيه من سعة العلم ورجاحة العقل وبعد النظر وحسن الدعوة1330
لشيخ حممد بن عثمان فقد أرسله امللك عبد العزيز إىل بلدة الغطغط معلما وواعظا أما ا

  . )2( ومرشدا فنفع اهللا بعلمه ودعوته
وقد كان هلؤالء العلماء وغريهم أثر كبري يف التعليم والتثقيف وتصحيح املنهج 

تشر إثر والسلوك، والتوجيه إىل العمل واجلهاد، والقضاء على البطالة اليت كادت أن تن
اإلقامة يف اهلجر حيث قام العلماء حبثهم على العمل والكسب وبينوا هلم منهج اإلسالم يف 
ذلك مستدلني بالنصوص الشرعية املرغبة يف العمل واحلاثة عليه مستشهدين بصحابة 

وقيامهم بأعمال التجارة والكسب والعمل دون أن يضعف ذلك من ) ص( رسول اهللا
  . )3( روحهم اجلهادية

كما كان هلؤالء العلماء أكرب األثر يف تصحيح مسار اإلخوان حينما فوق بعضهم 
 فواجهوهم بالدليل الشرعي واحلكمة - عن حسن قصد منهم -بشيء من الغلو والتشديد 

  . مما كان سببا يف اعتداهلم ورجوعهم عن غلوهم. واملوعظة احلسنة
س وأهل اهلجر بصفة خاصة جاء حىت إنه صدر نداء من كبار أهل العلم إىل عامة النا

  : فيه
من عبد العزيز بن عبد اللطيف وحسن بن حسني وسعد بن عتيق وعمر بن حممد بن 
سليم وعبد اهللا بن عبد العزيز وسليمان بن سحمان وحممد بن عبد اللطيف بن بليهد وعبد 

 حيبه ويرضاه الرمحن بن سامل إىل كافة اإلخوان من أهل اهلجر وغريهم وفقنا اهللا وإياهم ملا
  . وجعلنا وإياهم من حزبه وأوليائه آمني

                                         
  .  745/ 3املرجع السابق ) 1(
  .  898/ 3املرجع السابق ) 2(
، األمن يف عهد  عويضإبراهيم بن :   العتييب-.   263 - 262، ص  ، تاريخ جند احلديث أمني:  الرحياين) 3(

  .  170امللك عبد العزيز ص 
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إنكم تفهمون ما من اهللا به علينا وعليكم من : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
 فالواجب علينا وعليكم r نعمة اإلسالم، وجتديد هذه الدعوة إىل دين اهللا ورسوله

 ورسوله واجتناب ما ى عنه وال  واتباع ما أمر اهللا به- تبارك وتعاىل -الشكر هللا 
خيفاكم ما جرى من االختالف وكثرة الشبه اليت تلبس على الناس أمر دينهم فكان الناس 
هلذا السبب على حالة توجب الفرقة يف الدين فإن أكثر الناس قصدهم طلب اخلري وحمبة 

ري دليل من الكتاب الدين لكنهم يقعون يف أمور ختل يف دينهم ودنياهم ألم يأتوا عن غ
والسنة وال سؤال من عامل يعتمد عليه، فلما نبهوا على هذا اخلطأ وتبني هلم حقيقة ما هم 
عليه من الغلو الذي ال أصل له يف الدين رجعوا عنه إىل احلق الذي ال خالف فيه، فلما 
رأى ذلك منهم من مل يقف على احلقيقة اليت وقفوا عليها استنكروا ذلك فصار يشنع 
عليهم من غري علم وال سؤال من العلماء فهذا خطأ جيب الرجوع عنه إىل ما أمر اهللا إليه 

 كطهرة ملن يعرف ذلك ومن مل يكن من أهله فعليه بسؤال r من كتابه العزيز وسنة نبيه
  . العلماء

مث إن أسباب الفرقة يف الدين أنه يوجد أناس من طلبة العلم احلضر يدعون العلم وهم 
ون على بعض اإلخوان أمورا خمالفة وشبها باطلة فمن هؤالء املذكورين أناس جهال يلق

يكون قصدهم حسنا لكنهم ليسوا أهل علم قد اغتروا يف أنفسهم، ومنهم أناس قصدهم 
الظهور بني العوام مبظهر العلم ألجل أن يعرفوا ويصري هلم أتباع فهؤالء قصدهم شيء 

ر من احلكام والعلماء ذا االختالف والتغيري يف أمر جيب احلذر منهم، فلما حتقق أولو األم
الدين أحب أن يعقد جملس حيضره كل من عنده أدىن خالف أو شك يف أية مسألة من 
مسائل الدين حبضور علمائهم ووالة أمورهم حىت حيق احلق ويبطل الباطل وتكشف كل 

علها بعض اجلهلة أصال شبهة تعرض لذلك، مث سأل اإلمام العلماء عن هذه املسائل اليت ج
هل يطلق الكفر على بادية املسلمني الثابتني على دينهم : من أصول الدين وهي هذه

القائمني بأمر اهللا ويه أم ال؟ وهل يف احلضر األول ويف من هجر البداوة أخريا فرق أم ال؟ 
  ذبيحة احلضر األول واملهاجرين البداوة اآلن فرق حالل أو حرام أم ال؟ 
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ن تركوا البداوة أمر أو رخصة بأن يعتدوا على الناس الذين مل يتركوا البداوة وهل مل
  بأن يضربوهم ويهددوهم ويلزموهم ترك البداوة؟ 

وهل ألحد أن يهجر أحدا بدويا أو حضريا بغري أمر واضح أو كفر صريح أو شيء 
  من األعمال اليت توجب هجره بغري إذن ويل األمر واحلاكم الشرعي؟ 

لبس العقال والعمامة فرق يتفاوت فيه الالبسون إذا كان معتقدهم واحدا أم وهل يف 
  . ال؟

 ا وال - تعاىل -فجوابنا على هذه املسائل أا خمالفة للشريعة السمحاء ومل يأمر اهللا 
 وال يترتب عليها من اجلواب إال بيان فساد قول املعترض ا فحني اعترض على r رسوله

ذه املسائل وأمثاهلا ينهى ويزجر فإن تاب وأقر خبطئه عفي عنه، وإن املسلمني بشيء من ه
وعلى هذا فإن من يأمر . استمر وعاند وجب تأديبه ظاهرا بني املسلمني حىت يرتدع غريه

وينهى أو يعادي أو يوايل بغري أمر والة األمور واحلاكم الشرعي فإن من هذه حالته يكون 
  . )1( غري طريقة املسلمنيخمالفا للشريعة احملمدية وطريقته 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن اهتمام امللك عبد العزيز بالتعليم والتثقيف مل يقتصر على 
اهلجر فقط بل جاوز ذلك إىل خمتلف أحناء اململكة حيث أرسل هلا العلماء واملشايخ فأفادوا 

شر الدعوة ونصحوا ومن هؤالء العلماء الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي با
والتعليم يف جنوب اململكة ومكث عندهم حقبة من الزمن وعندما رجع ظل على صلة 

  : دعوية معهم عن طريق املراسلة، وكان مما كتبه إليهم هذه النصيحة
من حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ إىل من يراه من أهل القرى، ورؤساء القبائل من 

ين شهر، وقحطان، وغامد، وزهران، وكافة أهل اجلنوب وعسري، وامة، وشهران، وب
أهل احلجاز وغريهم، هدانا اهللا وإياهم لدين اإلسالم، وجعلنا وإياهم من أتباع سيد األنام 

  ... سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. آمني

                                         
  .  198 - 197، ص  من حياة امللك عبد العزيز:   األحيدب) 1(
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 وهي سنة تسع وثالثني وثالمثائة وألف من -فإنه ملا كان يف هذه السنة ) أما بعد(
 بعثنا اإلمام املقدم، والرئيس -ى صاحبها أفضل الصالة وأشرف التحية اهلجرة النبوية، عل

املفضل عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود أعلى اهللا سعوده، وأدام للمسلمني 
وجوده ألجل تعليمكم ما أوجبه اهللا عليكم وتعبدكم به من دين اإلسالم الذي معرفته 

واجلهل به واإلعراض عنه وعدم قبوله . جلنةوالعمل به والبصرية فيه سبب لدخول ا
فلما قدمنا بعض جهاتكم رأينا بعض أهلها قد جال م . واالنقياد له سبب لدخول النار

الشيطان واهلوى، ومتادوا يف الغي والطغيان واإلعراض عن النور واهلدى، وفرقوا أمرهم 
داعي الشبهات، فوقعوا وكانوا شيعا، وغلب عليهم اجلهل وإيثار الشهوات، واستجابوا ل

يف وادي جهل خطري، فهم على شفا حفرة من السعري، وغلب على أكثرهم االعتقاد يف 
أهل القبور واألحجار والغريان، وتعظيم أهل الصالح من املقبورين، وهذا هو دين أهل 

  . اجلاهلية األولني الذين بعث فيهم سيد املرسلني وإمام املتقني
نا الدعوة إىل اهللا باحلجج والرباهني، وهي طريقة النيب فلما رأينا ذلك وجب علي

األمني، وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعني، ومن سلك منهاجهم إيل يوم الدين، كما 
@ö  {: قال تعاىل è% ¾ÍnÉã» yd þí Í?äÎ6yô (#þqãã ÷ä r& í n< Î) «! $# 4 4í n? tã >ouéçÅÁt/ O$ tRr& Ç t̀Bur ÓÍ_ yèt6̈? $# ( z̀ » ys ö6ßô ur «! $# !$ tBur O$ tR r& 

z̀ ÏB öúüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# ÇÊÉÑÈ { )1(  وكتبنا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، والعقائد

من أهل القرى السلفية إىل القبائل والبلدان بعدما سفت عليها السوايف، وقل من يعرفهما 
والبوادي، نصحا هللا ولرسوله ولكتابه ولعباده املؤمنني، وصار بعض الناس يسمع بنا 
معاشر الوهابية وال يعرف حقيقة ما حنن عليه، وينسب إلينا ويضيف إىل ديننا ما ال ندعو 

  . إليه
ندعو فاعلموا أن حقيقة ما حنن عليه وما ندعو إليه وجناهد على التزامه والعمل به، أنا 

إىل دين اإلسالم، والتزام أركانه، وأحكامه، الذي أصله وأساسه شهادة أن ال إال اهللا 

                                         
  .  108:  سورة يوسف آية) 1(
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  . )1( " واألمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له
 أكرب األثر يف التعليم - رمحه اهللا -كما كان للشيخ عبد اهللا بن حممد القرعاوي 
 إذ قام بدعوة إسالمية سلفية صحيحة والتوجيه واإلرشاد ألبناء املناطق اجلنوبية يف اململكة

يف ذلك اتمع اجلاهل وفتح عندهم املدارس وركز لديهم االس العلمية وبث فيهم 
العقيدة السلفية فازداد إليه املتعلمون وانتشر التعليم هناك، وقد استطاع أن يستعني 

العقيدة السلفية ببعضهم على بعض حىت عم تلك املناطق يف امة واحلجاز العلم النافع و
والدين اخلالص وخترج على يديه كثري من طالب العلم الذين أصبحوا قضاة ومرشدين 

  . )2( ومدرسني وأئمة مساجد وخطباء جوامع فصار هلذه الدعوة أثر كبري ونفع عظيم
  : تأسيس املنشآت التعليمية - 2

هـ 1319رياض ضام لقد ظل اهتمام امللك عبد العزيز بالتعليم قائما منذ أن استرد ال
على السمة التقليدية مرسال العلماء والوعاظ واملرشدين إىل مواطن البادية نشرا للعلم 

 احلجاز يف عام دخول مكة وفتح إقليموخدمة للدعوة اإلسالمية، إىل أن مت للملك 
هـ، فبدأ يف تطوير برناجمه التعليمي بوصفه مدخال لتطوير اتمع وحتقيقا للدعوة 1343

األمر الذي يفرض على الدولة أن يكون هلا وجود .  قامت عليها ومن أجلها الدولةاليت
  . مؤثر يف العامل اإلسالمي واألسرة الدولية عامة وأال تكون يف معزل عنها

ومن هنا أدرك امللك عبد العزيز مدى احلاجة إىل حتقيق وثبة حضارية لتحقيق آمال 
الركب العلمي، وقد متكن يف وضع نظام جديد بالده، وسياسة تعليمية تستهدف اللحاق ب

  : للتعليم حتت إشراف هيئة حكومية وصوال إىل تطوير اتمع كما يؤكد ذلك ما يلي
 هـ عقب الفتح مباشرة إىل 1343 دعوة امللك عبد العزيز علماء مكة عام - 1

ل اجلهد أول اجتماع تعليمي يعقد يف تاريخ اململكة وقد حثهم يف ذلك االجتماع على بذ
  . لنشر التعليم وتنظيمه والتوسع فيه

                                         
  .  284/ 1الدرر السنية :  ابن قاسم) 1(
  .   632/ 2علماء جند خالل ستة قرون :  البسام) 2(
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 زيارة امللك عبد العزيز لكل من مدرسة الفالح واملدرسة الفخرية عام - 2
هـ أي بعد عام واحد من دخول مكة ودعمهما ماليا وعينيا، فكانت منه التفاتة 1344

ديدة لدى مثسجعة الفتتاح مدارس أهلية أخرى يف غري مكة، ويعرب هذا التربع عن رغبة ش
  . امللك املؤسس يف نشر العلم والتعلم

 إرسال امللك بعض مستشاريه كحافظ وهبة ويوسف ياسني للتفتيش على - 3
الكتاتيب اليت كانت موجودة يف مكة يف حينه ومعرفة احتياجاا ودعمها تقديرا وتشجيعا 

  . )1( جلهودها
يرية املعارف السعودية  مد- رمحه اهللا -هـ أسس امللك عبد العزيز 1344ويف عام 

فكان تأسيسها بداية لفترة انتقالية . )2(  للقيام باإلشراف على خمتلف شؤون التربية والتعليم
  . لبناء صرح ثقايف يف اململكة، وتثبيت قواعده على أسس املعرفة القومية والتربوية الصحيحة

يت كانت متثل ومل يقتصر اهتمام مديرية املعارف على املرحلة االبتدائية فقط ال
اخلطوات األوىل يف السلم التعليمي؛ بل جتاوزا إىل االهتمام بافتتاح مراحل أخرى متقدمة 

  : تلي التعليم االبتدائي ومنها
  :  املعهد العلمي السعودي-أ 

 هـ، باسم املعهد اإلسالمي، 1345وقد تأسس هذا املعهد يف مكة املكرمة عام 
إعداد معلمني متخصصني للتدريس يف املدارس وكان الغرض منه رغبة الدولة يف 

االبتدائية، فكان هذا املعهد حبساب ذلك الزمن يف مستواه يعد رافدا مهما ساعد يف إثراء 
احلركة التعليمية يف البالد، وكان الختيار األساتذة الذين عهد إليهم بالتدريس فيه أثر 

 يف النهضة العلمية يف ذلك احلني، مباشر يف حتقيقه لنتائج علمية ذات مردود ملموس األثر

                                         
 39، ص   التعليم األهلي ومسرية التعليم يف اململكة العريية السعودية، نور الدين حممد وآخر.   د:  عبد اجلواد) 1(

- 40  .  
  .   240، ص  اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز:   أبو عليه) 2(
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 واستمر هذا املعهد يف تأدية رسالته وختريج )1(  واملشاركة يف احلياة الثقافية بعد حني
  . )2(  هـ، حيث حلت حمله معاهد املعلمني1381املدرسني حىت عام 

وقد كان امللك عبد العزيز يتابع تطور هذا املعهد، وعندما خترجت أول دفعة منه سنة 
إنكم أول مثرة من غرسنا  " : هـ، التقى م امللك عبد العزيز وخطبهم قائال1349

الذي غرسناه باملعهد فاعرفوا قدر ما تلقيتموه من العلم واعلموا أن العلم بال عمل 
كشجرة بال مثر وأن العلم كما يكون عونا لصاحبه يكون عونا عليه، قليل من العلم يبارك 

  . )3( " فيهفيه خري من كثري ال يبارك 
  :  مدرسة حتضري البعثات-ب 

وهي أول مدرسة ثانوية باملفهوم احلديث، وقد أسست مبكة املكرمة، وكان الغرض 
منها اإلشراف على البعثات الطالبية املرسلة إىل اخلارج من أجل التخصص يف موضوعات 

  . )4( علمية متنوعة
 ذلك الوقت املبكر من عهد وال شك أن فكرة ابتعاث الطالب للدراسات اجلامعية يف

امللك عبد العزيز تؤكد بأن التعليم هاجس من هواجس امللك عبد العزيز ومثرة من مثار 
  . غرسه

  :  مدرسة دار التوحيد-ج 
 -هـ مبدينة الطائف بتوجيه خاص من امللك عبد العزيز 1364وقد تأسست عام 

بابا واعيا مؤهال لوظائف كان يهدف إىل تأسيس معهد ديين خيرج ش  "  حيث-رمحه اهللا 
القضاء والتعليم والعمل يف السلك احلكومي والوظائف الدينية، ال سيما وأن اململكة يف 

                                         
  .  48، ص  ، احلركة الفكرية والثقافية يف بالدنا عرب مائة عام عبد العزيز بن عبد اهللا:  السامل) 1(
  .  66، ص  يم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيزالتعل:   الدهيش) 2(
، من شيم امللك عبد  فهد:   املارك-.   273/ 1االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية :  بغدادي) 3(

  .   145/ 3العزيز 
  .  273/ 1االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية :  بغدادي) 4(
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 كما كانت )1( " بداية تأسيسها كانت يف أشد احلاجة إىل مثل هذا النوع من الرجال
  هـ، حيث1370منوذجا للمعاهد العلمية الدينية اليت افتتحت بعدها بست سنوات عام 

كان أوهلا يف مدينة الرياض حتت رئاسة مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت 
اململكة آنذاك، مث تعددت هذه املعاهد العلمية مما استوجب العمل على إتاحة جمال أوسع 

 هـ 1373وأعلى يف الدراسة أمام خرجيي هذه املعاهد، فكان إنشاء كلية الشريعة عام 
  . )2( عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاليت أصبحت نواة جام

ومما جتدر اإلشارة إليه أن جهود امللك عبد العزيز يف رسم السياسة التعليمية اجلديدة 
كانت تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة ومنهج حياة، وعليه جاءت غاية 

المية ونشرها وتزويد فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال وغرس العقيدة اإلس  " التعليم يف
املختلفة . الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية، وباملثل العليا وإكسابه املعارف واملهارات

  . )3(  " ويئة الفرد ليكون عضوا نافعا يف بناء جمتمعه
   البالغ والتوجيه :ثالثا

  : ويتجلى أبرزها يف اآليت
  :  إنشاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر- 1

إن الدولة السعودية دولة قامت على أسس إسالمية، ومن هنا فقد أولت جانب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر اهتماما عظيما منذ الدور األول هلا، إذ قد توىل الشيخ حممد 
بن عبد الوهاب مهمة احلسبة إىل جانب أعماله الدعوية األخرى، من اإلفتاء والقضاء 

، فنهض ذه املهمة الشريفة بعده أبناؤه - رمحه اهللا -ويف والتعليم وغريها حىت ت
وتالميذه، كما ورث اخللف من األمراء السعوديني أمانة سلفهم يف إقامة شرع اهللا وحتكيم 

                                         
  .   ، ص  ، امللك عبد العزيز والتعليم بدر الديب:   أبو رأس) 1(
  .  48، ص  ، احلركة الفكرية والثقافية يف بالدنا عرب مائة عام عبد العزيز بن عبد اهللا:  السامل) 2(
، ص  ، املنهج القومي يف الفكر والعمل ، امللك عبد العزيز واململكة العربية السعودية  عبد اهللا.  د:   التركي) 3(

100   .  
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 حيث تضامن العلماء واألمراء يف القيام مبهمة االحتساب، r كتاب اهللا وسنة رسوله
  . )1( يذ والردعالعلماء لتبيني أحكام الدين، واألمراء للتنف

وعندما فتح امللك عبد العزيز الرياض، مل تكن احلسبة ممارسة على املستوى الرمسي، 
إمنا كانت متارس على املستوى الفردي التطوعي من قبل بعض العلماء األجالء، كالشيخ 

  . عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ، الذي كان يقوم باحلسبة تطوعا يف مدينة الرياض
 أن استقرت األوضاع يف البالد واتسع نطاق احلكم كلف امللك عبد العزيز وبعد

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ليكون أول حمتسب مكلف يف الدولة السعودية املعاصرة، وقد 
زوده بأعوان ومساعدين منهم الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الرمحن بن 

إبراهيم آل الشيخ وإىل جانبهم عدد من اجلنود إسحاق آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف بن 
  . واألعوان اآلخرين

واستمر هؤالء يقومون باالحتساب أحيانا مبفردهم وأحيانا يستعينون ببعض املتطوعني 
 مما )2( الصاحلني، وكانوا رغم قلتهم يقومون بواجبات احلسبة على أكمل وجه وأحسنه

  . نكرات الظاهرةخدم الدعوة اإلسالمية وقضى على كثري من امل
وانطالقا من إميان امللك عبد العزيز بدور ويل األمر يف تنظيم والية احلسبة والقيام ا، 
فإنه مل يكتف بتنظيم هذه الوالية يف املدن الرئيسة، وإنشاء هيئات خاصة ا، بل إنه ال 

 القائم فيها يكاد يسمع عن قرية ليس فيها من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال وجه إىل
كتابا يأمره بتعيني رجال من أهل الصالح والتقوى هلذا األمر، كما يتضح ذلك من 

أنه   " :خطابه الذي وجهه إىل الشيخ عبد الرمحن بن عدوان يف شأن أهل مرات، جاء فيه
ذكر لنا ناس من مجاعة أهل مرات أنه ليس لبلدهم نواب يأمرون باملعروف وينهون عن 

 عقاال، فيهم خري يأمرون - أي أعضاء هيئة - تشوفون هلم نوابا -أن قال  إىل -.. املنكر

                                         
  .  192، ص   ، نظام احلسبة يف اإلسالم عبد العزيز:  املرشد) 1(
  .   726/ 2، احلسبة يف املاضي واحلاضر  علي بن حسن:  القرىن) 2(
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  . )1( " باملعروف وينهون عن املنكر على الوجه الشرعي
وظل اهتمام امللك عبد العزيز بأمر احلسبة يف تواصل مستمر كما يتضح ذلك من 

د من كبار  أثناء االجتماع مع علية القوم وأصحاب احلل والعق- رمحه اهللا -رسالته 
  : هـ، وهي ما نصها1355املوظفني يف شهر حمرم من عام 

جيب أن تنظروا يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تنفيذا ألمر اهللا وحفظا " 
كما جيب أن ننظف أنفسنا من األدران ونطهرها من كل األمور املخالفة، وندنو إىل .. له

  . اك عقوبة أشد من عقوبة الدينما يرضي اهللا وخناف عقوبته، إذ ليس هن
هذه البالد جيب أن تكون قدوة صاحلة للمسلمني يف كل عمل من أعماهلا، فنحن 
نطلب املساعدة يف هذا الشأن منكم ومن األهايل، نريد أن تكونوا أعوانا للحكومة يف هذا 

جبارية األمر، ألنه إذا كان اجلميع اتفقوا على درء املفاسد سهل العمل أما إذا كانت إ
  : صعب حلها وطال أمرها، وإن املساعدة اليت نطلبها هي

  . مساعدة األهايل: أوال
ترتيب طريقة لدرء املفاسد واحليلولة دون الفساد لنتمكن من إقامة الشرع : ثانيا

الشريف، فإذا عملنا هذا قمنا بالالزم، وهذا أهم ما جيب العناية به ألن الدنيا إذا كثرت 
أمهل فال فائدة ترجى منها، بل هذا هو أساس البالء، أما إذا عمر الدين خرياا، والدين 

  . ونفذت أوامره واجتنبت حمارمه صلحت الدنيا
 وأرجو أن تموا r فأنا أرجو أن تفكروا يف طاعة اهللا وخمافته واتباع سنة رسوله

  . )2(  "  باألمر اهتماما شديدا، فبإصالح هذه املسألة يصلح كل شيء
 حمبا للخري آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر كثري النصح - رمحه اهللا - وهكذا كان

واإلرشاد إلخوانه املسلمني حيثهم على شكر اهللا واحملافظة على شعائر اإلسالم والتناصح 
وجب علينا القيام على أنفسنا : "... يقول يف معرض رسالة وجهها لعامة املسلمني. بينهم

                                         
  .   887، املخطوطة رقم  ، قسم الوثائق دارة امللك عبد العزيز) 1(
  .  730/ 2، احلسبة يف املاضي واحلاضر  علي.  د:  القرين) 2(
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  ..  العزة والنصيحة إلخواننا املسلمنيباخلضوع والتضرع والشكر لرب
مث بعد ذلك رأيت بعض التغافل والتمادي يف أمر هذه الدنيا، وذكر يل أن الناس معهم 

وهذا شيء ما هو بدليل خري، فالرجاء أن تقوموا على . كسل يف الصالة واملبادرة هلا
كل على حسبه، وتؤدوا النصيحة للخاص والعام ... أنفسكم وتناصحوا إخوام املسلمني

العامل على قدر علمه وموقعه، وطالب العلم على قدر اقتداره، والباقي من كان يقدر يقوم 
مبا أوجب اهللا عليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر فعليه أن يقوم بذلك على قدر 

  . )1( " استطاعته على األمر املشروع
  :  تعيني القضاة وأئمة املساجد- 2

ضاء من أمهية كربى يف الفصل بني خصومات الناس وإقامة العدل بينهم نظرا ملا للق
 عناية فائقة واهتم - رمحه اهللا -وحتقيق األمن واالستقرار، فقد أواله امللك عبد العزيز 

 يتوىل اختيار القضاة بنفسه ممن عرفوا باخلريية - رمحه اهللا -بالقائمني به، فقد كان 
 العلمية، مث يرسلهم إىل خمتلف أقاليم الدولة وجيري هلم والرتاهة وحتققت فيهم الكفاءة
  . )2( مرتبات من بيت مال املسلمني

وقد كان هلؤالء القضاة دور بارز يف نشر الدعوة اإلسالمية وتبصري الناس بأمور 
دينهم، وتعليمهم، وبث العلوم الشرعية، إضافة إىل القيام مبهامهم األساسية من الفصل يف 

تابة العدل وإجراء عقود الزواج وغريها، مما جعل للقاضي املرجعية الدينية يف املنازعات وك
  . )3(  البلد وقبول االستجابة لرأيه يف خمتلف األمور

وغالبا ما كان هؤالء القضاة يقومون مبهمة اإلمامة واخلطابة يف املساجد، ملا كانوا 
  . النصح والتوجيهيتمتعون به من سعة يف العلم ونفاذ يف البصرية وقدرة على 

 مساحة الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ - على سبيل املثال -ومن هؤالء العلماء 

                                         
  .   888، املخطوطة رقم  ، قسم الوثائق  عبد العزيزدارة امللك) 1(
  .   62، ص  سعود امللك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي يف اململكة.  د:  الدريب) 2(
  .  63 -62، ص   املرجع السابق) 3(
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الذي عينه امللك عبد العزيز إثر فتحه للرياض إماما يف مسجد والده اإلمام عبد الرمحن 
الفيصل ملا اتسم به من كفاية وتقى، واستمر إماما وواعظا ومدرسا يف هذا املسجد فقام 

ك خري قيام، مث بعثه امللك عبد العزيز إىل هجرة األرطاوية لتثقيف البادية وتعليمهم بذل
وتوجيههم إىل وجهة اخلري يف معاشهم ومعادهم، إىل أن جعله امللك عبد العزيز إماما 

 هـ 1346 هـ، مث أسند إليه يف عام 1344وخطيبا يف املسجد احلرام وذلك يف عام 
م كبري ال يصل إليه إال من بلغ من النضج العلمي مبلغا منصب رئاسة القضاة وهو مقا

  . )1( كبريا، وصار لديه اخلربة والتجربة التامة
 مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وهو من بيت - أيضا -ومن العلماء القضاة 

علم وفضل ودين، حفظ القرآن الكرمي وهو مل يبلغ احلادية عشرة من عمره، مث شرع يف 
 -  عالمة جند يف زمنه -لعلم علي يد والده وعمه الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف طلب ا

  . والعديد من علماء الرياض
وملا رأى امللك عبد العزيز فيه الكفاية والسداد عينه مستشارا شرعيا يف تولية القضاء، 

 من وإبداء الرأي يف األمور الشرعية، كما كانت له جهود علمية كربى يف جمال الدعوة
 كما أسندت إليه )2( خالل دروسه التعليمية لطالبه علي اختالف مراتبهم وتباعد درجام

  . )3(  كثري من األعمال واملسؤوليات اإلدارية الدعوية
 الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن بليهد - أيضا -ومن العلماء البارزين يف جمال القضاء 

هـ فكان يتجول بينها لفصل 1333م الذي عني قاضيا لقرى القصيم وبواديها يف عا
 هـ حيث عينه امللك عبد العزيز قاضيا 1341القضاء، وإرشاد الناس وتعليمهم حىت عام 
  . يف مدينة حائل وما يتبعها من قرى وبوادي

هـ نقل الشيخ عبد 1344وحينما استتب األمر للملك عبد العزيز يف احلجاز عام 

                                         
  .  84- 82/ 1علماء جند خالل ستة قرون :  البسام) 1(
  .  90 - 89 / 1لماء جند خالل ستة قرون ع:  ينظر تفصيل هذه الدروس يف البسام) 2(
  .  90 / 1املرجع السابق ) 3(
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  . ةاهللا إىل رئاسة القضاة يف مكة املكرم
والشك أن تولية امللك عبد العزيز للشيخ عبد اهللا بن بليهد القضاء يف حائل حني 

 على - كما يقول ابن بسام -فتحها ومن مث توليته القضاء يف مكة حني فتحها تدل 
  : أمرين

  .  للرجال وسياسته احملنكة الرشيدة- رمحه اهللا -معرفة امللك عبد العزيز : األول
كمة السياسية اليت يتمتع ا الشيخ عبد اهللا بن بليهد ذلك أن سكان العقل واحل: الثاين

هاتني املدينتني حني فتحهما حمتاجون إىل مالطفة وتأليف وتطمني ألم مل يألفوا احلكم 
اجلديد وال يعرفون حقيقته ويتخوفون منه فهم يف حاجة إىل رجل له دراية وسياسة 

حلكم اجلديد حىت يألفوه ويعرفوه فكان الرجل وحنكة ليطمئنهم ويقرب ما بينهم وبني ا
 وملا - رمحه اهللا تعاىل -املختار هو هذا العامل العامل احلكيم عبد اهللا بن سليمان بن بليهد 

اشتهر أمر البادية على الناس بأمر الدين وصار منهم بعض الغلظة واجلفاء كان للشيخ عبد 
  . ماهللا دور كبري يف توعية الناس ووعظهم وإرشاده

من عبد اهللا بن سليمان آل بليهد إىل من يراه من ( :وقد جاء يف إحدى رسائله ما يلي
  . اإلخوان، وفقهم اهللا تعاىل لسلوك طريق مرضاته ومحاهم من الشيطان ونزغاته

سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد فاملوجب لتحرير هذا الكتاب هو النصح لكم 
ما يدخل عليكم بسببه من اخللل من دينكم من أمور تبلغنا والشفقة عليكم وتنبيهكم إىل 

عن أناس منكم يتكلمون بغري علم ويلزمون الناس مبقاالم ويقصدون بذلك اخلري واألمر 
باملعروف وسبب ذلك إساءة الظن بالغري وإحسان الظن بأنفسهم وقياس األمور برأيهم 

ود التنبيه إىل األمور اليت حصل وهذا أمر خطري وخموف وضرره على الدين كبري واملقص
فيها الغلط كالتعدي على الناس بالضرب والشتم وجعل ذلك من األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر فال شك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من واجبات الدين ولكن املتكلم 

يز بني آحاد فيه والقائم به حيتاج إىل علم حىت يكون أمره ويه على موجب الشرع ومي
الناس يف ذلك وما خيتص به والة األمور من إقامة احلدود املقدرة يف الشرع والتعزيرات 
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اليت يدخلها االجتهاد وقد ختتلف باختالف األحوال كما هو معروف عند أهل العلم ومن 
¡þqè=t«ó#)  {: أشكل عليه شيء من أمر دينه فالواجب عليه سؤال العلماء امتثاال لقوله تعاىل sù 

ü@ ÷d r& Ìç ø.Ïe%!$# bÎ) óOçGYä. üw tbqçHs>÷è s? ÇÍÌÈ  { )1(  وأما األمور اليت حتتاج إىل تنفيذ فيلزم رفعها إىل

ى وندين اهللا نواب اإلمام من األمراء وغريهم وستنفذ على موجب الشرع، فهذا الذي نر
به ونسأل اهللا الكرمي أن يهدينا وإخواننا املسلمني إىل سواء السبيل وصلى اهللا على نبينا 

  ). حممد وآله وصحبه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
كما أن من مشاهري العلماء القضاة يف عهد امللك عبد العزيز، والذين كان هلم جهود 

  : إصالحية ودعوية
  . )2( بن حممد بن سليم وقد توىل القضاء يف األرطاوية الشيخ عمر -
الذي كان قاضيا يف امعة وبلدان  الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري -
  . )3(  سدير
 الشيخ عبد اهللا بن عبد الوهاب بن زاحم الذي توىل القضاء يف هجرة الداهنة ومن -

لك عبد العزيز إىل رئاسة احملكمة هـ، حيث نقله امل1363مث قاضيا يف الرياض حىت عام 
  . )4( الكربى يف املدينة املنورة

  :   اإلعالم:رابعا
نظرا ملا للوسائل اإلعالمية من أمهية بالغة يف تكوين االجتاهات واملعتقدات، والتأثري 

  . واالستفادة منها وتسخريها خلدمة الدعوة اإلسالمية
- كما نص التمهيد هلا -ك عبد العزيز ومن هنا كانت السياسة اإلعالمية يف عهد املل

ودف إيل ترسيخ اإلميان  " تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وشريعة " 

                                         
  .  43:  سورة النحل آية) 1(
  .   583/ 3ينظر ترمجته يف علماء جند خالل ستة قرون ) 2(
  .   582/ 2ينظر ترمجته يف علماء جند خالل ستة قرون ) 3(
  .   583/ 2ينظر ترمجته يف علماء جند خالل ستة قرون ) 4(
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 يف نفوس الناس والنهوض باملستوى الفكري واحلضاري والوجداين للمواطنني، U باهللا
 ولرسوله وألويل وإىل تعميق مفهوم الطاعة هللا. وإىل معاجلة املشكالت االجتماعية وغريها

  . األمر، واحلض على احترام النظام وتنفيذه عن قناعة
يلتزم اإلعالم السعودي   "  : على أن- من السياسة اإلعالمية -وتنص املادة األوىل 

باإلسالم يف كل ما يصدر عنه، وحيافظ على عقيدة سلف هذه األمة، ويستبعد من وسائله 
  ". رعها للناس مجيعها كل ما يناقض شريعة اهللا اليت ش
أن اإلعالم السعودي يؤكد على أن الدعوة إىل  " وتنص املادة الثانية والعشرون على

اهللا بني املسلمني وغريهم قائمة دائمة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، ولذلك فهو 
يقوم بنصيبه يف أداء هذا الواجب اجلليل سالكا يف دعوته إىل اهللا سبيل احلكمة واملوعظة 

حلسنة معتمدا على خماطبة الفكر ومبتعدا عن كل ما من شأنه أن يثري حفائظ ا
  . )1( " اآلخرين

  : ومن تلك الوسائل اإلعالمية املستخدمة يف عهد امللك عبد العزيز ما يأيت
  :  الصحافة- 1

ساعد االستقرار السياسي الذي متتعت به البالد يف عهد امللك عبد العزيز على إجياد 
للنشاط الصحفي مما شجع على ظهور العديد من الصحف واالت اليت جو مالئم 

سامهت يف ضة البالد والوعي الفكري العام ومعاجلة قضايا اتمع املختلفة، ومن هذه 
  : الصحف واالت ما يأيت

  االسم   الصدورتاريخ
   أم القرىجريدة  هـ1343
   اإلصالحجملة  هـ1347
  احلجاز صوت جريدة  هـ1350

                                         
، ص  ، املنهج القومي يف الفكر والعمل ، امللك عبد العزيز واململكة العربية السعودية  عبد اهللا.  د:   التركي) 1(

101   .  
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   املنهلجملة  هـ1355
   املدينة املنورةجريدة   هـ1356
   النداء اإلسالميجملة   هـ1356
   احلججملة  هـ1366

   اليمامةجملة  )1(  هـ1372
 كان هلذه الصحف واالت دور رائد يف نشر الدعوة اإلسالمية ومعاجلة القضايا وقد

 اإلسالمية، حيث عملت هذه الصحف على إبراز الفكرية واالجتماعية من منطلق العقيدة
معامل الشخصية اإلسالمية وكيفية االرتقاء ا، واإلسهام يف حتقيق األمن واالستقرار 

  . للمجتمع وتوعية الناس وتصحيح مفاهيمهم
  :  اإلذاعة- 2

وهي من أقوى الوسائل اإلعالمية لسرعتها ومباشرا يف النشر اإلعالمي، وتيسر اقتناء 
  . هزا لدى عامة الناسأج

 علي االستفادة من تلك األداة - رمحه اهللا -ومن هذا املنطلق حرص امللك عبد العزيز 
اإلعالمية يف جمال التوعية والتثقيف والتوجيه، وترسيخ أسس الدعوة اإلسالمية يف العامل 

كانت اإلسالمي والتعريف بقضايا العامل العريب واإلسالمي والدفاع عنها، ومن هنا 
  : ستراتيجية اإلذاعة السعودية واضحة ثابتة كما تتحدد من أهدافها اآلتيةا

  .  ترسيخ العقيدة اإلسالمية بني أفراد األمة- 1
 وتوجيه الربامج خلدمة هذا r  التمسك مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله- 2

  . الغرض السامي
خبار الداخلية واخلارجية،  االلتزام بالصدق واألمانة، والواقعية يف نقل األ- 3

  . واالبتعاد عن املبالغة والتهويل

                                         
، الوجيز يف سرية  خري الدين:   الزركلي-.  475/ 1، الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز  حممد.  د:  الشثري) 1(

  .  236، ص  امللك عبد العزيز
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 االلتزام مببدأ أخالقي ملنهج إعالمي تسري عليه البالد، وذلك حينما تقرر عدم - 4
  . التعرض للغري عن طريق الشتم أو النقد

  .  بث تعاليم الدين اإلسالمي عرب موجات األثري- 5
المية من موقع املسئولية القيادية والدينية اليت  الدفاع يف القضايا العربية واإلس- 6

  . )1(  يتبوأها هذا البلد األمني
وهكذا انتشرت الدعوة يف خمتلف أحناء اململكة بفضل اهللا مث بتلك اجلهود العظيمة 
للملك عبد العزيز يف نشر التعليم وإنشاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإرسال 

تلف بلدان اململكة وهجرها واالهتمام بتعيني أئمة املساجد وخطبائها العلماء والقضاة ملخ
 ومعنويا، مع االستفادة من الوسائل اإلعالميةواالهتمام بأحواهلم املعيشية ودعمهم ماديا 

  . املتاحة

                                         
  .  16، ص  ، اإلعالم يف عهد امللك عبد العزيز حسن:  قزاز) 1(
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  املبحث الرابع
   آثار عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة 

 بالدعوة والدعاة آثار عديدة يف خمتلف -ه اهللا رمح-لقد كان لعناية امللك عبد العزيز 
  : اجلوانب، منها

  األثر العقدي : أوال
ويتمثل يف نشر العقيدة السلفية الصحيحة وتنقية عقائد الناس من أدران الشرك 
والوثنية، وما انتشر يف اتمع من خرافات وخزعبالت تغلغلت جذورها يف أعماق 

يز إىل االهتمام بإصالح جوانب العقيدة واعتبارها قضيته النفوس، مما حدا بامللك عبد العز
 بتوجيه العلماء والدعاة إىل االهتمام ببيان - رمحه اهللا-املنهجية األوىل، فانصبت جهوده

معامل العقيدة الصافية ومعاجلة الشركيات واخلرافات اليت اتسمت ا بعض التقاليد يف 
استولت احلكومة السعودية على "لك أنه ملا البادية ويف بعض املناطق احلجازية، ومن ذ
 هـ كان من أوائل األعمال اليت قام ا 344احلجاز ودخل امللك عبد العزيز جدة سنة 

هدم قبة حواء، وقفل الزوايا املنسوبة إىل الطرق الصوفية، وإبطال البدع اليت كانت سائدة 
 وهكذا جنح امللك )1( "  اهللاذلك الزمان، واليت كان يتقرب ا الناس كما يظنون إىليف 

عبد العزيز بتوفيق من اهللا مث بعنايته بالدعوة والدعاة يف إزالة مجيع مظاهر الشرك والوثنية 
  . واإلحلاد واألسباب املفضية إليها وتأسيس دولة قائمة على التوحيد اخلالص هللا عز وجل

عقائد الكفار من كما محى امللك عبد العزيز اململكة من أن يتسلل إليها شيء من 
 وقف وقفة صارمة - رمحه اهللا- حىت إن امللك عبد العزيز )2( نصارى وشيوعيني وغريهم،

ضد تيار اإلحلاد والشيوعية، معلنا متسك الدولة باإلسالم، وحمذرا من االجنراف يف تيار 
اإلحلاد يف الدين واخلروج عن اإلسالم : األول: أحذركم من أمرين  "  :اإلحلاد حيث قال

يف هذه البالد املقدسة، فواهللا ال أتساهل يف ومن هذا األمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا عن 
                                         

  .  152، ص  ، أعالم احلجاز حممد علي:  مغريب) 1(
  .  277/ 1، الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز  معمد.  د:  الشثري) 2(
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السفهاء : العقيدة اإلسالمية فليس له من اجلزاء إال أشده، ومن العقوبة إال أعظمها، الثاين
  . )1( " الذين يسول هلم الشيطان بعض األمور املخلة بأمن البالد وراحتها

  ري  األثر الفك:ثانيا
حيث سلمت اململكة بفضل اهللا مث جبهود علماء الدعوة السلفية اليت جددها امللك عبد 

 من أن يتسلل إليها شيء من األفكار اهلدامة واملبادئ املنحرفة اليت - رمحه اهللا-العزيز 
مما ختالف ( بليت ا كثري من البالد اإلسالمية كالقومية والعلمانية واالشتراكية وغريها

اليت دعا إليها أعداء اإلسالم وزرعوا بذورها بني أبناء املسلمني ) اإلسالم وأنظمتهمناهج 
 - وجندوا يف سبيل انتشارها الكثري من الوسائل اإلعالمية وخباصة الصحف السيارة

 فاجنرف يف تيارها بعض أبناء املسلمني )2(  كاملقطم واهلالل واملقتطف وغريها-آنذاك
غربية املادية، ودعوا إىل االرتقاء يف أحضان الغرب وحماكاته، واغتروا مبظهر احلضارة ال

ولكن امللك عبد . واعتربوا سبيل التقدم كامنا يف السري على مناهج الغربيني وتقليدهم
العزيز بإميانه الراسخ وفكره النري ونظره الثاقب أدرك فساد تلك الدعوى، وخباصة أا 

 على وجه حضارم األسود، وهو ما يتعلق جبوانب اقتصرت يف تقليدها وحماكاا للغربيني
السلوك واألخالق، دون االستفادة من عطاء احلضارة املعاصرة يف جانبها املادي، وإال 

يقولون إن املسلمني : "- رمحه اهللا-فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق ا، يقول
ا طريقة أمامهم إال أن يقلدوا يف تأخر وحبثوا ليجدوا طريقة لتقدم املسلمني فما وجدو

األوربيني، ولكنهم مل يقلدوا األوربيني فيما كان سببا لقوم ومنعتهم، بل قلدوهم فيما 
خيالف ما ينتسب إليه املسلم، وقلدوا مالحدم يف اإلعراض عن دين اهللا، مث هم بعد ذلك 

  . )3( "  يدعون أم مسلمون وأم يدافعون عن اإلسالم

                                         
  .   104، ص  ، املصحف والسيف  حميي الدين:  القابسي) 1(
  .  182، ص  ، الغزو الفكري  علي عبد احلليم:  حممود) 2(
 هـ نقال عن الدعوة يف عهد امللك عبد 1349 ذي احلجة 13 الصادر يف 333، العدد  جريدة أم القرى) 3(

  .  الشثري:  العزيز
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قد مضى عشرات السنني على الذين يدعون الناس يف السر : "- اهللا رمحه-ويقول
والعلن بالقول والعمل لتقليد األوربيني، ولكن من منهم عمل اليوم إبرة، أو صنع طيارة، 
أو اخترع بندقية، أو مدفعا، لقد قلدوهم فيما خيالف أمور دينهم، وحيسبون هذا طريق 

  . )1( " التقدم
 سدا منيعا أمام هذه التيارات الوافدة - رمحه اهللا-لعزيز وهكذا، كان امللك عبد ا

الفاسدة، كما كان سياجا مانعا ضد الغزو الفكري مبختلف أشكاله، حاميا هذه البالد من 
 -خماطره وآفاته، حمافظا على هويتهما اإلسالمية، حيث متكن العلماء والدعاة بتوجيه منه

 -يقول.  هذه التيارات وبيان زيفها وضالهلا من تأليف الكتب يف الردود على-رمحه اهللا
 رافضا تيار العلمانية بدعاواها الزائفة وشعاراا الرباقة ومنكرا دعوم فيما -رمحه اهللا

وغري خاٍف أنه قد صار يف آخر هذا الزمان دعوى للتمدن، وهي بال : "يتعلق بتحرير املرأة
الق ما حصل من الفساد يف وأقبح من ذلك يف األخ.. شك رقصة من رقصات الشيطان

أمر اختالط النساء بدعوى ذيبهن وترقيتهن وفتح اال هلن يف أعمال مل خيلقن هلا حىت 
وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فال واهللا ليس هذا ... نبذن وظائفهن األساسية

  . )2( " التمدن من شرفنا وعرفنا وعاداتنا
 من - وخباصة الشباب- العزيز حبماية جمتمعهويف الوقت نفسه اهتم امللك عبد
 بوضع نظام اجلمارك الذي مينع - رمحه اهللا-االنزالق يف مهاوي تلك التيارات، فأمر

فضال . )3( مبوجبه دخول الكتب والنشرات والتصاوير املخلة بالعقائد واألخالق وغريها
- ة الصافية والفكر النري بطباعة الكتب ونشرها مما حتمل العقيد- رمحه اهللا-عن اهتمامه 

  . -كما سبق بيان ذلك
   األثر العلمي :ثالثا

                                         
  .  78 ، ص وعبقرية الشخصية اإلسالميةعبد العزيز آل سعود :  ، عبد العزيز وحممد إبراهيم شعبان د:  شرف) 1(
  .   232، ص  سيف، املصحف وال  حميي الدين:  القابسي) 2(
  .  130، ص  ، جهود امللك عبد العزيز يف خدمة العقيدة اإلسالمية  عبد العزيز:  آل الشيخ) 3(
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فقد كان لعناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة آثار علمية كبرية من خالل ما قام 
به هؤالء الدعاة من التعليم والتثقيف والتوجيه واإلرشاد سواء يف املدن والقرى، حيث 

 خضم توحيد اململكة، أو يف اهلجر، حيث عمد الكتاتيب منتشرة يف هذه األماكن يف
امللك عبد العزيز إىل سكاا فأزال عنهم ظلمات اجلهل واألمية بنور العلم الشرعي الذي 
أضاءه العلماء والدعاة الذين استمروا يف أداء رسالتهم العلمية والدعوية وفقا للمنهج 

  . - رمحه اهللا-السلفي الذي جدده امللك عبد العزيز 
أمهية قصوى خاصة بعد أن بدأ " ذا عقلية فذة جعلته يويل التعليم - رمحه اهللا-انفك

ومل يكن األمر سهال، بل كان يف غاية الصعوبة، ليس فقط من . يف توطني البادية يف اهلجر
 -حيث احلصول على املعلمني وتوفري املنهج التعليمي الصحيح ومكان الدراسة، ولكن

اد الرغبة لدى سكان ألفوا حياة البادية لإلقبال على  من حيث إجي-وهذا هو املهم
الدراسة، لقد كان للقبيلة حياة خاصة هلا مضامينها االجتماعية ومنهجها، واملواصفات 

  . )1( " الطبقية لربوز أعضائها مل يكن التعليم من بينها
 -نه وتعاىل بعد توفيق اهللا سبحا-إال أن امللك عبد العزيز بعزميته الصادقة وفكره النري

استطاع أن يتغلب على هذه الصعويات، وأن يتحدى تلك املعوقات، حينما فكر يف ربط 
أما وإن : "- رمحه اهللا-البادية باألرض ليستقروا أوال مث ليتعلموا بعد ذلك، فكان مما قاله

القبائل البدوية هي سلسلة الدولة الفقرية وعمادها وسندها، فال مناص من ربطها باألرض 
صالا ا، وال مناص من إرغام هؤالء البدو على قبول ا حمكما، وحتكيم ربط

  . )2( " التعليم
 رمحه -أن امللك عبد العزيز  " والذي يسترعي االنتباه يف تاريخ تلك احلقبة الزمنية

 كان خيوض إىل جانب معارك توحيد البالد سياسيا وعسكريا معركة أخرى ال تقل -اهللا
شر العلم والثقافة والفكر، ويتجلى ذلك يف نشر كتب خمتارة من أمهية، وهي معركة ن

                                         
  .  377،   ، امللك عبد العزيز رؤية عاملية ساعد العرايب.  د:  احلارثي) 1(
  .   130، ص   ، أصدق البنود يف تاريخ عبد العزيز آل سعود عبد اهللا:  الزامل) 2(
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التراث اإلسالمي ومن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة، وكان امللك 
عبد العزيز يهدف من وراء هذا العمل تصحيح بعض املفاهيم السائدة وإذاعة علوم السلف 

  . )1(  "الصحيحة
 جند بدأ التعليم املنظم بإنشاء مديرية املعارف يف مكة حىت إذا ما مت ضم احلجاز إىل

 هـ إىل وزارة مستقلة، وشهدت اململكة 1373 هـ واليت حتولت يف عام 1344سنة 
خالل تلك الفترة ميالد صروح تعليمية كثرية، حيث بلغ عدد املدارس املنتشرة يف أحناء 

طالبا، منها ) 43734( هامدرسة يتلقى التعليم في) 326(  هـ1373اململكة يف عام 
 وبدأ )2( املعهد العلمي السعودي مبكة، واملعهد العلمي بالرياض، ودار التوحيد بالطائف

التعليم اجلامعي حني أمر امللك عبد العزيز بإنشاء كلية الشريعة يف مكة املكرمة عام 
 هـ، وأنشئت مدرسة لتحضري البعثات عام 1372هـ، وكلية املعلمني عام 1369
 هـ بقصد إعداد جمموع من الطالب البتعاثهم إىل اخلارج، وكان هلذه املدارس 1355

واملعاهد والكليات دور واضح يف إجياد طبقة مثقفة ثقافة واسعة أسهمت بشكل واضح يف 
  . تطور املسرية الثقافية والتعليمية

يؤسس  من خالل تطلعاته الكبرية أن - رمحه اهللا-استطاع امللك عبد العزيز "وهكذا 
بناء وطن شامخ، فيضع هذا الوطن على طريقة املعرفة بالرغم من املصاعب الكثرية 
واإلمكانات القليلة، ولكن اإلميان الراسخ واإلرادة القوية، واحلزم يف اختاذ القرارات عوامل 
مهمة يف تذليل الصعاب وقهر املتاعب، فكما محل راية التوحيد فقد محل كذلك مشعل 

 جوانب اجلزيرة وجعل التعليم يتخطى حواجز املدن ويتجاوز أسوارها إىل املعرفة، فأضاء
بعثات دراسية على حساب الدراسات اجلامعية والعليا داخل البالد وخارجها يف 

  . )3(  "  الدولة

                                         
  .  171، ص  ، املزلفات النادرة عن اململكة العربية السعودية واجلزيرة العربية فهد وآخرون.   د:   اريالسم) 1(
  .  522/ 2،  ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز خري الدين:   الزركلي) 2(
  .  49، ص  ، احلركة الفكرية والثقافية يف بالدنا عرب مائة عام عبد العزيز بن عبد اهللا:  السامل) 3(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  285

   األثر األمين :رابعا
فقد ظهر أثر عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة جليا واضحا يف حتقيق األمن 

قرار يف جمتمع اجلزيرة، بعد أن كانت مسرحا للجرمية، وكان األمن مفقودا يف واالست
أجزائها، والناس تعمهم الفوضى واالضطراب، ويغلب عليهم التمزق والتفرق واالنقسام، 
ويعج فيهم السلب والنهب وإزهاق األرواح حىت قيض اهللا هلذه اجلزيرة امللك املؤسس 

، فبدأ مسرية التوحيد ألقاليم اململكة على - رمحه اهللا-ز واإلمام العادل امللك عبد العزي
هدى الشريعة اإلسالمية العادلة، وجعل حتقيق األمن هاجسه األكرب وراحة املواطنني 

إين واهللا ال أقبل على بالدي وال على بالد املسلمني ما يضر م، : "خواطر نفسه، إذ يقول
والصغري كابين، وهذا ما أعاهد اهللا عليه وإين أرى الشايب منهم كأيب، والوسط كأخي، 

يعلم اهللا أن كل جارحة من ... مث أعاهدكم عليه، واحلقيقة ظاهرة للعيان كالشمس
جوارح الشعب تؤملين، وكل شعرة منه ميسها أذى تؤذيين، وكذلك الشعب فإنه يتأمل إذا 

 للنصح أصابين أي شيء، ولكن املصلحة العامة تضطرين بأن أقضي على من ال يصغي
  . )1( " واإلرشاد، وأن أجترع أمل ذلك حفظا لسالمة اموع

 قوله بفعله، حيث شرع يطبق أحكام هذه الشريعة الغراء تطبيقا - رمحه اهللا-فأيد
كامال عادال عن طريق العلماء األجالء الذين كانوا يتولون زمام القضاة، مع السعي يف 

ة الروح اإلميانية فيه وغرس الرقابة اإلهلية يف الوقت نفسه إىل إصالح اإلنسان ذاته وتذكي
جواحنه عن طريق التوعية الدينية من قبل علماء الدعوة السلفية الذين رأوا مع امللك عبد 
العزيز أمهية هذه اجلوانب يف حتقيق األمن واالستقرار يف اتمع واستئصال نزعات اإلجرام 

يجة لغياب سلطان الشرع فاستساغت القتل يف بعض النفوس الشريرة اليت ألفت العدوان نت
والسلب والنهب دون وازع أو رادع، حىت أصبحت اجلزيرة بفضل اهللا واحة وارفة باألمن 
واالستقرار، رغم اتساع رقعتها وتعدد مناطقها، بشهادة الكثري من الباحثني وحىت من غري 

                                         
عبد :   الغالمي-106.   291 - 268، ص  ، امللك عبد العزيز رؤية عاملية ساعد العرايب.   د:  احلارثي) 1(

  .  281، ص  ، امللك الراشد املنعم
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  . )1( املسلمني
 اجلزيرة قبل العهد السعودي، وال يزال الناس يذكرون كيف كان األمن خمتال يف

  . فاحلجاز مثال مضرب األمثال يف كثرة اجلرائم وشناعة اإلجرام
فقد كان املسافر فيه كاملقيم ال يأمن على ماله وال على نفسه يف بدو أو حضر، يف 
ار أو ليل، وكانت الدولة ترسل مع رعاياها من احلجاج قوات مسلحة لتأمني سالمتهم 

هم، حىت طبقت الشريعة اإلسالمية على يد املغفور له امللك عبد العزيز، ورد االعتداء عن
فانقلبت احلال بني يوم وليلة، وساد األمن البالد وانتشرت الطمأنينة واالستقرار بني 
املقيمني واملسافرين، وانتهى عهد اخلطف والنهب والسلب وقطع الطريق، وأصبحت 

ف أخبارا تروى فال يكاد يصدقها من مل اجلرائم اليت كانت ترتكب يف عهد األشرا
يعاصرها أو يشهدها، فبعد أن كان الناس يسمعون أشنع األخبار عن اإلجرام يف احلجاز، 
أصبحوا يسمعون أعجب األخبار عن استتباب األمن واستقرار النظام، فهذا يفقد كيس 

يسه، كما فقد منه نقوده يف الطريق العام فال يكاد يذهب إىل دار الشرطة ليبلغ حىت جيد ك
  . )2( معروضا للتعريف عليه

وكان هذا بفضل اهللا مث بتطبيق حدود الشريعة بعدل وحزم دون تردد أو اون، فقد 
حدث ذات مرة يف عهد امللك عبد العزيز أن ثالثة أشخاص من أُسر هلا وزا ومكانتها يف 

ار فأحيلوا إىل احملكمة البالد اشتركوا يف قتل صديق هلم عمدا مع الترصد وسبق اإلصر
الشرعية الكربى، فأصدرت حكمها بإعدامهم؟ لثبوت قتلهم اين عليه بالوجه الشرعي، 
فتدخل أعيان البالد ووجهاؤها إلنقاذ حيام، والتمسوا من امللك تأجيل تنفيذ حكم 

تول اإلعدام فيهم ملدة أسبوع واحد، حىت يتسىن هلم بذل اجلهود والتوسط لدى أولياء املق
يف سبيل احلصول على تنازهلم عن حقهم الشخصي، مقابل أي مبلغ من املال يطلبونه، فما 

 إال أن أمر بسرعة تنفيذ حكم اإلعدام يف القتلة الثالثة، ونفذ فيهم - رمحه اهللا-كان منه
                                         

  .  653/ 1، الشريع اجلنائي اإلسالمي  عبد القادر:  العودة) 1(
  .  23، ص   ، القصاص يف اإلسالم مجيل:   امليمان) 2(
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احلكم ضربا بالسيف، وعلقوا يف موضع بارز على واجهة مقر األمن العام، املواجه للحرم 
ريف ملدة ست ساعات، ومل يأبه مبكانة أهل اجلناة، وال مبرتلة أعيان ووجهاء املكي الش

البالد الذين توسطوا يف تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام يف وقت كان أحوج ما يكون إليهم 
öNä3s9  {فيه، وكأن كل ما قاله هلم  ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9 $# ×o4quäym {  )1( وقد كان لتنفيذ حكم 

اإلعدام يف هؤالء القتلة أعمق األثر يف استتباب األمن بصورة أكثر فاعلية وألن املواطنني 
يف احلجاز يف التاريخ املعاصر مل يشهدوا تنفيذ حكم إعدام ثالثة أشخاص مقابل قتلهم 

القضية من حتقيق وحكم شرعي، وتنفيذ شخصا واحدا، وبالسرعة اليت انتهت فيها مراحل 
  . )2( " حيث مل يكن قد مضى على اكتشاف احلادث وتنفيذ احلكم سوى ثالثة أيام

 بأي شخص مهما كان مركزه أو ماله أو جاهه أو صفاته ومل - رمحه اهللا-فلم يأبه
يسمح بتمييز شخص عن آخر أمام حدود اهللا ومل يكن يهدف من وراء هذا احلزم يف 

 حدود اهللا سوى تطهري هذه النفوس اليت ألفت العدوان واإلجرام فاستساغت القتل تطبيق
  . والسلب والنهب

 يف مشارق األرض ومغارا على اختالف جنسيام )3( من هنا يكاد جيمع الكتاب"و
ولغام وتفاوت مشارم وتباين منازعهم على أن األمن واالستقرار اللذين نعمت ما 

 واللذين أصبحا مضرب - رمحه اهللا-ية السعودية يف عهد امللك عبد العزيز اململكة العرب
األمثال يف مجيع األوساط الدولية كانا نتيجة لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وتنفيذ أوامر 

من شهادة املؤمتر الثاين والثمانني لرؤساء الشرطة يف ( وال أدل على ذلك. الشرع احلنيف
دينة ميامي يف والية فلوريدا بأن اململكة العربية السعودية هي أقل دول العامل، والذي قد مب

                                         
  .   179:   ة البقرة آيةسور) 1(
عبد .   د:   التركي-110.   290 -268، ص  ، امللك عبد العزيز رؤية عاملية  سعاد العرايب.   د:  احلارثي) 2(

  .  93، ص   ، األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم اهللا
  .  194/ 2من شيم امللك عبد العزيز :  املارك) 3(
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  . )1( " العامل جرمية وأكثرها أمنا
   األثر االجتماعي :خامسا

ويتمثل يف حتقيق مبدأ األخوة اإلسالمية، حيث استطاع امللك عبد العزيز مبا منحه اهللا 
قضي على الرتعات القبلية وما من حكمة وفطنة وحب للخري ونصرة للدعوة السلفية أن ي

إن من  " :بينها من صراع وقتال، وكراهية واعتداء، وظلم وحقد، يقول فهد املبارك
يعرف العهد املاضي الذي عاشه أولئك البدو، كيف كانت عليه حيام االجتماعية اليت 
م موجز ما يقال عنها، أا قامت على التعصب القبلي اجلاهلي األعمى، وافتراس قويه

بأيديهم عن طريق ما يعرف بالغزو، أو باحلنشلة، أو لضعيفهم، واستباحة ما يقع 
  . )2( " احليافة

 بفضل اهللا مث جبهود علماء الدعوة أن يؤاخي - رمحه اهللا-فاستطاع امللك عبد العزيز 
بني هذه القبائل املتناحرة املتصارعة، وأن يزيل عنها دعاوي اجلاهلية حىت صار الواحد 

بعد التزامه بالدين ال يقول أنا من قبيلة فالن، بل يقول أنا من اإلخوان، وأصبح منهم 
بل إم ينكرون على من يفتخر بقبيلته ويقولون هذا من ) أنا أخو من أطاع اهللا( شعارهم

اإلسالم يجب : دعوى اجلاهلية ويؤدبون فاعله، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيقول
 مبا له من سطوة دينية مبساعدة العلماء من - رمحه اهللا-مللك عبد العزيز ما قبله، ومتكن ا

استئصال ما يف هذه اجلزيرة من عصبيات وتعصبات، ومجع الدين احلنيف بني الغايات 
الناس عن هذه العصبيات بنشر الدعوة وأعمال اإلعمار واملنافع واألفكار وانشغل 

  . )3( واإلنشاء
 من حتقيق مبدأ األخوة اإلسالمية بني أفراد - رمحه اهللا-زيز وكما متكن امللك عبد الع

 رمحه -رعيته، فقد استطاع أن يوطد أواصر املودة واحملبة بينه وبني رعيته، حيث حرص

                                         
  .  148 - 147/ 1 عهد امللك عبد العزيز ، الدعوة يف  حممد.  د:  الشثري) 1(
  .   124، ص  ، توحيد امللك العربية السعودية عبد اهللا:   احلقيل) 2(
  .   122، ص   املرجع السابق) 3(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  289

 على رفع احلجب بينه وبينهم، فنهج سياسة الباب املفتوح لكوا أيسر السبل -اهللا
عرض هلم من مشكالت وأزمات، للتعرف على مهوم املواطنني وحوائجهم، وحل ما ي

 مؤكدا التزامه ذا املنهج يف كلمته اليت وجهها إيل الناس مبناسبة انتهاء - رمحه اهللا-يقول
ح ونتعاهد، ويطلع صاملقصد من اجتماعنا الليلة أن نتنا: " هـ1355موسم احلج عام 

قضي بأن أنا ال أحب أن أشق على الناس ولكن الواجب ي.. كل منا على ما عند اآلخر
أصارحكم بأننا يف أشد احلاجة إىل االجتماع واالتصال بكم لتكونوا على علم تام مبا 
عندنا، ونكون على علم تام مبا عندكم، وأود أن يكون هذا االتصال مباشرة ويف جملسي 
لتحملوا إلينا مطالب شعبنا ورغباته، وحتملوا إىل الشعب أعمالنا ونوايانا، إين أود أن 

 بالشعب وثيقا دائما؛ ألن هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشعب، لذلك سيكون يكون اتصايل
  . )1( )جملسي مفتوحا حلضور من يريد احلضور

وقد كان هلذا النهج الذي صار عليه امللك عبد العزيز ومن بعده أبناؤه الربرة األثر 
التالحم بني الكبري فيما تعيشه اململكة من تطور كبري قائم على روح التعاون والتفاهم و

  . )2( الدولة واملواطنني
   األثر االقتصادي :سادسا

 كاد أن يتسبب يف انتشار البطالة - يف بداية أمره-وذلك أن مشروع توطني البادية
بني أهل اهلجر إثر بيعهم ملواشيهم وتفرغهم للعبادة، وانصرافهم عن أعمال الرعي ونتائجه 

ىل استشارة العلماء يف هذا الوضع املؤمل، فأشاروا االقتصادية، مما دعا امللك عبد العزيز إ
عليه ِبحثِّ أهل اهلجر على العمل والكسب، وتزويد الدعاة واملرشدين بكتب التاريخ 

  . وأخبار السلف الصاحل اليت تدل على قيامهم باألعمال التجارية والزراعية وغريها
سالمي يف الترغيب حنو العمل فقام هؤالء الدعاة بنشر هذه األفكار، وإبراز املنهج اإل

 ممن عملوا يف اال r االقتصادي واحلث عليه، وضرب األمثلة من صحابة رسول اهللا
                                         

  .  397/ 1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز :   الشثري-.   262، ص   ، تاريخ جند احلديث أمني:   الرحياين) 1(
  .  48، ص   لسعوديون واحلل اإلسالمي، ا حممد جالل:  كشك) 2(
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 وعثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وغريهم من t االقتصادي كأيب بكر
 الذين سجل هلم التاريخ أعماهلم التجارية وإنفاقهم - رضوان اهللا عليهم أمجعني-الصحابة
  .  يف سبيل اهللاخلريي

وقد أفلح هؤالء الدعاة يف ترغيب أهل اهلجر للعمل يف خمتلف ااالت االقتصادية 
  . )1( دون أن تضعف فيهم روح اجلهاد وحب االستشهاد

   األثر السياسي :سابعا
بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بتمسك امللك عبد العزيز بالعقيدة اإلسالمية وعنايته 

 أن حيمي - رمحه اهللا- وجهود علماء الدعوة املخلصني، استطاعU بالدعوة إىل اهللا
اململكة من االستعمار األجنيب الذي بليت به البالد اإلسالمية، وعاشت الويالت من 

 خبطورة االستعمار يف حماربة اإلسالم، وجتهيل املسلمني - رمحه اهللا-جرائه، إلدراكه
ساليب عديدة ظاهرها الرمحة وباطنها بدينهم، والسيطرة على مكتسبام وثروام بأ

  . العذاب
ن إىل هذه األساليب االستعمارية ووعاها، ط ف- رمحه اهللا-ولكن امللك عبد العزيز 

فحمى البالد من مكرهم وصاا من عبث خمططام وتأمل لواقع إخوانه يف اتمعات 
العرب هم : "-رمحه اهللا -العربية واإلسالمية اليت هيمنت عليها القوى االستعمارية، فقال

الضحية واجلاين على نفسه جبهله، فإذا وعى العريب مصاحله، وإذا تعلم يدافع عن هذه 
املصاحل، ويسد الثغرات اليت ينفذ منها االستعمار، أما اإلنكليز فهو االستعمار املغتصب 

  . )2(  "  الظامل
تعمار يف يوم من وهكذا بقيت اململكة بفضل اهللا دولة مستقلة مل ترضخ لنري االس

األيام، وستبقى هلا االستقاللية دوما وأبدا بإذن اهللا، نسأل اهللا أن حيفظها حبفظه، ويكألها 
  . بعنايته، يف ظل رعاية قيادا احلكيمة

                                         
  .  35/ 13البخاري مع الفتح :  انظر) 1(
  .  )رجع: (  مادة  ،1 /365ذيب اللغة لألزهري:   ينظر) 2(
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  اخلامتة 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني 

  :  وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعدوأشرف الدعاة نبينا حممد
فمن خالل االستعراض املوجز هلذا البحث املختصر حول عناية امللك عبد العزيز 

  : بالدعوة والدعاة وآثارها ميكن استخالص النتائج اآلتية
 أن عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة جاءت انطالقا من شعوره اإلمياين -1

فه السامية لرفع راية التوحيد خفاقة عالية، كما جاءت امتدادا ورسالته اإلسالمية وأهدا
صادقا للنهج القومي الذي سلكه سلف هذه الدولة من آبائه وأجداده بدءا من اإلمام حممد 

  .  الذي آزر الدعوة اإلصالحية يف جند وساندها بصدق وإخالص- رمحه اهللا-بن سعود 
وة والدعاة هلا وجهان مشرقان داخلي  أن مظاهر عناية امللك عبد العزيز بالدع-2

 يف وضع - رمحه اهللا-وخارجي، فعلى الصعيد الداخلي ظهر حرص امللك عبد العزيز 
البناء الدعوي واالهتمام بشمولية الدعوة ملختلف سكان اجلزيرة من بادية وحاضرة، مع 

واالحترام تكامل خمتلف املؤسسات الدينية يف إجناز اجلهود الدعوية، فضال عن اإلجالل 
  . لعلماء الدعوة ودعاا

أما على الصعيد اخلارجي فإنه انطالقا من عاملية الرسالة احملمدية وإميانا بوظيفة الدولة 
املسلمة يف نشر الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها أدرك امللك عبد العزيز أمهية تبليغ هذه 

شىت الوسائل والسبل الرسالة وسعى يف نشرها خارج حدود مملكته مستخدما يف ذلك 
  . أمال يف مجع األمة حتت مظلة األخوة اإلسالمية وتنقية عقيدم وتصحيحها

 أن عناية امللك عبد العزيز بالدعوة برزت من خالل االستفادة من كافة الوسائل -3
 - رمحه اهللا -الفاعلة يف تبليغ الدعوة إىل اهللا وتبصري الناس بشكل نافع مثمر، حيث اهتم 

 الكتب ونشرها، كما أوىل اجلانب التعليمي اهتماما خاصا انطالقا من أمهيته يف بطباعة
بناء شخصية الفرد واتمع، واعتباره ضرورة من ضرورات احلياة، وأساسا للتقدم والبناء، 
كما عين بالبالغ والتوجيه عناية بالغة، فاهتم بإنشاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
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ضاة واملفتني وأئمة املساجد، فضال عن اإلفادة من الوسائل اإلعالمية املنكر، وتعيني الق
املتاحة وتسخريها خلدمة الدعوة اإلسالمية ملا هلا من أمهية بالغة يف تكوين االجتاهات 

  . واملعتقدات والتأثري يف نفوس الناس
ف  أن آثار عناية امللك عبد العزيز بالدعوة والدعاة ظهرت جلية واضحة يف خمتل-4

اجلوانب، من حيث نشر العقيدة السلفية الصحيحة وتنقية عقائد الناس من أدران الشرك 
والوثنية، ومحاية اململكة من أن يتسلل إليها شيء من األفكار اهلدامة واملبادئ املنحرفة، 
فضال عن االهتمام بالتعليم وظهور الصروح التعليمية الكثرية، وحتقيق مبدأ األخوة 

  . طيد األمن واالستقرار يف كافة ربوع اململكةاإلسالمية، وتو
ه فسيح ن أن يتغمد امللك عبد العزيز بواسع رمحته وأن يسكU ويف اخلتام أسأل اهللا

جناته، وجيزيه على جهوده خري اجلزاء، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا السداد يف القول 
 واستقرارها، وأن يوفق قادا والعمل وأن جينبنا اخلطأ والزلل، وأن يدمي على بالدنا أمنها

إىل املضي يف تطبيق شريعة اإلسالم، واالستمرار يف نشر الدعوة إليه، وأن جيزيهم خري 
  . اجلزاء، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب األمني
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  ثبت املصادر واملراجع 
   )مرتبة حسب احلروف اهلجائية(

حممد : الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف اجلزيرة العربية وغريها أثر الدعوة -1
  .  هـ القاهرة1354الفقي، 
، 8 أصدق البنود يف تاريخ عبد العزيز آل سعود، عبد اهللا العلي الزامل، ط -2

  . املؤسسة التجارية للطباعة والنشر، بريوت.  هـ1392
عبد الفتاح حسن أبو علية، . د: عزيز اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد ال-3

  .  هـ، دار املريخ، الرياض1406ط 
حسن قزاز، من حبوث املؤمتر العاملي عن تاريخ :  األمن يف عهد امللك عبد العزيز-4

  .  هـ1406امللك عبد العزيز، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
):  هـ1373 - هـ 1319(  تطوره وآثاره- األمن يف عهد امللك عبد العزيز -5

مكتبة امللك عبد العزيز العامة، .  هـ1417، 1إبراهيم بن عويض الثعلي العتييب، ط . د
  . الرياض
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، . د:  األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم-6

  .  هـ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1417
 عبد اهللا عبد ايد بغدادي، ط: اململكة العربية السعودية يف قة التعليميةاالنطال -7

  .  هـ دار الشروق، جدة1406، 3
جامعة اإلمام حممد : - رمحه اهللا - حبوث أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب -8

  .  هـ1403بن سعود اإلسالمية، 
السعودية األوىل، القسم الدولة :  تاريخ البالد العربية السعودية، اجلزء األول-9
منري : سرية حممد بن عبد الوهاب ودعوته وسرية حممد بن سعود وحروبه: األول

 تاريخ اململكة العربية -10. دار الشبل، الرياض.  هـ1413، 2العجالين، ط 
  .  هـ، مكتبة العبيكان1417، 2عبد اهللا الصاحل العثيمني، ط . د: السعودية
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  . ، الرياض1981، 5أمني الرحياين، ط :  تاريخ جند وملحقاته-11
، 11عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، ط :  التشريع اجلنائي اإلسالمي-12
  .  هـ، بريوت1412
 -1351من عام (   التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية السعودية-13
  .  هـ1415، 1طامي بن هديف معيض البقمي، ط . د):  هـ1408
أمنوذج مدارس (   األهلي عن مسرية التعليم يف اململكة العربية السعودية التعليم-14

مصطفى حممد متويل، مراجعة . نور الدين حممد عبد اجلواد، د. د): الرياض للبنني والبنات
 - هـ، مدارس الرياض للبنني والبنات 1416، 1إبراهيم حممد العواجي، ط . د

  . الرياض
عبد اللطيف بن عبد اهللا :  عهد امللك عبد العزيز التعليم احلكومي املنظم يف-15

  .  م، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة1987، 1الدهيش، ط 
عبد اهللا :  توحيد اململكة العربية السعودية وأثره يف النهضة العلمية واالجتماعية-16

  . مطبعة العبيكان، الرياض.  هـ1418، 1بن محد احلقيل، ط 
 هـ، مطابع 1402، 1حممد املانع، ط : السعودية توحيد اململكة العربية -17

  . املطوع، الدمام
 هـ، مطبعة الرمحانية، 1354، 1عبد اهللا القصيمي، ط :  الثورة الوهابية-18
  . مصر

عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ، :  جهود امللك عبد العزيز يف خدمة العقيدة-19
لعزيز، جامعة اإلمام حممد بن سعود من حبوث املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد ا

  .  هـ1406اإلسالمية، 
عبد العزيز بن عبد اهللا السامل، :  احلركة الفكرية والثقافية يف بالدنا عرب مائة عام-20

  .  هـ1419من حبوث مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام، 
علي بن . د: لوب احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األس-21
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  .  هـ، مكتبة الرشد، الرياض1415، 1حسن بن علي القرين، ط 
 هـ، 1385، 2عبد الرمحن بن قاسم، ط :  الدرر السنية يف األجوبة النجدية-22

  . املكتب اإلسالمي، بريوت
 بن ناصر الشثري، ط حممد. د: - رمحه اهللا -الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز  -23

  .  هـ1417، 1
 1979، 3عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، ط :  الدولة السعودية األوىل-24

  . م، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة
حممد بن عبد اهللا السلمان، ط :  رشيد رضا ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب-25

  .  هـ، مكتبة املعال، الكويت1409، 1
 هـ، املطبعة 1404، 1 ط حممد جالل كشك،:  السعوديون واحلل اإلسالمي-26

  . الفنية، القاهرة
:  سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربية السعودية وأجناله يف صحافة عصره-27

  .  هـ1413، 1عبد احملسن بن صاحل اليوسف، ط : اختيار وترتيب
 م، 1985، 3خري الدين الزركلي، ط :  شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز-28

  . للماليني، بريوتدار العلم 
عبد اهللا الصاحل العثيمني، . د:  حياته وفكره- الشيخ حممد بن عبد الوهاب -29
  .  م، دار العلوم، الرياض1993
عمر أبو زالم، :  عبد العزيز آل سعود، العبقرية يف التحرير والتوحيد والتحضري-30

  .  هـ، دار الرأي العام التجارية، الكويت1405، 1ط 
عبد العزيز شرف، . د: عزيز آل سعود وعبقرية الشخصية اإلسالمية عبد ال-31

  .  هـ، دار املعارف مصر1403، 1وحممد إبراهيم شعبان، ط 
صاحل :  عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية، وأثرها يف العامل اإلسالمي-32

  . نة املنورة هـ، اجلامعة اإلسالمية باملدي1408، 1بن عبد اهللا بن الرمحن العبود، ط 
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، 1عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل البسام، ط :  علماء جند خالل ستة قرون-33
  .  هـ، مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة، مكة املكرمة1398
عثمان بن عبد اهللا بن بشر، ط وزارة املعارف :  عنوان اد يف تاريخ جند-34
  .  هـ، الرياض1391
يف استتباب األمن واستقراره يف اململكة العربية  القصاص يف اإلسالم وأثره -35
  . 1975مجيل امليمان، معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة مبصر : السعودية
هـ، 1349دار الفتح، : حسني بن حممد نصيف، ط:  ماضي احلجاز وحاضره-36
  . مصر

جمموعة من خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات  "  املصحف والسيف-37
مجع ": ه جاللة امللك عبد العزيز آل سعود، مؤسس اململكة العربية السعودية املغفور ل
  . ، دار الناصر3حميي الدين القابسي، ط : وإعداد

، ط عبد املنعم الغالمي:  امللك الراشد، جاللة املغفور له عبد العزيز آل سعود-38
  . هـ، دار اللواء، اململكة العربية السعودية، الرياض1400، 2

 هـ، 1416، 2ساعد العرايب احلارثي، ط . د: امللك عبد العزيز، رؤية عاملية -39
  . دار القمم لإلعالم

. د:  امللك عبد العزيز واململكة العربية السعودية، املنهج القومي يف الفكر والعمل- 40
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، من حبوث املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز، 

  .  هـ1406امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ج
سعود بن سعد . د:  امللك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي يف اململكة-41

  .  هـ، دار املطبوعات احلديثة، اململكة العربية السعودية، جدة1408، 1الدريب، ط 
عبد احملسن بن . د: امل اململكة العربية السعودية ومهوم األقليات املسلمة يف الع-42

  .  هـ، اهليئة العربية للكتاب، الرياض1413سعد الداود، 
 1404، 2عبد العزيز بن حممد األحيدب، ط :  من حياة امللك عبد العزيز-43
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  . هـ
  .  هـ1398، 1فهد املارك، ط :  من شيم امللك عبد العزيز-44
فهد . د: زيرة العربية املؤلفات النادرة عن اململكة العربية السعودية واجل-45

  . السماري وآخرون
  . 1عبد العزير املرشد، ط :  نظام احلسبة يف اإلسالم-46
 م، دار 1977، 3خري الدين الزركلي، ط :  الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز-47

  . العلم للماليني بريوت
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   -رمحه اهللا  -حتقيق امللك عبد العزيز 
  مرجعية الدعوة 

  
  إعداد

  صالح بن عبد اهللا العبود : يل الدكتورمعا
  مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
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  : مقدمة
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، ومن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، خامت األنبياء والرسل، ال نيب إال اهللا
بعده وال رسول، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وأصحابه 

  . والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  : أما بعد

، قدم لندوة )ة الدعوة مرجعي- رمحه اهللا -حتقيق امللك عبد العزيز (  فهذا حبث بعنوان
، اليت عقدا وزارة الشؤون اإلسالمية - رمحه اهللا -الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز 

مبناسبة مرور مائة .  هـ1420 صفر 24 - 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، يف الرياض 
  . عام على تأسيس اململكة العربية السعودية

مرجعية الدعوة إىل اهللا تعاىل، مت بالرجوع إىل  - رمحه اهللا -وحتقيق امللك عبد العزيز 
 عند االختالف دائما، ال إجيادها، ألن املرجع كتاب اهللا وسنة r كتاب اهللا وسنة رسوله

  .  ومها موجودان ملن ابتغامها وابتغى حتقيقهما يف حياته وقوله وعملهr رسوله
ىل، بالرجوع إىل الكتاب لقد كان حتقيق امللك عبد العزيز مرجعية الدعوة إىل اهللا تعا

والسنة يف نفسه رمحه اهللا أوال، ويف تأسيسه اململكة العربية السعودية، حىت جعله اهللا إماما 
  . للجماعة، ومرجعا للدعوة والدعاة إىل اهللا على بصرية، وصارت اململكة كذلك

 اإلسالمي  أنه ال بد للدعوة والبناء والعمران- رمحه اهللا -لقد أدرك امللك عبد العزيز 
من حتقيق املراد الشرعي باجلماعة، أدرك ذلك مبا أعطاه اهللا من تارخيه ايد يف السيادة، 
وحسن السياسة وتدبري امللك والرعية، وجودة الرأي والفكر، وبكونه بصريا باإلسالم 
مقتنعا بصحة الدعوة السلفية إليه، وقيام آبائه وأجداده بنصره، فأدرك حاجة األمة إىل 

قيق املرجعية الثابتة للدعوة إىل اهللا تعاىل، بإقامة املراد الشرعي من اجلماعة، بتأسيس حت
  . اململكة العربية السعودية
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ولقد مرت مائة عام على عود اهللا بعائدته اجلميلة علي أهل التوحيد والسنة واجلماعة، 
لعدل واألمان، تاريخ فأضاء التاريخ السعودي بامللك عبد العزيز، تاريخ العلم واإلميان، وا

النور والتوحيد، بعد انطفاء حلت معه ظلمات اجلهل والفرقة، والشرك والبدعة، فعاد اهللا 
بعائدته الكرمية على أهل اإلسالم يف أرض احلرمني وما جاورمها، باسترداد عبد العزيز عام 

اده  وإفرU  هـ رياض التوحيد، أرضه وأرض آبائه وأجداده، أنصار توحيد اهللا1319
بالعبادة، فقام هللا تعاىل إماما حنيفا، وللدين سلطانا نصريا، وللمسلمني قدوة وعزا، يسري 
على منهج سلفه الصاحل من أهل السنة واجلماعة يف العمل على توحيد كلمة املسلمني، 
وتوثيق تضامنهم وتعاوم على الرب والتقوى، واألخذ بأسباب حيام السعيدة، ومصاحلهم 

 الدنيا والدين، ومع احملافظة على صفاء العقيدة اإلسالمية، وتنقيتها من شوائب األكيدة يف
الشرك والبدع واخلرافة والوهم، وسائر املعوقات اجلاهلية وأسباب الفرقة، حىت وصل 
باململكة العربية السعودية إىل هذا املنهج القومي، والصراط املستقيم، إىل مرسى األمن 

  .  والطاعة، ومأرز السنة واجلماعة، فلله احلمد واملنةواإلميان، ومعقل السمع
تستوجب احلمد هللا تعاىل والشكر، والتأمل الطويل إا لنعمة من اهللا تعاىل عظمى، 

لتذكري أجيالنا الناشئة والالحقة بأسباب هذه النعمة العظمى، ليستدميوها بعدم التفريط 
  .  ما بأنفسهمبأسباا، فإن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا

  . ولعل يف هذا البحث إسهام يف هذا املضمار
وقد نشأ جيل جديد وجد نفسه يف نعمة هذه الوحدة واجلماعة، ومل يكن قد عرف 
ضدها، وأخشى أن يلهو ويغتر، وينسى سبب نعمته، فتنتقض عليه عروا الوثقى، وتنقطع 

فرقة واخلوف، وأسباب الرعب به أسباب أمنه وهدايته، وحتل عليه بديالا من عوامل ال
والدمار، ومروجات الكذب، وتكذيب احلق والشر، مما يغزوه به الشياطني عرب األقمار 

  . الصناعية وغريها من عقائد الكفار وأفكارهم وأخالقهم
وفضال عن غزو املفهوم اخلاطئ للمرجعية عند الرافضة من أا األخذ عن اإلمام 

لفاسد العصمة ألئمتهم، وأن العصر ال خيلو من اإلمام املعصوم، بناء على اعتقادهم ا
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املعصوم وإن كان غائبا، فمن مل يأخذ عنه ويرجع إليه فال ثقة له بدينه، وهذا اعتقاد باطل 
 r فالعصمة ليست ألحد غري الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم، ولن جتتمع أمة حممد

وما عن مثله متصلني إىل على ضاللة، وما نقله العدل الضابط وإن مل يكن معص
  .  أو ما قرره أهل السنة واجلماعة من الدين، فهو حجةr الرسول

وباإلضافة إىل ذلك قد بلينا يف هذا الزمن على اخلصوص بغزو ماكر مبناهج دعوية، 
تتزين بلباس الدعوة اإلسالمية على منهج أهل السنة واجلماعة، وهي دخيلة عليها؛ ألا 

 والسنة بالبدعة، وتستمرئ عداوة أهل التوحيد وأنصاره، ومواالة أهل ختلط احلق بالباطل،
الشرك وأعوانه، ومن ذلك أا تدعو إىل اعتقاد أنه ليس للدعوة اإلسالمية السنية وال 
لدعاا اليوم مرجعية، أي ليس هلم مجاعة وإمام ذات والية وبيعة شرعية، تكون مرجعا 

ستمدون منه احلماية والتوجيه، ويبنون ذلك املعتقد يسندهم، ويفصل يف الرتاع بينهم، وي
الفاسد على ما يؤصلونه من الباطل يف مفهوم اجلماعة من أا تطلق يف النصوص الشرعية 

فهذه هي اليت  " :، قالوا... "اليت اتفقت اآلراء فيها على إمام واحد بعقد بيعة، " :على
تلزم مجاعة املسلمني  { t  حلذيفة فيهاr حيرم اخلروج عليها، وهي اليت قال الرسول

  .  إخل)1( } وإمامهم

ويترتب على هذا التأصيل املخترع اعتقاد فاسد، وعمل باطل خطري، خالصته أن 
اجلماعة غري موجودة اآلن؛ ألن اآلراء منذ قرون عديدة مل تتفق على إمام واحد بعقد 

إنه جيب على املسلمني السعي إلجياد هذه اجلماعة، وتنصيب   "  :على هذا قالوابيعة، و
اإلمام املتفق على بيعته؛ إذ إن تنصيب اإلمام الذي هو رأس بناء اجلماعة أمر جممع على 

  ". وجوبه 
أي ويف سبيل ذلك الواجب ال حيرم اخلروج على حكومة اململكة العربية السعودية؛ 

  . كلها على إمامها بعقد بيعةألن اآلراء مل تتفق 

                                         
  .  )3979(، ابن ماجه الفنت  )1847(، مسلم اإلمارة  )3411(البخاري املناقب ) 1(
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 بأن هذه األمة اإلسالمية ستفترق إىل r ولكن هذا خطأ وضالل، فقد أخرب الرسول
ثالث وسبعني فرقة، واحدة منها هي اجلماعة، فدل ذلك على أن االفتراق واقع ال حمالة، 
ة كما دل على استمرار وجود اجلماعة مع وقوع االفتراق، ووجود وحدة اململكة العربي

 وهللا -السعودية وإمامها هو وجود اجلماعة اليت هي على احلق قائمة ظاهرة منصورة 
، فال جيوز اخلروج عليها، وال منازعتها يف سلطاا، وال تفريق مجاعتها؛ -احلمد واملنة 

  . ألن ذلك بغي وظلم، بل مروق من الدين، والعياذ باهللا
ما تسميه بعض اجلمعيات الدعوية ويترتب أيضا على ذلك التأصيل املخترع الباطل 

مما يؤيد اإلمام   "  ضابطا لشرعية عمل أي مجاعة دنيوية أخرى، وهو أن يكون عملهم
العام، ويكون عونا له يف الواجبات اليت ألقاها اهللا على عاتقه من إقامة شرع اهللا يف 

  ". األرض، واجلهاد يف سبيله 
ذهن، وال ينبغي أن يشتبه علينا وجود ولكن هذا اإلمام العام غري موجود إال يف ال

الذهن بوجود العني، فنظنهما واحدا، إذ وجود الذهن ال حقيقة له فيما خرج عن الذهن، 
كوجود اإلمام العام، فإمنا وجوده يف الذهن فقط أمنية نسأل اهللا تعاىل حتقيقها، لكن ال 

 إمام معدوم العني، وتعتقد يصح حتقيقها بأن يكون عمل مجعية الدعوة إىل اهللا تعاىل لتأييد
أن اهللا تعاىل ألقى على عاتق هذا املعدوم واجبات من إقامة شرع اهللا يف األرض، واجلهاد 

  ! يف سبيله، فاهللا تعاىل ال يلقي واجبا على عاتق معدوم، فكيف نعتقد ذلك ونعمل له؟
ا، وذلك هذا هو ما تعمله الرافضة، وتعتقده يف اإلمام املعصوم على حد زعمهم متام

  . عقيدة فاسدة، وعمل باطل
وإمنا يصح حتقيق تلك األمنية عن طريق العمل الصاحل، املبين على العقيدة الصحيحة 
املطابقة للواقع، بتأييد إمام موجود وجود عني، وإن مل يكن عاما فسيكون عاما بسلوك 

دية، اإلمام هذا الطريق، كما لو مت ذلك بتأييد ويل األمر يف اململكة العربية السعو
السعودي، وإعانته على الواجبات اليت ألقاها اهللا على عاتقه من إقامة شرع اهللا، وحج 

  . بيت اهللا احلرام، واجلهاد يف سبيله
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ومن ذلك التأصيل الباطل اعتقاد بعض الناس أننا يف زمان الواجب فيه االعتزال، 
 r اعة وال إمام؟ قالفإن مل يكن هلم مج: قلت: وأخذا من قوله يف حديث حذيفة قال

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على   {

   }  )1(  ذلك

 يأيت زمانه فأحب أن أنبه ذا البحث على أن ذلك مل يأت زمنه بعد، وال يعلم مىت
إال اهللا تعاىل، ولكنه من املعلوم قطعا أن زماننا هذا ال ينطبق عليه حكم االعتزال، كما 
يروجه الدعاة الضالل؛ ألن املسلمني اليوم يف اململكة العربية السعودية هلم مجاعة وإمام، 

 وحده ال فاململكة ترفع راية التوحيد، وال يعبد حتت تلك الراية وداخل سلطاا إال اهللا
شريك له، وحيكم أهلها بشريعة اهللا، وال تستحل فيها احلرمات واحملرمات، وال تزال قائمة 

، ال جيوز ملسلم أن يدعو أحدا من - وهللا احلمد واملنة -على هذا باحلق، ظاهرة منصورة 
  . رعاياها إىل اعتزاهلا بشبهة أننا يف زمان ليس فيه للمسلمني مجاعة وال إمام

                                         
  .  35/ 13البخاري مع الفتح :  انظر) 1(
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  ث خطة البح
يتألف هذا البحث من هذه املقدمة املشتملة على االستفتاح باخلطبة، والباعث له، 

  : مها: ومن بابني
  : متهيدي يف املرجعية، وحتته فصالن:  الباب األول-
  . يف أن اجلماعة هي املراد باملرجعية:  الفصل األول-
  . يف املراد الشرعي باجلماعة:  الفصل الثاين-
 حتقيق امللك عبد العزيز مرجعية الدعوة إىل اهللا تعاىل، وحتته مقدمة يف:  الباب الثاين-

  : وفصول ثالثة هي
فضل اهللا تعاىل وتوفيقه يف حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية :  الفصل األول-
  . للدعوة
  . احلاجة إىل حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية للدعوة:  الفصل الثاين-
االستجابة للحاجة يف حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية : الثالث الفصل -
  . للدعوة
  :  اخلامتة-

  . يف النتيجة واخلالصة والتوصية أو االقتراح
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  الباب األول 
  متهيد يف املرجعية 

  :وحتته فصالن
   يف املرجعية واملراد ا :الفصل األول

  املبحث األول املرجعية 
  . عي، كالقوميةمصدر صنا: املرجعية

b¨  {: قال اهللا تعاىل Î) 4ín< Î) y7În/uë #Ótë ô_îç9 $# ÇÑÈ {  )1(  )مصدر، على : ، والرجعى)8: العلق
  . )2( فعلى، أي الرجوع واملرجع

واهللا تعاىل بعث رسوله بالوحي إىل الناس كافة، ينذرهم من الشرك ووسائله وأسبابه، 
ذرهم من البدعة والفرقة، واملشاقة والتنازع، ويدعوهم إىل التوحيد وحتقيقه، والتمسك وحي

بالكتاب، واتباع السنة، والسمع والطاعة، ولزوم اجلماعة، واالعتصام حببل اهللا، فال خري 
إال دل األمة عليه، وال شر إال حذرها منه، مث توفاه اهللا إليه، وأبقى دينه، وافترض طاعته 

ن واإلنس إىل يوم القيامة، وأوجب عليهم عند التنازع الرجوع إىل كتاب اهللا على اجل
$   {: وسنة رسوله، قال اهللا تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9$# í Í< 'ré&ur ÍêöD F{ $# 

óOä3ZÏB ( b Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñä ãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô §ç9 $#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz 

ß |̀¡ôm r&ur ¸xÉÍrù's? ÇÎÒÈ  { )3( )59: النساء .(  

رع املطهر تقرير أن املرجع جلميع األمة ففي هذه اآلية الكرمية وغريها من نصوص الش
 مبا فيهم أصحاب الدعوة إىل اهللا تعاىل، هو طاعة اهللا وطاعة رسوله r املستجيبة للرسول

وأويل األمر، والرد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله عند االختالف والتنازع، وهذا ال يتم إال 

                                         
  .  8:   آيةسورة العلق) 1(
  .  )رجع(مادة .  1 /365ذيب اللغة لألزهري :   ينظر) 2(
  .  59:  سورة النساء آية) 3(
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  . بإمام حيقق ذلك
صحة الدعوة إىل اهللا تعاىل وسالمتها، ومن املعلوم أنه مهما حتقق للداعي من 

وإخالص الداعي وبصريته، ال بد له من حتقق مرجعية قوية يف الواقع حتمي الدعوة، 
وحتافظ على مكتسباا، وتسند الدعاة إىل اهللا على بصرية وتؤيدهم، وتفصل يف الرتاع 

  . رق الدعاةالذي ال بد من حصوله فيما بينهم، وإال ضاعت اجلهود وفشلت الدعوة، وتف
فعلى هذا ال بد للدعوة من مرجع، أمري مطاع، وليس من شرطه أن يكون معصوما 

ال  " : ألنه كما قدمناr يف كل ما يفعل ويقول، فالعصمة ليست ألحد غري الرسول
  ". إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بسمع وطاعة 

الناس مجيعا، يكون مبثابة املرجع للجميع، جيد فيه فال بد من أمري مطاع يزع اهللا به 
احملق محاية وتأييدا وتشجعيا، وضمانا حلقه وحفظا جلهوده، كما جيد املبطل فيه رادعا قويا 

üw  {: مينعه من الفوضوية والتعدي، وختريب الدعوة وحياة جمتمعها وأمنها، قال تعاىل öq s9 ur 

ßì øù yä «! $# }¨$ ¨Y9 $# O ßg üÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ÏN yâ |¡ xÿ ©9 Ùß öë F{ $# £` Å6» s9 ur ©! $# r èå @@ ôÒ sù í n? tã 

öúü ÏJ n=» yè ø9 $# ÇËÎÊÈ  {  )1(  )وقال تعاىل)251: البقرة ، :}   üw öq s9 ur ßì øù yä «! $# }¨$ ¨Z9 $# 

N åk |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ôM tB Ï dâ çl °; ßì ÏBº uq |¹ Óì uã Î/ ur ÔNº uq n= |¹ ur ßâ Éf» |¡ tB ur ãç ü2 õã ãÉ $ pké Ïù ãN óô $# «! $# # Zéç ÏV ü2 3 
ûc ué ÝÇZ uä s9 ur ª! $# ` tB ÿ¼ çn çé ÝÇY tÉ 3 ûc Î) ©! $# :î Èq s) s9 îìÉ Ìì tã ÇÍÉÈ  {  )2(  )40: احلج .(  

ضرورة  " :وأخذا من هذا يقول العامل االجتماعي ابن خلدون يف مقدمته، حتت عنوان
إن االجتماع اإلنساين   " ":ي إىل السلطان الوازع بعضهم عن بعض العمران البشر

ومت عمران العامل م، فال بد من .. مث إن هذا االجتماع إذا حصل للبشر... ضروري
فيكون ذلك ... وازع يدفع بعضهم عن بعض، ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان والظلم

ن واليد القاهرة، حىت ال يصل أحد إىل غريه الوازع واحدا منهم، يكون له الغلبة والسلطا

                                         
  .   251:   سورة البقرة آية) 1(
  .   40:   سورة احلج آية) 2(
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بعدوان، وهذا هو معىن امللك، وقد تبني لك ذا أن لإلنسان خاصة طبيعية وال بد هلم 
منها، وقد يوجد يف بعض احليوانات العجم على ما ذكره احلكماء، كما يف اجلراد 

خاصها متميز عنهم والنحل، ملا استقرئ فيها من احلكم واالنقياد واالتباع لرئيس من أش
يف خلقه وجثمانه، إال أن ذلك موجود لغري اإلنسان مبقتضى الفطرة واهلداية، ال مبقتضى 

4ësÜ  {الفكرة والسياسة،  ôã r& ¨@ ä. >äóÓx« ¼ çms)ù=yz §NèO 3ìyâyd ÇÎÉÈ  { )1(   

  إمامها هي املراد باملرجعية  اجلماعة و:املبحث الثاين
وهذه املرجعية هي اجلماعة وإمامها مبعناها املراد شرعا من النصوص الشرعية يف اخلرب 
عنها يف الكتاب والسنة، واحلث على لزومها ولزوم إمامها كما يف احلديث الذي أخرجه 

 r كان الناس يسألون رسول اهللا  {: البخاري ومسلم، يف صحيحيهما، عن حذيفة قال

يا رسول اهللا إنا كنا يف : عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، فقلت
وهل بعد : نعم قلت: جاهلية وشر، فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال

قوم يهدون بغري هديي، : وما دخنه؟ قال: نعم، وفيه دخن قلت: ذلك الشر من خري؟ قال
نعم، دعاة على أبواب جهنم، : فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: تعرف منهم وتنكر قلت

تلزم مجاعة : فماذا تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: من أجام إليها قذفوه فيها قلت
فاعتزل تلك الفرق كلها، : مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قالفإن : املسلمني وإمامهم قلت

  . }  )2(  ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

اخلرب الصادق حبدوث دعاة كثريين كثرة غلبت على : ففي هذا احلديث الشريف
وهل بعد ذلك اخلري من : عصرهم، حىت وصف بالشر بعد اخلري تباعا للغالب، يف قوله

يا رسول اهللا : قلت. شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها
هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فهم يتلبسون مبظهر الدعوة، ومن : صفهم لنا، قال

                                         
  .  50:  سورة طه آية) 1(
  .  35/ 13البخاري مع الفتح :  انظر) 2(
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صفتهم أم أناس من جلدتنا أي ينتمون إىل نسبنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا العربية 
هم يف احلقيقة دعاة على أبواب جهنم، من أجام قذفوه فيها، وفيه أن واإلسالمية، ولكن

العاصم الذي يرجع إليه عند حدوث هؤالء الدعاة هو لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، فإن 
مل يكن هلم مجاعة وال إمام فلزوم ما عليه مجاعة املسلمني وإمامهم، ولو كان امللتزم وحده 

 ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة الغربة، حىت يدركه منفردا باعتزاله تلك الفرق،
  . املوت وهو على ذلك املنهج؛ ألنه منهج اجلماعة وإمامهم

قام  {:  قالt وفيما روى ابن أيب عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية

إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتني وسبعني فرقة يف :  يوما فذكرr فينا رسول اهللا
األهواء، أال وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة يف األهواء، كلها يف النار إال 
واحدة، وهي اجلماعة، أال وإنه خيرج يف أميت قوم يهوون هوى يتجارى م ذلك اهلوى، 

 ويف رواية } )1( تجارى الكَلَب بصاحبه، ال يدع منه عرقا، وال مفصال إال دخلهكما ي

 - يعين األهواء -أن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ملة  { أخرب r أن النيب

   }  )2(   واحدة، وهي اجلماعةكلها يف النار إال

أن هذه األمة، أي أمة اإلجابة، ستفترق إىل ثالث : ففي هذا احلديث الشريف أيضا
وسبعني فرقة، تفرقوا كما تفرق أهل الكتاب السابقني من اليهود والنصارى، بل زادوا 

ا  وأا تدعو بدعوته، ولكن احلقيقة إمنr عليهم، وكل فرقة تزعم أا استجابت للرسول
  . هي اليت عليها اجلماعة

استمرار وجود اجلماعة باستمرار وجود املسلمني، وإن تفرقوا إىل ثالث : ويف احلديث
وسبعني فرقة، فتفرقهم ال يعين عدم اجلماعة الواحدة املستثناة من التفرق واألهواء والوعيد 

                                         
  .  36-22، ص  9 -7 ص 1ج (انظر السنة البن أيب عاصم ) 1(
  .  وغريمها وهو حديث صحيح) 4597(، وأبو داود  102/ 4أخرجه أمحد ) 2(
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ال تزال :  يقولr مسعت النيب {:  قالt بالنار، كما روى البخاري من حديث معاوية

من أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم، وال من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا 
   } )1( وهم على ذلك

إا حبل اهللا الذي أمر به، أيها الناس عليكم بالطاعة واجلماعة، ف " :وقال ابن مسعود
  . )2(  " وما تكرهون يف اجلماعة خري مما حتبون يف الفرقة

أنا بقية حدثين صفوان بن : وروى الدارمي يف سننه بسند جيد عن يزيد بن هارون
تطاول الناس يف البناء يف زمن  "  :رستم عن عبد الرمحن بن ميسرة، عن متيم الداري قال

األرض األرض، إنه ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال ! ب يا معشر العري: عمر فقال
بإمارة، وال إمارة إال بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وهلم، ومن سوده 

  . )3( " قومه على غري فقه كان هالكا له وهلم
ال أنه ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، و: ففي هذا األثر العظيم عن عمر

  . إمارة إال بسمع وطاعة، وهذه الثالثة متالزمة، آخذ بعضها ببعض، ال قيام لإلسالم إال ا
 بلزوم اجلماعة وإمامهم، والسمع والطاعة لألمري، وإن ضرب الظهر r ولقد أمر النيب

وأخذ املال أمرا يدل على الوجوب، وى عن اخلروج على اجلماعة ومفارقتها يا يدل 
 وقد بوب اإلمام النووي ألحاديث صحيحة وردت يف صحيح مسلم، تدل على التحرمي،

باب وجوب مالزمة مجاعه املسلمني عند ظهور الفنت، ويف   " :على هذا داللة قاطعة، فقال
  . )4( فلريجع إليها " كل حال، وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة

                                         
  .   1524، ص   ، وصحيح مسلم  6/632:  صحيح البخاري مع فتح الباري) 1(
األمر بلزوم مجاعة :  ، ينظر 299/ 1، الشريعة لآلجري   7/76 تفسري ابن جرير 4/555املستدرك للحاكم ) 2(

  .  38املسلمني للربجس ص 
، حكم  277-7/270الدرر السنية يف األجوبة النجدية :  ، ينظر 79ص / 1، ج ، املقدمة سنن الدارمي) 3(

  .   59، ص  2، ط   االنتماء للشيخ بكر أبو زيد
  .   )1851-1847أحاديث الباب من رقم :  ، وانظر 1475/ 2صحيح مسلم الد ) 4(
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كم يف الكتاب والسنة واإلمجاع كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيين ذا احل
  . واالعتبار
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  الفصل الثاين املراد الشرعي باجلماعة 
والصواب أن املراد من اخلرب لزوم اجلماعة الذين يف طاعة من  " :قال ابن جرير الطربي

 وذكره اإلمام الشاطيب يف )1( " اجتمعوا على تأمريه، فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة
مجاعة املسلمني إذا : اجلماعة  " : عن اإلمام ابن جرير الطربي أنه قال)2(  كتابه االعتصام

 بلزومه، وى عن فراقه، فيما اجتمعوا عليه من r فأمر النيب "  :، قال"اجتمعوا على أمري
  : تقدمه عليهم؛ ألن فراقهم ال يعدو إحدى حالتني

 لغري موجب، بل إما للنكري عليهم يف طاعة أمريهم، والطعن عليه يف سريته املرضية
 r بالتأويل يف إحداث بدعة يف الدين، كاحلرورية اليت أمرت األمة بقتاهلا، ومساها النيب

وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة ألمري اجلماعة، فإنه نكث عهد، ونقض . مارقة من الدين
من جاء أميت ليفرق مجاعتهم فاضربوا عنقه كائنا من  { r عهد بعد وجوبه، وقد قال

من  { r  وقال)4(  } إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما { r  وقال)3( } كان

وأمركم مجيع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم أتاكم 
ه ستكون هنات وهنات، فمن أراد إن { r  ويف رواية أخرى، قال رسول)5( }  فاقتلوه

:  ويف رواية)6( } أن يفرق أمر هذه األمة، وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

                                         
  .  13/37فتح الباري ) 1(
  .  2/264،   يباالعتصام للشاط) 2(
  .  )4/341(، أمحد  )4762(، أبو داود السنة  )4020(، النسائي حترمي الدم  )1852(مسلم اإلمارة ) 3(
  .  )1853(مسلم اإلمارة ) 4(
  .  )4/341(، أمحد  )4762(، أبو داود السنة  )4020(، النسائي حترمي الدم  )1852(مسلم اإلمارة ) 5(
  .  )5/24(، أمحد  )4762(، أبو داود السنة  )4020(لنسائي حترمي الدم ، ا )1852(مسلم اإلمارة ) 6(
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إذا بويع خلليفتني  { r قال رسول:  وعن أيب سعيد اخلدري قال} )1( فاقتلوه  {

وأما : قال. فهذا معىن األمر بلزوم اجلماعة  " : قال الطربي} )2( فاقتلوا اآلخر منهما

اجلماعة اليت إذا اجتمعت على الرضى بتقدمي أمري كان املفارق هلا ميتا ميتة جاهلية فهي 
و مسعود األنصاري، وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم اجلماعة اليت وصفها أب

 t وقد بني ذلك عمر بن اخلطاب: قال الطربي. والدين وغريهم، وهم السواد األعظم
 صل بالناس - حني طعن لصهيب -:قال عمر: فروي عن عمرو بن ميمون األودي قال

ن، وليدخل ابن عمر ثالثا، وليدخل على عثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمح
يف جانب البيت وليس له من األمر شيء، فقم يا صهيب على رءوسهم بالسيف، فإن بايع 
مخسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجالن فاجلد 

 بلزومه ومسي r فاجلماعة اليت أمر رسول: رءوسهما حىت يستوثقوا على رجل، قال
 نظري اجلماعة اليت أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت عليه، وأمر املنفرد عنها مفارقا هلا،

صهيبا بضرب رأس املنفرد عنهم بالسيف، فهم يف معىن العدد اتمع على بيعته وقلة العدد 
  . املنفرد عنهم
وأما معىن اخلرب الذي ذكر فيه أن ال جتتمع األمة على ضاللة، فمعناه أن ال : قال

ما أنام من أمر دينهم حىت يضل مجيعهم عن العلم وخيطؤوه، جيمعهم على إضالل احلق في
   .  هـ-1 "  وذلك ال يكون يف األمة

 وهو منقول باملعىن وحتر يف أكثر - يعين الطربي -هذا متام كالم "  :قال الشاطيب
اللفظ، وحاصله أن اجلماعة راجعة إىل االجتماع على اإلمام املوافق للكتاب والسنة، 

ن االجتماع على غري سنة، خارج عن معىن اجلماعة املذكورة يف وذلك ظاهر يف أ

                                         
،  1479/ 2،  ، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع يف صحيح مسلم كتاب اإلمارة:  ينظر) 1(

، باب يف قتل اخلوارج رقم احلديث  ، كتاب السنة  ، وسنن أيب داود 1852/ 60،   59، رقم  1480
4762  .  

  .   61/1853، رقم   1480/ 2،  ، باب إذا بويع خلليفتني ، كتاب اإلمارة  ح مسلمصحي) 2(
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  . )1( " األحاديث املذكورة، كاخلوارج ومن جرى جمراهم
فقم يا صهيب على رءوسهم  "  :وهذا األثر عن عمر الذي فيه، أنه قال

 ورواه غريه بألفاظ أخرى صحيحة )2( إخل، رواه الطربي يف تاريخ األمم وامللوك " بالسيف
ناد، تدل على ما أراده الطربي، من االستدالل ذا اخلرب، ملا قرره من األصح ملعىن اإلس

رواية ابن سعد بسنده عن سامل بن عبد اهللا، أن عبد اهللا بن عمر، وذكر : اجلماعة، منها
فليصل لكم صهيب   "  أمهلوا، فإن حدث يب حدث: قصة قتل عمر، وفيها أن عمر قال

م، فمن تأمر منكم على غري مشورة من املسلمني فاضربوا عنقه ثالث ليال، مث أمجعوا أمرك
  . )3(  ، وصحح إسنادها احلافظ ابن حجر يف موضعني من الفتح"

ورواية ابن سعد األخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر 
صل بالناس ثالثا، وليخل هؤالء القوم يف بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن  " :لصهيب
 ورواها احلارث يف )4( ، وكلتامها روامها ابن سعد يف الطبقات"فاضربوا رأسه خالفهم 

 ثنا إسرائيل، وروى حنوها ابن أيب شيبة، عن وكيع عن )5(  مسنده عن حيىي بن أيب بكري
 وذكر احلافظ ابن حجر هذا األثر يف الفتح، وأن هلذه الرواية شاهدا من )6( إسرائيل

، كما ذكر أيضا ما خيتص "ابن سعد بإسناد صحيح أخرجه  " :حديث ابن عمر، قال
ويتبع األقل األكثر،  " : وفيه قول عمرt برواية جويرية بن أمساء بن عبيد خلرب قتل عمر

  . )7(  " ومن تأمر من غري أن يؤمر فاقتلوه
وننقل توضيحا لشيخ اإلسالم ابن تيمية هلذه املسألة ألمهيته، يف معرض تفنيده قول 

                                         
  .  265 -2/264االعتصام ) 1(
   581 -580/ 2تاريخ األمم وامللوك ) 2(
  .  13/196،  7/68،   فتح الباري) 3(
  .  344،  342 -340/ 3الطبقات ) 4(
  .   623،  622/ 2زوائد اهليثمي ) 5(
   . 7/436املصنف ) 6(
  .  196 -195/ 13،  67-7فتح الباري ) 7(
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أمر بقتل من خالف األربعة، وأمر بقتل من خالف الثالثة،   "  : أنهt رالرافضي يف عم
هذا من الكذب املفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك، مل : فيقال: ، قال"عبد الرمحن : منهم

 r يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة كما قال النيب
من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه بالسيف   {

   } )1( كائنا من كان

 أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن املسلمني ببيعة بال مشاورة t واملعروف عن عمر
ملختلف عن البيعة إذا مل تقم فتنة، فلم يأمر عمر ألجل هذا احلديث، وأما قتل الواحد ا
  . )2( " بقتل مثل هذا، وال جيوز قتل مثل هذا
 t  رمحه اهللا قصة قتل عمر)4(  وقد ساق البخاري)3( وقال شارح العقيدة الطحاوية

وأمر الشورى واملبايعة لعثمان يف صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن 
ما أجد أحق ذا األمر من هؤالء النفر أو   "  :سردها وفيها أن عمر قالعمرو بن ميمون، ف

فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن، يشهدكم عبد اهللا   " ...الرهط
بن عمر، وليس له من األمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت اإلمرة سعدا فذاك، وإال 

فلما فرغ من  " :إىل قوله " أعزله من عجز وال خيانةفليستعن به أيكم ما أمر، فإين مل 
اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، : دفنه، اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد الرمحن بن عوف

قد جعلت أمري إىل عثمان، وقال : قد جعلت أمري إىل علي، وقال طلحة: قال الزبري
ا تربأ من هذا األمر أيكم: قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن، فقال عبد الرمحن: سعد

                                         
، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو  صحيح مسلم كتاب اإلمارة:  ، وانظر 341/ 5،  ، ط احلليب املسند) 1(

  .   ، باب يف قتل اخلوارج ، كتاب السنة 4/334، سق أيب داود  1480،  3/1479،  جمتمع
  .  180 -179/ 6،  منهاج السنة) 2(
 -712، ص   ، وزميله ، حتقيق وتعليق الدكتور عبد اهللا التركي  ، البن أيب العز  ح العقيدة الطحاويةشر) 3(

720   .  
  .   3700، رقم  62 -7/59البخاري مع الفتح ) 4(
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عبد : فنجعله إليه، واهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم يف نفسه، فأسكت الشيخان، فقال
نعم، فأخذ بيد أحدهم، : أفلتجعلونه إيل، واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم؟ قاال: الرمحن
مرتك  والقدم يف اإلسالم ما قد علمت، فباهللا عليكم لئن أr لك قرابة من رسول: فقال

مثل ذلك، فلما : لتعدلن؟ ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ مث خال باآلخر، فقال له
  ". ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، ووجل أهل الدار، فبايعهوه : أخذ امليثاق، قال

 عن محيد بن عبد الرمحن عن )1( وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري األخرى
فلما ولوا عبد الرمحن أمرهم مال الناس إىل عبد الرمحن، : وفيها قولهاملسور بن خمرمة، 

  ". حىت ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط 
أما بعد، يا علي، إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم   "  :وفيها أن عبد الرمحن قال

  . يعدلون بعثمان، فال جتعلن على نفسك سبيال
 نص على r ذ منه بطالن قول الرافضة وغريهم أن النيبويؤخ  " :قال يف فتح الباري

ففي رضى اجلميع مبا أمرهم به، دليل على أن الذي كان .. أن اإلمامة يف أشخاص بأعيام
عندهم من العهد يف اإلمامة أوصاف، من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع باالجتهاد، 

فة لشخص بعد التشاور واالجتهاد، مل وفيه أن اجلماعة املوثوق بديانتهم، إذا عقدوا اخلال
يكن لغريهم أن حيل ذلك العقد، إذا لو كان العقد ال يصح إال باجتماع اجلميع، لقال 

ال معىن لتخصيص هؤالء الستة فلما مل يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا، دل : قائل
ده بعضهم جلاز، لو عق  " :وذكر ابن العريب املالكي بأنه. )2( " ذلك على صحة ما قلناه
  . )3( " ومل حيل ألحد أن يعارض

إن اهللا قد نصر بكم : قال أليب طلحة " :ذكر ابن حجر من زيادة املدايين أن عمر

                                         
  .  7207، رقم  194-13/193البخاري مع الفتح ) 1(
  .   13/198فتح الباري البن حجر ) 2(
،   األمر بلزوم مجاعة املسلمني:  ، نقال عن 384/ 6،   حتفة األحوذي، 9/10،   عارضة األحوذي:   ينظر) 3(

  .   30، للشيخ عبد السالم بن برجس ص  وإمامهم
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اإلسالم، فاختر مخسني رجال من األنصار واستحث هؤالء الرهط حىت خيتاروا رجال 
ألنصاري قبل أرسل عمر إىل أيب طلحة ا " : وذكر ذلك السيوطي عن أنس قال)1(  "منهم

كن يف مخسني من األنصار مع هؤالء النفر أصحاب الشورى، : أن ميوت بساعة، فقال
فإم فيما أحسب سيجتمعون يف بيت، فقم على ذلك الباب بأصحابك فال تترك أحدا 

وقال ابن . )2( " يدخل عليهم، وال تتركهم ميضي اليوم الثالث حىت يؤمروا أحدهم
 الشيء إذا وقع بينهم التنازع يف أمر من األمور، يسندون وفيه أن الشركاء يف " :حجر

يف   " : وقال ابن املنري)3( أمرهم إىل واحد ليختار هلم، بعد أن خيرج نفسه من ذلك األمر
احلديث دليل على أن الوكيل املفوض له أن يوكل وإن مل ينص له على ذلك؛ ألن اخلمسة 

  . )4(  قل مع أن عمر مل ينص هلم على االنفرادأسندوا األمر لعبد الرمحن وأفردوه به فاست
 بين مفهوم اجلماعة ومعناه، والتزمت األمة به، حىت t ففي القصة نرى أن عمر

قال ابن   "  فال جتعلن على نفسك سبيال " :صار عبد الرمحن وحده هو اجلماعة، فقال لعلي
  . )5( "  أي من املالمة، إذا مل توافق اجلماعة " :حجر

 ملفهوم اجلماعة ومعناها، وهو اخلليفة الراشد، الذي أمرنا باالقتداء به، t وبيان عمر
أيب بكر : اقتدوا باللذين من بعدي  { r قال رسول اهللا: كما يف حديث حذيفة قال

تقاد الصحيح، بأنه املراد  يفيد العلم الضروري واالع)7(  رواه أهل السنن)6(  } وعمر
                                         

  .  68/ 7،   فتح الباري) 1(
  .   154تاريخ اخللفاء ص ) 2(
  .  199/ 13فتح الباري ) 3(
  .  13/199فتح الباري ) 4(
  .  13/197فتح الباري ) 5(
  .  )5/382(، أمحد  )97(، ابن ماجه املقدمة  )3662(الترمذي املناقب ) 6(
، ابن أيب  97،  ، ابن ماجة 3663،   3662،  ، الترمذي  402،  399،  385،  382/ 5،  أمحد) 7(

-2/83، الطحاوي يف مشكل اآلثار   1149،   1148، ابن أيب عاصم  449، احلميدي  12/11،  شيبة
، من  2193، ابن حبان  ، ووافقه الذهيب ، وصححه 75/ 3كم ، احلا  185/ 2، أبو نعيم يف احللية   85

  .   2/699شرح الطحاوية :  طريق آخره ينظر
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  . شرعا كما قرره اإلمام الطربي
ونذكر موقفا لعبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما، يؤكد معىن اجلماعة املراد شرعا، 

:  وقرره ابن جرير الطربي، رمحه اهللا، فيما رواه مسلم عن نافع قالt الذي بينه عمر
حني كان من ) ن األسود العدوي القرشياب( جاء عبد اهللا بن عمر إىل عبد اهللا بن مطيع

: اطرحوا أليب عبد الرمحن وسادة، فقال: أمر احلرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال
 يقوله، مسعت رسول r إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسول اهللا

من خلع يدا من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومن مات  {:  يقولr اهللا

   } )1( وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

وعبد اهللا بن مطيع كان ممن خلع يزيد وخرج عليه، وكان يوم احلرة قائد قريش، كما 
 إذ خرج أهل املدينة لقتال اجليش الذي كان قائد األنصار عبد اهللا بن حنظلة األنصاري،

بعثه يزيد لقتاهلم وأخذ البيعة له، فظفر أهل الشام بأهل املدينة، وكان ما كان من أمر 
احلرة، من الفنت واملفاسد، بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بيعتهم له، وقد 

بايعه من بايعه لذلك، وأصبح انعقدت له اإلمامة، بوصية اإلمام قبله أمري املؤمنني معاوية، و
  . الذين يف طاعته هم اجلماعة

هم مجاعة من املسلمني : أن املراد الشرعي باجلماعة، يف كل وقت وزمان:  واخلالصة
موثوق بديانتهم، مت اجتماعهم على تأمري إمام موافق للكتاب والسنة، وعقدوا له البيعة 

، ولو مل جيتمع عليه اجلميع، وليس على ذلك، ومل يسبقوا جبماعة أخرى، فعقدهم صحيح
لغريهم أن حيل ذلك العقد، وهذا هو ما قرره اإلمام ابن جرير الطربي فيما تقدم من 

 بلزومها ومسى املنفرد عنها مفارقا هلا، نظري اجلماعة، r فاجلماعة اليت أمر رسول  " :قوله
نفرد عنهم اليت أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس امل

                                         
، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي  ، كتاب اإلمارة صحيح مسلم) 1(

  .   1851/ 58، رقم احلديث   2/1478،  اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة
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  ". بالسيف، فهم يف معىن العدد اتمع على بيعته وقلة العدد املنفرد عنهم 



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  319

  الباب الثاين حتقيق امللك عبد العزيز رمحه اهللا مرجعية الدعوة 
  وفيه مقدمة وثالثة فصول 

  : املقدمة
اد إذا حتققنا فيما مضى من البحث، أمهية مرجعية الدعوة، وأا هي اجلماعة، وأن املر

االجتماع على أمري يبايع على التمسك بالكتاب والسنة، وأن من : الشرعي باجلماعة
استمسك بذلك فهو املراد باجلماعة، وإن كان وحده، ندرك أن مجيع جهود امللك عبد 

 يف تأسيس اململكة العربية السعودية هي حتقيق ملفهوم اجلماعة، املراد - رمحه اهللا -العزيز 
ك يكون قد حقق مرجعية الدعوة إىل اهللا تعاىل كما نراها ماثلة للعيان، شرعا وقدرا، وبذل

نراها يف واقع وحدة اململكة العربية السعودية، ونرى إمامته اجلامعة املرجع ماثلة يف احلياة 
يف خادم احلرمني الشريفني، ويف ويل عهده، ويف النائب الثاين، ويف أبنائه وأحفاده، وكل 

ولية، نرى فيه شخص املرجع للدعوة عبد العزيز املؤسس رمحه اهللا، حسب موقعه من املسئ
ونرى يف جملسه جملس عبد العزيز اإلمام املرجع اجلامع ادد ملا اندرس من معامل اجلماعة، 
ونراه واقعا ماثال يف وحدة أبنائه وأحفاده واجتهادهم على منهجه، زادهم اهللا توفيقا 

م، وأعز اإلسالم م، ومشاهدة الواقع احلي، أبلغ من وائتالفا وحمبة، وأعزهم باإلسال
  . احلديث والكتاب عنه، فليس اخلرب كاملعاينة

ولو أراد باحث أن يستقصي احلديث عن تلك اجلهود العظيمة، يف حتقيق مرجعية 
الدعوة، فإنه ال ميكنه ذلك، يف مثل هذا البحث، كما أن استقصاء احلديث عنها سردا، قد 

لن يكون مفيدا، بقدر ما تفيده املعاينة واملشاهدة والتأمل الواعي املنصف، يكون ممال و
لواقع اململكة العربية السعودية، قلب العامل اإلسالمي وقبلته ومرجع الدعوة إىل اهللا، على 

مل يكن جمرد سرد احلديث عن تلك اجلهود : ضوء مفهوم اجلماعة املراد شرعا وقدرا، فلذا
 ذا البحث، ولكن املقصود هو أن نتبني ببحثنا هذا ارتباط مرتكزات واستقصائه مقصودا

تأسيس اململكة العربية السعودية، باملفهوم املراد شرعا وقدرا للجماعة، املرجع القوي 
للدعوة الصحيحة، والدعاة على بصرية، وانطباق ذلك املفهوم للجماعة على وحدة 
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 رمحه اهللا - على صدق جهود امللك عبد العزيز اململكة العربية السعودية ليكون دليال بينا،
، يف حتقيق مفهوم اجلماعة، مرجعية الدعوة، وتصحيحا ملفاهيم خاطئة، طاملا عاىن منها -

  . أبناء األمة، واهللا املستعان وال حول وال قوة إال به
  : لذا اقتصرت على العناصر واملرتكزات اليت جعلتها يف الفصول التالية

اهللا تعاىل وتوفيقه يف حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية  فضل -ا : فصل
  . للدعوة

  .  احلاجة إىل حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية للدعوة- 2: فصل
  .  االستجابة للحاجة يف حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية للدعوة- 3: فصل

  . وإىل تفاصيل ذلك
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  توفيقه يف حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية للدعوة الفصل األول فضل اهللا و
فضل اهللا علينا وتوفيقه بأن خلقنا ورزقنا، ومل يتركنا مهال، ال نؤمر وال ننهى، بل 

 أرسله اهللا باهلدى ودين احلق، وأن اهللا تعاىل ال يرضى أن r أرسل إلينا رسوال هو حممد
ه، ال نيب مرسل، فضال عن غريمها من سائر يشرك معه أحد يف عبادته ال ملك مقرب عند

املخلوقات، فإذا مل يرض بأن يعبد من كان قريبا منه كاملالئكة، ومن كان نبيا مرسال وهم 
أفضل اخللق فغريهم بطريق األوىل؛ ألن العبادة ال تصلح إال هللا وحده، فكما أنه املتفرد 

ن من سواه، وجعل اهللا طاعة باخللق والرزق والتدبري، فهو املستحق للعبادة وحده دو
 طاعة له ومعصيته معصية له، فمن أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل r رسوله حممد

$!   {: النار، قال تعاىل ¯R Î) !$uZù=yô öë r& óOä3öã s9 Î) Zwqßô uë #́âÎg» x© ö/ ä3øãn=tæ !$ uKx. !$ uZù=yô öë r& 4í n< Î) öcöqtã öç Ïù Zwqßô uë 

ÇÊÎÈ 4Ó|Â yèsù ãb öqtã öç Ïù tAqßô §ç9 $# çm» tR õãs{ r'sù #Zã÷{ r& Wxã Î/ur ÇÊÏÈ { )1( )16-15: املزمل .(  

وعلى هذا األصل ينبين الوالء جلماعة أهل التوحيد والسنة، والرباء من خمالفيها 
، ألم حيادون اهللا ورسوله، أي أم يف حد إبليس ومعاديها، أهل الشرك والبدعة والفرقة

$ ûw ßâÅgrB  {: وجنوده، واجلماعة يف حد اهللا ورسوله، قال اهللا تعاىل YBöqs% öcqãZÏB÷sãÉ «! $$ Î/ 

ÏQöquã ø9 $#ur ÌçÅzFy$# öcrñä !#uqãÉ ô t̀B ¨ä!$ ym ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur öqs9 ur (#þqçR% ü2 öNèd uä!$ t/#uä ÷rr& öNèd uä!$ oYö/r& ÷rr& óOßgtRºuq÷zÎ) ÷rr& 

öNåksEuéçÏ±tã 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& |=tF ü2 í Îû ãNÍkÍ5qè=è% z̀ » yJÉM}$# Nèd yâÉr&ur 8yrãçÎ/ çm÷YÏiB ( óOßgè=ÅzôâãÉur ;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $ pkÉJ øtrB 

ãç» yg÷R F{$# tûïÏ$Î#» yz $ ygã Ïù 4 ö_ ÅÌ uë ª! $# öNåk÷] tã (#qàÊ uë ur çm÷Ytã 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& Ü>÷ì Ïm «! $# 4 Iwr& ¨b Î) z>÷ì Ïm «!$# ãNèd 

tbqßs Î=øÿçR ùQ $# ÇËËÈ  {  )2(] ادلةآخرها: ا .[  

ومن فضل اهللا علينا ورمحته، استمرار حفظه هلذا الدين بوجود هذه اجلماعة وإمامهم، 
، رغم غلبة الشر والفرقة أحيانا، فال تزال هذه اجلماعة باقية إىل قيام إىل قيام الساعة

                                         
  .   16 - 15:  سورة املزمل آية) 1(
  .   22:   سورة اادلة آية) 2(
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RÎ) ß̄$  {: قال اهللا تعاىلالساعة،  ø̀twU $uZø9̈ìtR tçø.Ïe%!$# $̄RÎ)ur ¼çms9 tbqÝàÏÿ»ptm: ÇÒÈ { )1( )9: احلجرات.( 

ال تزال من  {:  يقولr مسعت النيب:  قالt  حديث معاويةوكما روى البخاري من

أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم، وال من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا وهم 
ال يزال الدين قائما حىت تقوم   {:  صحيحه وكما روى مسلم يف} )2( على ذلك

  .  فلله احلمد واملنة} )3(  الساعة

 من يبعثه على رأس كل مائة سنة، جمددا ملا اندرس من r وقد قيض اهللا لدين حممد
إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا  { r معامل الدين، كما قال

   } )4( دينها

 من هؤالء اددين لإلسالم، املقيمني جلماعته، الذين - رمحه اهللا -وعبد العزيز 
فضل اهللا تعاىل وتوفيقه لعبد العزيز، أن امنت عليه ووفقه جعلهم اهللا مرجعا للدعاة، فكان 

 وحفظ مقدسات r للقيام خبدمة الكتاب والسنة وخدمة املسجد احلرام ومسجد النيب
املسلمني اليت ال نظري هلا يف الوجود يف جلب اخلري ودفع الشر، ويف تأليف اجلماعة والبعد 

ملبني، سواء كان حمفوظا يف الصدور أو يف عن الفرقة، فالقرآن العظيم كالم اهللا تعاىل ا
 r املصاحف، أو متلوا باأللسن وباالتباع العملي، رصيد مضمون ال مثيل له، ورسول

بشخصه ال نظري له يف األشخاص وال نيب بعده، وقربه باملدينة، ودينه باق إىل يوم القيامة، 
و خري اهلدي، وبيت اهللا  معلوم، وهr وسنته حمفوظة موجودة يف احلياة العملية، وهديه

                                         
  .  9:  سورة احلجر آية) 1(
  .   1524، ص  ، وصحيح مسلم 6/632:   صحيح البخاري مع فتع الباري) 2(
  .   128ص  / 1ج:   صحيح مسلم) 3(
،  احلديث إسناده جيدهذا ”  : ، قال الشيخ ابن باز 424 ص 1 كتاب املالحم باب 2سنن أيب داود ج) 4(

، نقال عن  ، وآخرون ، والعالمة السخاوي ، واحلافظ العراقي ، وقد صححه احلاكم رجاله كلهم ثقات
  .  تأليف أمحد بن حجر آل بوطامي.   .  من كتاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب10هامش ص 
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 (bÎ÷  {: احلرام، ال نظري له يف بيوت اهللا يف األرض، ال يتواله إال املتقون، قال تعاىل

ÿ¼ çnät!$ uã Ï9 ÷rr& ûwÎ) tbqà)G ßJ ø9 ذين يريدون أن تكون كلمة اهللا هي املتقون ال). 34: األنفال( )1(  }  #$

  . العليا، وال خيشون إال اهللا
واهللا تعاىل بفضله قد أعطى عبد العزيز مميزات اإلمام املرجع امللك، بسطة يف اجلسم 
ويف العلم ويف العقل والذكاء، ويف قوة اإلرادة والوفاء، ويف صدق القول والصراحة، ويف 

لست ملكا مبشيئة أجنبية، بل أنا ملك  " :، يقولالتواضع بعظمة، والسماحة بنبل ورفعة
مشيئة اهللا مث مبشيئة العرب الذين اختاروين وبايعوين، على أا ألقاب وأمساء، فما أنا إال 
عبد العزيز، قال العرب إنين ملك، فرضيت قوهلم وشكرت ثقتهم، ويف اليوم الذي ال 

في، كأصغر واحد فيهم دون أن يريدونين زعيما هلم، أعود إىل الصف وأحارب معهم بسي
هذه هي سرية أبطال الصحابة، وروح خالد بن . )2( "  ينال نفسي شيء من الغضاضة

الوليد ملا انثىن بعد عزله من قيادة املسلمني، جنديا عاديا يقاتل معهم العدو، دون أي 
  . غضاضة، وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم

فهو أفخم  " :عة أنصار السنة حممد حامد الفقي يف صفته الشخصيةيقول رئيس مجا
من رأيت من الرجال، قامة مديدة، وأكتاف عريضة، وصدر رحب، وجسم كله قوة، 
وكله نشاط وحركة، وعقل قوي، وجنان ذكي، وفكر متوقد، وبديهة حاضرة، وقلب 

ها، فهو كاجلبل يسع كل الرجال واحلوادث فال يتزلزل، وال يهن وال يضعف بشيء من
الراسي، ولسان فصيح ومنطق قوي، وقول يصيب احملز، وحكم رائعة، وبالغة تفحم 
السامع، وتقوده بذلك من حرير، فإذا هو طوع هذا اخلطيب العظيم، ويد سخية، ال 
تعرف للمال قيمة إال ادخار املثوبة عند اهللا، مث امتالك أعناق الرجال وقلوم، فهو ال 

                                         
  .  34:  سورة األنفال آية) 1(
 أثر الدعوة -39.  14 / 1، ص  2، ط  أليف خري الدين الزركلي، ت  الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز) 2(

، كتبه وحتدث به يف نادي أنصار السنة   الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها
  .  113 -110 هـ ص 1354النهضة مبصر سنة / ، ط  ، معمد حامد الفقي احملمدية
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 خيطر يف باله أن يقوهلا ألي سائل، وال أن يرد ا على أي مسترفد وال " ال " يعرف
سجايا فطر  " :إىل أن يقول " فضله، أو جمتد من كرمه، اللهم إال فيما ينال من كرامة دينه

والصراحة يف احلق ال خيشى ... والعدل الذي فتح بابه لكل مظلوم... اهللا عليها عبد العزيز
د، وال يدخر يف نصره وسعا، وقوة الذاكرة اليت تعي احلوادث فيه أحدا، وحيبه من كل أح

واملسائل العلمية، مفصلة فال يند منها شيء، فيجمع شتاا، ويقرا ببعضها، ويستخلص 
يرسم ا خطط عمله، وأساليب حكمه، ونظم مملكته، ورمحة وحنان على : منها التجارب

ؤمن الذي قلبه مرآة ينطبع فيها شعور الضعيف والصغري حيس معه رمحة األبوة، وحنان امل
   )1( ....كل إخوانه وإحساسام، فيفرح مبا يفرحون، ويتأمل مما يتأملون

وقد امنت اهللا عليه بأن شرح صدره لإلسالم، وأكرم به املسلمني عموما وآل سعود 
خصوصا، لريد اعتبار اجلماعة وليقيم به احلجة، ووفقه اهللا بأن جرت أحداث قدره 

نه وفق مراده رمحه اهللا، لتحقيق مفهوم اجلماعة، يف الوقت واملكان املناسبني، وكان سبحا
كانوا ضالال  " عبد العزيز حظ السعوديني وعزهم، ومرجع الدعاة إىل اهللا تعاىل فقد

فهداهم اهللا به، وكانوا جهاال فهداهم اهللا به، وكانوا متفرقني فجمعهم اهللا به، وكانوا 
 به، وكانوا فقراء فأغناهم اهللا به، وكانوا أذلة مقهورين فأعزهم اهللا به، ضعافا فقواهم اهللا
  . )2( "  ومنحهم استقالهلم

  : يقول الشاعر حممد بن عثيمني
   فــي تأخريهـا شـان    للمهيمــن

   )3(أمـا تـرى عمهـم أمـن وإميـان     
ــة ــا خبيئ ــت أظهره    اهللا يف ذا الوق

  ودعــوة وجـبت للمســلمني به    
 ألن يقوم هللا تعاىل ويأخذ حبظه ونصيبه يف أداء - رمحه اهللا -هللا عبد العزيز وفق ا

                                         
، كتبه وحتدث به يف نادي أنصار   الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريهاأثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح) 1(

  .  113- 110هـ ص 1354النهضة مبصر سنة / ، ط  السنة احملمدية حممد حامد الفقي
  .   400ينظر امللك الراشد ص ) 2(
  .  70العقد الثمني ص  )3(
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  . حقوق هذه اخلصوصيات اليت تفضل اهللا ا عليه وعلى أمته السعودية
وأجنح اهللا جهوده يف حتقيق مفهوم اجلماعة، مرجعية الدعوة، وكان توفيق اهللا 

 أبنائه الربرة وجهودهم باحملافظة على للسعوديني بامللك عبد العزيز وجهوده، وبورثته من
  . بناء اجلماعة، وترسيخ دعائمها أمام األحداث املتجددة

ولقد كان عبد العزيز يدرك توفيق اهللا تعاىل له، فيلهج بشكر اهللا دائما، وهذا أيضا 
  . من التوفيق

ل الشريعة كلها خري، وإن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل الكتب، وأرس " :قال رمحه اهللا
  .. الرسل ووضع فيها ما أمرهم به وما اهم عنه

  : واألمر ال يتم إال مبسألتني
$   {: والتوفيق ال يكون إال باهللا.. التوفيق: األوىل tBur þí Å+äÏù öqs? ûwÎ) «! $$ Î/ 4 { )1(  )هود :

  . واإلنسان بال توفيق ال يستطيع أن يعمل شيئا). 88
qßJ#)  {االجتماع االئتالف وهذان مها أساس كل شيء : والثانية ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# 

$ YèãÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 { )2( )3(  )103: آل عمران( .  

وكان من توفيق اهللا له، أن يدرك حاجة األمة إلقامة مرجعية الدعوة، اجلماعة باملفهوم 
املراد شرعا، وقد وفقه اهللا قدرا وكونا، بتأسيس اململكة العربية السعودية وتوحيدها على 
 توحيد اهللا بالعبادة، وتشييد بنائها بالعمل الصاحل، ولقد من اهللا تعاىل على أهل هذه

  . اململكة العربية السعودية، ملكا وشعبا، بذلك على اخلصوص
ومن توفيق اهللا تعاىل أن مشلت وحدة اململكة العربية السعودية ما يزيد على أربعة 
أمخاس شبه اجلزيرة العربية، من مناطق متباعدة، وقبائل متفرقة، وشعوب خمتلفة، وأجناس 

                                         
  .  88:  سورة هود آية) 1(
  .   103:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  79املصحف والسيف ص ) 3(
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سعودية، تركيبة العامل اإلسالمي كله، مع متعددة، فتتمثل يف وحدة اململكة العربية ال
أصعب األمم انقيادا بعضهم : ارتكازها على األصول العربية، رغم أن العرب واألعراب

لبعض للغلظة فيهم واألنفة وبعد اهلمة واملنافسة يف الرئاسة، فقلما جتتمع أهواؤهم، وال 
عظيم من الدين على اجلملة، حيصل هلم امللك إال بصبغة دينية، من نبوة أو والية، أو أثر 

فإذا كان الدين بالنبوة أو الوالية، كان الوازع هلم من أنفسهم، وذهب خلق الكرب 
واملنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك مبا يشملهم من الدين املذهب للغلظة 

ثهم على واألنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس، فإذا كان فيهم النيب أو الويل الذي يبع
القيام بأمر اهللا، يذهب عنهم مذمومات األخالق، ويأخذهم مبحمودها، ويؤلف كلمتهم 

  . )1( إلظهار احلق، مت اجتماعهم، وحصل هلم امللك والتغلب
 -وكم عاىن منهم املصلحون ما عانوا، فمن توفيق اهللا تعاىل هلم، أن هيأ عبد العزيز 

ذي جيمعهم جبهوده املوفقة، على القيام بأمر اهللا،  للقيام فيهم مقام الوايل، ال-رمحه اهللا
وحتقيق توحيده، الذي هو حق اهللا على عبيده، ويذهب عنهم بتربيته مذمومات األخالق، 
وأسباب التفرق والتنازع، ويأخذهم مبحمودها، ويؤلف كلمتهم إلظهار احلق، فتم 

بية السعودية، وحصل توطينهم من البدواة واجلفاء، ومت توحيدهم بوحدة اململكة العر
اجتماعهم على استقالهلا عن أي نفوذ أجنيب، فأصبح الوازع هلم من أنفسهم، وذهب 
خلق الكرب واملنافسة منهم، وتالشى التعايل والتكرب بوجود اإلمام املرجع القوي للجميع، 
فسهل انقيادهم، وتوافقت أهواؤهم على إمامة عبد العزيز، مبا أقام فيهم من حدود شرع 

هللا تعاىل، وجدد هلم من معامل دينه املذهب للغلظة واألنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس، ا
  . فحصل له وألبنائه توحيد العرب على واليتهم الدينية، وأمامتهم الراشدة

وأصبحت وحدة اململكة العربية السعودية النموذج الفريد، من تركيبة العامل 
 اإلسالمية الكربى، والفئة الثابتة للمجاهدين، واجلماعة اإلسالمي، والنواة الوحيدة للوحدة

                                         
  .  151ينظر املقدمة البن خلدون ص ) 1(
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األم للجماعة اإلسالمية العظمى، كيف ال؟ وقد ضمت مهبط وحي اهللا تعاىل إىل رسوله 
 إىل توحيد اهللا الذي هو حقه على عبيده، ضمت r  بالتوحيد، ومنطلق دعوتهr حممد

جهم، الركن اخلامس من أركان مكة املكرمة، واملسجد احلرام، قبلة املسلمني، ومناط ح
 ومسجده وحرمه الشريف، r اإلسالم، وضمت املدينة املنورة، املنورة جرة الرسول

  . r ومثوى جثمانه الطاهر
 خامت األنبياء واملرسلني، الذي جاء بتمام r ضمت مهد الرسول العريب حممد

الكتاب والسنة، وبيت اهللا الرساالت النبوية وكماهلا بالوحي اإلهلي العظيم املبني، بقسميه 
 آخر مسجد بناه نيب، ومها r احلرام، بيت التوحيد، وقبلة املسلمني، ومسجد رسوله

  . املسجدان، اللذان يأرز إليهما اإلميان، كما تأرز احلية إىل جحرها
وقد وظفت وحدة اململكة العربية السعودية، خلدمة الكتاب والسنة، وكتاب اهللا الذي 

 وخري r مه خري الكالم، وأحسن احلديث والسنة هدي رسوله حممدهو كالمه، وكال
 وخدمة املسجد احلرام أول بيت للتوحيد وضع للناس، ال قبلة r اهلدي هدي رسول اهللا

للمصلني غريه، ومهوى أفئدة املسلمني، واملسجد النبوي الشريف، يف دار اهلجرة 
نظري هلا كما قدمنا يف جلب اخلري ودفع والنصرة، ومأرز السنة واإلميان والسكينة، معامل ال 

 - الشر، وحتقيق مفهوم اجلماعة، والبعد عن الفرقة، وقد خدمتها جهود امللك عبد العزيز 
 وحىت أصبحت اململكة العربية السعودية بذلك املناط التعبدي للحج العظيم، -رمحه اهللا 

جماعة املنصورة، توفيق من واملهوى الصحيح لألفئدة والقلوب السليمة، واملعقل األمني لل
  . اهللا تعاىل ال نظري له، فله احلمد واملنة

ومن توفيق اهللا أا جغرافيا تقع يف القلب العاملي، تقع على البحر األمحر غربا، وعلى 
اخلليج العريب شرقا، اللذين يربطان بني البحر األبيض املتوسط، وبني البحر العريب، املتصل 

فأصبح موقعها وسطا، وملتقى جلميع الطرق العاملية، ) الباسفيك(  يباحمليط اهلندي واهلاد
  . ومساحتها أكرب من أوربا الغربية، باإلضافة إىل بريطانيا، مبقدار الضعف تقريبا

وقد حباها اهللا على يد عبد العزيز باملوارد االقتصادية الضخمة من أرضها، وأمهها 



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  328

ملي، واملعادن األخرى، والزراعة، واملواشي البترول، ذو األثر الفاعل يف االقتصاد العا
  . واألمساك، وغريها، مما أغناها اهللا سبحانه وتعاىل به عن غريها

تركيبة فريدة، وموقع فريد، وكرت مثني، وثروة غالية، وآية على مرياث النبوة بينة، 
لتوحيد، وعالمة واضحة على توفيق اهللا تعاىل، بتحقيق امللك عبد العزيز مفهوم اجلماعة با

 كرامة من كرامات أولياء اهللا جرت على يد عبد العزيز، r اقتداء مبا فعل رسول اهللا
  . r وامتداد ملعجزة النيب

ومن توفيق اهللا تعاىل وقبوله الدال على حتقيقه مرجعية الدعوة حبق، أن متر مائة عام 
ضاءة التاريخ على عود اهللا بعائدته اجلميلة على أهل التوحيد، والسنة واجلماعة، وإ

السعودي بامللك عبد العزيز، بعد انطفاء حلت معه ظلمات اجلهل والفرقة، فعاد اهللا 
بعائدته الكرمية على أهل اإلسالم يف أرض احلرمني وما جاورمها، باسترداد عبد العزيز عام 

 هـ رياض التوحيد، كما قدمنا ذكره، أرضه وأرض آبائه وأجداده أنصار توحيد 1319
قيامه هللا تعاىل إماما للمتقني راشدا، وسلطانا للدين نصريا، وقدوة للمسلمني  وU اهللا

وعزا، يسري على منهج سلفه الصاحل أهل السنة واجلماعة، يف العمل على توحيد كلمة 
املسلمني، وتوثيق تضامنهم وتعاوم على الرب والتقوى، وحتقيق مفهوم اجلماعة، واألخذ 

احلهم األكيدة يف الدنيا والدين، مع احملافظة على صفاء بأسباب حيام السعيدة، ومص
العقيدة اإلسالمية، وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع واخلرافة والوهم وسائر املعوقات 

  . اجلاهلية
حىت وصل باململكة العربية السعودية إىل مرسى األمن واإلميان راسخة يف التوحيد، 

سنة، ومنهج السلف الصاحل، يتعاقب فيها على ثابتة يف البناء، على هدي الكتاب وال
  . منهجه ورثته، وهللا احلمد واملنة

متر مائة عام، وحتقيق التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد، ال يزال رباط وحدة 
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ميضي قرن من الزمان .  اجتماعها، ولن يزال كذلك إن شاء اهللا تعاىل)1(  اململكة، وآخية
حتتل املكانة الدينية يف العامل اإلسالمي مكان القلب من اجلسد، واململكة العربية السعودية 

سواء يف البناء وتوحيد الكيان، أو يف التربية والتعليم، أو يف احلكم واإلدارة، أو يف التنفيذ 
والتطبيق منذ نشأة بنائها إىل استكماله وتطويره، من لدن املؤسس امللك عبد العزيز، مث 

، إىل عهد باين ضتها خادم احلرمني - رمحهم اهللا -ل وخالد أبنائه امللوك سعود وفيص
  .  وأمده بعونه وتوفيقه- حفظه اهللا -الشريفني امللك املفدى فهد بن عبد العزيز 

متر مائة عام واململكة العربية السعودية، تعترب حبق، املثال الواقعي للتضامن اإلسالمي 
 العظمى، واملعقل ذا الوجود العيين اآلمن الشامل، والنواة املوجودة، لوحدة املسلمني

  . جلماعتهم الكربى، واملرجع الثابت القوي للدعوة والدعاة
إن مرور مائة عام على هذا هلو من توفيق اهللا للحق، وشاهد كوين على الصدق، وإن 
توفيق اهللا تعاىل لعبد العزيز وللسعوديني عموما، وملن جاء بعده، يف حتقيق مرجعية الدعوة، 
بتحقيق مفهوم اجلماعة، وترسيخها وبنائها، بوحدة اململكة العربية السعودية، إا قضية 

  . متفق عليها

                                         
ومسعت :  ، قال األزهري تشد إليه الدابة.  . عود يعرض يف احلائط:   باملد والتشديد:  ، واألخية اآلخية) 1(

.   أخيه: شبه حلقة وتشد به الدابة.  . العرب تقول للحبل الذي يدفن حتت األرض مثنيا ويربز طرفاه اآلخران
  .  7/620  ،621ذيب اللغة ج :  أنظر
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  الفصل الثاين احلاجة إىل حتقيق مرجعية الدعوة بتحقيق مفهوم اجلماعة 
كل إنسان هو حمتاج بذاته، فقري بذاته، إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ومن ذلك 

ا وملتزما يف دينه ودنياه، لكن قد ال يشعر باحلاجة إىل لزوم مجاعة حاجته للجماعة مرجع
املسلمني، إال املسلم الذي يرفع اجلهل عن نفسه بالعلم الشرعي ويلزم نفسه باهلدي 
النبوي، وقد يشعر املسلم حباجته وفقره، ولكن ال يستطيع دفع ذلك، إال أنه يوحد 

 الصمد، احلي القيوم، الغين احلميد فيجمع اهللا باحتياجه وافتقاره هللا رب العاملني، األحد
مشله وشد حاجته ويغنيه، أما غري املسلم فلجهله وظلمه، فإنه يدين لدنياه، ويكفيه من 
اتمع ما يؤمن له دنياه، ويشرك باحتياجه إىل غري اهللا تعاىل، وميزق مهه، ويفرق دينه، فال 

ى اهللا من حي وغريه ليس له من حيصل على مجع وال غىن، وبيان ذلك أن كل ما سو
نفسه وجود وال عدم، بل هو خملوق، وكل خملوق فقري حمتاج بذاته إىل جلب ما ينفعه 
ودفع ما يضره، واملنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، واملضرة هي من جنس األمل 
والعذاب، فال بد من مقصود حمبوب ينتفع ويلتذ به، مطلوب وجوده، والبد من مكروه 

غض، يفسر وجوده ويؤمل ويعذب، مطلوب عدمه، وال بد من الوسيلة إىل حصول مب
احملبوب، ودفع املكروه، وهذه أمور ضرورية للعبد بل ولكل حي، ال يقوم وجوده 
وصالحه إال ا، وجيب أن يكون اهللا تعاىل دون ما سواه، هو املقصود املعبود املدعو 

ه، هو املستعان على املطلوب وعلى دفع املطلوب وأن يكون اهللا تعاىل دون ما سوا
$xÇ  {: املكروه، كما أرشد اهللا إىل ذلك يف الفاحتة ويالحظ صيغة اجلمع ÉÎ) ßâç7 ÷è tR yÇ$ ÉÎ) ur 

ÚúüÏè tG ó¡nS ÇÎÈ { )1( )املعبود . فيجب أن يكون اهللا تعاىل دون ما سواه هو). 5: الفاحتة

ملستعان، حيث أن ما سوى اهللا تعاىل فقري حمتاج بذاته، ليس بيده لنفسه فضال عن غريه ا
b   {: نفع وال ضر، قال اهللا تعاىل Î) ur y7 ó¡ |¡ ôJ tÉ ª! $# 9 hé ÛØ Î/ üx sù y# Ï©% ü2 ÿ¼ ã& s! ûw Î) uq èd ( b Î) ur 

y7 ó¡ |¡ ôJ tÉ 9é öç sÉ ¿2 uq ßg sù 4í n? tã È e@ ä. &ä óÓ x« ÖçÉ Ïâ s% ÇÊÐÈ uq èd ur ãç Ïd$ s) ø9 $# s- öq sù ¾ Ín Ïä$ t6 Ïã 4 uq èd ur ãLì Å3 pt ø: $# çéç Î7 sÉ ø: $# 

                                         
  .  5:   سورة الفاحتة آية) 1(
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ÇÊÑÈ  {  )1(  )18- 17: األنعام .(  

b  {: وقال تعاىل Î) ur y7ó¡|¡ôJ tÉ ª! $# 9héÛØ Î/ üxsù y#Ï©% ü2 ÿ¼ ã&s! ûwÎ) uqèd ( cÎ) ur x8÷ä Ìç ãÉ 9éöçsÉ¿2 üxsù ¨ä!#uë 

¾Ï&Î# ôÒxÿÏ9 4 Ü=äÅÁãÉ ¾ÏmÎ/ t̀B âä!$ t±oÑ ô Ï̀B ¾ÍnÏä$t6Ïã 4 uqèd ur âëqàÿtó ø9$# ÞOäÏm §ç9$# ÇÊÉÐÈ { )2( )107: يونس .(  

ىل أن يعبد اهللا وحده، ويستعني به وحده، ال يشرك وفقر العبد وحاجته إىل اإلسالم، إ
به شيئا، علما وعمال، فقر عظيم وحاجة شديدة وليس حلاجته وفقره نظري يقاس به، 
ولكن يشبه من بعض الوجود حاجة اجلسد إىل الطعام والشراب، غري أن احلاجة إىل 

  . اإلسالم أعظم وأشد
حياته الدنيا فقط، وقد تكون حياة شقية، فإنه لو فقد الطعام والشراب قد ال يفقد إال 

أما لو فقد اإلسالم فإنه يفقد سعادته يف حياته الدنيا واألخرى، وحيث ال إسالم إال 
جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بسمع وطاعة، فاحلاجة إىل اجلماعة باملفهوم 

  .  والدعوة إليهاملراد شرعا، مرجعية للدعوة، هي نفس احلاجة إىل اإلسالم،
ومما يؤكد احلاجة إىل اجلماعة مرجعا وملتزما، أن الشارع احلكيم أوجب على العبد 
أن يصرب على ما يراه من األمري مكروها من معصية اهللا، لزوما للجماعة واعتصاما ا من 

 r التهلكة، وبعدا عن ميتة اجلاهلية، كما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، عن النيب
من رأى من أمريه شيئا يكرهه، فليصرب عليه، فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات  {: قال

   } )3( إال مات ميتة جاهلية

متحققة، كما واحلاجة إىل عصمة الدم ال ختفى، وهي يف لزوم اجلماعة والرجوع إليها 
والذي ال إله غريه  {:  فقالr قام فينا رسول اهللا: روى مسلم بسنده عن عبد اهللا قال

                                         
  .  18 - 17:   سورة األنعام آية) 1(
  .   107:  سورة يونس آية) 2(
  .   3438، ومسلم اإلمارة رقم  6531، الفنت رقم  صحيح البخاري) 3(
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 اإلسالم ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال ثالثة نفر التارك
   }  )1(  املفارق للجماعة، والثيب الزاين، والنفس بالنفس

ومما يؤكد احلاجة إىل ذلك، هو أن يد اهللا على اجلماعة، ومن فارقها فالشيطان معه، 
 على r رأيت النيب: كما روى النسائي بسند جيد عن عرفجة بن شريح األشجعي قال

إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق اجلماعة   {: املنرب خيطب الناس فقال

 كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد اهللا على اجلماعة، فإن r أو يريد يفرق أمر أمة حممد
   } )2( الشيطان مع من فارق اجلماعة يركض

الفرقة هلكة، ويد اهللا على اجلماعة، ومن شذ شد يف النار، قال ابن فاجلماعة جناة، و
أيها الناس، عليكم بالطاعة واجلماعة، فإا حبل اهللا الذي أمر به، :  يف خطبتهt مسعود

وما تكرهون يف اجلماعة، خري مما حتبون يف الفرقة أخرجه احلاكم يف املستدرك وابن جرير 
  . )3( يف تفسريه، واآلجري يف الشريعة
  : وقال ابن املبارك رمحه اهللا

ــه ــا  من ــن دان ــوثقى مل ــه ال    بعروت
ــا   ــه ودنيان ــة من ــا رمح ــن دينن   ع

ــا  ــا ألقوان ــعفنا ب ــان أض   )4( وك
  

 

ــصموا  إن ــل اهللا فاعت ــة حب    اجلماع
  كــم يــدفع اهللا بالــسلطان معــضلة 
  لــوال اخلالفــة مل تــؤمن لنــا ســبل 

  
لدين، به تنظيم احلياة االجتماعية، وحيصل  لزوم اجلماعة وإمامها سعادة الدنيا واويف

األمن على العرض واملال والدم، وتتحقق مصاحل اتمع يف معاشهم ومعادهم ويستعينون 
إن الناس ال يصلحهم إال  "  t باجلماعة على إظهار دينهم، وطاعة رم، كما قال علي

                                         
  .   ورواه غريمها،  24301، وأمحد رقم  6370، رقم   ، كتاب الديات  رواه البخاري) 1(
  .  3954سنن النسائي كتاب حترمي الدم رقم ) 2(
  .  38األمر بلزوم مجاعة املسلمني للشيخ عبد السالم بن برجس ص :  نقال عن) 3(
  .  176،  1/175اآلداب الشرعية البن مفلح  )4(
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، وقال "فيها إىل أجله إمام، بر أو فاجر، إن كان فاجرا، عبد املؤمن ربه، ومحل الفاجر 
اجلمعة واجلماعة، والعيد والثغور : هم يلون من أمورنا مخسا " :احلسن البصري يف األمراء

واهللا ما يستقيم الدين إال م، وإن جاروا أو ظلموا، واهللا ملا  " :، وقال أيضا"واحلدود 
 وإن فرقتهم -ء  أي لألعدا-واهللا إن طاعتهم لغيظ ... يصلح اهللا م أكثر مما يفسدون،

  . ذكر ذلك عن احلسن احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم". لكفر
هذه أمور  " :وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف بداية ذكره مسائل اجلاهلية

 ما عليه أهل اجلاهلية ومن الكتابيني واألميني، مما ال غىن r خالف فيها رسول اهللا
  : للمسلم عن معرفتها

ــض ــياء  دهاوبـ ــبني األشـ ــضد   تتـ ــضد فال ــر حــسنه ال    يظه
 فإن انضاف إىل r  ما فيها وأشدها خطرا عدم إميان القلب مبا جاء به الرسولفأهم

: والعياذ باهللا كما قال تعاىل". ذلك استحسان ما عليه أهل اجلاهلية متت اخلسارة 
} öúïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä È@ ÏÜ» t6ø9 $$ Î/ (#rãç xÿü2 ur «! $$Î/ y7Í´ ¯» s9 'ré& ãNèd tbrçéÅ£» yÇ ø9 $# ÇÎËÈ  { )1( ) العنكبوت

  : قال). 52: اآلية
أم يتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعاء اهللا وعبادته يريدون شفاعتهم  : املسألة األوىل

öcrßâç7  {: عند اهللا، كما قال تعاىل ÷è tÉur Ï̀B Âcrßä «!$# $ tB üw öNèd ïéÛØ oÑ üwur óOßgãè xÿZtÉ 

öcqä9qà)tÉur ÏäIwàs̄» yd $tR às̄» yè xÿä© yâYÏã «! : ، وقال تعاىل)18: يونس اآلية(  )2(  } 4 #$

} öúïÏ%©!$#ur (#räãsÉªB$# ÆÏB ÿ¾ÏmÏRrßä uä!$ uäÏ9 ÷rr& $ tB öNèd ßâç6÷è tR ûwÎ) !$ tRqç/Ìhç s)ãã Ï9 í n< Î) «! $# #í s"ø9 ãó  {  )3(  ) ،الزمر

 فأتى باإلخالص، r وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول اهللا  " :، قال)3: اآلية
وأخرب أنه دين اهللا الذي أرسل به مجيع الرسل، وأنه ال يقبل من األعمال إال اخلالص، 

                                         
  .  52:  سورة العنكبوت آية) 1(
  .  18:  سورة يونس آية) 2(
  .  3:  سورة الزمر آية) 3(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  334

ه هي املسألة وأخرب أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم اهللا عليه اجلنة، ومأواه النار، وهذ
اليت تفرق الناس ألجلها بني مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، وألجلها شرع اجلهاد، 

«öNèdqè=ÏG   {: كما قال تعاىل s%ur 4Ó®Lym üw öcqä3s? ×puZ÷G Ïù tbqà6 tÉur ß`ÉÏe$!$# ¼ ã&ó# à2 ¬! 
  ). 39: األنفال، اآلية( )1( } 4

@ë  {: أم متفرقون يف دينهم، كما قال تعاىل :املسألة الثانية ä. ¥>÷ì Ïm $ yJ Î/ öNÍköâyâs9 

tbqãm Ìç sù ÇÌËÈ  {  )2(  )نياهم، ويرون ذلك هو الصواب، وكذلك يف د). 32: الروم، اآلية

tíuéü° Nä3s9 z̀ *  {: فأتى باالجتماع يف الدين بقوله ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú» ur ¾ÏmÎ/ % [nqçR üìÏ%©!$#ur !$ uZøäym ÷rr& 

y7øã s9 Î) $ tBur $ uZøä¢¹ur ÿ¾ÏmÎ/ tLìÏdºtç ö/Î) 4ÓyõqãBur #Ó|¤äÏã ur ( ÷br& (#qãKäÏ%r& tûïÏe$!$# üwur (#qè%§ç xÿtG s? ÏmäÏù 4 uéã9x. í n?tã tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# 

$ tB öNèdqãã ôâs? Ïmøäs9 Î) 4 ª! $# ûÓÉ<tF øgsÜ Ïmøã s9 Î) t̀B âä!$ t±oÑ üìÏâökuâur Ïmøã s9 Î) t̀B Ü=ã Ï^ ãÉ ÇÊÌÈ $ tBur (#þqè%§ç xÿs? ûwÎ) . Ï̀B Ïâ÷è t/ $tB 

ãNèd uä!% ỳ ãNù=Ïè ø9 $# $ Jã øót/ öNæh uZ÷èt/ 4 { )3( )وقال تعاىل). 14 -13: الشورى، اآلية :}   ¨b Î) tûïÏ%©!$# 

(#qè%§ç sù öNåks]ÉÏä (#qçR% x.ur $ Yè uãÏ© |Mó¡©9 öNåk÷] ÏB í Îû >äóÓx« 4 { )4( )وقال تعاىل)159: اآلية: األنعام ، :

} üwur (#qçRqä3s? öÆÏB tûüÅ2 Îéô³ßJ ø9 $# ÇÌÊÈ z̀ ÏB öúïÏ%©!$# (#qè%§ç sù öNßguZÉÏä (#qçR% ü2 ur $ Yèuã Ï© ( ë@ ä. ¥>÷ì Ïm $ yJ Î/ 

öNÍköâyâs9 tbqãmÌç sù ÇÌËÈ { )5( )انا عن التفرق يف الدين بقوله). 32 - 31: الروم، اآليةو :

}   (#qßJ ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# $ YèãÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4  { )6( )انا عن )103: آل عمران، اآليةو ،

                                         
  .  39:  سورة األنفال آية) 1(
  .  32:  سورة الروم آية) 2(
  .  14 - 13:  سورة الشورى آية) 3(
  .  159:   سورة األنعام آية) 4(
  .  32 - 31:  سورة الروم آية) 5(
  .   103:  سورة آل عمران آية) 6(
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. üwur (#qçRqä3s? tûïÏ%©!$%x. (#qè%§çxÿs? (#qàÿn=tF÷z$#ur  {: مشاتهم بقوله Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB æLèeuä!%ỳ àM»oYÉièt6ø9$# 4 { )1( ) آل

  ). 105: عمران، اآلية
أن خمالفة ويل األمر وعدم االنقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل  :املسألة الثالثة
 وأمر بالصرب على جور الوالة، وأمر بالسمع والطاعة هلم r م رسول اهللاومهانة، فخالفه

والنصيحة، وغلظ يف ذلك وأبدى وأعاد، وهذه الثالث اليت فيه، مجع بينها فيما ذكر عنه 
أن ال تعبدوا إال اهللا وال تشركوا به : إن اهللا يرضى لكم ثالثا {: يف الصحيحني أنه قال

   }  )2(  شيئا، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم

ومل يقع خلل يف دين الناس ودنياهم إال بسبب اإلخالل ذه الثالث أو   "  :قال الشيخ
  . )3( "  بعضها

األئمة جممعون من كل  " لضرورة إىل اجلماعة ولو كانت صغرى،يبني ا: وقال أيضا
مذهب، على أن من تغلب بلدا أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما 
استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا، ما اجتمعوا على 

ذكر أن شيئا من األحكام ال يصح إال باإلمام إمام واحد وال يعرفون أحدا من العلماء 
  . )4( " األعظم

من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا،  " :وقال أيضا
هذا بيانا شائعا ذائعا، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا مث صار هذا ) r النيب(  فبني

  . )5( "   فكيف العمل بهاألصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم،

                                         
  .   105:  سورة آل عمران آية) 1(
، كتاب  ، موطأ مالك 8444، باقي مسند املكثرين رقم    أمحد مسند13236، رقم   صحيح مسلم األقضية) 2(

  .  1573، رقم  اجلامع
  .   237 -236هـ ص 1375،  ، القاهرة ، ط السلفية ، ضمن جمموعة التوحيد النجدية مسائل اجلاهلية) 3(
  .  7 -5/ 9جملد / هـ 1416/ 5، ط الدرر السنية) 4(
  .  7-5/ 9جملد / هـ1416/ 5، ط الدرر السنية) 5(
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إىل غري ذلك من النصوص الشرعية احملكمة، وأقوال العلماء، اليت تبني مدى االحتياج 
  . إىل اجلماعة، وضرورة حتقيقها

وقد كانت حاجة الناس يف اجلزيرة العربية إىل مرجعية الدعوة، إىل اجلماعة والسمع 
ا حوهلما من البلدان مل تنعم والطاعة، واألمن واالستقرار شديدة فاحلجاز وجند وم

باجلماعة على املفهوم املراد شرعا، أي مل تنعم حبكم صاحل قوي يوحد أجزاءها، ويكون 
مرجعا حيكم سري األحداث فيها بعلم وعدل، ويوجد فيها أمنا شامال، وسياسة رشيدة 
 مستقرة، مثل ما نعمت به يف ظل دول أنصار التوحيد آل سعود، منذ حكم األخيضريون

  .  هـ تقريبا253اليمامة وما حوهلا يف سنة 
وكل هذا جرى قبل توحيد امللك عبد العزيز أرض اململكة العربية السعودية حرسها 

  . اهللا
كما أن كل ذلك كان قبل قيام دولة أنصار الدعوة إىل التوحيد من آل سعود ويعود 

ة، مرجعية للدعوة إىل اهللا يف غيبتها مما يؤكد احلاجة امللحة إىل مجاعة املسلمني السعودي
تعاىل، وإىل جهود امللك عبد العزيز يف إقامة اجلماعة، مرجعية للدعوة بتوحيد اململكة 
العربية السعودية على التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد، ونذكر أن املسلمني على 

 من خالل احلقيقة ال تطمئن نفوسهم لغري هذه األسرة السعودية املباركة؛ ألن املسلمني
األحداث التارخيية والوقائع الكونية، قد شهدوا مرارا غياب هذه األسرة السعودية عن 
احلكم فرأوا يف غياا ضعف الدعوة إىل العقيدة اإلسالمية، والغدر ملنهج الشريعة، والتفرق 
عن اجلماعة، وعدم األمن واالستقرار، وذل العسف اجلائر، وطغيان الظلم املظلم، مما 

د احلاجة إىل أنصار دعوة التوحيد ومرجع دعاا من آل سعود، وإىل جهود امللك يؤك
عبد العزيز رمحه اهللا يف حتقيق مفهوم اجلماعة مرجعية للدعوة على اخلصوص، وال ينسى 
املنصفون هلذه األسرة السعودية، فضلها وتارخيها ايد، يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على 

  .  يف وفائها لإلسالم واملسلمني، والدعاة إىل اهللا تعاىلبصرية، كما ال يرتابون
ونزيد هنا بيانا عن مسيس احلاجة من واقع احلال يف احلجاز وجند وغريمها، وأنه قد 
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عاد إىل احلال اليت ذكرنا وأسوأ، قبل ظهور امللك عبد العزيز، وقيام دولة التوحيد على 
شهور من الرواية بل املتواتر منها، وكما يشهد يديه، اململكة العربية السعودية، كما هو امل

لذلك الواقع املشاهد اآلن، الذي بقي على حاله من الفرقة والضعف األمن واإلميان، يف 
كان يف الواقع ما ينايف حتقيق التوحيد الذي هو : خلوج اململكة العربية السعودية فنقول

، كاألضرحة واملشاهد الشركية، حق اهللا على العبيد، مظاهر خطرية على اإلميان واألمن
والقباب املقامة على القبور املعظمة، اليت يطاف حوهلا ويعكف، وتقصد للتربك ا، وطلب 
قضاء احلوائج، وتفريج الكربات عندها، يف مكة نفسها، كالقباب اليت كانت يف املعالة يف 

ي، وقرب العلوية قريب احلجون، على قرب خدجية وغريه، ويف احللقة القدمية على قرب املستسق
من باب مكة، وقرب الشيخ أبو سرير وضرحيه، بزاوية كانت معروفة يف آخر سوق الندى، 
والقرب الشهري باملظلوم، والزوايا املنسوبة إىل الصوفية وما فيها من األضرحة واخلرافات اليت 

ة قبة على قرب تنسج حوهلا، ويف طريق النورية قبة على ما يزعمونه قرب ميمونة، ويف الزمي
الرشيد، وغري ذلك، كما يف املدينة يف البقيع وغريه، القباب اليت كانت على قبور 
الصحابة، ويف أحد كانت القبة املشهورة على قرب محزة، وغري ذلك، هذا يف مكة واملدينة، 

شك أنه أكثر بكثري، ففي نواح  ومها معقل التوحيد ومأرز اإلميان، فكيف يف غريمها، ال
ة، كانت القباب على القبور، واألماكن واألشجار واألحجار والغريان، والطواغيت، عديد

اليت تقصد للدعاء والتربك وذبح القربان، وغري ذلك مما مل يرتل اهللا به من سلطان، وإمنا 
هي مظاهر للبدع والشرك اليت يدعو إليها الشيطان، يتخذ منها بعض الناس سلما لسلب 

نتها والشعوذة والدجل، على ضعاف العقول واجلهلة، خاصة من األموال، عن طريق سدا
احلجاج والغرباء، وملا كانت هذه األمور الواقعة منافية لإلميان، وال هلا من ينكرها 
ويغريها، كانت بيئتها مرتعا الضطراب األمن وعدمه، ومرتعا لنشاط أهل الشرك وجفاة 

ب والسلب والقتل وقطع الطريق األعراب، ومنافقي العرب، وعلوج العجم، يف النه
واالحتيال والنصب، مبختلف الطرق امللتوية، وأساليب الدجل والشعوذة، وانتشرت جرائم 
احلرامية، وعصابات قطع الطريق على حجاج بيت اهللا احلرام، وسلب أمواهلم، وب 
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حلاج بضائعهم وأمتعتهم، من قبل البدو والعربان واألدالء واملطوفني واجلمالة، فكان ا
فضال عن غريه، عرضة لكل ألوان التعدي، على العرض والدم واملال، والنهب والعبث 
باحلرمات، من الضرب والقتل والسرقة واخلطف، وسوء األدب والصياح والصخب، 
واختاذ شىت أنواع اخلداع واحليل الستغفال احلاج والغريب، عن أمتعته وثيابه ونفقته، أو 

 ليقضي عليه بضربة عصى أو خنجر أو طلقة نار، فتخمد استدراجه بعيدا عن رفاقه،
أنفاسه، وعندئذ يعريه احلرامي من ثيابه، وينتزع حزامه ويفر به إىل اجلبال، ورمبا كان هذا 

، وقد ال جيد مع ضحيته )حاميها حراميها( احلرامي أحد اجلماميل أو احلراس أو األدالء،
ح احلج سلسلة من املشقات، بل نوعا من ماال، فال يتأسف إال على رصاصته، ولذا أصب

املغامرة واازفة، وكان الناس حيذرون املسافرين واحلجاج منهم، من أخطار الطريق، 
وكان من يريد احلج يودع أهله وداع مفارق ال يرجو العودة، بسبب اضطراب األمن، 

، وأصبح هذا "الذاهب للحج مفقود، والعائد منه مولود  " :وسوء أحواله، وكانوا يقولون
  . )1(  القول مثال يرويه األجداد الذين أدركوا هذا الواقع

توالت على بالد اإلسالم املقدسة قرون وأحقاب،  " :وقال األمري شكيب أرسالن
كانت فيها أشد البالد افتقارا إىل اإلصالح وأقرا إىل الفوضى، وأقلها أمنة سبل، وراحة 

هذه احلالة فظيعة جدا، خمجلة لكل مسلم، ممرضة سكان، وأكثرها عيشا وفسادا، وكانت 
لكل مؤمن، حجة ناصعة لألجانب على املسلمني، الذين ال يقدرون أن ينكروا ما يف 
احلجاز من اختالل السبل، واضطراب احلبل، مع كونه هو مهد اإلسالم، ومركز احلجيج 

وب يتأجج ا الغرام، العام يف كل عام، إىل بيت اهللا احلرام واملشاعر العظام، ومهوى قل
  . لزيارة مسجد الرسول عليه الصالة والسالم

كان األجانب يستظهرون ذه احلالة على دعوى أن اإلسالم ال يلتئم مع العمران، 
وأنه هو والفضاء توأمان، وأنه لو كان دينا عمرانيا ملا كانت تكون هذه احلالة السيئة يف 

                                         
  .  51 -39، ص   وينظر حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز تأليف رابح لطفي مجعه) 1(
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  . رزهمركزه، وملا عجز عن إقامة العدل يف مأ
وحقيقة احلال هي أن تلك الفوضى مل تنشأ إال عن إمهال العمل بقواعد الشرع 
اإلسالمي، وعن إرخاء العنان لبعض األمراء الذين كانوا يلون أمر احلجاز، مدلني على 
الناس مبا هلم من النسب النبوي الشريف، الذي كان حيول بني سالطني اإلسالم وبني 

اف احلد فيهم، وقد كان هذا من خطل الرأي، ومن التقصري تشديد الوطأة عليهم أو إره
så#  {يف جانب الشرع، فإن الشريعة اإلسالمية ال تعرف نسبا وال حسبا،  Î* sù yá ÏÿçR í Îû ÍëqêÁ9 $# 

Ixsù z>$ |¡Sr& óOßgoY÷èt/ 7ãÍ³ tBöqtÉ üwur öcqä9 uä!$ |¡tF tÉ ÇÊÉÊÈ {  )1( )101: املؤمنون، آية .(  

وهلذا كان سالطني اإلسالم من وقت إىل آخر، ينذرون من أمراء  "  :إىل أن قال
احلرمني من كانوا يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق، ولقد ذهب مثال ذلك 

ء مكة املكرمة وهو الكتاب الذي كتبه أحد سالطني مصر من املماليك، إىل أحد أمرا
اعلم أن احلسنة يف نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة  " :الذي يقول فيه

سيئة وهي من بيت النبوة أسوأ، وقد بلغنا أنك بدلت حرم األمن باخليفة، وأتيت ما حيمر 
  ". له الوجه وتسود الصحيفة، فإن وقفت عند حدك، وإال أعمدنا فيك سيف جدك 

قد بقيت مع األسف أحوال احلجاز غري مستوية وأعراب البادية  "  :لإىل أن قا
يسطون على احلجاج، وليس لداء معرم عالج، وكانت كل من الدولة العثمانية والدولة 
املصرية ترسل طوابري من اجلند النظامي مصحوبة باملدافع وسائر آالت القتال ألجل خفارة 

 الرواتب الوافرة، وكل هذا مل يكن مينع األعراب قوافل احلج، وتؤدي إىل زعماء القبائل
من ختطف احلجاج يف كل فرصة تلوح هلم، وكثريا ما كانت قافلة ... ومن ال خياف اهللا

احلج تضطر إىل الرجوع، وقد فاا احلج أو الزيارة، بعد أن قصدوا ذلك من مكان 
لبحر، فكانوا يذوبون سحيق، وتكلفوا بذل األموال، وجتشموا مشاق األسفار، يف الرب وا

من الشوق على ما فام، ويتحرقون من الوجد، ويبكون بصيب الدمع والناس بأمجعهم 

                                         
  .  101:  سورة املؤمنون آية) 1(
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، ذاهبني إىل أن سطو األعراب هؤالء "ليس هلا من دون اهللا كاشفة  " :حيوقلون، ويقولون
داء عضال، ال تنفع فيه حيلة، وال وسيلة، وقد عمت م البلوى، وإىل اهللا املشتكي، 

  . )1( كذا توالت القرون واحلقب، والناس على هذا االعتقاد ال يتزحزحونوه
وكان التعصب املذهيب قد بلغ ذروته، حىت وصل م إىل أن تقام يف املسجد احلرام 
أربع مجاعات يف الصالة املفروضة، لكل أهل مذهب مجاعة وإمام ومقام، وقد رأيت أبنية 

 وأمثاله ال شك له األثر البالغ يف تفريق مجاعة هذه املقامات يف املسجد احلرام، وهذا
  . املسلمني، ومتزيق صفوفهم

وهكذا كان الواقع يف العامل اإلسالمي، يف احلجاز ويف غريه، يف الشرق ويف الغرب، 
ويف الشمال ويف اجلنوب، كان هذا هو الواقع قبيل ظهور امللك عبد العزيز، فكانت 

 امللك اإلمام عبد العزيز، بإقامة اجلماعة مرجعية احلاجة داعية والضرورة ملحة لقيام
الدعوة، وتأسيس دولة التوحيد، اململكة العربية السعودية، وقد أدرك ذلك حىت العامة 
والبدو الذين مل يأخذوا قدرا كافيا من العلم واحلضارة، ورمبا من الذين ألفوا عدم 

  . االستقرار
ت وكانوا ثالثة رجال، وبينهم شاعر من أم ذهبوا إىل الكوي: روى أحد كبار السن

البادية، يريدون التعرف إىل أوالد اإلمام عبد الرمحن الفيصل، فزاروه رمحه اهللا وطلبوا منه 
أن يرسل معهم من يوصلهم إىل أوالده، ليسلموا عليهم، فأرسل شخصا، قال 

 حممد يهيئ  أخذ- رمحهما اهللا -وبعد السالم على عبد العزيز وأخيه حممد   " :الراوي
القوة، وعبد العزيز جبواره، وكانا شابني ال تتجاوز سن أكربمها مثانية عشر عاما، وكان 

من تكونون؟ ومن أي املناطق   " :عبد العزيز حنيال قليل الكالم، أخذ يسألنا باقتضاب
فأخربناه مبناطقنا، مث أخذ عبد العزيز يسألنا، عن أحوال البالد، وعن األحداث،  " أنتم؟
يا عبد : مث وقف البدوي الشاعر وقال "  ..وهل حكم الشرع نافذ فيكم؟  " ألمن هناكوا

                                         
، عضو امع العلمي العريب يف  ، تأليف األمري شكيب أرسالن ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم:   ينظر) 1(

  .  166 -163، ص   م1965، بريوت  ، منشورات دار مكتبة احلياة سورية
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غريب ! هنا يف الكويت ! أنا : فيك، قال: فيمن؟ قال: العزيز، عندي قصيدة، فرد عليه
متدحين بالشجاعة؟ مل أفعل شيئا، بالكرم؟ أنا ال أملك ! ليس يل دور يف شيء ! جمهول 

، قال "القصائد اجليدة كلها قلتها يف األمري حممد بن رشيد ماال، حايل مستور، مث إن 
أين واحد من شعرائك ومن رجالك يا عبد : فرد عليه الشاعر، وحنن نسمع  " :الراوي

وأنشد بصوت : العزيز، فأنا شاعر الرجال، والبالد اليوم يف حاجة إليك، امسعها تقول لك
يت وكانوا ثالثة رجال، وبينهم شاعر أم ذهبوا إىل الكو: روى أحد كبار السن: مرتفع

من البادية، يريدون التعرف إىل أوالد اإلمام عبد الرمحن الفيصل، فزاروه رمحه اهللا وطلبوا 
منه أن يرسل معهم من يوصلهم إىل أوالده، ليسلموا عليهم، فأرسل شخصا، قال 

ذ حممد يهيئ  أخ- رمحهما اهللا -وبعد السالم على عبد العزيز وأخيه حممد   " :الراوي
القوة، وعبد العزيز جبواره، وكانا شابني ال تتجاوز سن أكربمها مثانية عشر عاما، وكان 

من تكونون؟ ومن أي املناطق   " :عبد العزيز حنيال قليل الكالم، أخذ يسألنا باقتضاب
فأخربناه مبناطقنا، مث أخذ عبد العزيز يسألنا، عن أحوال البالد، وعن األحداث،  " أنتم؟
يا عبد : مث وقف البدوي الشاعر وقال "  ..وهل حكم الشرع نافذ فيكم؟  " األمن هناكو

غريب ! هنا يف الكويت ! أنا : فيك، قال: فيمن؟ قال: العزيز، عندي قصيدة، فرد عليه
متدحين بالشجاعة؟ مل أفعل شيئا، بالكرم؟ أنا ال أملك ! ليس يل دور يف شيء ! جمهول 

، قال " القصائد اجليدة كلها قلتها يف األمري حممد بن رشيد ماال، حايل مستور، مث إن
أين واحد من شعرائك ومن رجالك يا عبد : فرد عليه الشاعر، وحنن نسمع  " :الراوي

وأنشد بصوت : العزيز، فأنا شاعر الرجال، والبالد اليوم يف حاجة إليك، امسعها تقول لك
  : مرتفع

  بطا حيدث على الرجل خـذالن      ل ا وكثر
   )1( داليل واألذهان ـل ال ـنـت أله تبي

  زيز أبطيت أخلفت ظنـي    ـعـ ال عبد
ـ مي   دوك فتوقهــا وضحـــن  )2(ريــ

                                         
  .  يا أمري:  ميري )1(
  .  87-86، ص   ، عبد العزيز بن عبد احملسن التوجيري  لسراة الليل هتف الصباح )2(
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استجاب عبد العزيز رمحه اهللا لفضل اهللا وتوفيقه، ولىب حاجة البالد والعباد، إىل حتقيق 
ضوء مفهوم اجلماعة، وقام جبهوده املوفقة العظيمة إلقامة اجلماعة وحتقيق مفهومها على 

  . الكتاب والسنة، فإىل توضيح ذلك باملبحث التايل
الفصل الثالث االستجابة للحاجة إىل حتقيق مفهوم اجلماعة املراد شرعا مرجعية للدعوة 

  إىل اهللا تعاىل 
أي استجابة امللك عبد العزيز جبهوده املباركة املوفقة، لداعي حاجة األمة لذلك، 

  . لها معها، حىت حتققت هذه املرجعيةواستجابة األمة هلذه اجلهود، وتفاع
 جهودا عظيمة لتحقيق مفهوم - رمحه اهللا -لقد بذل عبد العزيز امللك اإلمام 

  : اجلماعة، مرجعية الدعوة وقبلت األمة ذلك، ويف تفاصيل ذلك ثالثة مباحث
  :  توحيد اململكة باإلخالص واتباع السنة: املبحث األول - أ 

وحيد الذي هو حق اهللا على العبيد، يف نفسه أوال، وجاهد حقق امللك عبد العزيز الت
إلعالء كلمة التوحيد، واحلرص عليها، والدعوة إليها، ويعتمد يف مجيع أعماله على اهللا 
وحده ال شريك له، فلما حقق التوحيد غاية ووسيلة، ودعوة، سهل اهللا له طريقه، ونصره 

  . على أعدائه
وكان اهللا .. أسست هذه اململكة من دون معني " :- رمحه اهللا -قال عبد العزيز 

أخربين :  يروي الزركلي قال)1(  "  القدير وحده معيين وسندي، وهو الذي أجنح أعمايل
رأيت امللك عبد العزيز يف اهلزيع األخري من الليل، عند : أحد ضباط القصر امللكي، قال

اللهم إن كان يف  " : العجيبصالة الفجر، يتمسك بأستار الكعبة ويدعو اهللا، ذا الدعاء
هذا امللك خري يل وللمسلمني، فأبقه يل وألوالدي، وإن كان فيه شر يل وللمسلمني 

  . )2( " فانزعه مين ومن أوالدي
وحد امللك عبد العزيز اململكة العربية السعودية، على أساس االعتصام بالكتاب 

                                         
  .  141، ص  2، ط  ، الزركلي ، خري الدير الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز) 1(
  .  334 ص 2، ط  الوجيز يف سري امللك عبد العزيز) 2(
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، وتطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة والسنة، يف حتقيق التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد
احلدود، فحرص على استقالل اململكة، وعدم قبوله أي تدخل أجنيب وعدم قبول أي 
امتياز أو استثناء يناقض اإلسالم، ألحد دون أحد، مهما كان، وإن جهود امللك عبد 

ية  يف حتقيق مفهوم اجلماعة، تتلخص يف توحيده اململكة العرب- رمحه اهللا -العزيز 
 على r السعودية على التوحيد، الذي هو حق اهللا على العبيد، ورفعه لواء رسول اهللا

 فانفردت دولته واململكة العربية السعودية )1( ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا: ربوعها
بذلك املرياث النبوي، راية اجلماعة، اليت ال يشاركها فيها مجاعة أخرى، وال دولة أخرى، 

  . ألي سبب تنكس له الرايات األخرىوال تنكس 
، )ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا( إن العرب خاصة ال تدين ألحد بغري كلمة التوحيد،

 لقومه حني دعاهم إىل اإلسالم، ذكر ابن كثري يف تفسريه r وقد بني ذلك رسول اهللا
 حني قال  قال لعمه أيب طالب ورهط من قريش فيهم أبو جهل، إجابة أليب طالبr أنه
يا ابن أخي هؤالء مشيخة قومك وسرام، وقد سألوك أن تكف عن شتم  {  " :له

وإالم : يا عم، أفال أدعوهم إىل ما هو خري هلم؟ قال "  r آهلتهم، ويدعوك وإهلك، قال
أدعوهم أن يتكلموا بكلمة يدين هلم ا العرب، وميلكون ا  "  r التدعوهم؟ ق

ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثاهلا، : فقال أبو جهل من بني القوم " العجم
  . }  ، فنفروا"ال إله إال اهللا : تقولون "  r قال

يا عم، إين أريدهم على كلمة  " r قال {ويف رواية ابن جرير : قال ابن كثري

، ففزعوا لكلمته "واحدة يقولوا، تدين هلم ا العرب، وتؤدي إليهم ا العجم اجلزية 
: وما هي؟ وقال أبو طالب: فقال! نعم وأبيك عشرا ! كلمة واحدة : ولقوله فقال القوم

                                         
روى أمحد والترمذي من :  ، فقد قال  61-60، ص   3/، ط حاشية كتاب التوحيد البن قاسم:   ينظر) 1(

مكتوب فيه ال إله :  ، وعن أيب هريرة ، ولواؤه أبيض  كانت راية رسول القه ص سوداء:  حديث ابن عباس
  .   ، حممد رسول اهللا إال القه
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ال إله إال اهللا، فقاموا فزعني ينفضون ثيام وهم   "  r ا ابن أخي؟ قالوأي كلمة هي ي
ورواه : ، قال ابن كثري ")1( } أجعل اآلهلة إهلا واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب " :يقولون

  . )2( حسن: أمحد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي
مة تدين لكم ا ، كل"ال إله إال اهللا  " : ملشيخة قومهr والشاهد من احلديث قوله

  ". العرب، ومتلكون ا العجم، أو تؤدي لكم ا العجم اجلزية 
يعين أن العرب إمنا تدين بالسمع والطاعة ألهل التوحيد، وبالتوحيد يكون العرب أئمة 

  . وملوكا، وهذا هو ما يشهد به الواقع التارخيي
 -قال الشافعي فلقد كانت العرب تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة اإلمارة كما 

كل من كان حول مكة من العرب مل يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن   " :-رمحه اهللا 
  . )3( " يعطي بعضها طاعة اإلمارة

 r  بالطاعة، مل تكن ترى ذلك يصلح لغري الرسولr فلما دانت لرسول اهللا" 
 بل طاعة  ال طاعة مطلقة،r فأمروا أن يطيعوا أويل األمر، الذين أمرهم رسول اهللا

  . )4( " مستثناة، فيما هلم وعليهم
b   {: فقال اهللا تعاىل Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñäãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô§ç9 $#ur  { )5( ) النساء، اآلية

 إىل ما قال اهللا والرسول، فإن مل يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - واهللا أعلم -يعين ). 59
  . )6(  نصا فيهما وال يف واحد منهما، ردوه قياسا على أحدمها

وهذا هو سر اجتماع العرب على إمامة آل سعود من أول أمرهم، منذ أحسن األمري 
                                         

  .  )1/362(، أمحد   )3232(الترمذي تفسري القرآن ) 1(
، ويف  3244، وبرقم  1904، برقم  ، مسند بين هاشم  ، وهو يف مسند أمحد  28،  4/27تفسري ابن كثري ) 2(

  .  ، وقال الترمذي حسن صحيح  3156، كتاب تفسري القرآن برقم   سنن الترمذي
  .  80، ص  ، حتقيق أمحد حممد شاكر الرسالة لإلمام الشافعي) 3(
  .  80، ص   حتقيق أمحد حممد شاكر، الرسالة لإلمام الشافعي) 4(
  .  59:  سورة النساء آية) 5(
  .  7، ص ، حملمد بن نصر املروزي  ، والسنة  81 -80الرسالة لإلمام الشافعي حتقيق أمحد شاكر ص :   ينظر) 6(
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عيينة وجاء الراشد حممد بن سعود استقبال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وقد أخرج من ال
إىل الدرعية غري مرغوب فيه، كما تقدم ذكره، ومشى األمري إليه برجله خبالف ما تقتضيه 
سياسة اإلمارة لكنه آثر إحياء السنة السلفية، والسياسة الشرعية، يف تعظيم العلماء لوجه 

أبشر ببالد خري من ( :اهللا تعاىل، فأحيا اهللا قلبه وشرح صدره لدعوة الشيخ، وقال له
 فثبت اهللا إمارته، وأرسى له وألوالده من بعده دعائم -) الدك، وأبشر بالعز واملنعةب

 وأجابه الشيخ -اإلمامة وامللك، ومجع قلوب العرب واملسلمني بكلمة التوحيد عليهم 
وأنا أبشرك بالعز : وهو يف حال مهاجر مستضعف، ال ميلك من الدنيا شيئا، بقوله

 إال اهللا، من متسك ا وعمل ا ونصرها، ملك ا البالد ال إله: والتمكني، وهذه كلمة
والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أوهلم إىل آخرهم، وأنت ترى 
جندا وأقطارها، أطبقت على الشرك واجلهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض، فأرجو أن 

يا ( : فقال له األمري الراشد)1( )تكون إماما جيتمع عليه املسلمون، وذريتك من بعدك
شيخ، إن هذا دين اهللا ورسوله، الذي ال شك فيه، وأبشر بالنصرة لك، وملا أمرت به، 

  . )2(  )واجلهاد ملن خالف التوحيد
هذا هو السر الذي وفق اهللا آل سعود لألخذ به، فاجتمعت عليهم اجلماعة وهو السر 

قيق مفهوم اجلماعة، ولقد كان لدى الذي أخذ به عبد العزيز فنجحت به جهوده يف حت
  . عبد العزيز واضحا جليا، يف قوله وعمله

بل إنه يف آخر األمر،  " :ففي مثل قوله رمحه اهللا بعد كالم له تارخيي: أما يف قوله
أظهر اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، مث من بعدهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب، 

 م اإلسالم واملسلمني، ملا اندرست أعالم اإلسالم، وكثرت الشبه رمحهم اهللا، ونفع اهللا
والبدع، خمصوص حممد بن عبد الوهاب، فلما رأوا أسالفنا موافقتهم يف أقواهلم وأفعاهلم ملا 

 قبلوا ذلك، وقاموا به، وأظهره اهللا على أيديهم، r جاء يف كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله
                                         

  .  )1/3(،  ، وروضة ابن غنام )24/ 1(،  ، وطبع وزارة املعارف )12،  11/ 1ج (عنوان اد ”  ، ابن بشر:  انظر) 1(
  .  )1/12(، عنوان اد   ابن بشر) 2(
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معتقدهم، نرجو أن اهللا حييينا على ذلك، ومييتنا ووحنن إن شاء اهللا على سبيلهم 
  . )1( " عليه

إين مسافر إىل مكة ال للتسلط عليها، بل لرفع املظامل واملغارم اليت  "  :وقال رمحه اهللا
أرهقت كاهل عباد اهللا، إين مسافر إىل حرم اهللا لبسط أحكام الشريعة وتأييدها، فلن 

  ". يكون بعد اليوم سلطان إال للشرع 
الذي أبغيه من هذه الديار أن تعمل مبا يف كتاب اهللا وسنة  " : استطرد قائالمث
  . )2( "  نبيه

أنا بذمتكم، وأنتم بذميت، إن الدين النصيحة، هذه عقيدتنا  " :وقال خياطب أهل مكة
يف الكتب بني أيديكم، فإن كان فيها ما خيالف كتاب اهللا، فردونا عنه، واسألوا عما 

  ". ، واحلكم بيننا كتاب اهللا وما جاء يف كتب احلديث والسنة يشكل عليكم فيها
ومل يأت حممد بن عبد الوهاب باجلديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصاحل، اليت " 

  . )3(  " جاءت يف كتاب اهللا وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصاحل
عودية على اإلسالم ففي مثل ما قام به من توحيد اململكة العربية الس: وأما يف عمله

  . بعد ما كانت عليه احلال من الشتات والشقاء والفرقة، كما وصفنا
وهكذا طهر امللك عبد العزيز بقوله وفعله البالد مما ينايف التوحيد وخيالف الكتاب 

  . والسنة، وطبق الشريعة اإلسالمية يف ربوعها، فلله احلمد واملنة
  : ني قال خياطبهوصدق الشاعر السلفي حممد بن عثيمني، ح

                                         
، ص  ، دراسة وثائقية ، امللك عبد العزيز  ، لسراة الليل هتف الصباح عبد العزيز بن عبد احملسن التوجيري) 1(

  .  436-435، ص  3أمني الرحياين ط .  .  . ، وسرية امللك عبد العزيز جند وملحقا ته:  ، وانظر  526
  .  210، ص   هـ1/1394، ط   ، للصف الثالث املتوسط لكة العربية السعوديةتاريخ املم) 2(
، منري  ، تاريخ البالد العربية السعودية  217، ص   ، خري الدين الزركلي الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز) 3(

  .  229العجالين ص 
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  ك لإلسـعاد أقـدار     ـ جرت ب  كمـا
ــار   ــريات خيت ــن اخل ــد م ــا يري   مل
ــار  ــون آث ـــدو يف الك ـــد يب   الب

  

 

   بـــك لإلســـالم أنــوار تــألألت
ــه   ــيا حبكمت ــدر األش ــذي ق   إن ال
ــه   ـــت هللا نيت ـــد إن صلح   والعب

  : إىل أن قال:  أن قالإىل
  م من قبلك النـار     ـينهـ ب جتـتأج

  جفا يف الدين أخيار    ـشقا وال ـعد ال ـب

 

 

ــت    بــك أهــواء مفرقــة   تألف
  فأصـبحوا بعـد توفيــق اإللـه هلــم    

 
  : إىل أن قال:  أن قالإىل

   قبلـه إذ تـوىل األمـر أشـرار          مـن
ــار   ــدين أوت ــدى وال ـــل اهل    أله

  ر على األموات نغبطهم    ـــ من كنـا
  فاآلن طابت به األيام إذ أخذت بــه        

ت البدعة الشيطانية، وأخذ مببدأ الشورى واملواجهة  أحيا السنة النبوية، وأمالقد
واحلوار وسياسة الباب املفتوح، واملطارحة مع اإلنصاف وسالمة املقصد والثبات على 

  . البصرية، كما أخذ باألسباب النافعة يف الدنيا والدين
  : التربية والتعليم:  الثاينبحث امل-ب 

وة، اهتمامه بالتربية والتعليم وتوعية األمة ومن جهوده رمحه اهللا يف حتقيق مرجعية الدع
  . مبصلحتهم يف كل مناسبة بالقول والفعل

من ذلك أنه رمحه اهللا وجه نداء عاما إىل اإلخوان يذكرهم فيه بنعمة اإلسالم، وما 
مضى عليه أسالفهم من األعراب، من احنرافهم عن الدين، وما يأتونه من األمور اليت 

ن استحالل الدماء، وب األموال، وترك فرائض اإلسالم،  ومr تغضب اهللا ورسوله
 ويبني r ليقيدوا نعمة اهللا عليهم بشكره واتباع أمره واجتناب يه وفق ما جاء به النيب

 وما كان عليه الصحابة والتابعون هلم r أن أصل الدين كتاب اهللا تعاىل، وسنة نبيه حممد
ربعة من بعدهم، األئمة املقتدى م، ال خالف بإحسان، فهم السلف الصاحل، مث األئمة األ

بينهم يف أصل الدين، من توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، فمن خالفه 
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معتقدا بطالنه فليس على شيء من الدين، والعياذ باهللا من ذلك، وال يقال عن هذا إنه 
ه اهللا حيذر من التفرق  مث مضى رمحr مكذب للمشايخ، بل مكذب لكتاب اهللا وسنة نبيه

يف الدين، وتتبع اخلالفات فيه، فإن هذا من أعظم أسباب اهلالك ويبني أم يف زمن 
تشعبت فيه األمة اإلسالمية وكثرت فيه شبه الضالني املضلني، غري أنه حبمد اهللا مل خيل 

 هم علماء زمان من قائم هللا يف أمر دينه، ينفي عنه غلو الغالني وانتحال املبطلني، أولئك
ويستدل : الدين، وهم ورثة األنبياء، وهم احلافظون لدين اهللا تعاىل، حيث أقامهم لذلك

R̄$  {: بقول اهللا تعاىل Î) ß ø̀twU $uZø9 ¨ì tR tç ø.Ïe%!$# $ ¯R Î) ur ¼çms9 tbqÝàÏÿ» ptm: ÇÒÈ  {  )1(  ) ،احلجر

وكل يدعي أنه القائم هللا حيفظ دينه، ولكن ميزان العدل يف ذلك هو اتباع  "  ).9:اآلية
@ö  {: النيب الكرمي è% b Î) óOçFZä. tbqô7 Ås è? ©! $# ë ÏRqãè Î7 ¨? $$sù ãNä3ö7 Î6ós ãÉ ª! اآلية آل عمران، ( )2( }  #$

31 .(  
إين أرشدكم إىل أعظم قائم هللا تعاىل يف نصر دينه، بعد األئمة  " :مث قال رمحه اهللا هلم

األربعة رضي اهللا عنهم، وذلك بعد أن كثرت امللل والنحل، وتشعبت األهواء وتفرق 
الناس شيعا، كل حزب مبا لديهم فرحون، ذلك هو شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن 

ن هو على طريقتهم يف الدعوة والتحقيق إىل يوم القيامة، فقد قام هذان الشيخان القيم، وم
  ". مبا أوجبه اهللا على العلماء من بيان احلق وعدم كتمانه، ومل تأخذمها يف اهللا لومة الئم 

فهذه كتبهما حبمد اهللا بني أيديكم، قد سهل اهللا نشرها بعد أن كانت   " :إىل أن قال
لترك واإلمهال، فعليكم مبطالعتها، فإا بأدلة الكتاب والسنة جتلو عن مدفونة يف زوايا ا

  . القلوب صداها، ومبآثر الصحابة وهديهم متيط عن األبصار غشاها
 ذلك اإلمام - يعين الشيخ حممد بن عبد الوهاب -وهذا شيخنا  " :مث قال رمحه اهللا

 مبا قام به هذان الشيخان من الدعوة الوحيد يف زمانه، اجلليل القدر رمحه اهللا تعاىل، قد قام

                                         
  .  9:  سورة احلجر آية) 1(
  .  31:  سورة آل عمران آية) 2(



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  349

إىل حتقيق التوحيد هللا تعاىل يف أمسائه وصفاته وتوحيده يف ألوهيته، بإفراده بالعبادة له 
وحده ال شريك له جبميع أنواعها، وهذا التوحيد هو أصل بعثة الرسل من نوح إىل نبينا 

$!  {:  قال تعاىلr حممد tBur $ uZù=yô öë r& Ï̀B öÅÎ=ö6s% Ï̀B @Aqßô §ë ûwÎ) ûÓÇrqçR Ïmøã s9 Î) ¼çm̄R r& Iw tm» s9 Î) HwÎ) O$tR r& 

Èbrßâç7 ôã $$ sù ÇËÎÈ  {  )1(  )25: األنبياء، اآلية .(  

قليد فيها، فعليكم وهذا التوحيد هو أصل األصول للدين، الذي ال جيوز الت  " :قال
 وسلفكم الصاحل من الصحابة والتابعني هلم بإحسان r بالتفقه يف دينكم، واتباع نبيكم

إىل يوم القيامة، وقد تقدم لكم البيان بأننا يف األصل على القرآن، ويف الفروع على مذهب 
   ". t اإلمام أمحد بن حنبل

 أمر دينهم على بصرية، ويستدل ومضى رمحه اهللا حيثهم على أن يكونوا فيما يأتونه من
، )7: احلشر، اآلية( )tBur ãNä39s?#uä ãAqßô§ç9$# çnräããÇsù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 { )2$!  {: بقوله تعاىل

  ). 43النحل، اآلية ( )óOçGYä. üw tbqçHs>÷ès? ÇÍÌÈ { )3 (þqè=t«ó¡sù ü@÷dr& Ìçø.Ïe%!$# bÎ#)  {: وقوله تعاىل

فمن كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وقصده يف هجرة البداوة  " :ويقول هلم
رضى اهللا تعاىل، والتماس ما عنده من الثواب ملن تاب إليه وانتسابه إىل اخلري طلب 

وأناب، فال يتمسك أحدكم بأمور دينه برأيه، وليس الدين باالستحسان، فكل طريق إىل 
 فإنه مسدود، وكل عمل على غري سنته فهو إىل صاحبه مردود، r احلق غري طريق نبيه

وهذا ما جيب لكم علينا : ل، قالفاتبعوا وال تبتدعوا وقاربوا، فمن سار على الدرب وص
من النصيحة، فمن خالف ما بيناه لكم بقول أو فعل فذمتنا وذمة املسلمني منه بريئة وال 

  . )4(  انتهى " يأمن البطش بنفسه وحبالله، ومن أنذر فقد أعذر
                                         

  .  25:  نبياء آيةسورة األ) 1(
  .  7:  سورة احلشر آية) 2(
  .  43:  سورة النحل آية) 3(
، ص   ، مجعه ورتبه وشرح ألفاظه سعد بن عبد العزيز بن رويشد ، من شعر حممد بن عثيمني  العقد الثمني) 4(

108- 110  .  
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علم نافع وقول سديد، وخطاب بليغ، بيان مبني، وتشخيص صحيح ألمراض اتمع، 
اء، ودعوة صحيحة إىل الرشد، من ملك مستقل إذا قال فعل، وإذا ووصفة صادقة للدو

  . وعد وىف
وقد كان من حتقيقه ملرجعية الدعوة اهتمامه رمحه اهللا بالعلم والعلماء، وتقديره 
للعلماء، يأخذ ذلك عليه أولوية أعماله، فقرب العلماء العاملني، واملصلحني الصادقني، 

م والنهى وجعلهم أهل مشورته وخاصته، وأكرمهم وأهل الرأي واملشورة وأويل األحال
ورفع مرتلتهم، وكان يشاركهم عن علم ودراية البحث العلمي والبيان والنصيحة، وإظهار 
معامل منهج السلف الصاحل يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، إلقامة اجلماعة، وحتصيل النجاة 

، ويف كل نائبة جيتمع بالعلماء، والسعادة، وجتنيبها دروب اهلالك وسبل الغواية والتفرق
وجيمعهم على اختالف مشارم للمذاكرة واملطارحة، وإزالة ما قد يكون بينهم من 

  . فجوات
مثال ذلك ملا دخلت احلجاز حتت واليته رمحه اهللا، جرت مناظرة حرة بني يديه بني 

العبادة وحترمي علماء مكة وعلماء جند، فيما جيب اعتقاده من وجوب التوحيد وإفراد اهللا ب
الشرك كدعاء غري اهللا، واالستغاثة واالستعانة باألموات، وطلب الشفاعة منهم، والذبح 
لغري اهللا وكاحللف بغري اهللا، وتعظيم القبور بغري ما شرع اهللا من البناء عليها، واختاذها 
مساجد، وشد الرحال إليها، والطواف حوهلا، والتربك ا، وحنو ذلك، مما عمت به 

لبلوى، فحصل االتفاق بني علماء مكة وعلماء جند على هذه العقيدة الصحيحة، املبنية ا
 وصدر بذلك بيان، نشر يف جريدة أم القرى، r على إخالص الدين هللا ومتابعة رسوله

البيان املفيد فيما اتفق   "  :هـ، مث مجعت يف رسالة بعنوان1343يف أجزاء متفرقة عام 
  . هـ1344 طبعت عام )1(  "  قائد التوحيدعليه علماء مكة وجند من ع

كما كان رمحه اهللا حبزمه وعزمه يزيل ما قد يكون بني العلماء وبني الرعية من تباعد، 
                                         

ختار منشورات دار احلياة ، تأليف صالح الدين امل تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها) 1(
  .   308 -7/305،  2، البن قاسم ط  ، وينظر الدرر السنية  155 -152/ 2،  بريوت
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بسبب الشبهات اليت يبثها املغرضون، من علماء السوء، أو من أنصاف املتعلمني، الذين ال 
  . يفقهون

هذا كالم إخوانكم  " :ب األمةقال رمحه اهللا يقرر على كالم ملشايخ الدعوة، وخياط
 خافيكم )1( املشايخ تشرفون عليه، والعمل إن شاء اهللا على ما فيه، مث بعد ذلك ماهوب

أول منشأ هذا األمر وتقوميه إنه من اهللا مث أسباب الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا 
م مرارا، وكلما تعاىل، وأوائلنا رمحهم اهللا، وما جرى على املسلمني من اختالف واليته

اختلف األمر وشارف الناس لنقض دين اهللا وإطفاء نوره أىب اهللا وأخرج من ها 
 من يقول بذلك حىت إن آخرهم والدنا وشيخنا الشيخ عبد اهللا بن عبد )2(  احلمولتني
  ". اللطيف 

 يف شك من أمر ديننا، وتفهمون أنه من حني )3(  واحلمد هللا ماحنا  "  إىل أن قال امللك
 اهللا الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف قرن أطيب من وقتنا، ورجال أطيب من رجالنا، أظهر

وعلماء أطيب من علمائنا، فسدد اهللا به، وقام ذه الكلمة وجدد اهللا أمر هذا األصل، 
وأنقذ اهللا بأسبابه الناس من الظلمات إىل النور، فبان أمره ألويل األبصار، وخفي ذلك عن 

اند من أزاغ اهللا قلبه وأعمى بصريته، وقبل هذا احلق ورضيه آباؤنا كثري من الناس، وع
وأجدادنا وعلماء املسلمني، فيما أتى به من األصل والفروع، ويتعني علينا إن شاء اهللا أن 

  . نقتدي مبا اقتدوا به
فاآلن يكون األمر على ما ذكر املشايخ أعاله فمن أفىت أو تكلم  " :إىل أن قال امللك

الف ملا عليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأوالده عبد اهللا وعبد الرمحن بن حسن بكالم خم
وعبد اللطيف وعبد اهللا بن عبد اللطيف فهو متعرض للخطر؛ ألننا نعرف أنه ما خيالفهم 

                                         
  .  ، ويالحظ أن امللك يتكلم بلهجة عامة الرعية وذلك أبلغ يف أنفسهم ما هو:  ماهوب) 1(
  .  ، وآل الشيخ يعين آل سعود) 2(
  .  أي ما حنن:  ما حنا) 3(
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  ".  والفتنة بني املسلمني )1( إال إنسان مراوز للشر
ن كان هنا إنسان عنده يف إال إ  " :وألنه إمنا يعتصم بالكتاب والسنة، قال مستثنيا

  . )2( إخل ما قاله رمحه اهللا".. خمالفتهم دليل من الكتاب أو السنة 
وقد عرفناكم بذلك ملوجب ذكر املشايخ يف االعتقاد  " :ويف موضوع آخر يقول

  ". والعمدة على ما ذكروه 
ومن أشكل عليه شيء من األمور فلريده إىل طالب العلم املنصوب  " :إىل أن قال

  . )3( " ندكم بأمر الوالية ورضى املشايخع
فصار للعلماء واملصلحني الصادقني قبول يف األمة، واعتربوا مرجعا موثوقا يف الدعوة، 
وكانت هلم يف هذا اجلو املهيأ جهود كبرية، وأفكار صاحلة، كان هلا األثر العظيم يف رأب 

بذ عوامل اخلالف الصدع، ومجع الكلمة، وتوحيد القوة، ودحض أسباب الفرقة ون
والتوعية الراشدة، والدعوة الصادقة، وتنبيه األمة إىل حاجتها جلهود هذا اإلمام املرجع الفذ 
عبد العزيز، وااللتفاف حوله على منهجه السليم، وقد تواكب هذا مع يقظة الشعور 
هللا واإلحساس باحلاجة، والتوعية املناسبة، وجهود امللك عبد العزيز، فأمثرت كل اخلري و

  . احلمد واملنة
ومن أمثال هؤالء العلماء واملصلحني، الذين عاصروا امللك عبد العزيز وناصروه 
وأيدوه عن علم وبصرية، ذاك العامل اجلليل الشيخ العالمة عبد اهللا بن عبد اللطيف رمحهما 

 r اهللا، له رسالة إىل بعض املشايخ الكرام، ذكرهم فيها بنعمة اهللا تعاىل ببعثة رسول اهللا
باإلسالم وظهوره، مث شخص أسباب الكفر وبينها، وأمهها موانع يف النفوس من أهواء 
وإرادات فاسدة، ورياسات ال يقوم ناموسها وال حيصل مقصودها إال مبخالفة احلق وترك 
االستجابة له، وهذا هو املانع يف كل زمان ومكان، ولوال ذلك ما اختلف من الناس اثنان، 

                                         
  .  و من يريد موافقة الشره:  مراوز للشر) 1(
  .  134 -131 ص 11الدرر السنية ج ) 2(
  .  436 -435ص / 3أمني الرحياين ط.   . ، وسرية عبد العزيز  جند وملحقاته) 3(
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ميان باهللا وإسالم الوجه له خصمان، مث تطرق إىل تذكريهم باختصاص وال اختصم يف اإل
اهللا إياهم بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل التوحيد، وأثىن على مناصرة اإلمام حممد 

إن اهللا تعاىل يصنع هلم من عظيم صنعه وخفي : بن سعود وأبنائه للشيخ يف دعوته وقال
 ارتضاه لنفسه، واختص به من شاء كرامته وسعادته من لطفه ما هداهم به إىل دينه، الذي

خلقه، وأظهر هلم من الدولة والصولة ما ظهروا به على كافة العرب، وغدت هلم الرياسة 
واإلمامة رتبة معلومة مبجرد السابقة والعادة، ال تزامحهم فيها العرب العرىب، وال يتطاول 

مظهرا، وجاهلهم يرتع يف ثياب جمد، ال إليها بنو ماء السماء، وصاحلهم يرجو فوق ذلك 
مث يصف ما حدث من فنت .. يعرف من حاكها وال درى، فلم يزل األمر يف مزيد

الشهوات والشبهات ما أفسد على الناس األعمال واإلرادات، وجرى من االبتالء والتطهري 
يشعر ا، ما يعرفه الفطن اخلبري، مث بعد وصفه تلك احملنة والتفرق وصفا يشخص احلاجة و

مث أذهب اهللا ذلك بقيام اجلماعة،  " :يقول عن قيام اجلماعة على يد امللك عبد العزيز
وجتديد األخوة اإلسالمية وذهاب الشحناء، وعاد األمر إىل ما كان عليه من ثبوت اإلمام 
د والدعوة إىل اجلماعة، وجتديد العهود واملواثيق على ذلك، فحمدنا اهللا تعاىل وسألناه املزي

من فضله ورمحته، وكنا مغتبطني، وأذهب اهللا عنا هباء الشبهات، وأطفأ نار تلك 
مث ملا رأى بوادر منازعة اإلمام امللك عبد العزيز، جعل رمحه اهللا حيذر  "  ...الضالالت

هؤالء العلماء خاصة ألنه بصالحهم تصلح العامة، فيحذرهم ناصحا هلم من بوادر بدرت 
فاستأنف النهار يا ابن جبري قبل أن تنفرج : سلمني، إىل أن قالتريد الشقاق وفل مجع امل

ذات البني بينكم معشر العلماء، ويضلل بعضكم بعضا، أو يفسقه أو يكفره، فتكونوا 
بذلك فتنة جلاهل مغرور، أو ضحكة لذي دهاء وفجور، تستباح بذلك أعراضكم وال 

بعضكم ألجله سفر، للنظر فيما ينتفع بعلمكم، فاعقدوا لذلك حمضرا، ولو طال منا ومن 
يصلح اإلسالم، وتقوم به احلجة، ولو مل يعمل به عامل، تسدوا بذلك عنكم باب الفرقة، 
نصحا هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، فإين واهللا ال إخال اجلرح يندمل، 

فقد وقع بكثرم وال احلية متوت إال أن يشاء ريب شيئا ولذلك لكثرة الطالب هلذا األمر، 
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البأس وأعضل، واحتاج العقل للنظر فيما هو األصلح لدينه، واألرضى لربه، باالجتماع 
على األسد فاألسد، واألصلح فاألصلح، فإن الشيطان متكئ عليه مشاله، متحيل بيمينه، 
فاتح حصنه ألهله، يدأب بني األمة بالشحناء والعداوة، عنادا هللا ولرسوله ولدينه، تأليبا 
وتأنيبا، يوسوس بالفجور، ويديل بالغرور، ويزين بالزور، وميين أهل الفجور والشرور، 
يوحي إىل أوليائه بالباطل، دأبا منه منذ كان، وعادة له منذ أهانه اهللا يف سالف األزمان، ال 
ينجو منه إال من أحب اآلجل، وغض الطرف عن العاجل، وقط هامة عدو اهللا وعدو 

  . )1(   والعمل، رضي ذلك من رضيه، وسخطه من سخطهالدين، باتباع احلق
ومن هؤالء العلماء الشيخ حممد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن محد بن عتيق، 
والشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن سليم، ومساحة الشيخ حممد بن 

 من بعض املتحمسني إبراهيم آل الشيخ، فقد وجهوا نصيحة للناس ملا رأوا بوادر بدرت
للدين من غري فقه، فوجهوا هلم نصيحة بينوا فيها وجوب السمع والطاعة يف غري معصية 

   -: اهللا، وساقوا األدلة على ذلك، مث قالوا
إذا تقرر ذلك فليعلم أن اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن آل فيصل قد ثبتت بيعته " 

أمر اجلهاد، : جب اهللا من احلقوق، فمن ذلكوإمامته، ووجبت طاعته على رعيته، فيما أو
وحماربة الكفار ومصاحلتهم، وعقد الذمة معهم، فإن هذه األمور من حقوق الوالية، وليس 
آلحاد الرعية االفتيات أو االعتراض عليه يف ذلك، فإن مبىن هذه األمور على النظر يف 

  . )2(  ل إىل ويل األمرمصاحل املسلمني العامة واخلاصة، وهذا االجتهاد والنظر موكو
ومن هؤالء الشاعر السلفي : ومن هؤالء الشاعر السلفي حممد بن عثيمني حيث يقول

  :حممد بن عثيمني حيث يقول

                                         
، عقيدة الشيخ حممد ابن عبد الوهاب  272 -265/ 7،  ، يف الدرر السنية  نص الرسالة كامال:   ينظر-78) 1(

 - 596،   580 -578، ص  ، اجلامعة اإلسالمية الس العلمي/ ، ط  اإلسالميالسلفية وأثرها يف العامل 
599   .  

  .  292،  7/283،  هـ1385/ 2، ط  ، مجع ابن قاسم الدرر السنية يف األجوية النجدية) 2(
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   ناصـــح بـــالطبع ال متخلـــق لـــه
ــق   ــب يف اهللا أوثـ ــم أن احلـ   ويعلـ

ـ  ـسمع ج ـه بال ـوكونوا ل     قوا ـندا توف
ـ  ـي ال ـو املهلك ف  ه   دين يوبـق   ـدين ولل

ــرئ ال  ــني امـ ــق ميـ ــر يتملـ   مفتـ
  )1( الم واخللق يشفق  ـلى اإلس ـا ع ـامـمإ

  
  
  
  

 

ـ  ـوان دع ـشر اإلخ ـ مع ياف   ارخ ـوة ص
ــود لكــم     ا ميتنيــه لنفــسه  مــي

ـ   ـوا على دين اهل   ـحتام   امكم ـدى مع إم
ــه   ــراق فإنــ ــاكم واالفتــ   وإيــ
ــريه   ــواهللا مث اهللا ال رب غـــ   فـــ

ـ  ـا علمت نف  مل ـ ـسي ع   ه ـلى األرض مثل
زيز يف التربية والتعليم، وفتح املدارس واملعاهد ودور العلم  جد اإلمام عبد العلقدو

وكلية الشريعة مبكة، وبىن اهلجر وبعث الدعاة والوعاظ واملعلمني، وأجرى هلم املرتبات 
الكبرية، وللطلبة املكافآت والتشجيع، وطبع الكتب السلفية النافعة الكثرية على نفقته، 

، وبذل الغايل والنفيس يف سبيل تعليم رعيته ما ووزعها على القضاة وطلبة العلم جمانا
  . فجزاه اهللا خري اجلزاء. ينفعهم يف دينهم

  : القضاء على الفنت:  الثالثبحثامل -جـ 
فإنه حني غاب آل : ومن حتقيق امللك عبد العزيز ملرجعية الدعوة قضاؤه على الفنت
ومل يعد هلم مرجع وال سعود عن احلكم، عمت الفتنة بالد املسلمني، واشتدت فرقتهم، 

مجاعة، خصوصا بعد ما أعلن األتراك ختليهم عن مسمى اإلسالم على مستوى الدولة، بعد 
أن كانوا قد ختلوا عن حقيقته واحلكم به، وأعلنوا أن دولتهم علمانية، وزعموا أم ألغوا 

  . اخلالفة اإلسالمية، على يد زعيمهم أتاتورك
الم اخلالص، أهل التوحيد والسنة، حربا شديدة ال وصار أهل الشر حياربون أهل اإلس

هوادة فيها، أحاطت باملسلمني من كل جانب، يسريون عليهم قوات البغي والطغيان، من 
جهة احلجاز واليمن، ومن جهة الشام، ومن جهة القطيف واألحساء، للقضاء على صفوة 

ل التوحيد من كل املسلمني، والقضاء على عقيدم اإلسالمية الصحيحة، حاصروا أه

                                         
  .  ، مجعه ورتبه وشرح ألفاظه سعد بن عبد العزيز  ، من شعر حممد بن عثيمني  العقد الثمني)1(
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  . )1( اجلهات، وأرادوا القضاء عليهم باسم اإلسالم، واإلسالم من كل ذلك براء
وأصبحت الفتنة عامة طامة بفقد املرجعية، فقد اجلماعة باملفهوم املراد شرعا وهو 

 r مجاعة املسلمني، الذين اجتمعوا على إمام بايعوه باإلمارة على كتاب اهللا وسنة رسوله
لطاعة باملعروف يف املنشط واملكره، حسب القدرة واالستطاعة، إذ ال إسالم إال والسمع وا

والسمع والطاعة باملعروف يف . جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بسمع وطاعة
املنشط واملكره، حسب القدرة واالستطاعة، إذ ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال 

  . سمع وطاعةبإمارة، وال إمارة إال ب
   بـسيفك مـا أمـضاه قـرآن         متضي

  )2( الم وأركان ـدين يف األرض أع   ـلل

 

 

   بالـسيف والقـرآن معتزمـا       فجئت
  حىت اجنلى الظلم واإلظالم وارتفعـت      

 
 أقام للمسلمني مجاعتهم، بتوحيد اململكة العربية السعودية على التوحيد الذي هو حىت

  . حق اهللا على العبيد، وتطبيق شريعته فيها
وأورد شهادة عدل من قلم صدق، يبني لنا كيف قضى عبد العزيز على الفنت، كتب 

 اإلصالحات - إذا توجهت اهلمم -هكذا : أمري البيان شكيب أرسالن حتت عنوان
املعنوية واملادية يف البالد املقدسة، وبعد أن وصف ما كانت تعانيه البالد املقدسة من فنت 

رون واحلقب، حىت أصبحت يف اعتقاد الناس داء عضاال، ال وفوضى وفساد، على توايل الق
تنفع فيه حيلة وال وسيلة، وقد عمت البلوى، والناس ال يتزحزحون عن هذا االعتقاد، 

إىل أن آل أمر احلجاز إىل امللك عبد العزيز بن سعود منذ بضع عشرة سنة، فلم   " :قال
ا الضواري يف كل يوم بل يف كل متض سنة واحدة حىت انقلب احلجاز من مسبعة تزأر فيه

ساعة إىل مهد أمان وقرارة اطمئنان، ينام فيها األنام مبلء األجفان، وال خيشون سطوة عاد 
وال غارة حاضر وال باد، وكأن أولئك األعراب الذين روعوا احلجيج مدة قرون وأحقاب 

                                         
  .  وتاريخ ذلك شاهد ال جيحد.  59،  58صحف والسيف ص امل:   ينظر) 1(
  .   85 -84، ص  العقد الثمني من شعر حممد بن عثيمني )2(
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ب وال سلب مل يكونوا يف الدنيا، وكأن هاتيك الذئاب الطلس حتولت إىل محالن، فال 
وال قتل وال ضرب، ولو شاءت الفتاة البكر اآلن أن تذهب من مكة إىل املدينة، أو من 
املدينة إىل مكة أو إىل أية جهة من اململكة السعودية، وهي حاملة الذهب واألملاس 
والياقوت والزمرد ما جترأ أحد أن يسأهلا عما معها، ما من يوم إال وحتمل إىل دوائر 

 متعددة، ويؤتى بضوال فقدها أصحاا يف الطرق، وأكثر من يأيت ا الشرطة لقط
األعراب أنفسهم خدمة لألمن العام، وإبعادا للشبهة عنهم وعن ذويهم، فسبحان حمول 
األحوال، ومقلب القلوب، وواهللا ال يوجد يف هذا العصر أمن يفوق أمن احلجاز، ال يف 

 أمريكا، وقد متىن املستر كراين األمريكي الشرق وال يف الغرب، وال يف أوروبا وال يف
صديق العرب الشهري يف إحدى خطبه أن يكون يف وطنه أمريكا األمن الذي رآه يف 
احلجاز واليمن، وكل من سكن أوروبة وعرف احلجاز يف هذه األيام حيكم بأن األمنة 

أوتادا، وأشد على األرواح واألعراض واألموال يف البقاع املقدسة هي أكمل وأمشل وأوثق 
إن األعراب : أطنابا منها يف املمالك األوربية واألمريكية، فأين أولئك الذين كانوا يقولون

ال يقدر على ضبطها إنسان، وأن سكان الفيايف هم غري سائر البلدان، فها هو ذا ابن 
سعود قد ضبطها بأمجعها يف مملكته الواسعة، وحما أثر الغارات والثارات بني القبائل، 
وأصبح كل إنسان يقدر أن جيوب الصحاري وهو أعزل، ويدخل أرض كل قبيلة دون أن 

إن بالدا كان : يعترضه معترض، أو يسأله سائل إىل أين هو غاد أو رائح، ولو قيل لبشر
ذلك شأا من الفزع واهلول وسفك الدماء وقطع الطرق، قد مرد أهلها على هذا البغي 

، وأنه يليها ابن سعود، فال متضي على واليته سنة واحدة وهذا العدوان من سالف األزمان
حىت يطهرها تطهريا وميألها أمنا وطمأنينة، لظن السامع أنه يسمع أحالما أو خرافات، أو 
ام القائل يف صحة عقله، ولكن هذا قد صار حقيقة كلية، وقضية واقعية، يف وقت 

ان باهللا، وثقة بالنفس، وعلم بأن اهللا قصري، وما أوجده إال مهة عالية، وعزمة صادقة، وإمي
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تعاىل مؤيد من أيده، ناصر من نصره، حيث على العمل، ويكافئ العمل، ويكره اليأس 
  ). 56احلجر، اآلية ( )t̀Bur äÝuZø)tÉ Ï̀B ÏpyJôm§ë ÿ¾ÏmÎn/uë ûwÎ) öcqó9!$ûÒ9$# ÇÎÏÈ { )1  {: ويقول لعباده

وقد سرت بشرى األمان الذي مشل البالد املقدسة احلجازية، فعمت أقطار اإلسالم، 
وأثلجت صدور أبنائه، وارتفعت عن احلجاز معرة تلك املعرة، اليت طاملا وجم هلا 

  . )2(  " املسلمون، وذلك بقوة إرادة امللك عبد العزيز بن سعود والتزامه حدود الشرع
 احلسام، حىت ال تكون فتنة، بدءا باسترداد - رمحه اهللا -عبد العزيز نعم امتشق 

الرياض وسائر املغتصبات، ودفاعا عن املقدسات، فلما أقام دولة العقيدة، كما مر وصفها، 
وصارت اململكة بذلك أمنوذج الدولة اإلسالمية، ومرتكز مجاعتهم، والقدوة الرائدة 

ية، أصبحت مواصلة القتال وسيلة ألن يتحول إىل للمسلمني يف تطبيق الشريعة اإلسالم
قتال فتنة، ألن كثريا من املسلمني مع األسف واقع حتت تأثري االستعمار األجنيب، يوالون 
عدوهم، ويعادون أهل ملتهم، كاألكثرية من مسلمي اهلند وغريهم يف املستعمرات 

ند املوالني لإلجنليز يطالبون الربيطانية والفرنسية واإليطالية وغريها، وقد كان مسلمو اهل
احلكومة الربيطانية بإخراج عبد العزيز من احلجاز ويفتون بسقوط فريضة احلج عن 
املسلمني، أو بتأجيلها، ألن عبد العزيز وليها، فلو واصل عبد العزيز القتال بعد أن أقام 

ة، وهذا للمسلمني مجاعتهم، لكان قتاال من أجل إدخال عامة املسلمني يف هذه اجلماع
الغرض ليس موجبا للقتال، وليس الزما ال سيما إذا كان يترتب عليه من املفاسد ما هو 
أعظم من املصلحة، ولو واصل عبد العزيز القتال لذلك، لقاتلته الدول االستعمارية 
باملسلمني أنفسهم، ولصار القتال قتال فتنة، ولتحول اجلهاد إىل حرب أهلية بني املسلمني 

لقد أصبح الفساد  " :ن البالء من املسلمني أنفسهم، قال األمري شكيب أرسالنأنفسهم، أل
إىل حد أن أكرب أعداء املسلمني هم املسلمون، وأن املسلم إذا أراد أن خيدم ملته أو وطنه، 

                                         
  .  56:  سورة احلجر آية) 1(
، عضو امع العلمي العريب يف  ؟ تأليف األمري شكيب أرسالن ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم:   ينظر) 2(

  .  م1965 مكتبة احلياة بريوت ، منشورات دار سورية
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وقد خيشى أن يبوح بالسر من ذلك ألخيه، إذ حيتمل أن يذهب هذا إىل األجانب احملتلني 
وشاية اليت يرجو ا بعض الزلفى، وقد يكون أمله ا فارغا، وهللا در فيقدم هلم حبق أخيه ال

ما أخشى على املسلمني إال من املسلمني، ما أخشى من  " :امللك ابن سعود حيث يقول
 وقال حممد رشيد رضا مضيفا إىل ما نقله شكيب )1( " األجانب كما أخشى من املسلمني

يف حمفل حافل ) أي امللك عبد العزيز( وقال  " :أرسالن عن امللك عبد العزيز كما تقدم
 وقد طالبه مصري أزهري مبحاربة اإلنكليز والفرنسيس املعتدين على -حبجاج األقطار 

اإلنكليز والفرنسيس معذورون إذا عادونا؛ ألنه ال  "  :-املسلمني ذاكرا عداوم هلم 
 ال عذر ألحد فيها أن جيمعنا م جنس وال دين وال لغة وال مصلحة، ولكن املصيبة اليت

املسلمني أصبحوا أعداء أنفسهم، وأنا واهللا ال أخاف األجانب، وإمنا أخاف من املسلمني، 
وهو  "  :قال األمري شكيب. )2( " فلو حاربت اإلنكليز ملا حاربوين إال جبيش من املسلمني

كان كالم أصاب كبد الصواب، فإنه ما من فتح فتحه األجانب من بالد املسلمني إال 
نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من املسلمني، منهم من جتسس لألجانب على قومه، 

  . )3( "  وأسال يف خدمتهم دم قومه
  . لذا ترك عبد العزيز مواصلة القتال حىت ال يكون قتال فتنة: قلت

فلما أقام دولة العقيدة، وصارت اململكة بذلك أمنوذج الدولة اإلسالمية، واملرجع 
  . لدعوة اإلسالمية، ترك مواصلة القتال حىت ال يكون قتال فتنةالثابت ل

وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من   " :- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الدين، سواء كان قوال أو فعال، ولكن املصيب العادل عليه أن يصرب عن الفتنة، ويصرب 

إن كان ذاك متأوال فخطؤه مغفور له، ، وأما على جهل اجلهول وظلمه إن كان غري متأول
وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، 

                                         
  .  63، ص   ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم:   ينظر) 1(
  .   1، حاشية رقم  ينظر املصدر السابق) 2(
  .  ينظر املصدر السابق) 3(
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، وذلك حمنة وابتالء يف حق ذلك املظلوم، فإذا صرب على ذلك، واتقى اهللا كانت العاقبة له
b  {: كما قال تعاىل Î)ur (#rçéÉ9óÁs? (#qà)G s? ur üw öNà2 ïéÛØ tÉ öNèd ßâøã x. $º«øã x© 3 { )1( )آل عمران :

120 .(  
ûcâqn=ö7 *  {: وقال تعاىل çF s9 þí Îû öNà6 Ï9ºuqøBr& öNà6 Å¡àÿR r&ur  Æãè yJ ó¡tF s9 ur z̀ ÏB z̀ ÉÏ%©!$# (#qè?ré& 

|=» tG Å3ø9 $# Ï̀B öNà6 Î=ö6s% z̀ ÏBur öúïÏ%©!$# (#þqä.uéõ°r& î]å r& #ZéçÏW x. 4 b Î) ur (#rçéÉ9óÁs? (#qà)G s? ur ¨b Î* sù öÅÏ9ºså ô Ï̀B ÏQ÷ì tã 

ÍëqãBW{ $# ÇÊÑÏÈ {  )2(  )املشركني وأهل فأمر سبحانه بالصرب على أذى ). 186:آل عمران

الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصرب على أذى املؤمنني بعضهم لبعض، متأولني 
  . )3( "  كانوا أو غري متأولني

وليس أحب من مجع كلمة املسلمني لدى عبد العزيز، والصرب على التضحية يف سبيل 
سالم واملسلمني، أنا مسلم، وأحب مجع كلمة اإل " :- رمحه اهللا -ذلك، قال عبد العزيز 

وليس عندي أحب من أن جتتمع كلمة املسلمني، وإنين ال أتأخر عن تقدمي نفسي وأسريت 
  . )4( " يف سبيل ذلك

ومع حبه جلمع كلمة اإلسالم واملسلمني، مل يطلب أن يصري خليفة على املسلمني 
األجنيب، خشية أن تقع الفتنة، ولعدم اتفاق املسلمني، ولوقوعهم حتت تأثري االستعمار 

يقولون إنين أطلب أن  "  :ولتفرقهم تفرقا ال ميكن معه إقامة واجب اخلالفة، قال رمحه اهللا
أنا ما ادعيت هذا وال طالبت به، ألن على اخلليفة واجبا هو . أصري خليفة على املسلمني

تنفيذ أوامر الدين على كل فرد من أفراد املسلمني، يف مشارق األرض ومغارا، فهل 
  . )5( " من رجل يستطيع أن ينفذ ذلك على املسلمني يف هذه األيامهناك 

                                         
  .   120:  سورة آل عمران آية) 1(
  .   186:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  38 -37/ 1،  1، ط االستقامة) 3(
  .  84صحف والسيف ص امل) 4(
  .  85املصدر السابق ص ) 5(
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ويتحدث عن سبب ذلك، وأنه هو اختالف املسلمني أنفسهم، وتفريقهم لدينهم يف 
  . اخلالفة حىت دمروه
مل يكن ذلك إال ... أتعرف ما دمر الدين وأكثر الفنت بني املسلمني؟  " :قال رمحه اهللا

  . )1( " ..اتفاق كلمتهممن اختالف املسلمني، وعدم 
نعم تفرقوا طوائف، وأمهلوا طريقة الكتاب والسنة إال قليال منهم، فتسلط عليهم 
األجانب يستعمروم ويتصرفون فيهم، بسبب من هؤالء املسلمني املفارقني للجماعة 

ومن خطل الرأي الذهاب إىل أن  " :كما قال رمحه اهللا. أنفسهم ال من هؤالء األجانب
إن سبب باليانا من أنفسنا ال من ..  هم سبب هذه التفرقة وهذه املصائباألجانب

األجانب، يأيت أجنيب إىل بلد ما، فيه مئات األلوف بل املاليني من املسلمني، فيعمل عمله 
مبفرده فهل يعقل أن فردا يف مقدوره أن يؤثر على ماليني من الناس إذا مل يكن له من هذه 

فهؤالء األعوان هم ..  وميدونه بآرائهم وأعماهلم كال مث كالاملاليني أعوان يساعدونه
  . أجل هؤالء األعوان هم أعداء اهللا وأعداء أنفسهم.. سبب بليتنا ومصيبتنا

إن البناء املتني ال .. إذن فاللوم واقع على املسلمني أنفسهم وحدهم ال على األجانب
فيه ثغرة تدخل فيها املعاول، يؤثر فيه شيء مهما حاول اهلدامون هدمه، إذا مل حتدث 

وكذلك املسلمون، لو كانوا متحدين متفقني ملا كان يف مقدور أحد خرق صفوفهم 
  . )2( " ..ومتزيق كلمتهم

إن املسلمني خبري إذا اتفقوا،  " :مث يبني رمحه اهللا الطريق الصحيح للخالص فيقول
ك، فيتفقون فيما بينهم  ليتقدم املسلمون للعمل بذلr وعملوا بكتاب اهللا وسنة رسوله

على العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه، ومبا جاء فيهما، والدعوة إىل التوحيد اخلالص، فإنين 
حينذاك أتقدم إليهم فأسري وإياهم جنبا إىل جنب، يف كل عمل يعملونه، ويف كل حركة 

ة واهللا إنين ال أحب امللك وأته، وال أبغي إال مرضاة اهللا والدعو.. يقومون ا
                                         

  .  74املصدر السابق ص ) 1(
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ليتعاهد املسلمون فيما بينهم على التمسك بذلك وليتفقوا، فإين أسري وقتئذ .. والتوحيد،
أسري أنا وأسريت وجيشي وبنو .. معهم ال بصفة ملك أو زعيم أو أمري بل بصفة خادم
  . )1( " قومي، واهللا على ما أقول شهيد، وهو خري الشاهدين

 املسلمون، وجاهدوا فيه وتأخرت وما هو الطريق الذي اتفق عليه " :ويقول أيضا
  . )2( "  أنا أتأخر وأتقدم بقدر احلاجة، وال أعمل عمال أخرب به بالدي.. عنهم؟

 ظلما بأنه - رمحه اهللا -ويف هذا الرد البليغ، الذي يصدقه الواقع، على الذين يتهمونه 
  . إمنا قاتل ألنه طالب ملك دنيوي، وترك القتال يف سبيل اهللا، خوفا على ملكه
مرجعية الدعوة، : واحلقيقة أنه قاتل وجاهد يف سبيل اهللا لئال تكون فتنة، بعدم اجلماعة

وترك مواصلة القتال ملا رأى أن الفتنة . دولة دعوة التوحيد، اململكة العربية السعودية
تكمن يف مواصلة القتال، إللزام مجيع املسلمني بالدخول يف اجلماعة، والسمع والطاعة 

الفة وإمامتها العظمى، وأن ذلك على الدعوة جير من الشر ما هو أعظم من وإقامة اخل
تركه، بعد أن قام عبد العزيز مبا جيب عليه قدرا وشرعا، من إنقاذ مهد اإلسالم، ومشرق 
نوره، مكة واملدينة، وبسط األمن واالستقرار يف ربوعهما، وتأمني احلاج والزائر، وإقامة 

 مرجعية للدعوة، ونواة لوحدة املسلمني العظمى، ومثاال وحدة اململكة على التوحيد،
لقدوم، إن هم أرادوا، ورفعوا عنهم ركام اجلهل بالقرآن واحلكمة، واجتنبوا الظلم بعدل 
السنة النبوية، ففي إكراههم على الوحدة العظمى مفسدة راجحة، حرب أهلية بني 

تطري شرها، ويعم مجيع املسلمني، املسلمني مدمرة وعدم ملرجعية الدعوة، وقتال فتنة يس
 أعظم الشرين باحتمال أدنامها، وانصرف لبناء وحدة - رمحه اهللا -فدرأ عبد العزيز 

مملكته، وترسيخ دعائمها على حتقيق مفهوم اجلماعة املستمسكة بالكتاب والسنة، وإقامة 
إن خالفها من التوحيد اخلالص، ونبذ الشرك بعبادة اهللا تعاىل، مرجعية صحيحة للدعوة، و

خالفها من الفرق اإلسالمية املفارقة وناوأها، فإن ذلك ال يضريها وال يضرها، مبشيئة اهللا 
                                         

  .  56املصدر السابق ص ) 1(
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ذهلم وال من ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خ  { r تعاىل، كما قال

   }  )1( خالفهم، حىت يأتيهم أمر اهللا وهم على ذلك

أما إذا اعتدى معتد وبغى، ويريد متزيق وحدة اململكة، وتفريق مجاعتها، والتشكيك 
يف  "  :يف مرجعية الدعوة إىل التوحيد، فلن يسمح له حبول اهللا وقوته، كما قال عبد العزيز

نيب على اإلضرار جبزيرة العرب واإلسالم بالد العرب واإلسالم أناس يساعدون األج
ولكن لن يتم هلم ذلك إن شاء اهللا وفينا عرق .. وضرا يف الصميم، وإحلاق األذى بنا

  . )2(  "  ينبض
مسعته يوما وقد دخل : يروي رئيس أنصار السنة الشيخ حممد حامد الفقي عنه فيقول

امسع  " : فتنة الدويش، يقول له، عقب إطفاء- رمحة اهللا عليه -عليه البطل خالد بن لؤي 
يا خالد، امسعوا يا اإلخوان، أنا عندي أمران ال أاون يف شيء منهما، وال أتواىن يف 

األول كلمة التوحيد، ال إله إال اهللا حممد : القضاء على من حياول النيل منهما ولو بشعرة
أقدم دمي ودم أوالدي رسول اهللا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إين واهللا وباهللا وتاهللا 

والثاين هذا امللك الذي مجع اهللا به مشل . وكل آل سعود فداء هلذه الكلمة ال أضن به
العرب بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وكثرهم بعد القلة فإين كذلك ال أدخر قطرة من 

وقد عودين اهللا سبحانه وتعاىل من كرمه وفضله أن . دمي يف سبيل الذود عن حوضه
 على كل من أراد هذا امللك أو دبر له كيدا، ألين جعلت سنيت ومبدئي أن ال أبدأ ينصرين

أحدا بالعدوان، بل أصرب عليه وأطيل الصرب على من بدأين بالعداء، وأدفع باحلسىن ما 
وجدت هلا مكانا، وأمتادى يف الصرب حىت يرميين البعيد والقريب باجلنب والضعف، حىت إذا 

ربت ضربيت فكانت القاضية، وكانت اآلية على ما عودين اهللا من مل يبق للصرب مكان ض

                                         
  .  ، أول هذا البحث  تقدم ذكره وخترجيه) 1(
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  . )1(  "  فضله، واحلمد هللا رب العاملني
صدق عبد العزيز، وصدق ورثته من بعده، صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فصدقهم اهللا 

  . تعاىل، وله احلمد واملنة
، وجنب بالده  على الفنت، وطهر بالده منها- رمحه اهللا -هكذا قضى عبد العزيز 

عنها، قاتل اجلموع، ومل خيف ومل يهن، وضحى بكل ما ميلك، حىت ال تكون فتنة، وترك 
اململكة ( حتقيق مرجعية الدعوة بتوحيد: القتال لئال يكون القتال فتنة، وكان نتيجة ذلك

  . نواة الوحدة اإلسالمية الكربى، ومعقل مجاعتهم وهللا احلمد واملنة) العربية السعودية
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  خلامتة ا
حتققنا فيما مضى من البحث مفهوم مرجعية الدعوة، وأا اجلماعة باملراد الشرعي 
الذي هو االجتماع على التمسك بالكتاب والسنة، وأن من استمسك بذلك فهو املراد 
باجلماعة، وهو اإلمام املرجع يف الدعوة، وإن كان وحده، وضرورة تعيني اجلماعة ليتحقق 

لزوم إمامها، واجتناب احملرم من فراقها واخلروج عليها، إذا ال الواجب من لزومها و
يتحقق الواجب وجيتنب احملرم بدون تعيينها، وبيان استمرار وجودها إىل قيام الساعة، كما 
حتققنا اتصاف الدول السعودية بصفة اجلماعة، وبذلك ندرك أن مجيع جهود امللك عبد 

 الدعوة، بتأسيس اململكة العربية السعودية حتقيقا ، يف حتقيق مرجعية- رمحه اهللا -العزيز 
  . ملفهوم اجلماعة، املراد شرعا وقدرا
 قد جنحت بتوفيق اهللا تعاىل، يف حتقيق - رمحه اهللا -إن جهود امللك عبد العزيز 

مفهوم اجلماعة، مرجعية الدعوة، من خالل إقامته وحده اململكة العربية السعودية، على 
نة، ونال بذلك رتبة اإلمامة يف الدين، ادد ملا اندرس من معامله، اتباع الكتاب والس

القدوة املرجع يف الدعوة، فرمحه اهللا رمحة واسعة، وجزاه خري ما جزى به مصلحا عن 
  . إصالحه

ومن هنا نرى أن شعوب اململكة العربية السعودية وقبائلها، رعاة ورعية، قد استجابوا 
عاىل به على امللك عبد العزيز، من جهود مباركة ودعوة قدرا وشرعا ملا تفضل اهللا ت

 r صادقة، يف حتقيق مفهوم اجلماعة، فالتزموا السنة واجلماعة، ومتسكوا بوصية الرسول
بتقوى اهللا والسمع والطاعة، حىت صارت اململكة بتوفيق اهللا وفضله، معقد مجاعة 

الواقع، ويدل على ذلك من املسلمني، ونواة وحدم العظمى، ومرجع الدعوة، كما هو 
الواقع أيضا، أن كل من حقق اإلسالم والسنة، ومتسك مبنهج السلف الصاحل وأهل 
احلديث، ونبذ األهواء والبدع، وعلم تاريخ اململكة على حقيقته، يف مجيع أحناء األرض، 
 نراهم وال سلطان للمملكة عليهم، يستجيبون إلصالحات هذه اململكة، ويعتربونه قبلتهم،

وقلب اإلسالم النابض، وقدوم، وسوادهم األعظم، ومركز ثقلهم، ومرجعهم يف الدين 
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  . والدعوة
فقد اتصفت اململكة العربية السعودية، بصفة اجلماعة شرعا وقدرا، وملكها هو إمام 
املسلمني يف سلطانه، جيب أن يطاع باملعروف، وحيرم اخلروج عليه، ومن خرج عليه، فقد 

م من عنقه، فإن مات فميتته جاهلية، ويلقى اهللا وال حجة له، وجزاؤه يف خلع ربقة اإلسال
  . )1( الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حىت املوت

وسيبقى مرجع الدعوة يف حتقيق مفهوم اجلماعة، يف وحدة اململكة العربية السعودية، 
!© /y7Ï9ºså  cr'Î   {: إن شاء اهللا تعاىل، حىت يأيت أمر اهللا، قال تعاىل $# öNs9 à7tÉ #ZéÉiçtó ãB ºpyJ ÷èÏoR 

$ ygyJ yè ÷R r& 4í n? tã BQöqs% 4Ó®L ym (#rçéÉiçtó ãÉ $ tB öNÍkÅ¦àÿR r'Î/   ûcr&ur ©! $# ììãÏJ yô ÒOäÎ=tæ ÇÎÌÈ  {  )2(  )األنفال، اآلية :

¼  {: عاىلوقال ت). 53 çms9 ×M» t7 Ée)yè ãB . Ï̀iB Èû÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ ô Ï̀Bur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøtsÜ ô Ï̀B Ìç øBr& «! $# 3 ûcÎ) ©! $# 

üw çéÉiçtó ãÉ $ tB BQöqs)Î/ 4Ó®L ym (#rçéÉiçtó ãÉ $ tB öNÍkÅ¦àÿR r'Î/ 3 !#så Î) ur yä#uë r& ª! $# 5Qöqs)Î/ #[äþqßô üxsù ¨ä tç tB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 Ï̀iB ¾ÏmÏRrßä 

Ï̀B @A#ur ÇÊÊÈ { )3( )11: الرعد، اآلية .(  

تقرير حتقيق امللك عبد : وأقترح بأن يكون من ضمن توصيات هذه الندوة املباركة
  . ه اململكة العربية السعوديةالعزيز رمحه اهللا مرجعية الدعوة إىل اهللا تعاىل بتأسيس

نسأل اهللا تعاىل أن ال يغري نعمه علينا، وأن يرزقنا العفو والعافية، إنه ويل ذلك وموليه 
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني إىل يوم الدين

                                         
، تأليف عبد السالم بن برجس آل عبد  األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم والتحذير من مفارقتهم:  ينظر) 1(

  .  70، ص   الكرمي
  .  53:  سورة األنفال آية) 2(
  .   11:   سورة الرعد آية) 3(
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  فهرس املراجع 
   .الكتاب العزيز، والسنة الشريفة
  : وف اهلجاءورتبت أمساء الكتب حسب حر

  )أ(
 أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جريرة العرب وغريها كتبه -1 

  .هـ1354وحتدث به يف نادي أنصار السنة احملمدية، حممد حامد الفقي، طالنهضة مبصر
 األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، للشيخ عبد السالم بن برجس آل عبد -2 

  .هـ1الكرمي، ط 
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي :  االعتصام للشاطيب، اإلمام أبو إسحاق-3 

  .، وبه تعريف العالمة حممد رشيد رضا، مطبعة السعادة) هـ790ت( الشاطيب
هـ، طبع 1 االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، ط -4 

  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  )ت(

، )310 -224(  تاريخ األمم وامللوك، لإلمام أيب جعفر ابن جرير الطربي-5 
  .حتقيق أيب الفضل إبراهيم، طدار الكتب العلمية

  . تاريخ البالد العربية السعودية، منري العجالين-6 
  .هـ1 تاريخ اململكة العربية السعودية، للصف الثالث املتوسط ط -7 
ية يف ماضيها وحاضرها، تأليف صالح الدين خمتار،  تاريخ اململكة العربية السعود-8 

  .منشورات دار احلياة بريوت
 تاريخ جند املسمى روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات -9 

  .هـ مطبعة احلليب مبصر1ذوي اإلسالم، ط
ل بن للحافظ اإلمام أيب الفداء إمساعي) تفسري ابن كثري(  تفسري القرآن العظيم-10 

  ). هـ77ت،( كثري القرشي الدمشقي



  حبوث ندوة الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 

  368

، حتقيق وتقدمي عبد )  )282- 370ذيب اللغة، أليب منصور األزهري-11 
  . هـ1384السالم هارون، مراجعة حممد علي النجار، الدار القومية العربية للطباعة 

  )ج(
، أليب جعفر )تفسري ابن جرير الطربي(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،-12 
  . هـ، مطبعة احلليب مبصر2ط )  ص310 -224(  مد بن جرير الطربيحم

  )ح(
 حالة -14. 3 حاشية كتاب التوحيد عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط -13 

  . األمن، يف عهد امللك عبد العزيز، تأليف رابح لطفي مجعة
  )د(

يخ عبد  الدرر السنية يف األجوبة النجدية ورسائلهم، حتقيق وترتيب ومجع الش-15 
، من مطبوعات دار اإلفتاء، ط )هـ1392 -1319( الرمحن بن حممد بن قاسم

  .  هـ21385
  )ر(

هـ، 1399، .2لإلمام الشافعي، حتقيق أمحد حممد شاكر، ط :  الرسالة-16 
  . مكتبة دار التراث، القاهرة

  )س(
 سنن أيب داود، للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي -17 
  .جستاين، تعليق أمحد سعد علي، طهـ، مطبعة احلليب مبصرالس

 سنن الدارمي، أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام -18 
 1391هـ، طبع بعناية حممد أمحد دمهان، مبطبعة االعتدال بدمشق255ت( الدارمي

  . سنن النسائي، لإلمام النسائي-19. ص
أيب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن : حلافظ السنة، البن أيب عاصم، ا-20 

 السنة، -21.  بريوت-هـ، املكتب اإلسالمي11400 هـ، ط 278خملد الشيباين ت 
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مطابع دار الفكر بدمشق، نشر دار الثقافة )  هـ294 -202(  حملمد بن نصر املروزي
  . اإلسالمية بالرياض

  )ش(
ق وتعليق الدكتور عبد اهللا  شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، حتقي-22 

 الشيخ حممد بن عبد الوهاب، -23. هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت1التركي، وزميله، ط
عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية، وثناء العلماء عليه، تأليف الشيخ أمحد بن حجر آل 

بوطامي آل بن علي، قاضي احملكمة الشرعية بدولة قطر، تقدمي وتصحيح الشيخ عبد 
  .هـ1395زيز بن عبد اهللا بن باز، مطبعة احلكومة مبكة املكرمةالع

  )ص(
 صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري مع فتح الباري البن حجر العسقالين -24 

  .تصحيح وحتقيق وإشراف ومقابلة الشيخ عبد العزيز بن باز، طالسلفية مبصر
قشيريي مسلم بن احلجاج ال:  صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني-25 

، خدمة حممد فؤاد عبد الباقي، طبع رئاسة البحوث ) ص261 -206(  النيسابوري
  هـ 1400

  )ع(
 العقد الثمني، من شعر حممد بن عثيمني، مجعه ورتبه وشرح ألفاظه سعد بن -26 

  .عبد العزيز بن رويشد، ط، دار املعارف مبصر
العامل اإلسالمي، صاحل  عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف -27 

  .بن عبد اهللا بن عبد الرمحن العبود، طالس العلمي، اجلامعة اإلسالمية
 عنوان اد يف تاريخ جند، تأليف الشيخ عثمان بن عبد اهللا بن بشر، وكان قد -28 

هـ 1288ت ( )هـ1229-1218( أدرك عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد،
  . هـ1349السلفية مبكة املكرمة طاملطبعة ) هـ1290أو 

  )ل(
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 ملاذا تأخر املسلمون، وملاذا تقدم غريهم؟ تأليف األمري شكيب أرسالن عضو -29 
  .م1965امع العلمي العريب يف سورية، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 

 لسراة الليل هتف الصباح، امللك عبد العزيز، دراسة وثائقية، عبد العزيز بن -30 
  . د احملسن التوجيريعب

  )م(
 مسائل اجلاهلية للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، ضمن جمموعة التوحيد، -31 

  . هـ1375طالسلفية، القاهرة
 املستدرك على الصحيحني، للحاكم أيب عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن حممد -32 

له التلخيص للحافظ احلافظ النيسابوري املعروف بابن البيع، وامللقب باحلاكم، وبذي
  .الذهيب، تصوير دار الكتاب العريب، بريوت

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، وامشه منتخب كرت العمال، تصوير املكتب -33 
  .اإلسالمي، ودار صادر للطباعة والنشر، بريوت

.  املصحف والسيف، حمي الدين القابسي، دار الصحراء السعودية للنشر-34 
  .والتوزيع

مة ابن خلدون، للعالمة عبد الرمحن بن خلدون، املكتبة التجارية بالقاهرة  مقد-35 
  . لصاحبها مصطفى حممد

  ،2 امللك الراشد، عبد املنعم الغالمي، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط -36
 منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق حممد رشاد سامل، -37 

  .ام حممد بن سعود اإلسالميةهـ، جامعة اإلم1406
  .  موطأ مالك، اإلمام مالك بن أنس-38 

  )ن(
، دار الرحياين 3 جند وملحقاته، وسرية امللك عبد العزيز، أمني الرحياين ط -39 

  .  م1964للطباعة والنشر بريوت، 
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  )و(

، مطابع 2عبد العزيز، تأليف خري الدين الزركلي ط 4 الوجيز يف سرية امللك -40 
  . ص1392ركة العامة للمطابع بريوت الش
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  فهرس اآليات

  333........................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
  306................................................................إن إىل ربك الرجعى

  334....................إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل
  145..................................................... ذو القوة املتنيإن اهللا هو الرزاق

  68.............................إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفور
  360..............إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصربوا وتتقوا

  321.....................إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال
  68...........................لدنيا ويوم يقوم األشهادإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة ا
  348، 322...........................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

  176......................أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
  330.............................................................إياك نعبد وإياك نستعني

  62..................اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء
  111..................ة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ربك باحلكم

  307.........................الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال
  366..................ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

  237................رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان
  334.................من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بهشرع لكم 

  339...............................فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون
  29........................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

  90.................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
  307....................هم بإذن اهللا وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمهفهزمو

  308.........................................قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى
  358.............................................قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون

  325......................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا
  348......................يغفر لكم ذنوبكم واهللاقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا و

  333..................قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا يعلم ما يف السماوات واألرض والذين
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  266، 147، 86، 57، 2.قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا
  33.................................................كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها

  176..............نهون عن املنكر وتؤمنونكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وت
  321.......................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
  29.......................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

  360.................لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
  93............... األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقلقد كان يف قصصهم عربة ألويل

  366........................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال
  63............................................ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون

  349.......................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
  334.........................ا لديهم فرحونمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مب

  334..............................منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني
  125............................................................وإذا مرضت فهو يشفني

  331................وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله
  330..................وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على

  71...............................................................موإنك لعلى خلق عظي
  129..................واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال

  335، 325.................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
  125..........................................................والذي هو يطعمين ويسقني

  34.....................وحرمنا عليه املراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه
  225....................منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرضوعد اهللا الذين آمنوا 

  334........................وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن
  195...........وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

  335...................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
  85......................ثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهمولقد بع

  287...................................ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون
  85........................وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشاء
  350، 276...............وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

  349، 85.............ا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدونوما أرسلن
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  86.....................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  192، 145، 62.....................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  323........................وما هلم أال يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا
  145، 128، 2.........قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمنيومن أحسن 

  333..................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا
  345، 306..................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

  68................................قدامكمياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أ
  91.............................ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما

  86...................ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته
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  فهرس األحاديث
  29...................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  312................................................إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما

  322، 238.............ذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها ابنإن اهللا يبعث هل
  335...................إن اهللا يرضى لكم ثالثا أن ال تعبدوا إال اهللا وال تشركوا به شيئا، وأن

  17..........إن كلمة غري واضحة ولعلها لو كما يف احلديث بعت من أخيك مثرا فاصا كلمتان
  309...............هواء  كلها يف النارأن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ملة  يعين األ

  312........إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة، وهي مجيع فاضربوه
  332............إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق اجلماعة أو يريد يفرق أمر

  317...............................................اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
  105................ن الذي ال خيالط الناساملؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري م

  302........................................................تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم
  310.............مسعت النيب يقول ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم،

  304......فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على
  312...........ن فرق أمر املسلمنيفاقتلوه ينظر يف صحيح مسلم كتاب اإلمارة، باب حكم م

  344................قال  يا عم، إين أريدهم على كلمة واحدة يقولوا، تدين هلم ا العرب،
  71..............قال رسول اهللا لسفانة بنت حامت الطائي، ملا وقعت يف األسر، وذكرت مكارم

  309...................قام فينا رسول اهللا يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتني
  308........سول اهللا عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين،كان الناس يسألون ر

  363................ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم،
  322..............ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم، وال من خالفهم،

  322...................128 ص \ 1ال يزال الدين قائما حىت تقوم الساعة صحيح مسلم ج
  64...............مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم

  312من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه
  312..............................من جاء أميت ليفرق مجاعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان

  315.....د أن يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه بالسيفمن جاءكم وأمركم على رجل واحد، يري
  318..............من خلع يدا من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف
  331.................من رأى من أمريه شيئا يكرهه، فليصرب عليه، فإنه من فارق اجلماعة شربا
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  76..................من رأى منكم منكرا، فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع
  332....................والذي ال إله غريه ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين

  343........يا ابن أخي هؤالء مشيخة قومك وسرام، وقد سألوك أن تكف عن شتم آهلتهم،
  62......263 6يا بالل أرحنا بالصالة أخرجه أبو داود عن سامل بن أيب احلق جامع األصول، 
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