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� 
،�وأســــــــــأله��ينب�ــــــــــي�الحمــــــــــُد�إ�لــــــــــه��الــــــــــذي�الحمــــــــــد�     

ســـبحانه�وتعـــا)ي�أن�ُيصـــ ي�ويســــلم�ع ـــي�ســـيدنا�محمـــد�وآلــــه�

 :وبعد�

ُيســـعدني�اليـــوم�أن�أقـــدم�لكـــل�! وأحبـــابي�3ـــي�هللا�إخـــواني�����

ة�عامــــــــة�،�وDهــــــــل�التبليــــــــغ�والــــــــدعوة�خاصــــــــة�الجــــــــزء�الــــــــدعا

الثالث�مـن�سلسـلة�اKنتقـى��مـن�كـEم�أهـل�التبليـغ�والـدعوة�

وSـي�مـن�كـEم� ) ���� فرضية�الدعوة�إ)ي�هللا( والذي�سميته�

الشــيخ�عبـــد�الوهـــاب�أمWـــ�Vالــدعوة�والتبليـــغ�قـــد�انتقيTUـــا�مـــن�

 .كEمه
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

عــن�يaــVهن�ف`Tــا�الشــيخ�ع ــي�مســئولية�كــل�فــرد�3ــي�\مــة�    

وأن�هــــــذه�اKســــــئولية�فــــــرض�ع ــــــي�كــــــل�، ���� جهــــــد�الرســــــول 

 .مسلم

 وُسئل�يوما�عن�الدعوة�هل�Sي�فرض؟����

لـــو�قلـــت�أن�الـــدعوة�فـــرض�فقـــد�ظلمTUـــا،�فإThـــا�أم�: فقـــال����

كـــــل�الفـــــرائض�وبموTmـــــا�تمـــــوت��كـــــل�الفـــــرائض�بحياTmـــــا�تحيـــــا

لـو�موجـودة�يوجـد�\بنـاء��:فuـ�tمثـل�\م.. الفرائض�3ي�\مـة

ولكـــن�لــــو�ماتـــت�\م�لتغWــــ�Vحــــال�.. حســـن�حــــالويكونـــون�3ــــي�أ

 .\سوأ\ود�من�\حسن�إ)ي�

غفر�ل|ســـف�نحـــُن�اليـــوم�نجلـــس�نســـت: وتكلـــم�يومـــا�فقـــال����

ارتكبناهــــــــا،�ونســــــــينا�أن��هللا�مــــــــن�الــــــــذنوب�واKعا~ــــــــ{�tالتـــــــــي

وSي�تـرك�الـدعوة�إ)ـي�هللا،��الكVaى نستغفر�هللا�من�اKعصية�

 لفـــواحش�3ـــي�أمـــة�الن�ـــtبســـبب�تركهـــا�ظهـــرت�الكبـــائر�وا�التــــي
���� . 
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

الشيخ�دائما�يتكلم�3ي�بيانـه�عـن�اليقـWن�وامتثـال��فدأب    

tسـلم�تجـاه�..  ���� أمر�هللا�وحسـن�اتبـاع�الن�ـKومسـؤولية�ا

 .الدين�والدعوة

�����Kرديـــة�ونحــُن�نجلـــس�أمــام�اDجم�لنـــا�ويــتكلم�باVجم�لي�ــVـــ�

 .ننا�ُنحب�أن�ننظر�إليه�وهو�يتكلم،�ولككEمه�بالعربية

وكــان�مــن�قــوة�يقينــه�إذا�تكلــم�عــن�اليقــWن،�وكــأن�هــذا�     

 .اليقWن�يتجسد�وتراه�بعينيك

ومــــــن�شــــــدة�همــــــه�وحرصــــــه�ع ــــــي�الــــــدعوة�وع ــــــي�هدايــــــة������

النــاس�وتربيــة�الــدعاة،��ينــام�إ�قلــي3�Eــي�الليــل،�ثــم�يقــوم�

 يصـــــــ ي�ويتوجـــــــه�إ)ـــــــي�هللا�بالـــــــدعاء،�و3ـــــــي�أثنـــــــاء�الكـــــــEم�ع ـــــــي
غفــــوة�وهــــو�يــــتكلم،�ثــــم��WنالحــــWن�والحــــالنــــاس،�تأخــــذه�بــــWن�

ســــــلفنا� صــــــورة�مــــــن �Tــــــب�مــــــن�غفوتــــــه�ويــــــتم�كEمــــــه،�فهــــــو

 .الصالح�الذين�يقولون�نوم�اKؤمن�بلغة،�أي�ما�يتبلغ�به

وإذا�رأي�أثناء�كEمه�من�يكتب�وراءه�أقواله،�ي�Tاه�عن������

 .الكتابة
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������ �عمر�الباKبوري �الشيخ �سمعت �( ولقد �هللا ) رحمه

�الشيخ �وراء �اكتبوا �يقولها،��يقول �كلمة �الوهاب�كل عبد

�والشيخ� �الكاندهلوي �إلياس �الشيخ �كEم �من �كEمه فإن

�رحTmEم� �كل �3ي �صح�Tما �Dنه �يوسف�الكاندهلوي محمد

�البداية
ُ
 .الدعوية�منذ

�الشيخ�نذر�الرحمن����� �الشيخ�: وسمعُت يحكي�عن�حياة

�فيقول  �والدعوة، �للدين �وتضحياته �الوهاب عندما�: عبد

�ب �Wنجل�� �الهند��تقسيمقام �إ)ي �الهندية، �القارة شبه

�وب �ع ى�وباكستان �بثورة �الهندوس �فقام نجEديش،

��و �قتلوه، �وجدوه �فمن �اKذابح �لهم �وأقاموا اKسلمWن

ي�Vكون�صغVWا�و�كبVWا�إ�ذبحوه�،�وترك�معظم�اKسلمون�

�3ي� �الهندوس�ينتظرون �فكان �باكستان، �إ)ي �ورحلوا الهند

ف�القطار�3ي�اKحطة�فيصعد�محطات�القطار،�فعندما�يق

�3ي� �وجدوه �فمن �عربة �3ي �م�Tم �كل �وينتشرون الهندوس
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�t}الكرا�� �تحت �ينامون �اKسلمون �وكان �ذبحوه، القطار

 .خوفا�من�الهندوس

ففي�ذلك�الوقت�نزح�كثVWا�من�اKسلمWن�إ)ي�باكستان������

فتفكر�الشيخ�إلياس�لهؤء�اKساكWن�من�يدعوهم�وينشر�

ت¤�ل�عل`Tم�نصرة�هللا�ال£��tح£¢من�هللا��الخ�VWف`Tم�ويقر Tم

t}~عاKم�بسبب�اTا�رفعت�ع�Kطا   . 

القدماء�وتكلم�معهم�) رحمه�هللا�( فجمع�الشيخ�إلياس�����

�من� �وقال �الحال، �لذلك �يتألم �وهو �اKسلمWن �حال عن

�الدين� �ف`Tم �ليقيم �باكستان �إ)ي �يذهب �التضحية عنده

�للدين، �والتضحية �الدعوة �عمل �ف`Tم t§فاستعد��ويح

اKحطات��إحدىالشيخ�عبد�الوهاب�ثم�ركب�القطار،�و3ي�

�بالبكاء� �الناس �فارتج �القطار �عربة �إ)ي �الهندوس صعد

ه�أحدهم�بال¤�ول�والعويل�ونزلوا�تحت�الكرا�{�tوأشار�إلي

�فرفض t}الكر�� �ما�تحت �الوهاب �عبد �الشيخ �فقال ،

�ولكن�بلطف� �مثل�ذلك�اليوم، �الشهادة أحسست�بحEوة
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

� �العربة�وأعم¢�هللا�أبصارهم�هللا�تعا)ي ( نظر�الهندوس�3ي

ونزلوا،�ليحفظ�هللا�الشيخ،�) فأغشيناهم�فهم��يبصرون�

�كما� �نفسه �ليس�من�أجل�حفاظة الذي�هاجر�من�وطنه

�ولكن�هاجر�من�وطنه�لحفاظة�دين�هللا�عز� فعل�الناس،

 .     وجل

�إ)ي������ �وهو �باكستان، �إ)ي �الوهاب �عبد �الشيخ ووصل

�تر  �ما �أجلاليوم �من �إ �وطنه �إ)ي �ورجع �دار�هجرته �ك

� �حضور �أو �الدين �بنظام �مشورة  اجتماعاتحضور

 .الدعوة،�ويحضر�بمشورة�اKشايخ�حفظهم�هللا

�هللا������ �إ)ي �الدعوة �باكستان�يقيم�عمل �3ي �ن وهو�إ)ي

 .ويقيم�\مة�ع ي�هذا�الجهد

وكل�من�يري�الشيخ�يجد�3ي�قلبه�محبته،�ولقد�خرج������

3� �)يم°̄ي �فقال �العلماء، �أحد �الباكستان �الناس�: ي Kاذا
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�؟ �كEمه �بساطة �مع �الوهاب، �عبد �الشيخ . ) ١(يحبون

�فقال �Kاذا؟ �الناس�: فقلت �لخدمة �جسده �قيد Dنه

 .وهدايTUم،�فقيد�هللا�قلوب�الناس�له

�أ����� الشيخ�عبد�الوهاب�خرج�3ي�سبيل�هللا��نوُحكي�لنا

�العل �من �رفقة �الحجاز�ومعه �بEد �أحد�إ)ي �له �فقال ماء،

� �له �اKرافقWن �مف£�t( العلماء �العابدين �زين t£مف� الشيخ

� �_ باكستان �هللا �عليك�) : رحمه �يجتمعون �الناس Kاذا

� �ونحُن �العلماء، �من �لست �وأنت �من� ويحبونك نجد

حفاوة�الناس�لنا�مثلك،�فلم�يجيبه�الشيخ�عبد�الوهاب،�

�ا �سيارتWن�خارج �وجدوا هور� �إ)ى �رجعوا Kطار�3ى�وعندما

انتظارهم،�فركب�الشيخ�مف£�tالسيارة�ال£�tسوف�تقله�إ)ى�

بلده�وركب�الشيخ�عبد�الوهاب�السيارة�ال£�tسوف�تقله�

�الوهاب�من� �عبد �فنظر�الشيخ �برايوند، �مركز�الدعوة إ)ى

                                                 
 .بسيط�لكنه�عميق) ١(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

يا��نأين�تذهب�: نافذة�السيارة�إ)ى�الشيخ�مف£�tوقال�له

t£مف� �شيخ �ف: قال؟ �م¤�)ي، ��قالإ)ى �عبد :  الوهابالشيخ

إ)ى�مركز�الدعوة�برايوند،�فقال�: وأنا�إ)ى�أين�أذهب�؟�قال

الشيخ�عبد�الوهاب�هذا�جواب�سؤالك�الذي�سألتنيه�3ي�

 .بEد�الحجاز

 نمن�العلماء�الكبار�بباكستا( وسمعت�الشيخ�\نصاري ����

أجلس�فعندما�آتي�إ)ي�رايوند�: يوما�وهو�يتحدث،�فيقول �)

�وأشع �الوهاب �عبد �الشيخ �صغ�VWأمام�أمام �تلميذ t¹ر�أن

�ا.. أستاذه �أن �الكبار�مع �العلماء �من �\نصاري لشيخ

�بمدينة ��سEمية �الجامعة �3ي �بور��اKحاضرين  Tاول

 .به�3ي�نفس�الجامعة�بباكستان،�وقد�التقيُت 

أنه�عنده�جرأة�ولكن��عبد�الوهاب�ومن�صفات�الشيخ�����

�وقال �إلياس �للشيخ �يوما �فاشتكى �الحق �أ يا: 3ي نا�شيخ

�بعض� �لغضب �سببا �تكون �وربما �شدة لقي
ُ
�خ �3ي عندي

�أفع �فماذا ،t¹إلياس�\حباب�م� �الشيخ �فقال رحمه�( ل؟
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�منك،�): هللا �هللا �يذه�Tا �فسوف � Tا �اع�Vفت �دمت فما

�تقول  �الخلوة �3ي �بالدعاء �هذا�هللا�يا: فعليك �عندي �أنا

 .عt¹،�فيذهبه�هللا�عنك�فأذهبهالخلق�

�زوجتهالوهاب�عندما�ماتت��ويحكي�لنا�أن�الشيخ�عبد�����

�وصلو  �فلما �جثماThا، �ليشيع �3ي��اذهب اKقابر�ووضعوها

اس�ع ي�الخروج�لحدها�،�قام�بالبيان�والدعوة�ويحث�الن

�اKس �وتحمل �ع ي�ئللدعوة �الرسول �وضعها t£ال� ولية

�أشهر� �وأربعة �يوما �أربعWن �Kدة �الناس �فتشكل أعناقنا،

�بتحصي �وقام �اKسجد �إ)ي �اKقابر �من �الذين�ورجع ل

استعدوا�للخروج�وذهب� Tم�إ)ي�مركز�الدعوة�برايوند،�وما�

�3ي�قلبه�من�هم�وفكر�ع ي� رجع�إ)ي�بيته�لتلقي�العزاء،�Kا

 .هداية�الناس

�أيام������ �من �والتبليغ �الدعوة �لعمل �الشيخ �تفرغ وقد

�لناالشي �ُحكي �فقد �هللا، �إلياس�رحمه �عبد�: خ �الشيخ أن

�لج �يتفرغ �أن �أراد �عندما �والتبليغ،�الوهاب �الدعوة هد
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�فقالوا �الدعاة �من �إخوانه �علم �الشيخ�: فعندما إن

�أنه� �العجيبة �اKفاجأة �كانت �ولكن �ذلك، �منك سVWفض

بمجرد�أن�أخVaه�الشيخ�بما�نوى�عليه�من�التفرغ�احتضنه�

�ما�كنت�أنتظره�منك: وفره�به�كثVWا،�وقال ذلك� وما.. هذا

�ال �فكث�VWمن �بالرجال، �إلياس �الشيخ �بعلم �تأتي�إ ناس

�بنتائج� �وتأتي �تزول، �ما �وسرعان �العاطفة �هذه عنده

 .عكسية�ThDا�مجرد�عاطفة�

����� �الشيخ �أن �لنا �( ويحكي �هللا �الجهد�) حفظه �هذا مع

الدءوب�إ�أنه�3ي�دعاءه�ما�ي�Vك�الدعاء�بالثبات،�وإذا�قام�

 .من�الليل�يص ي�ويبكي�ويدعو�بالثبات

�كان�Kث���� �وما �القدر، � Tذا �أن�يتكلم�عن�مثل�وأكتفي  ي

�الدين� �هذا �الرجل�العEمة�الذي�وهب�حياته�لنصرة هذا

 .العظيم�



 
 
 

                                                                                                 ١٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

مــــــع�حبيبنــــــا��\ع ــــــىاللهــــــم�احشــــــرنا�وإيــــــاه�3ــــــي�الفــــــردوس�����

وإخوانـــــــــــه�\نبيـــــــــــاء�علـــــــــــ`Tم�الصـــــــــــEة�والســـــــــــEم� ���� محمـــــــــــد

 .والصحب�الكرام�برحمتك�يا�أرحم�الراحمWن

اللهــــم�. .اللهــــم�خــــذ�بنواصــــينا�إليــــك�أخــــذ�الكــــرام�عليــــك�����

 ..آمWن

 أخوكم�                                                                                

 محمد�إمامع ي� محمد                                                                
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                                                                                                 ١٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 

  ��  الدعـوة إىل اهللالدعـوة إىل اهللا

 مسئولية كـل مسلـممسئولية كـل مسلـم  

َوالـِذيَن َجاَهـُدوا ِفينَـا لَنَـْهـِديـَنـُهْم ُسـبـَُلَنا  ���� قـال�تعـا)ى
  )٢( ���� َوِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 

ـــَماَواِت  ���� وقـــال�تعـــا)ى ـــا َعَرْضـــَنا اَألَمانَـــَة َعَلـــى السِإن
َهـــــــا وَ  اَألْرِض َواْجلِبَـــــــاِل فَـــــــأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَهـــــــا َوَأْشـــــــَفْقَن ِمنـْ

 . )٣( ����َوَمحََلَها اإلنسان ِإنُه َكاَن ظَُلوماً َجُهوالً 

                                                 
 .٦٩ية��–سورة�العنكبوت�) ٢(

 .٧٢ية��–سورة�\حزاب�) ٣(



 
 
 

                                                                                                 ١٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :  � هللاإخواني�وأحبائي��ي�

مـــن�مـــ�Tم�)  علـــيهم الســـالم(  بعـــث�\نبيـــاء�والرســـل ����هللا�     

Dهــل�زراعــة،�وهكــذا�.. Dهــل�تجــارة�.. مخصــوصُبعــث�لقــوم�

فهــو�مبعــوث�لجميــع�العــالم،������إ)ــى�أن�خــتمهم�هللا�بمحمــد�

 .وهو�مبعوث�إ)ى�يوم�القيامة

هللا�حصــــر�جهــــد�الــــدعوة�3ــــي�الن�ــــ�tقبــــل�بعثــــة�ســــيدنا�     

كــــان�الن�ــــ�t...تمــــوت�الــــدعوة� ���� بمــــوت�الن�ــــt، ���� محمــــد

هللا�لـــم�يجعـــل�فـــوزكم�وفEحكـــم�3ـــي�: ول�لهـــميـــأتي�للقـــوم�يقـــ

امتثلـــوا�أمــر�هللا�ع ـــى�طريـــق�.. \شـــياء�ال£ـــ�tبــWن�أيـــديكمهــذه�

كـــــل�ن�ـــــ�t.. الن�ـــــ�tفـــــا��يعطـــــيكم�الفـــــوز�والســـــعادة�والراحـــــة

هــــــــــذه�هللا�هــــــــــو�الــــــــــذي�يتصــــــــــرف�3ــــــــــي�...عــــــــــّرف�قومــــــــــه�بــــــــــا��

أنــــــــتم�عظمــــــــوا�هللا،�.. �خــــــــالق�إ�هللا.. اKخلوقــــــــات�بقدرتــــــــه

نحن�كلنـا�وإخواننـا�وأزواجنـا�.. ووحدوا�هللا�3ي�نظام�حياتكم

أمــــة�مــــن�وأودنــــا�وأهالينــــا�وأود�أودنــــا�وأود�بناتنــــا�نحــــن�



 
 
 

                                                                                                 ١٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

tــ  ����ـ  الن�tكلفنـا�بمسـؤولية�الن�ـ��كـل�واحـد�.. ���� فـا

tمحمــــد .. ���� محتـــاج�لجهــــد�الن�ــــ�tهللا�شـــرفنا�بجهــــد�الن�ــــ 

���� . 

 :من�ترك�الجهد�ُيحرم�من�الهداية

(  Dن�مــــــن�تــــــرك�جهــــــد�الزراعــــــة�يحــــــرم�ثمــــــرة�الزراعــــــة     

ــخ.. والفاكهــة.. الحبــوب ة�ومــن�تــرك�جهــد�الصــناع) ..  ال

ومــــــن�تــــــرك�جهـــــد�التجــــــارة�يحــــــرم�اKــــــال�.. يحـــــرم�اKصــــــنوعات

  .ومن�ترك�جهد�الدين�يحرم�من�الهداية�.. وربح�التجارة

 ما�هو�ال,+*ء�الذي�ُيسمى�الدين؟

رجــــل�فــــEح،�اجTUــــد�ع ــــى�\رض�: مثــــال�لتوضــــيح�ذلــــك     

وحراثــــة�\رض�.. فشــــراء�البــــذر�مــــن�جهــــد�الزراعــــة.. ل�Wرعهــــا

وتنظيـف�.. رض�من�جهـد�الزراعـةوري�\ .. من�جهد�الزراعة

وإلقـــــاء�.. \رض�مـــــن�الحشـــــائش�الضـــــارة�مـــــن�جهـــــد�الزراعـــــة



 
 
 

                                                                                                 ١٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

الســماد�بــاDرض�مــن�جهــد�الزراعــة�فمجموعــة�هــذه�\عمــال�

 فكــذلك�التعلـيم�جــزء�مـن�جهــد�الن�ــt.. تسـم¢�جهــد�الزراعـة

���� ..tوالـــــذكر�.. ���� وقــــراءة�القــــرآن�جــــزء�مـــــن�جهــــد�الن�ــــ

tوالخدمــة��جــزء�مــن.. ���� جــزء�مــن�جهــد�الن�ــ�tجهــد�الن�ــ 

���� ..tعروف�.. ���� والدعوة�جزء�من�جهد�الن�ـKو\مـر�بـا

tنكر�جزء�من�جهد�الن�Kعن�ا�¢uوصـلة�\رحـام�.. ���� والن

tوبــــر�الوالــــدين�جــــزء�مــــن�جهــــد�.. ���� جــــزء�مــــن�جهــــد�الن�ــــ

tو�حســــان�إ)ــــى�الجيـــــر .. ���� الن�ــــtان�جــــزء�مــــن�جهــــد�الن�ــــ 

سم¢�جهد�الديـن: فمجموعة�\عمال�كلها.. ����
ُ
 . ت

     :ل�عن�الدعوة��1تغف

ِإن لَـــــَك ِيف النـَهـــــاِر  ���� :����وجـــــل�يقـــــول�لنبيـــــه ���� فـــــا�     



 
 
 

                                                                                                 ١٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

يع¹ــــ¢�الــــداÉي�مثــــل�الســــابح�3ــــي�ال�Tــــر،� )٤( ����َســــْبحاً طَــــِويالً 

فالـــــــذي�يســـــــبح�3ـــــــي�ال�Tـــــــر��يغفـــــــل�دقيقـــــــة�واحـــــــدة�وكـــــــذلك�

مـــا�غفـــل�3ـــي�ال�Tـــار�دقيقـــة�واحـــدة�عـــن�الـــدعوة�، ���� الرســـول 

 . ���� إ)ى�هللا

 :منا�ننظر�ماذا�ُيريد�هللا
ونجعـل�كـل�.. منـا ���� ننظر�3ـي�كـل�وقـت�مـاذا�يريـد�اKـو)ى�����

فــــــإذا�يريــــــد�منــــــا�التضــــــحية�، ���� مــــــا�نشــــــتu¢،�مــــــا�يريــــــده�هللا

.. نضـÊي.. باKال�نضÊي�باKال�،�وإذا�يريد�التضـحية�بـالنفس

 .وهكذا�.. وإذا�يريد�التضحية�بالدكان�نضÊي

 :الشفقة�والرحمة�ع>ي�العصاة

يــــا�كــــافر�،�وللمشــــرك�يــــا� للكــــافر�لــــيس�جهــــدنا�أن�نقــــول�     

ولكـن�نجTUـد�ع ـى�.. مشرك�،�وللزاني�يا�زاني�واKلحد�يا�ملحـد

                                                 
 .٧ية��–سورة�اKزمل�) ٤(



 
 
 

                                                                                                 ١٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ونجTUــــد�ع ــــى�.. ســــEمك�كفــــره�ويــــدخل�3ــــي�� ح£ــــ¢�يتـــــر �الكــــافر 

شــركه�ويــدخل�3ــي�التوحيــد�ونجTUــد�ع ــى� كاKشـرك�ح£ــ¢�يتـــر 

فيكــــــــون�عنــــــــدنا�.. الزانــــــــي�ح£ــــــــ¢�ي�ــــــــVك�زنــــــــاه�ويتــــــــوب�إ)ــــــــى�هللا

كـان�  ����فالرسـول� ،����أمة�الرسول�الشفقة�والرحمة�ع ى�

َوَمـــا أَْرَســْلَناَك ِإال َرْمحَـــًة  ���� ���� رحمــة�للعــاWKن�كمــا�قــال�هللا
ــــاَلِمنيَ  ومــــا�قــــال�للمنــــافقWن�أنــــتم�منــــافقون،�وهــــو�.  )٥( ����لِْلَع

 ���� يالوÌي،�مــــــــــع�أThــــــــــم�كــــــــــانوا�يبغضــــــــــون�النبـــــــــــيعلمهــــــــــم�بــــــــــ
ويضمرون�العداوة�له�وDصـحابه،�ومـا�أخaـ�Vعـ�Tم�الصـحابة�

وصــــ ى�ع ــــى�زعــــيمهم�عبــــد� 				 �عــــ�Tم�إ�حذيفــــةرÍــــ{�tهللا

هللا�بــن�أبـــى�بــن�ســـلول�وكفنــه�3ـــي�جبتــه�وجعـــل�مــن�ريقـــه�3ـــي�


 فمــــــــه،�فعــــــــن�أســــــــامة�بــــــــن�زيــــــــد


مــــــــر� ���� أن�رســــــــول�هللا 

 نأبمجلــــس�فيــــه�عبــــد�هللا�بــــن�أبــــى�بــــن�ســــلول،�وذلــــك�قبــــل�
يســــــلم�عبــــــد�هللا�بـــــــن�أبــــــى�،�فــــــإذا�3ـــــــي�اKجلــــــس�أخــــــEط�مـــــــن�

                                                 
 .١٠٧ية��–سورة�\نبياء�) ٥(



 
 
 

                                                                                                 ٢٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

وثـان،�وال`Tــود،�واKســلمWن،�اKسـلمWن،�واKشــركWن،�وعبــدة�\ 

و3ـــــى�اKجلـــــس�عبـــــد�هللا�بـــــن�رواحـــــه،�فلمـــــا�غشـــــيت�اKجلـــــس�

: عجاجة�الدابة�خمر�عبد�هللا�بن�أبى�أنفه�بردائه،�ثـم�قـال�

علــــــ`Tم�ثــــــم�وقــــــف� ���� �تغaــــــVوا�علينــــــا،�فســــــلم�رســــــول�هللا

ف¤ــ�ل�فــدعاهم�إ)ــى�هللا�وقــرأ�علــ`Tم�القــرآن�،�فقــال�عبــد�هللا�

أنه��أحسن�مما�تقـول�إن�كـان��أ�Tا�اKرء: بن�أبى�بن�سلول 

حقا،�ف�Eتؤذنا�به�3ى�مجالسنا�،�ارجع�إ)ى�رحلك�من�جـاءك�

ب ـــى�يـــا�رســـول�: فاقصـــص�عليـــه،�فقـــال�عبـــد�هللا�بـــن�رواحـــه

هللا�فاغشــــــنا�بــــــه�3ــــــي�مجالســــــنا�فإننــــــا�نحــــــب�ذلــــــك،�فاســــــتب�

اKســـــلمون�واKشـــــركWن�وال`Tـــــود�ح£ـــــ¢�كـــــادوا�يتثـــــاورون�،�فلـــــم�

tيخفضـــــهم�ح£ـــــ¢�ســـــكنوا ����يـــــزل�الن�ـــــ�tثـــــم�ركـــــب�الن�ـــــ�،���� 
tدابتـه�فســار�ح£ـ¢�دخــل�ع ـى�ســعد�بـن�عبــادة�فقـال�لــه�الن�ــ 

يريــد�عبــد�" يــا�ســعد،�ألــم�تســمع�مــا�قــال�أبــو�حبــاب�؟�:" ����

رسـول� يـا: عبـادة هللا�بن�أبى،�قال�كذا�وكذا،�قال�سعد�بن
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

،�اعـــف�عنـــه�واصـــفح،�فـــو�الـــذي�أنـــزل�عليـــك�الكتــــاب،�!هللا�

فيعصـــــــبوه�ولقــــــد�اصـــــــطلح�أهــــــل�البحWـــــــVة�ع ــــــى�إن�يتوجـــــــوه�

بالعصـــــابة،�فلمـــــا�أبــــــى�هللا�ذلـــــك�بــــــالحق�الـــــذي�أعطــــــاك�هللا�

 شــرق�بــذلك�فــذلك�فعــل�بــه�مــا�رأيــت،�فعفــا�عنــه�رســول�هللا

���� . 

وKــــــا�تــــــو3ى�عبــــــد�هللا�بــــــن�أبــــــى�جــــــاء�ابنــــــه�عبــــــد�هللا�إ)ــــــى�     

قميصـــــــــه�وأمـــــــــره�أن�  ���� فأعطـــــــــاه�الن�ـــــــــt  ���� رســـــــــول�هللا

يكفنــــه�فيــــه�ثــــم�قــــام�يصــــ ى�عليــــه�فأخــــذ�عمــــر�بــــن�الخطــــاب�

تصـــــ ى�عليـــــه�وهـــــو�منـــــافق�وقـــــد�Thـــــاك�هللا�ان�: وبـــــه�فقـــــال�بث

 ����تســـتغفر�لهـــم�؟�قـــال�إنمـــا�خVWنـــي�هللا�أو�أخVaنـــي�هللا�فقـــال�

اْســتَـْغِفْر َهلـُـْم أَْو ال َتْســتَـْغِفْر َهلـُـْم ِإْن َتْســتَـْغِفْر َهلـُـْم َســْبِعَني 
لـِه َوَرُسـولِِه َمرًة فـََلْن يـَْغِفـَر اللـُه َهلُـْم َذلِـَك بِـأَنـُهْم َكَفـُروا بِال
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

فقــــال�ســــأزيد�ع ــــى� )٦( ����َواللــــُه ال يـَْهــــِدي اْلَقــــْوَم اْلَفاِســــِقنيَ 

وصــلينا�معــه،�ثــم� ���� ســبعWن�،�قــال�فصــ ى�عليــه�رســول�هللا

ُهْم َمـــاَت أَبَـــداً َوال ���� أنــزل�هللا�عليـــه  َوال ُتَصــل َعَلـــى أحـــد ِمـــنـْ

 ����ولِِه َوَماتُوا َوُهـْم فَاِسـُقونَ تـَُقْم َعَلى قـَْربِِه إِنـُهْم َكَفُروا بِاللِه َوَرسُ 

 .رواه�البخاري� )٧(

،�وقـالوا�جـاءوا�إليـه�بالخـادم)  رحمه اهللا(  لياسإالشيخ�     

فقـــــــال�لهـــــــم،�) أي�يســـــــرق�اKتــــــاع�( هـــــــذا�الخــــــادم�خـــــــائن�: لــــــه

ائتــوني�بغWــVه،�وخــروج�هــذا�مــن�اKســجد�وإبعــاده�عــن�البيئــة�

: ان�يقـــول وكـــ. لـــيس�إصـــEحه�ولكـــن�إصـــEحه�باجTUـــاد�عليـــه�

 ) . لؤلؤة�القرن�@ول :( رزقنا�هذا�الجهد،�وهو ���� هللا

 :�1نتأثر�باCحوال�وننشغل�باCعمال

المــرض  –الفقــر ( كانــت�تــأتى�عليــه�\حــوال�  ���� الرســول      

                                                 
 .٨٠ية��–سورة�التوبة�) ٦(

 .٨٤ –سورة�التوبة�) ٧(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

اKقاطعــة�Kــدة�)  العطــش –الجــوع  –الحــر  –البــرد  –الخــوف  –

�فــإذا�تــأتى�\حــوال�فعلينــا.. ثــEث�ســنوات�بشــعب�أبــى�طالــب

3ـــي� ����أ�نتـــأثر�بـــاDحوال،�بـــل�ننظـــر�مـــا�Sـــي�ســـنة�رســـول�هللا�

 . هذا�الحال

لنـــــا�بـــــاب�الهدايــــة�3ـــــي�العـــــالم،�ثـــــم� ���� وبــــذلك�يفـــــتح�هللا     

يصــــــلح�لنــــــا�أحوالنــــــا�الدنيويــــــة�و\خرويــــــة�ونتــــــيقن�أن�هــــــذا�

 . ���� العمل��

 :فكر�اKنافق�

اKنــــــافقWن�كــــــانوا�يتفكــــــرون�3ــــــي�مــــــال�الغنيمــــــة�ولــــــو�جــــــاء�     

كــون�3ــي�قلــو Tم�الغــم�والهــم�وهــم�3ــي�جهــد�الــدين،�الــنقص�ي

. .فحالنـــا�ن�يق�ـــVب�مـــن�حـــالهم�فكرنـــا�كيـــف�نكســـب�اKـــال

فأصــبح�فكــر�اKســلم�مثــل�فكــر�اKنــافق،�قــال�.. ونطعـم�\ود

َنا  ����: تعـــا)ى َســـيَـُقوُل لَـــَك اْلُمَخلُفـــوَن ِمـــَن اْألَْعـــرَاِب َشـــَغَلتـْ
لََنــا يـَُقولُــوَن بِأَْلِســَنِتِهْم َمــا لَــْيَس  أَْمَوالَُنــا َوأَْهُلونَــا فَاْســتَـْغِفرْ 
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ِيف قـُلُـــوِِْم قُـــْل َفَمـــْن َميِْلـــُك َلُكـــْم ِمـــَن اللـــِه َشـــْيئاً ِإْن أَرَاَد 
َــا تـَْعَملُــوَن  ِبُكــْم َضــرّاً أَْو أَرَاَد ِبُكــْم نـَْفعــاً بَــْل َكــاَن اللــُه ِمب

ــــرياً  دنيا�نســــأل�هللا�الســــEمة�والعفــــو�والعافيــــة�3ــــي�الــــ )٨( ����َخِب

 .وخرة

 :باKجاهدة�تأتي�اKكاشفة

اKـــــزارع�إذا�يجTUـــــد�لجهـــــد�الزراعـــــة�ويصـــــل�إ)ـــــى�مســـــتوى�     

والتــاجر�إذ�يجTUــد�لجهــد�.. يرزقــه�الحبــوب�والثمــار ���� فــا�

.. يرزقـــــــــه�اKـــــــــال ���� التجـــــــــارة،�ويصـــــــــل�إ)ـــــــــى�مســـــــــتوى�فـــــــــا�

وصـــــاحب�اKصـــــنع�إذا�يجTUـــــد�لجهـــــد�الصـــــناعة،�ويصـــــل�إ)ـــــى�

فـــإذا�نجTUـــد�.. ل�ÖVـــي�3ـــي�الصـــناعةيرزقـــه�ا��مســـتوى�فـــا��

يرزقنـــا�  ���� ونصــل�إ)ــى�مســتوى�فــا�  ���� لجهــد�الرســول 

 .الهداية�

                                                 
 .١١ية��–سورة�الفتح�) ٨(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :الفرق�بSن�اKسلم�والداPي

3ــــــــى�العهـــــــــد�\ول�لــــــــم�يكـــــــــن�هنــــــــاك�فـــــــــرق�بــــــــWن�اKســـــــــلم�     

 .والداÉي،�وبWن�كلمة��يمان�ودعوة��يمان�

 :الوقت�غاUي�

صل�قـراءة�3ي�وقت�الفسحة�باKدرسة�بعض�الطEب�يوا    

.. الكتــــــاب�وبعضــــــهم�يأكـــــــل�الطعــــــام�كـــــــل�حســــــب�اهتماماتـــــــه

.. فتكـــون�كـــل�عربـــة�3ـــي�القطـــار�ف`Tـــا�عمـــل.. فالوقـــت�كالقطـــار

.. وعربـة�ف`Tـا�الـذكر.. وعربـة�ف`Tـا�القـرآن.. عربـة�ف`Tـا�الصـEة�

 .وعربة�ف`Tا�الجهد�وهكذا.. وعربة�ف`Tا�الزيارات

 !!!!من�للدين؟

أخVaنـــــي�" اKف£ـــــ¢�"  منصـــــبيشـــــغل�ســـــألت�أحـــــد�العلمـــــاء������

بالصـــــــدق�النـــــــاس�الـــــــذين�3ـــــــى�جميـــــــع�العـــــــالم�كيـــــــف�يشـــــــغل�

 !!.3ي�نفسه�ليس�عندي�وقت�؟   �����Tد�Tم�هللا�
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :يناشد�ربه�قائ[��������ي�غزوة�بدر�الرسول�

إن�Tmلـــــــك�هـــــــذه�العصـــــــابة��تعبـــــــد�بعـــــــدها�3ـــــــي�!  اللهـــــــم"     

" اللهــم�انجزنــى�مــا�وعــدت�t¹،�اللهــم�نصــرك�: ويقــول�" \رض�

اللهـــم�إن�Tmلـــك�هـــذه�العصـــابة��يبقـــى�3ـــي�\رض�: لولـــم�يقـــ

�Dن�هـذه�\شــياء�ليســت�مقصــد�
ً
�و�صــانعا

ً
�و�مزارعــا

ً
تـاجرا

 .\مة�،�بل�مقصدها�هداية�الخلق�أجمعWن

 :التضحية�من�أجل�اKقصد

أعطيـــك�ثEثـــة�أســـئلة�ُتجيـــب�: أحـــد�اKلـــوك�قـــال�لـــوزيره     

مهلــــــــــــة،�عل`Tـــــــــــا�،�وإ�قتلتـــــــــــك�،�فســـــــــــأل�اKلـــــــــــك�أن�يعطيـــــــــــه�

فأعطــــــاه،�فأخــــــذ�يتجــــــول�ع ــــــى�النــــــاس�ويســــــأل�عــــــن�إجابــــــة�

\سـئلة،�فلــم�يجيبــه�أحـد،�وقــارب�موعــدا�Kهلـة�ع ــى�ØنTUــاء�

�يبكـى
ً
فقـال�لـه�مـا�.. ،�فمر�ع ى�فEح،�فوجـده�الفـEح�محزونـا

.. هـــذا�الحـــزن�؟�وهـــذا�البكـــاء�يـــا�أÙـــي�؟�فقـــص�عليـــه�القصـــة

 : فقال�له�الفEح�،�أقول�لك�الحل�



 
 
 

                                                                                                 ٢٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ..هو�اKوت�.. �يكذب�؟�: الصدق�الذي 

 .. الحياة�قبل�اKوت�.. �يصدق�؟�: والكذب�الذي 

هـــل�تـــرى�: فتوقـــف�الفـــEح�وقـــال�.. وأغ ـــى�Úـــ{tء�3ـــي�الحيـــاة�؟� 

قــــــال�... الكلــــــب�الــــــذي�يشــــــرب�مــــــن��نــــــاء�؟�قــــــال�نعــــــم� هــــــذا

�أخaــــVك،�ح£ــــ¢�تــــذهب�فتشــــرب�مــــا�تبقــــى�3ــــي��نــــاء�: الفـــEح

: اء،�فقــال�لــه�الفــEحفــذهب�بســرعة�وحمــل��نــ.. مــن�الكلــب

�تشرب،�ن�أجيبك،�أغ ـى�Úـ{tء�3ـي�الحيـاة�عنـد��نسـان�

يع¹ــ�tأنــت�مقصــدك�أن�تعــرف�إجابــة�\ســئلة�.. هــو�مقصــده

ح£ـــ¢�تعـــيش،�فلـــذلك�ضـــحيت�مـــن�أجـــل�مقصـــدك�وحملـــت�

 فلــو�مقصــدنا!! .. �نــاء�لتشــرب�اKــاء�الــذي�تبقــى�مــن�الكلــب�

 .فكم�نضÊي�؟ ���� رضاء�هللا

    !!!Kاذا�ُبعثنا�؟
مــــا�بعثنــــا�للملــــك�و�للمــــال�و�لتتحصــــل�ع ــــى� ���� هللا     

أســـباب�التعـــيش�3ـــى�الـــدنيا�قبـــل�اKـــوت�وإنمـــا�خلقنـــا�وبعثنـــا�



 
 
 

                                                                                                 ٢٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

tـاِس تَـْأُمُروَن  ���� ����لجهد�الن�ـَر أمة ُأْخرَِجْت لِلن ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللـِه َولَـْو آَمـَن  بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ُهُم اْلُمْؤِمنُـوَن َوَأْكثـَـُرُهُم أَ  ْهُل اْلِكَتاِب َلَكـاَن َخـْرياً َهلُــْم ِمـنـْ
... وذلك�لتأتوا�بأقوام�العـالم�كلـه�إ)ـى�الجنـة� )٩( ����اْلَفاِسُقونَ 

هــذه�\مــة�ليســت�لقــوم�خــاص�و�Kنطقــة�خاصــة�و�لــزمن�

 .خاص،�بل�للعالم�كله�إ)ى�يوم�القيامة

أو�مهنــــــدس�أو�طبيــــــب�أو�الــــــذي�ظــــــن�أنــــــه�ملــــــك�أو�وزيــــــر������

ويظــــن�) فقــــط( مــــزارع�أو�تــــاجر�أو�مــــدرس�أو�صــــاحب�اKصــــنع

أن�مكانتـــه�3ـــي�هـــذا�الÜـــ{tء�فقـــط�فهـــذا�الفهـــم�غWـــ�Vصـــحيح،�

ومســـئول�عـــن�جهـــد� ���� Dن�مكانتـــه�أنـــه�نائـــب�عـــن�الرســـول 

 .جهد�هداية�الناس�أجمعWن�..  �الرسول�

Kـــــا�.. �نقـــــول�نحـــــن�3ـــــي�القـــــرن�العشـــــرين�مـــــاذا�نفعـــــل�؟������

                                                 
 .١١٠ية��–سورة�آل�عمران�) ٩(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�بنيـة�.. بنيـة�الهدايـة ���� الجهد�ع ي�طريقـة�الرسـول �يكون 

اKلـــــــك،�واKـــــــال�واKنصـــــــب�والحكومـــــــة�و�بنيـــــــة�التعـــــــيش�3ـــــــي�

 . يح§�tالدين ���� الحياة�الدنيا�فا�

 				 علمنـــا�الجهـــد�ففـــي�عهـــد�أبـــى�بكـــر�الصـــديق ���� هللا�����

وأراد�... منـــــع�النـــــاس�الزكـــــاة�وارتـــــد�بعـــــض�قبائـــــل�العـــــرب�.. 

Kنملـك�الـروم�أن�يغـزو�اWومسـيلمة�الكـذاب�وادعــاؤه�... سـلم

يعلمنا�Kا�يكـون�الجهـد� ���� هللا.. كل�هذه�\حوال�... النبوة�

فعــــــن�.. يح§ــــــ¢�الــــــدين� ���� فــــــا�  ����ع ــــــى�طريــــــق�الرســــــول�

  ���� قــــــــــــبض�رســــــــــــول�هللا: عائشــــــــــــة�رÍــــــــــــ{�tهللا�ع�Tــــــــــــا�قالــــــــــــت
لقـــــد�نـــــزل�! وارتـــــدت�العـــــرب�قاطبـــــة�واشـــــرأب�النفـــــاق،�وهللا�

لهاضــــها�،�وصــــار�)  ١٠(يات�بــــأبي�مــــا�لــــو�نــــزل�بالجبــــال�الراســــ

  )١٢( مطWــVة�3ــي�حــش )١١( كــأThم�معــزى  ����أصــحاب�محمــد

                                                 
 . الثوابت�الرواسخ�) ١٠(

 . الغنم) ١١(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

مـــــــــا�! فـــــــــو�هللا�،   )١٣( 3ـــــــــي�ليلـــــــــة�مطWـــــــــVة�3ـــــــــي�أرض�مســـــــــبعة

وعناThـــــــــا�  )١٤( اختلفــــــــوا�3ــــــــي�نقطــــــــة�إ�طــــــــار�أبــــــــى�بخطلهــــــــــا

VـــــــWبـــــــن�كث... )١٥( وفصـــــــلها�،�وكـــــــذا�3ـــــــي�البدايـــــــة�وال�Tايـــــــة�
والــذي�:  ع ــى�إنفــاذ�بعــث�أســامة�،�فقــال 				 وأصــر�أبــو�بكــر

�أن�الســـــــباع�تخطفتنــــــــىلـــــــو�ظننـــــــت�! نفـــــــس�أبـــــــى�بكـــــــر�بيـــــــده�

ولـــو�لـــم�،  ���� Dنفـــذت�بعـــث�أســـامة�كمـــا�أمـــر�بـــه�رســـول�هللا

يبــق�3ــي�القــرى�غWــVي�Dنفذتــه،�كــذا�3ــي�البدايــة�وال�Tايــة�بــن�

VW١٦( كث(  . 

Kـــــا�قـــــبض�: قـــــال� 				 عـــــن�عمـــــر�وعنـــــد��ســـــماعي ي  

                                                                                       
 .بستان�ومجمع�نخل) ١٢(

 .كثVWة�السباع) ١٣(

 . الكEم�الفاسد) ١٤(

 .  ٤١٤/  ١ –حياة�الصحابة�) ١٥(

 . ١/٤١٤اKرجع�السابق�ـ�) ١٦(



 
 
 

                                                                                                 ٣١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ُنصـ ى�و��ارتد�من�ارتـد�مـن�العـرب�وقـالوا�  ���� رسول�هللا

 ���� يــا�خليفــة�رســول�هللا: فقلــت��				ُنزكــى�،�فأتيــت�أبــا�بكــر�

فقــال� الــوحش�، تــألف�النــاس�وارفــق� Tــم�،�فــإThم�بم¤�لــة! 

�3ــــــي�الجاهليــــــة�: 
ً
أخــــــرت�نصــــــرتك�وجئت¹ــــــ�tبخــــــذنك�،�جبــــــارا

�3ــي��ســEم�،�مــاذا�خشــيت�أن�أتــألفهم�بشــعر�مفتعــل�
ً
خــوارا

وانقطـــع� ���� مáـــ{¢�الن�ـــt! ه`Tـــات�! أو�بســـحر�مف�ـــVى�ه`Tـــات�

الوÌي�وهللا�DجاهدThم�ما�استمسك�السـيف�3ـي�يـدي�،�وإن�

�فوجدتــــه�3ــــي�ذلــــك�أمáــــ{¢�م¹ــــ¢�: قــــال�عمــــر�.. منعــــوني�عقــــا

وأعـزم�وآدب�النــاس�ع ـى�أمــور�هانـت�ع ــى�كثWـ�Vمــن�مــؤونTUم�

 ).١٧(كذا�3ي�الك¤�. حWن�وليTUم�
و3ـــى�حــــديث�طويـــل�أخرجــــه�الخطيــــب�3ـــى�روايــــة�مالــــك�      

شـــاور�أصـــحابه�وبعـــد�اKشـــاورة� )١٨(أنـــه� 				 عـــن�ابـــن�عمـــر

                                                 
 . ٤١٨/  ١ –اKرجع�السابق�) ١٧(

 . أي�أبو�بكر�الصديق�ر�t}Íهللا�عنه) ١٨(
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

أمـــا�بعــــد�: وأث¹ـــ¢�عليــــه�ثـــم�قــــال� ���� صـــعد�اKنaـــ�Vفحمــــد�هللا

 
ً
�شـــــــريد�و�ســـــــEم� ���� فـــــــإن�هللا�بعـــــــث�محمـــــــدا والحـــــــق�قـــــــلَّ

�أهلـــــــــه�فجمعهـــــــــم�هللا  غريــــــــب�طريـــــــــد�،�قـــــــــد�رث�حبلــــــــه�وقـــــــــلَّ
وجعلهـــم�هللا�\مـــة�الباقيـــة�الوســـطى�،�وهللا��  ����بمحمـــد�

ح£ـــــ¢� ���� ســـــبيل�هللاوأجاهـــــد�3ـــــي� ���� ابــــرح�أقـــــوم�بـــــأمر�هللا

لنــا�،�ويفــي�لنــا�بعهــده�،�فيقتــل�مــن�يقتــل�منــا� ����ينجــز�هللا�

�ويبقــــــى�مــــــن�بقــــــى�منــــــا�خليفــــــة�هللا�3ــــــي�أرضــــــه�ووارث�
ً
شــــــهيدا

 ����عبــــاده�الحــــق�،�فــــإن�هللا�تعــــا)ى�قــــال�ولــــيس�لقولــــه�خلــــف�

َوَعــــَد اللــــُه الــــِذيَن آَمنُــــوا ِمــــْنُكْم َوَعِملُــــوا الصــــاِحلَاِت 
ـــْن  لََيْســـَتْخِلَفنـُهمْ  ِيف األرض َكَمـــا اْســـَتْخَلَف الـــِذيَن ِم

ـــــَنن َهلُـــــْم ِديـــــنَـُهُم الـــــِذي اْرَتَضـــــى َهلُـــــْم  قـَـــــْبِلِهْم َولَُيَمك
لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن  َولَيَُبد
ــــــــُم  ــــــــَك ُه ِــــــــَك فَُأولَِئ ــــــــَد َذل ــــــــَر بـَْع ــــــــْن َكَف ِيب َشــــــــْيئاً َوَم
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  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 . )١٩( ����اِسُقونَ اْلفَ 

�ممــا�كــانوا�يعطونــه�لرســول�هللا      
ً
 وهللا�لــو�منعــوني�عقــا

ثم�أقبل�معهم�الشـجر�واKـدر�والجـن�و�نـس�لجاهـدTmم� ����

إن�هللا�لـــم�يفـــرق�بـــWن�الصـــEة�، ���� ح£ـــ¢�تلحـــق�روÌـــي�بـــا�

قــــد�علمــــت�حــــWن�: والزكــــاة�ثــــم�جمعهمــــا،�فكaــــ�Vعمــــر،�وقــــال�

" كــــذا�3ــــي�الك¤ــــ��" حــــقعــــزم�هللا�Dبــــى�بكــــر�ع ــــى�قتــــالهم�أنــــه�ال
)٢٠( . 
فجعـــل��يمـــر�بقبيلـــة�يريـــدون� 				 وخـــرج�جـــيش�أســـامة    

لــو�أن�لهــؤء�قــوة�مــا�خــرج�مثــل�هــؤء�مــن�: Øرتــداد،�قــالوا

عنــــــدهم،�ولكــــــن�نــــــدعهم�ح£ــــــ¢�يلقــــــوا�الــــــروم،�فلقــــــوا�الــــــروم�

.( �سـEم ساWKن،�فثبتـوا�ع ـى فهزموهم�وقتلوهم،�ورجعوا

                                                 
 . ٥٥ية��–سورة�النور�) ١٩(

 ١/٤٠٧حياة�الصحابة) ٢٠(



 
 
 

                                                                                                 ٣٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

  )٢١()كذا�3ي�البداية�
ان�الـــذي�يرجــــع�إ)ـــى��ســـEم�ممــــن�ارتـــد�مـــن�العــــرب�وكـــ     

... يخــــــــرج�مـــــــــع�اKســــــــلمWن�وجـــــــــاء�الرعـــــــــب�3ــــــــى�قلـــــــــوب�الـــــــــروم�

ع ــــى�الجزيــــة�ورجــــع�عــــ�Tم�،�3ــــى�شــــهر� 				 وصــــالحوا�أســــامة

رجع�النـاس�إ)ـى��سـEم�وانقشـعت�تلـك�الفتنـة�،�فـرحم�هللا�

منـــذ�أســـلم�وهـــو�.. أبــى�بكـــر�كـــان�حريصــا�ع ـــى��ســـEم�وأهلــه�

 Eم�ح£ـــ¢�عنـــد�موتـــه�فقـــد�أخـــرج�بـــن�جريـــر�حريصـــا�ع ـــى��ســـ

أن�أبــــا�بكــــر�مــــرض�بعــــد�مخــــرج�: الطaــــVي�مــــن�طريــــق�ســــيف�

خالـــــد�رÍـــــ{�tهللا�ع�Tمـــــا�إ)ـــــى�الشـــــام�مرضـــــته�ال£ـــــ�tمـــــات�ف`Tـــــا�

فـأخVaه� 				 وقد�أشفى�وعقد�لعمر 				 بأشهر�فقدم�اKث¢¹

مــا�! اســمع�يــا�عمــر�: ع ــ̄ى�بعمــر�فجــاءه�فقــال�لــه: الخaــ�Vفقــال�

 Dرجــو�أن�أمــوت�مــن�يــومي�هــذا�أقولــه�لــك�ثــم�اعمــل�بــه�إنــي�

وذلـــك�يـــوم�ØثنـــWن�،�فـــإذا�أنـــا�مـــت�فـــ�EتمســـWن�ح£ـــ¢�تنـــدب�

                                                 
 ١/٤١٥حياة�الصحابة) ٢١(



 
 
 

                                                                                                 ٣٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

النــاس�مــع�اKث¹ــ¢�،�وإن�تــأخرت�إ)ــي�الليــل�فــ�Eتصــبحن�ح£ــ¢�

تندب�الناس�مـع�اKث¹ـ�t،�و�يشـغلنكم�مصـيبة�وإن�عظمـت�

 عـــن�أمـــر�ديـــنكم�ووصـــية�ربكـــم�وقـــد�رأيتنـــا�متـــو3ى�رســـول�هللا
لـــو�أنـــى�! مثلـــه�وبـــا��ومـــا�صـــنعت�،�ولـــم�يصـــب�الخلـــق�ب ����

آنــــــي�عــــــن�أمــــــر�هللا�ورســــــوله�لخــــــذلنا�ولعاقبنــــــا،�فاضــــــطرمت�

 . )٢٢( اKدينة�نارا
فهمنـــــا�بواســـــطة�أبـــــى�بكـــــر�الصـــــديق،�أننـــــا�إذا� ���� فـــــا�   

يح§ـــــ¢� ���� ،�فـــــا� ���� قمنـــــا�بالجهـــــد�ع ـــــى�طريـــــق�الرســـــول 

.. أم�.. عنــــــدنا�اKلــــــك.. الــــــدين�ســــــواء�عنــــــدنا�\ســــــلحة�أم�

ا،�ونقـــــوم�ع ـــــى�هـــــذا�اKقصـــــد�مقصـــــدن ���� مقصـــــد�الرســـــول 

 .���� ابتغاء�مرضاة�هللا

 !!!�1نيأس�

فاDنبيـــــــاء�علــــــــ`Tم�.. �نقـــــــول�الحيـــــــاة�اليـــــــوم�كــــــــذا�وكـــــــذا    

                                                 
 ١/٤١٥حياة�الصحابة�) ٢٢(



 
 
 

                                                                                                 ٣٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

الســــــــEم�كــــــــانوا�يعيشــــــــون�3ــــــــي�بيئــــــــات�فاســــــــدة،�وكــــــــان�الكــــــــل�

 .غ�VWأقوامهم� ���� يخالفهم�وبسبب�الجهد��

 :فتنة�خلق�القرآن

فتنــــة��ي�عهــــد��مــــام�أحمــــد�رحمــــه�هللا�وقبلــــه�ظهــــرت3ــــ     

إن�كــــEم�: خلــــق�القــــرآن،�وكــــان�يقــــوم� Tــــا�اKع��لــــة،�فيقولــــون 

�مـن�
ً
هللا�عز�وجل�مخلوق�من�جملة�اKخلوقات�وليس�وصـفا

أوصــــاف�هللا�عــــز�وجــــل�فهــــو�غWــــ�Vقــــائم�بــــا��بــــل�هــــو�مخلــــوق�

منفصـــل�عـــن�هللا،�فـــ�Eيفرقـــون�بـــWن�الســـماء�وبـــWن�كـــEم�هللا�

مخلــوق،��و�بـWن�\رض�وبــWن�كــEم�هللا،�فالكـل�كمــا�يقولــون 

وكذلك�\نعام�واKطر،�فالكل�م¤�ل،�و�شك�أنـه�يلـزم�ع ـى�

كـــEم�: قـــولهم�لـــوازم�باطلـــة،�فيلـــزم�أن�يصـــح�قـــول�مـــن�يقـــول 

النــــاس�هــــو�كــــEم�هللا�Dن�كــــEم�النــــاس�مخلــــوق،�ويلــــزم�ع ــــى�

،�{أ�لـه�الخلـق�و\مـر} :ذلك�إبطال�التقسيم�3ي�قولـه�تعـا)ى

إذا�صـــار�الكـــEم�فـــإن�\مـــر�إنمـــا�يكـــون�عـــن�طريـــق�الكـــEم،�فـــ



 
 
 

                                                                                                 ٣٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�فالكــــل�مخلــــوق�ولــــيس�هنــــاك�خلــــق�وأمــــر�بــــل�لــــيس�
ً
مخلوقــــا

ــــــى�إبطــــــال�دلــــــة�القــــــرآن�. هنــــــاك�إ�خلــــــق ويــــــؤدي�كــــــذلك�إ)

الكــــــريم،�ولــــــه�لــــــوازم�كثWــــــVة�ذكرهــــــا�أهــــــل�العلــــــم�3ــــــي�الكتــــــب�

 .اKطولة

وقد�امُتِحَن��مـام�أحمـد�رحمـه�هللا�وغWـVه�مـن�أهـل�العلـم�   

تــزعم�قيــادة�هــذا�القــول�Dن�اKــأمون�وكــان�خليفــة�اKســلمWن�

�
ً
ودعــا�النــاس�إليــه،�وكمــا�هــو�معلــوم�إذا�ال�ــ�م�الحــاكم�شــيئا

يصــعب�ع ــى�النــاس�الخــروج�عنــه،�فلــم�يصــ�Vaع ــى�مخالفــة�

هـــذا�إ�أفـــذاذ�قليلـــون�مـــن�الرجـــال،�وكـــان�هـــو�الـــذي�صـــمد�

�رحمــــه�هللا�ولهــــذا�انصــــب�عليــــه�العــــذاب�
ً
Eكــــام�

ً
�تامــــا

ً
صــــمودا

¢�هللا�بــه�عقيــدة�أهــل�والحــبس�واشــTUر� Tــذا�رحمــه�هللا�وحمــ

الســـنة�مـــن�القـــول�بخلـــق�القـــرآن،�فبقـــي�النـــاس�والحمـــد���



 
 
 

                                                                                                 ٣٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 .")٢٣(القرآن�كEم�هللا�م¤�ل�غ�VWمخلوق : "يقولون 

3ـــي�الســـ�VWع ـــى�هـــذه�اKســـألة� الـــذه��tمـــام� قـــد�تكلـــمو      

فــــذكر�أن�أحــــد�شــــيوخ� حمــــدأ عنــــد�كEمــــه�ع ــــى�حيــــاة��مــــام

مـــــه�فرجـــــع�فأفح ابـــــن�أبـــــي�دؤاد الســـــنة�نـــــاظر�شـــــيخ�الضـــــEل

فقــــد�روى�بســــنده�. .\مWــــ�Vالواثــــق�عــــن�القــــول�بخلــــق�القــــرآن

كـان�أبـي� :بن�\م3�VWي�ذلك�الوقت�قال محمد�بن�الواثق عن

إذا�أراد�أن�يقتـــــــل�أحــــــــدا�أحضــــــــرنا�فــــــــأتي�بشــــــــيخ�مخضــــــــوب�

مقيـــد�فقـــال�أبـــي�ائـــذنوا�Dبـــي�عبـــد�هللا�وأصـــحابه�يع¹ـــ�tابـــن�

مWــــ�Vأبـــي�دؤاد�قـــال�فأدخـــل�الشـــيخ�فقــــال�الســـEم�عليـــك�يـــا�أ

اKـــــؤمنWن�فقـــــال��ســـــلم�هللا�عليـــــك�فقـــــال�يـــــا�أمWـــــ�VاKـــــؤمنWن�

وإذا�حييــــتم�بتحيــــة� :بــــئس�مــــا�أدبــــك�مؤدبــــك�قــــال�هللا�تعــــا)ى

فحيــــوا�بأحســــن�م�Tــــا�أو�ردوهــــا�فقــــال�ابــــن�أبــــي�دؤاد�الرجـــــل�

                                                 
 شيخ�محمد�صالح�العثيمWن�اKجلدمجموع�فتاوى�ورسائل�ال) ٢٣(

 باب�القرآن�الكريم�- ول \ 



 
 
 

                                                                                                 ٣٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

مـتكلم�قــال�لــه�كلمــه�فقــال�يــا�شــيخ�مــا�تقــول�3ــي�القــرآن�قــال�

رآن�لــم�ينصــف�t¹و)ــي�الســؤال�قــال�ســل�قــال�مــا�تقــول�3ــي�القــ

قـــال�مخلــــوق�قــــال�الشــــيخ�هـــذا�Úــــ{tء�علمــــه�الن�ــــ�tصــــ ى�هللا�

عليه�وسلم�وأبـو�بكـر�وعمـر�والخلفـاء�الراشـدون�أم�Úـ{tء�لـم�

يعلمـــوه�قـــال�Úـــ{tء�لـــم�يعلمـــوه�فقـــال�ســـبحان�هللا�Úـــ{tء�لــــم�

يعلمه�الن��tص ى�هللا�عليه�وسلم�علمته�أنت�فخجـل�فقـال�

�أقل�t¹قال�اKسألة�بحالها�قال�نعم�علموه�فقـال�علمـوه�ولـم

يـــدعوا�النـــاس�إليـــه�قـــال�نعـــم�قـــال�أفـــ�Eوســـعك�مـــا�وســـعهم�

قـال�فقـام�أبـي�فــدخل�مجلسـا�واسـتلقى�وهــو�يقـول�Úـ{tء�لــم�

يعلمه�الن��tص ى�هللا�عليه�وسلم�و�أبو�بكر�وعمـر�وعثمـان�

Úــ{tء�. وع ــي�و�الخلفــاء�الراشــدون�علمتــه�أنــت�ســبحان�هللا

ثــم�. علمــوه�ولــم�يــدعوا�النــاس�إليــه�أفــ�Eوســعك�مــا�وســعهم

مئــــة�دينــــار�ويــــؤذن�لــــه�3ــــي��أربــــعر�برفــــع�قيــــوده�وأن�يعطــــى�أمــــ

الرجــوع�وســقط�مــن�عينــه�ابــن�أبــي�دؤاد�ولــم�يمــتحن�بعــدها�

 .أحدا



 
 
 

                                                                                                 ٤٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ن�كــان�3ــي�طريقهــا�مــن�إهــذه�قصــة�مليحــة�و  : الــذه�t قــال     

 .يجهل�ولها�شاهد

أقــدم�أحمــد�بــن�أبــي�دؤاد�علينــا� :و3ــي�روايــة�عنــه�أنــه�قــال     

 شــيخا�مــن�أذنــه�فأدخــل�ع ــى�الوا
ً
فرأيتــه�اســتحيا��ثــق�مقيــدا

نـاظر�ابـن�أبـي��:منه�ورق�له�وقربه�فسلم�ودعا�فقال�يا�شيخ

إنـــــه�يضـــــعف�عـــــن�اKنـــــاظرة��! يـــــا�أمWـــــ�VاKـــــؤمنWن�:فقـــــال�،دؤاد

أيضـــعف�عـــن�مناظرتـــك�أنـــت�فقـــال��:وقـــال�،فغضـــب�الواثـــق

يا�أم�VWاKؤمنWن�هون�عليك�فائذن�)ي�3ي�مناظرتـه�فـإن�رأيـت�

يـــا�أحمـــد��:فقـــال�الشــيخ�،فعـــلأ :أن�تحفــظ�ع ـــي�وعليـــه�قــال

أخVaنــي�عــن�مقالتــك�هــذه�Sــي�مقالــة�واجبــة�داخلــة�3ــي�عقــد�

�،نعـــم�:قـــال�؟الـــدين�فـــ�Eيكـــون�الـــدين�كـــام�Eح£ـــ¢�تقـــال�فيـــه

قــــال�فــــأخVaني�عــــن�رســــول�هللا�صــــ ى�هللا�عليــــه�وســــلم�حـــــWن�

�بعــث�هــل�ســ��Vشــيئا�ممــا�أمــره�هللا�بــه�مــن�أمــر�ديــ�Tم�قــال�

ت�فالتفـــت�الشـــيخ�قـــال�فـــدعا�\مـــة�إ)ـــى�مقالتـــك�هـــذه�فســـك

إ)ــــى�الواثــــق�وقــــال�يــــا�أمWــــ�VاKــــؤمنWن�واحــــدة�قــــال�نعــــم�فقــــال�
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الشـــــــيخ�فـــــــأخVaني�عـــــــن�هللا�حـــــــWن�قـــــــال�اليـــــــوم�أكملـــــــت�لكـــــــم�

tهـــل�كـــان�الصـــادق�3ـــي�إكمـــال� ديـــنكم�وأتممـــت�علـــيكم�نعم£ـــ

دينــه�أو�أنــت�الصــادق�3ــي�نقصــانه�ح£ــ¢�يقــال�بمقالتــك�هــذه�

ثنتـان�فسكت�فقال�أجب�فلم�يجب�فقال�يـا�أمWـ�VاKـؤمنWن�ا

ثــــم�قــــال�يــــا�أحمــــد�أخVaنــــي�عــــن�مقالتــــك�أعلمهــــا�رســــول�هللا�

صــــ ى�هللا�عليــــه�وســــلم�أم��قــــال�علمهــــا�قــــال�فــــدعا�النــــاس�

إل`Tــا�فســكت�فقــال�يــا�أمWــ�VاKــؤمنWن�ثــEث�ثــم�قــال�يــا�أحمــد�

فاتسـع�لرسـول�هللا�أن�يعلمهـا�وأمسـك�ع�Tـا�كمـا�زعمـت�ولــم�

قــال�يطالــب�أمتــه� Tــا�قــال�نعــم�واتســع�ذلــك�Dبــي�بكــر�وعمــر�

نعــم�فــأعرض�الشــيخ�وقـــال�يــا�أمWــ�VاKـــؤمنWن�قــد�قــدمت�أنـــه�

يضعف�عن�اKناظرة�يـا�أمWـ�VاKـؤمنWن،�إن�لـم�يتسـع�لـك�مـن�

�مساك�عن�هذه�اKقالة�ما�زعم�هذا�أنه�اتسـع�للن�ـ�tصـ ى�

فقـــــــال� هللا�عليـــــــه�وســـــــلم�وأصـــــــحابه،�فـــــــ�Eوســـــــع�هللا�عليـــــــك،

�الواثــق�نعــم�اقطعــوا�قيــد�الشــيخ�فلمــا�قطــع�ضــرب�بيــده�إ)ــى

القيـــــــد�ليأخـــــــذه�فجاذبـــــــه�الحـــــــداد�عليـــــــه�فقـــــــال�الواثـــــــق�لـــــــم�
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أخذتـــه�قـــال�Dنـــي�نويـــت�أن�أو~ـــ{�tأن�يجعـــل�3ـــي�كف¹ـــ�tح£ـــ¢�

أخاصــم�بــه�هــذا�الظــالم�غــدا�وبكــى�فبكــى�الواثــق�وبكينــا�ثــم�

ســأله�الواثــق�أن�يجعلــه�3ــي�حــل�فقــال�لقــد�جعلتــك�3ــي�حــل�

وســـــــعة�مـــــــن�أول�يـــــــوم�إكرامـــــــا�لرســـــــول�هللا�صـــــــ ى�هللا�عليـــــــه�

أهلـــــه�فقـــــال�لـــــه�أقـــــم�قبلنـــــا�فننتفـــــع�بـــــك��وســـــلم�لكونـــــك�مـــــن

وتنتفع�بنا�قال�إن�ردك�إياي�إ)ى�موض°ي�أنفع�لك�أص�VWإ)ـى�

أه ـي�وولــدي�فـأكف�دعــاءهم�عليـك�فقــد�خلفـTUم�ع ــى�ذلــك�

t¹ا�غTتحل�)ي�أنا�ع�� .قال�فتقبل�منا�صلة�قال�

ثبـــت��مـــام�أحمـــد�بـــن�حنبـــل�وأزال�الفتنـــة�إ)ـــى� ���� هللا�����

 . يوم�القيامة

 :تسلطهم�ع>ي�ديار�اKسلمSنالتتار�و 

�لتتــار،�قومــا�غيـــكــان�ا     
ً
�شــديدا

ً
ر�مســلمWن�وظلمــوا�ظلمــا

مــن�اKســـلمWن�وجـــاءوا�إ)ـــى�حكـــام�اKســـلمWن�فظلمهـــم�الحكـــام�

�ع ـــى�ظلمهـــم،�وذهـــب�التتـــار�اKظلـــومWن�وقـــام�ســـيدهم�
ً
ظلمـــا
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يـا�إلـه�اKسـلمWن�: ووقف�ع ـى�الجبـل�وأخـذ�ينـادى�ثEثـة�أيـام

.. اهجـم�علـ`Tم�تنصـر.. مع�صـوتاشاهدت�ظلم�اKسلمWن�فس

نحـــن�نريـــد�.. بســـبب�أعمالـــه�الســـيئة.. فاKســـلم�اليـــوم�يطحـــن

.. وكـــل�تــــاجر.. وكـــل�وزيــــر..  وكـــل�رئــــيس.. أن��Tتـــدي�كـــل�ملــــك

 .هذا�مرادنا�ومقصودنا�.. الخ.. وكل�زارع

 :هللا�معنـا

وإذا�قمنـا�بالـدعوة�ووجـدنا�\غنيــاء�واKلـوك�لـم�يســمعوا�����

 فـــ�Eنحـــزن�فـــا�.. ء�أراذلنـــا�بـــادي�الـــرأيهـــؤ: إلينـــا�ويقولـــون 
�نريـــد�ملكهـــم�و�أمـــوالهم،�بـــارك�هللا�لهـــم�ف`Tـــا،�.. معنـــا ����

 .بل�نريد�لهم�أن�يتحصلوا�ع ى�الهداية

 :خطة�عاKية�لنشر�الدين) اليتيم�( هللا�أعطى�النبـي

     tولــــد�يتيمــــا،�مــــات�أبــــوه�وهــــو�3ــــى�بطــــن�أمــــه،� ���� الن�ــــ

 عبـــــــــد وكفلـــــــــه�جـــــــــدهوماتـــــــــت�أمـــــــــه�وعمـــــــــره�ســـــــــت�ســـــــــنوات،�
اKطلــب،�وبعــد�مــوت�عبــد�اKطلــب�كفلــه�عمــه�أبــو�طالــب�ثــم�



 
 
 

                                                                                                 ٤٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

.. فولد�يتيمـا�ونشـأ�يتيمـا.. رÉى�الغنم�ع ى�قراريط�Dهل�مكة

مـــــا�كـــــان�عنـــــده�مـــــال�و�حكومـــــة،�ولكـــــن�قـــــام�بالجهـــــد�ثEثـــــة�

عشــــر�ســــنة�3ــــي�مكــــة�اKكرمــــة�ثــــم�هــــاجر�إ)ــــى�اKدينــــة�اKنــــورة�

 .نشر�دينه ���� وواصل�الجهد�فا�

ذا�نقـــــوم�بالجهـــــد�ع ـــــى�اKســـــتوى�اKطلـــــوب،�حســـــب�فـــــإ     

 .يفتح�باب�الهداية�، �فا�� ���� جهد�الرسول 

 :اKسلم��ي�ميدانه�كاCسد

    �،
ً
�صــــــغVWا

ً
كــــــان�هنــــــاك�راٍع،�يرÉــــــى�غنمــــــه،�فوجــــــد�أســــــدا

أسـد�كبWـV،�فوجـد�فرباه�مع�الغنم،�و3ـى�يـوم�مـن�\يـام�جـاء�

يرÉـى�\سد�الصغ�VWالذي�تربى�مع�الغنم،�يمÜ{¢�مع�الغنم�و 

أنـت�أسـد�فيقـول�لـه�: الحشائش�معهم�فذهب�إليه�وقال�له

فأخــــذه�\ســــد�الكبWــــ�Vوذهــــب�بــــه�إ)ــــى�البíــــ�Vوأراه�! أنــــا�غــــنم�: 

ارجـــع�إ)ـــى�الغـــنم�وازأر�: صـــورته،�فعـــرف�أنـــه�أســـد،�فقـــال�لـــه

فهكــــذا�أ�Tــــا�.. زئــــرة،�فرجــــع�فزئــــر�زئــــرة�فهــــرب�منــــه�كــــل�الغــــنم
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ســد
ُ
كـــذا�و��لســنا.. لســـتم�عــرب�و�عجــم.. اKســلمون�أنــتم�أ

نــداء�الجاهليــة�ن�Vكــه،�فــإذا�قلنــا�ع ــى�ســبيل�التعــارف�.. كــذا

أمــة�... ف¤Vجــع�أمــة�واحــدة�.. فــ�Eبــأس،�ولكــن�ن�ــVك�العصــبية

جعلنــــا�3ــــي�مكــــان�رفيــــع�وجعلنــــا�للعــــالم� ���� ،�هللا ����محمــــد

َــــــا رَبُكــــــْم  ����كلــــــه� ــــــُتُكْم أمــــــة َواِحــــــَدًة َوأَن َهــــــِذِه أُم َوِإن
 . )٢٤( ����فَاتـُقونِ 

 :رفضه�نبينانرفض�ما�

�نريــد�اKــال.. �نريــد�اKلــك.. �نريــد�العلــو�3ــي�\رض      ..

وحـدث�t¹يزيـد��  :  قـال�ابـن�إسـحاق، � نرفض�ما�رفضه�نبينـا

 حــدثت�أن   :قــال بــن�زيــاد،�عــن�محمــد�بــن�كعــب�القرظــي�،
عتبة�بن�ربيعة،�وكان�سيدا،�قال�يوما�وهو�جـالس�3ـي�نـادي�

وسلم�جالس�3ي�اKسـجد��قريش،ورسول�هللا�ص ى�هللا�عليه

                                                 
 .٥٢ية��–سورة�اKؤمنون�) ٢٤(



 
 
 

                                                                                                 ٤٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

إ)ى�محمد�فأكلمه�وأعـرض� يا�معشر�قريش،�أ�أقوم�  :  وحده

عليـــه�أمـــورا�لعلـــه�يقبـــل�بعضـــها�فنعطيـــه�أ�Tـــا�شـــاء،�ويكـــف�

وذلــك�حــWن�أســلم�حمــزة،�ورأوا�أصــحاب�رســول�هللا��  ؟   عنــا

ب ـــى�يـــا�أبـــا��  :  ويكïـــVون؛�فقـــال صــ ى�هللا�عليـــه�وســـلم�يزيـــدون 

إ)ــى� فقــام�إليــه�عتبــة�ح£ــ¢�جلــس�الوليــد،�قــم�إليــه�فكلمــه�؛

يـا�ابـن�أÙـي،�إنـك��  :  رسول�هللا�ص ى�هللا�عليـه�وسـلم�،�فقـال�

،�وإنك�أتيت�قومـك�بـأمر�عظـيم�فرقـت� منا�حيث�قد�علمت

جمــاعTUم�وســفهت�بــه�أحEمهــم�وعبــت�بــه�آلهــTUم�وديــ�Tم� بــه

م¹ـ�tأعـرض�عليـك� وكفرت�به�من�مá{¢�مـن�آبـاTðم،�فاسـمع

فقــــال�لــــه��:قــــال.م�Tــــا�بعضــــها�أمــــورا�تنظــــر�ف`Tــــا�لعلــــك�تقبــــل

،�أسـمْع؛�الوليـد قـل�يـا�أبـا�  :  رسول�هللا�ص ى�هللا�عليـه�وسـلم�

،�إن�كنـت�إنمـا�تريـد�بمـا�جئـت�بـه�مـن�هـذا�يا�ابن�أÙي�  : قال�

مــا�جمعنــا�لــك�مــن�أموالنــا�ح£ــ¢�تكــون�أكVïنــا�مــا�،� \مــر

،�ح£ـ¢��نقطـع�أمـرا�علينـا وإن�كنت�تريد�بـه�شـرفا�سـودناك

؛�وإن�كـــــان�علينـــــا�ن�كنـــــت�تريـــــد�بـــــه�ملكـــــا�ملكنـــــاك،�وإدونـــــك



 
 
 

                                                                                                 ٤٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــــــا�تــــــراه��تســــــتيطع�رده�عــــــن�نفســــــك،�الــــــذي�يأتيــــــك�َرئ اهــــــذ ّيِ

أموالنا�ح£¢�نVaئـك�منـه�،�فإنـه� ،�وبذلنا�فيهطلبنا�لك�الطب

 .التابع�ع ى�الرجل�ح£¢�ُيداوى�منهربما�غلب�

وسلم��،�ورسول�هللا�ص ى�هللا�عليهح£¢�إذا�فرغ�عتبة����

نعم�،��  :  قال�  ؟  قد�فرغت�يا�أبا�الوليد�أ�  :   يستمع�منه�،�قال

بسم اهللا الرمحن  {   :  فقال ؛أفعل�  :   فاسمع�م�t¹؛�قا�  :  قال
ِكَتاٌب   *تَنزِيٌل مَن الرْمحَِن الرِحيِم  *حم  * الرحيم
َبِشريًا َوَنِذيًرا  *ْعَلُموَن آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِيا لَقْوٍم يَـ  ُفصَلتْ 
َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف     * َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعونَ  فََأْعَرضَ 

مما َتْدُعونَا ِإلَْيِه َوِيف آَذانَِنا َوقْـٌر َوِمن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك  َأِكنةٍ 



 
 
 

                                                                                                 ٤٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�رسول�هللا�) ٢٥(}فَاْعَمْل ِإنـَنا َعاِمُلونَ  ِحَجابٌ  ¢}áثم�م

       .  ى�هللا�عليه�وسلم�ف`Tا�يقرؤها�عليه�ص 

سمعها�منه�عتبة�،�أنصت�لها�،�وألقى�يديه�خلف� فلما       

انتu¢�رسول�هللا�ص ى� ظهره�معتمدا�عل`Tما�يسمع�منه�؛�ثم

�فسجد�ثم�قال� ،� �م�Tا �السجدة قد��  :  هللا�عليه�وسلم�إ)ى

    .  يا�أبا�الوليد�ما�سمعت�،�فأنت�وذاك� سمعت

�لبعض      �بعضهم �فقال �أصحابه، �إ)ى �عتبة �  :  فقام

أبو�الوليد�بغ�VWالوجه�الذي�ذهب� نحلف�با��لقد�جاءكم

�  :  قال��  ؟  أبا�الوليد� ما�وراءك�يا�  :  فلما�جلس�إل`Tم�قالوا��  .  به�

�قط�،� �سمعت�مثله �سمعت�قو�وهللا�ما �قد �أني ورائي

بالكهانة�،�يا�معشر�ما�هو�بالشعر�،�و�بالسحر�،�و� وهللا

،� �بي �واجعلوها �أطيعوني �الرجل� قريش�، �بWن�هذا وخلوا

�فوهللا ،� �فاع��لوه �هو�فيه �ما �الذي��!وبWن �لقوله ليكونن

                                                 
 .٥:  ١يات�من��–سورة�فصلت�) ٢٥(



 
 
 

                                                                                                 ٤٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

فيتموه� سمعت�منه
ُ
نبأ�عظيم�،�فإن�تصبه�العرب�فقد�ك

،� �ملككم �فملكه �العرب �يظهر�ع ى �وإن ،� وعزه� بغVWكم

حرك�وهللا�يا�س�  :  عزكم�،�وكنتم�أسعد�الناس�به�؛�قالوا�

هذا�رأيي�فيه�،�فاصنعوا�ما�بدا��  :  قال� أبا�الوليد�بلسانه�؛

    .  ) ٢٦(لكم

فــأخرجوا�مــن�قلـــوبكم،�وخــواطركم،�وأذهــانكم�اليـــأس،������

قــــادر�إن�يجعـــــل�كــــل�واحــــد�ســـــببا�لهدايــــة�النـــــاس� ���� فــــا�

 .أجمعWن

�بــد�أن�يفهــم�كــل�رجــل�وكــل�امــرأة�أThــم�مســئولون�عــن������

tجهد�الدعوة�إ)ى�هللا ���� جهد�الن� ���� . 

 كـــــان�وحـــــده،�والحكومـــــة�وجميـــــع ���� ســـــيدنا�إبـــــراهيم    

، ���� النــاس�ح£ــ¢�والديــه�ضــده،�فلمــا�قــام�بالــدعوة�إ)ــى�هللا
وكســــــــر�أصــــــــنامهم،�وأرادوا�أن�يلقــــــــوه�3ــــــــي�النــــــــار�،�فاEKئكــــــــة�

                                                 
 .السVWة�النبوية�بن�هشام) ٢٦(



 
 
 

                                                                                                 ٥٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

وطلبــت�؟  ���� حزنــوا�وقلقــوا�مــاذا�يفعــل�بالخليــل�إبــراهيم

ته،�فســـمح�لهــــم�أن�يســــمح�لهـــم�بنصــــر  ���� اEKئكـــة�مـــن�هللا

 فـــا�.. ولكـــن�الخليـــل�رفـــض�وقـــال�حســـ��tهللا�ونعـــم�الوكيـــل

قـُْلنَـا يَـا نَـاُر ُكـوِين بـَـْرداً َوَسـالماً  ����أصدر�\مر�إ)ى�النـار ����
 . )٢٧( ����َعَلى ِإبـْرَاِهيم

فََأْســـــــــــِر  ���� ���� جـــــــــــاءه�\مـــــــــــر�مـــــــــــن�هللا ���� مو�ـــــــــــ{¢     
ــــونَ  ــــْيًال ِإنُكــــْم ُمتبَـُع ــــاِدي َل إســــرائيل�فأخــــذ�ب¹ــــ�t )٢٨( ����ِبِعَب

ح£ـ¢�يظهـر�قدرتـه� أضلهم�عن�الطريـق��وخرج� Tم،�فا��

فمشـــــــوا�طـــــــول�الليـــــــل�فلمـــــــا�جـــــــاء�ال�Tـــــــار�رأوا�البحـــــــر�أمـــــــامهم�

 ���� وفرعــون�وجنــوده�مــن�وراTðــم�فخــافوا�وقــالوا�إنــا�Kــدركون 

ـــــــاَل َأْصـــــــَحاُب ُموَســـــــى ِإنـــــــا  ـــــــاِن َق ـــــــرَاَءى اجلَْْمَع ـــــــا تـَ فـََلم
                                                 

 .٦٩ية��–سورة�\نبياء�) ٢٧(

 .٢٣ية��–سورة�الدخان�) ٢٨(



 
 
 

                                                                                                 ٥١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــا ���� ���� فقــال�مو�ــ{¢ )٢٩( ����َلُمــْدرَُكونَ  َل َكــال ِإن َمعِــَي َق
 كـــــذلك�نقطـــــع�رجاءنـــــا�مـــــن�غWـــــ�Vهللا  )٣٠( �َريب َســـــيَـْهِدينِ 

 ونقطـــع�خوفنـــا�مـــن�غWـــ�Vهللا،  ���� ونـــربط�رجاءنـــا�بـــا� ����

ـــــــا إىل  ����لقـــــــا ���� فـــــــا� ���� ونخـــــــاف�مـــــــن�هللا ���� َن فََأْوَحيـْ
ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فانفلق َفَكاَن ُكل فِـْرٍق  

��Tــدم�الباطــل�إ� ���� ولكــن�هللا) ٣١( ����َعِظــيمِ َكــالطْوِد الْ 

بَــْل نـَْقــِذُف  ���� قــال�تعــا)ى.. إذا�ظهــر�الحــق�عنــد�أهــل�الحــق�
بِــاحلَْق َعلَــى اْلَباِطــِل فـََيْدَمغُــُه فَــإذا ُهــَو زَاِهــٌق َوَلُكــُم اْلَويْــُل 

                                                 
 .٦١ية��–سورة�الشعراء�) ٢٩(

 .٦٢ية��–سورة�الشعراء�) ٣٠(

 .٦٣ية��–سورة�الشعراء�) ٣١(



 
 
 

                                                                                                 ٥٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 . )٣٢( ����ِمما َتِصُفونَ 

 ويح§ـــ¢، � ينصـــرنا،�كمـــا�نصـــر�الن�ـــ�tمحمـــد � هللا    

 . ���� ما�أحياه�3ي�عهد�الن�tالدين�ك

 :  لسنا�زراع�و�1صناع�و�1تجار��

علينــا�أ�نعتقــد�أننــا�زراع�أو�صــناع�أو�تجــار�أو�عـــرب�أو�    

ومقصــد�حياتنــا�جهــد�، � بــل�نحــن�مــن�أمــة�الن�ــt.. عجــم�

tالن�ــ �tوفكــره�فكرنــا،�ونقــوم�بــه�ع ــى�طريقــة�الن�ــ�، � ،
Tم�بÜـــ{tء�و�نريـــد�مـــن�النـــاس�مـــا�3ـــي�أيـــد�Tم�و�نســـتفيد�مـــ�

tفتكـــون�نصـــرة�هللا� ،�ولكـــن�نشـــركهم��معنـــا�3ـــي�جهـــد�الن�ـــ

 . معنا�و�Tدى�بنا�الناس�أجمعWن��

 ):الص�stوالتقوي�( زاد�الداPي�

يحمينـــا�مـــن� �إذا�يكـــون�عنـــدنا�تقـــوى�وصـــVa،�فـــا��     
                                                 

 .١٨ية��–سورة�\نبياء�) ٣٢(



 
 
 

                                                                                                 ٥٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

جميــع�أهــل�الباطــل�ولــو�اجتمــع�ال`Tــود�والنصــارى�واKشــركWن�

طيعون،�قــال�تعــا)ى�واKلحــدين�واKنــافقWن�ليضــرونا�فــ�Eيســت

 . )٣٣( ����َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـُقوا ال َيُضرُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً  ����

فرعــون�عليـــه�اللعنـــة�كـــان�عنـــده�الحكومـــة�و\ســـلحة،�     

 ���� ومو�{¢�عليه�السEم�كان�عنده�العصا�فقط،�قـال�تعـا)ى

يعلــم�ســيدنا� � هللا) ٣٤( ����ُموَســىَوَمــا تِْلــَك بَِيِميِنــَك يَــا 

كمــــا�أنـــــى�بقــــدرتى�أجعــــل�العصـــــا�حيــــة�ضـــــارة�، �مو�ــــ{¢�

أجعلها�نافعة�،�وهكـذا�فرعـون�حيـة�ضـارة�،�وهـو�3ـي�يـد�هللا�

 .الذي�يتصرف�3ي�كل�t}Úء�بقدرته�

�يحــــدث�Úــــ{tء�3ــــي�العــــالم�بفعــــل�الحكومــــات،�بــــل�بــــأمر����� 

 .����اهللا 

                                                 
 . ١٢٠ية��–سورة�آل�عمران�) ٣٣(

 . ١٧ية��–سورة�طـه�) ٣٤(



 
 
 

                                                                                                 ٥٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :�1نتيقن�ع>ي�@سباب

لـــــــيس�مـــــــن�شـــــــأن�اKســـــــلم،�أن�يتـــــــيقن�ع ـــــــى�\ســـــــباب�     

 .���� شأن�اKسلم�أن�يتيقن�ع ى�هللاKادية،�بل�

فــــإذا�النــــاس�عارضــــونا�، ���� يكــــون�اعتمادنــــا�ع ــــى�هللا     

�تعارضـــــونا�و�تظلمونـــــا،�طلبنـــــا�: وظلمونـــــا،��نقـــــول�لهـــــم�

 .ليس�تحت�من�البشر������فوق�من�هللا�

 :الذي�يوصل�نداء�دعوتنا�هو�هللا

، ����الــــــــذي�يوصــــــــل�الــــــــدعوة�والــــــــدين�للنــــــــاس�هــــــــو�هللا     
أمــــره� ���� ضــــÊى�وب¹ــــ¢�البيــــت،�وهللا ���� اهيمفســــيدنا�إبــــر 

ســــمع�! يــــا�رب: قــــال.. بالنــــداء�ح£ــــ¢�يــــأتي�النــــاس�للحــــج
ُ
كيــــف�أ

عليــك�النــداء�وعلينـا�الــبEغ�،�فقــام�ع ــى�أبــى�: النـاس�؟؟�قــال

 إن�هللا�كتــــــــب�علــــــــيكم�الحــــــــج! أ�Tــــــــا�النـــــــاس: قبـــــــيس�وينــــــــادى
هــــذا�النــــداء�لجميــــع�النــــاس،�ح£ــــ¢� ���� فبلــــغ�هللا… فحجــــوا�

 Eب�الرجــال�والــذين�3ــي�أرحــام�النســاء،�ســمعه�الــذين�3ــي�أصــ
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 .فمن�ل�¢�حج�بيت�هللا

 :نضxي�بحوائجنا�من�أجل�الدعوة

    �Vــــــــaنعت�نقــــــــوم�بالــــــــدعوة�مــــــــن�أجــــــــل�هدايــــــــة�العــــــــالم،�و

أنفســـــنا�كبـــــار،�بـــــل�نضـــــÊي�ونتواضـــــع،�و�نظـــــن�أننـــــا�Úـــــ{tء،�

ونضـــÊي�بحوائجنـــا�للجهـــد،�و�نضـــÊي�بالجهـــد�لحوائجنـــا�3ـــي�

3ـــي�.. 3ـــي�اKـــرض�والصـــحة.. لشـــبع3ـــي�الجـــوع�وا.. الفقـــر�والغ¹ـــ¢

 . الشدة�والرخاء

الصـحابة�رÍــ{�tهللا�عـ�Tم�يقعــون�3ـي�الصــEة�مـن�الجــوع������

: ومــــا�قــــال�لهــــم�انتظــــروا�أدعــــو�هللا�لكــــم،  ����أمــــام�الرســــول 

كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه "  :كمــا�3ـــي�الحـــديث�
وســلم إذا صــلى بالنــاس خــر رجــال مــن قــامتهم يف 

صــة وهــم مــن أصــحاب الصــالة ملــا ــم مــن اخلصا
الصــفة حــىت يقــول األعــراب إن هــؤالء جمــانني فــإذا 
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قضــــى رســـــول اهللا صــــلى اهللا عليـــــه وســــلم الصـــــالة 
انصــرف إلــيهم فقــال لــو تعلمــون مــا لكــم عنــد اهللا 
عــز وجــل ألحببــتم لــو أنكــم تــزدادون حاجــة وفاقــة 

")٣٥(. 

 :    مع�الحsSة�تأتي�الحيلة

ده�أرض،�و�رجــل�يريــد�أن�يح�ــVف�الزراعــة،�ولــيس�عنــ    

عــــــــل�؟�يــــــــذهب�إ)ــــــــى�صــــــــاحب�محــــــــراث،�و�بــــــــذور،�فمــــــــاذا�يف

جــــــار،�أو�أرضــــــك�Dزرع�ف`Tــــــا�باöي�أعط¹ــــــt: \رض�ويقــــــول�لــــــه

،�ثـم�يحـرث�\رض،�ويضـع�ف`Tـا�بالنصف،�ثم�يش�Vى�البذور 

اجTUـد�كيـف�يـزرع،�فلـذلك�البذور،�ثم�يسق`Tا،�فهو�تعلم،�و 

 .زارعيسم¢�

                                                 
: اKصدر\لباني�: فضالة�بن�عبيد�\نصاري�اKحدث: الراوي ) ٣٥(

خEصة�حكم�٢٠٢/ ٥: الصفحة�أو�الرقم�- ةالسلسلة�الصحيح

 .إسناده�صحيح: اKحدث�
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حكمـــة�وهـــو�أمـــي�صـــارت�عليـــه�قضـــية�3ـــي�اK: ورجـــل�آخـــر�����

وجـاءت�إليـه�ورقـة��عـEن�مـن�اKحكمـة�،�فيـذهب�إ)ـى�رجـل�

هــذه�الورقــة�: دارس�3ــي�القريــة�فيقــرأ�لــه�الورقــة�فيقــول�لــه�

ــــــى�اKحكمــــــة�ومعــــــك� إعــــــEن�بقضــــــية�كــــــذا�وإن�لــــــم�تــــــذهب�إ)

ــــــــــى� اKســــــــــتندات�3ــــــــــي�اKوعــــــــــد�اKحــــــــــدد�تســــــــــجن�،�فيــــــــــذهب�إ)

اKحــــامى،�واKحــــامى�يطلــــب�منــــه�مســــتندات�كــــذا�وكــــذا�،�ثــــم�

.. قــــــوم�اKحــــــامى�3ــــــي�يــــــوم�القضــــــية�باKرافعــــــة�3ــــــي�اKحكمــــــة�ي

فهـــــــــؤء��يعرفـــــــــون،�ويتـــــــــدبرون،�فكـــــــــذلك�الـــــــــذين�نجTUــــــــــد�

علـ`Tم،�نـذهب� Tـم�إ)ـى�العلمـاء،�ليعلمـوThم�الـدين�والوضــوء�

 .الخ..والصEة�والصيام

 :اليقSن�وسيلة�zستفادة�من�خزائن�هللا

ئن�ليست�\شـياء�وسـيلة�حقيقيـة�لEسـتفادة�مـن�خـزا     

بــل�اليقــWن�هــو�الوســيلة�الحقيقيــة�لEســتفادة�مــن�؛ ���� هللا

 . ���� خزائن�هللا
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 ���� ع ـــــى�طريقـــــة�الرســــــول  ���� وإذا�نمتثـــــل�أوامـــــر�هللا     
يرزقنــا�الفــوز�والفــEح،�كمــا�أعطــى�الفــوز�والفــEح� ���� فــا�

Kن�اتبع�نوح�وإبـراهيم�ومو�ـ{¢�وعي÷ـ{¢�ومحمـد�صـلوات�هللا�

 .وسEمه�عل`Tم�أجمعWن

و�نبـــــــا)ي�بالنـــــــاس� ���� الـــــــدعوة�إ)ـــــــى�هللا�ونقـــــــوم�بجهـــــــد    

قبلــــــــوا�دعوتنــــــــا�أم�،�فلــــــــيس�فوزنــــــــا�موقــــــــوف�ع ــــــــى�قبــــــــول�

 .الناس

 :أثر�جهد�النبوة�ع>ي�دائرة�النبوة

     tفيــــه�قــــوة�عجيبــــة،�يكــــون�أثــــره�ع ــــى�، ���� جهــــد�الن�ــــ

العــــالم�كلــــه،�قــــال� ���� دائــــرة�النبــــوة،�ودائــــرة�نبــــوة�الرســــول 

افًة لِلنـاِس َبِشـرياً َونَـِذيراً َوَلِكـن َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال كَ  ����تعـا)ى
 .  )٣٦( ����َأْكثـََر الناِس ال يـَْعَلُمونَ 

                                                 
 . ٢٨ية��–سورة�سـبأ�) ٣٦(
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ونوجـه�\نظـار�إ)ـى�خـرة،� ���� نقوم�بالـدعوة�إ)ـى�هللا     

وThــــــتم�بالصــــــEة�والــــــذكر�والــــــدعاء،�وقــــــراءة�القــــــرآن،�وقيــــــام�

 .����الليل،�ونتخلق�بأخEق�الرسول 

عـــد�النـــاس�للـــ     
ُ
نقـــوم�بالعبــــادة�.. دعوةنقـــوم�بالـــدعوة�ون

عد�الناس�للعبـادة
ُ
عـد�النـاس�للتعلـيم.. ون

ُ
.. نقـوم�بـالتعليم�ون

عـــد�النـــاس�للـــذكر
ُ
 نتخلـــق�بـــأخEق�الرســـول .. نقــوم�بالـــذكر�ون

متشـــــ�WTن������ونـــــدعو�النـــــاس�للتخلـــــق�بـــــأخEق�الرســـــول� ����

 قــال�قــال�رســول�هللابــن�عمــر�عــن�.. وأصــحابه ���� بالرســول 

 ) ٣٧( . "من تشبه بقوم فهو منهم  :"  ����

 )٣٨( .رواه�أحمد�وأبو�داود" حشر معهم : " و3ي�رواية

                                                 
 .باب�3ي�لبس�الشهرة_  كتاب�اللباس_  س¤ن�أبي�داود) ٣٧(

�بقوم) ٣٨( أي�تزيى�3ي�ظاهره� : قال�اKناوي�والعلقمt : من�تشبه

¢uم�3ي�ملبسهم�وبعض�أفعالهم�انتTم�وهد�TmVWم�،�وسار�بسTبز� . 
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ر�مث�Eمن�اللباس�وغVWه�،�أي�من�شبه�نفسه�بالكفا :وقال�القاري��

�\برار� �التصوف�والصلحاء �أو�الفجار�أو�بأهل فهو� )أو�بالفساق

 . أي�3ي��ثم�والخ�VWقاله�القاري  : ( م�Tم

�tن�يكرم�كما�يكرمون�،�ومن� :وقال�العلقمWأي�من�تشبه�بالصالح

تشبه�بالفساق�لم�يكرم�ومن�وضع�عليه�عEمة�الشرفاء�أكرم�وإن�

  . نتu¢لم�يتحقق�شرفه�ا

� �الصراط�اKستقيم �3ي �تيمية �ابن �احتج�: وقال�شيخ��سEم وقد

�الحديث�،�وهذا�الحديث�أقل�أحواله�أن� �مام�أحمد�وغVWه� Tذا

�فإنه� �منكم �يتولهم �من �قوله �3ي �كما � Tم �التشبه �تحريم t}áيقت

�قال� �أنه �بأرض�: م�Tم�وهو�نظ�VWقول�عبد�هللا�بن�عمرو من�ب¢¹

ومهرجاThم�وتشبه� Tم�ح£¢�يموت�حشر��اKشركWن�وصنع�نVWوزهم

معهم�يوم�القيامة�فقد�يحمل�هذا�ع ى�التشبه�اKطلق�فإنه�يوجب�

الكفر�،�ويقت�t}áتحريم�أبعاض�ذلك�،�وقد�يحمل�ع ى�أنه�م�Tم�3ي�

�أو�معصية�أو� �فإن�كان�كفرا القدر�اKش�Vك�الذي�يشا Tهم�فيه�،

��الن��tوقد�روي�عن�ابن�عمر�عن��. شعارا�لها�كان�حكمه�كذلك

من�تشبه�بقوم�فهو�م�Tم�وذكره� : نu¢�عن�التشبه�باDعاجم،�وقال

  .القا�t}Íأبو�يع ى�
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 :نتشرف�بما�شرفنا�هللا�به

أنــا�.. أنــا�تــاجر: أنــت�مــن�خWــ�Vأمــة،�وأنــت�تقــول : هللا�يقــول ����

ع�نفسـك،�هللا�يرفعـك،�وأنـت�تضـ.. أنا�رئيس.. أنا�وزير.. فEح

 مســئوليتك�مســئولية�الرســول ،  ���� أنــت�مــن�أمــة�الرســول 

، واهللا  ���� وإذا�نقــــوم�بالــــدعوة�نتــــيقن�بموعــــود�هللا.. ����
يكون�معنا،�ويرÍ{¢�عنا،�وي¤�ل�الهداية�3ي�العـالم�كلـه،� ����

يكفينـــــا�هـــــذا�.. فقـــــد�صـــــار�مـــــا�صـــــار.. فعلينـــــا�أن�نغWـــــ�Vعزمنـــــا

�VWالتقص.! 

                                                                                       
�VWمن�زي�غ� �كراهة�أشياء �ع ى �احتج�غ�VWواحد�من�العلماء و Tذا

�أبيه� �شعيب�عن �بن �ال�Vمذي�من�حديث�عمرو �وأخرج اKسلمWن

ليس�منا�من�تشبه�بغVWنا�انتu¢� : قال��عن�جده�أن�رسول�هللا�

�كEم �3ي� [ ه�مختصرا �ابن�تيمية �ذلك��مام �3ي �الكEم وقد�أشبع

�شيخنا� �القدير�ثم �فتح �3ي �اKناوي �والعEمة �اKستقيم الصراط

  . القا�t}Íبش�VWالدين�القنوùي�3ي�مؤلفاته

. 



 
 
 

                                                                                                 ٦٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

شـــكلة�\مـــة�اليـــوم�منـــا؟�Dن�م ���� ننظـــر�مـــاذا�يريـــد�هللا�����

 ).ماذا�يريد�هللا�م�Tا�؟�( أThا�نسيت�

 : الهداية�بقدر�الجهد،�والكشف�بقدر�الجهد

Eــــــــد�للزراعــــــــة،�هللا�يكشــــــــف�عليــــــــه�الجهــــــــد�: مــــــــثTUالــــــــذي�يج

والـذي�. . اKطلوب،�أن�يبذل�ع ى�\رض�ح£¢�تخرج�الزراعـة

يريد�الذهب�والفضة�من�\رض،�فا��يكشـف�لـه�،�ترتيـب�

.. رض،�ح£ــــــــــــــ¢�تخــــــــــــــرج�الــــــــــــــذهب�والفضــــــــــــــةالجهـــــــــــــد�ع ــــــــــــــى�\ 

يكشـــــف�للـــــداÉي�عـــــن� ���� فاKكاشـــــفة�بقـــــدر�اKجاهـــــدة�وهللا

اللهـــم أهلـــك املشـــركني باملشـــركني " الـــدعاء�اKفيـــد�
 ". وأخرجنا من بينهم ساملني

الصـــحابة�رÍـــ{�tهللا�عـــ�Tم�Kـــا�فقـــدوا�اKـــاء�3ـــي�الســـفر،�     

أنــزل�آيــة� ���� تفكــروا�كيــف�يتوضــأون�فبســبب�فكــرهم�هللا

 .التيمم�



 
 
 

                                                                                                 ٦٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :أعمال�~نسان�تابعة�Kقصد�حياته

أعمــال��نســان�تكــون�تابعــة�Kقصــده،�: يقــول العلمــاء     

مثـــل�الحـــاج�طعامـــه،�وشـــرابه،�ونفقاتـــه،�تابعـــه�Dجـــر�الحـــج،�

ThDـــــــا�مـــــــن�مقاصـــــــد�الحـــــــج،�واKجاهـــــــد�الـــــــذي�يربـــــــى�فرســـــــه،�

.. فطعامه،�وشرابه،�وعلفه،�وروثـه،�وبولـه،�3ـي�أجـر�اKجاهـد

هللا�قـال�رسـول�هللا�صـ ى�: هريرة�قـال��عن�أبي: ففي�الحديث

مـــن احتـــبس فرســـا يف ســـبيل اهللا إميانـــا " : عليـــه�و�ســـلم�
وتصـــديقا بوعـــده فـــإن شـــبعه وريـــه وروثـــه وبولـــه يف 

 ).٣٩(رواه�البخاري " .  ميزانه يوم القيامة

 
 

                                                 
/ ٢باب�إعداد�آلة�الجهاد�_ كتاب�الجهاد�_ مشكاة�اKصابيح�) ٣٩(

١١٣٦ . 



 
 
 

                                                                                                 ٦٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :الخلق�عباد�هللا�

جميـــع�النـــاس�3ـــي�: الشـــيخ إليـــاس رحمـــه اهللا كـــان يقـــول    

فنجعـل�بيننـا�وبيـ�Tم�عEقـة�مـن�أجـل�أThـم�الدنيا�عبـاد�هللا،�

مـن�قلــو Tم،� ���� عبـاد�هللا،�ونجTUـد�علـ`Tم�ح£ـ¢�يحبـون�هللا

 .ويمتثلون�أمره�من�أجل�ح�Tم���

ـــول أيضـــاً       وســـيلة�للوصـــول�إ)ـــى�هللا ���� أوامـــر�هللا: ويق
 وبقدر�ما�يمتثل�أمـر�هللا،�بقـدر�مـا�يتقـرب�العبـد�إ)ـى�هللا ����

���� . 

آه�صــديق�لــه�3ــي�الرؤيــا،�فقــال�مــات�أحــد�الصــالحWن�فــر     

الحمـد��،�كـان�الـروح�3ـي�القفـص،�: كيف�حالـك�؟�قـال: له

 
ً
اKـــــوت�جســـــر�يوصـــــل�الحبيـــــب�إ)ـــــى�.. فخـــــرج�منـــــه�فصـــــار�حـــــرا

 .الحبيب�

وعEقتنــا�مــع� ���� نحــن�نعمــل�مــن�أجــل�امتثــال�أمــر�هللا�����

وأن�هللا�أمرنــــــا�بطاعــــــة� ����الوالــــــدين�مــــــن�أجــــــل�طاعــــــة�هللا�



 
 
 

                                                                                                 ٦٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 .الوالدين

ب¹ــ¢�البيــت�الحــرام� ����إن�إبــراهيم�: العلمــاءقــال أحــد     

مـــــــن�الحجـــــــارة،�ولكـــــــن�البيــــــــت�ممت ـــــــئ�بـــــــالنور،�Dن�عاطفــــــــة�

 .نف÷{�tوما)ي�وأه ي�تضحية�لك�يا�رب ���� إبراهيم

 :نتجول�با�يمان�واليقSن

Kـا�تتجولـون�جولـة�:  ) رحمه اهللا (قال الشيخ يوسف     

 باöيمـــان�واليقـــWن�ع ـــى�قـــدرة�هللا) عموميـــة�ــــــــــــــــ�خصوصـــية�( 
 ����وابتغـــــــاء�مرضـــــــاة�هللا� ���� استحضـــــــار�عظمـــــــة�هللاو  ����

ف�Tــــــــذه�الجــــــــوت�هللا�ســـــــــبحانه�، ���� وبطريقــــــــة�رســــــــول�هللا

وتعـــا)ى�يرزقـــه�النـــور�فهـــذا�النـــور�يصـــل�إ)ـــى�كـــل�مكـــان،�فـــإذا�

يــدخل�بيــوت�النــاس،�فالنــاس�كلهــم�بســبب�تــأث�VWهــذا�النــور�

يــروا�أن�حيــاTmم�3ــي�الخســران،�فيتفكــرون�كيــف�نخــرج�مـــن�

 .الخسران�
 



 
 
 

                                                                                                 ٦٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :ه�النور�الناس�تتأثر�منهالذي�عند

إ)ــى�مجلــس�الشــيخ� ���� ùــىء�بشــاب�يعمــل�بمعا~ــ{�tهللا����

، ���� وهو�يتكلم�عـن�عظمـة�هللا)  رحمه اهللا(  محمد�يوسف
رأيت�3ي�كEم�هذا�الشـيخ�النـور،�فكيـف�بمـن��:فقال�الشاب

يخــــرج�معـــــه�أربعــــWن�يومـــــا،�فالـــــذي�يتحصــــل�النـــــور�جلســـــاؤه�

 .يتأثرون�منه�

 :كم�قوة��ي�@عمال

أصـــــــــحاب�اليقـــــــــWن�الفاســـــــــد��يســـــــــتطيعوا�أن�يقومـــــــــوا�    

أمامنــا،�Dن�اليقــWن�الفاســد�لــيس�لــه�أرجــل،�فثعبــان�مو�ــ{¢�

الــتقط�الحيــات�كلهــا،�وكانــت�تريــد�أن�تلــتقط�قصــر�فرعــون�

 معجـزة�سـيدنا�مو�ـ{¢( عليه�اللعنة،�فانظر�إ)ى�دليل�النبوة�

.. فكيــف�بشــأن�مو�ــ{¢�عليــه�الســEم�وبشــأن�النبـــوة)  ����

3ــــي�الصــــEة�كانــــت�أعظــــم�مــــن�إشــــارة�  ���� فإشــــارة�الرســــول 

إ)ــــى�القمــــر� ���� إ)ــــى�القمــــر�Dن�إشــــارة�الرســــول  ���� الرســــول 



 
 
 

                                                                                                 ٦٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

3ـــــــي� ���� وإشـــــــارة�الن�ـــــــt) أي�معجـــــــزة�النبــــــوة�( دليــــــل�النبـــــــوة�

Dن�دليــل�.. الصــEة�تشــريع�و\وامــر�أفضــل�مــن�دليــل�النبــوة

جــاءت�لخدمـة�اKقصـد�النبــوة�ومـا�جــاءت�) اKعجـزة�( النبـوة�

 .به�من�أوامر�وتشريعات

 :أرواحنا�بقدر�ما�نحصل�عليه�من�أعمال�صالحة�تتنور 

�ع ـى�\قـدام،�إن�لـم�. د     
ً
زكى�جيوÚـ{t،�كـان�يـأتي�ماشـيا

3ـــى�نظـــام�الـــدين،�وهـــو�أول�مـــن�يجـــد�ســـيارة،�ليصـــ ى�الفجـــر�

Kــا�بعثتــه�الجامعــة�إ)ــى�انجل�ــVا،�فقبــل�أن�.. تجــول�3ــي�انجل�ــVا

وتشــاور� – رحمــه اهللا –يــذهب�جــاء�إ)ــى�الشــيخ�محمــد�يوســف�

نعــم�اذهــب�إ)ــى�انجل�ــVا�ولكــن�بنيــة�التبليــغ،�: معــه،�فقــال�لــه

وأعطـــــــاه�الكتـــــــب�الدينيـــــــة،�ثـــــــم�تجـــــــول�هنـــــــاك�وأقـــــــام�عمـــــــل�

 .Vا�الدعوة�والتبليغ�3ى�انجل�

،�" الركشــــة�" ركبــــت�عربــــة�:  زكــــى جيوشــــي. يقــــول  د    

لعلـــك�شخصـــية�كبWـــVة�،�ثـــم�قـــال�: فقــال�)ـــي�صـــاحب�العربـــة�



 
 
 

                                                                                                 ٦٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

)ــــي�أنــــت�تقــــوم�بــــالتبليغ�أم��؟�فســــكت�،�فلمــــا�رآنــــي�ســــكت�

�ولســت�: قــال�)ــى
ً
إذا�لــم�تقــوم�بــالتبليغ�والــدعوة�فلســت�كبWــVا

كنـــــت�أســـــمع�كـــــEم�الشـــــيخ�محمـــــد�: بÜـــــ{tء،�يقـــــول�الـــــدكتور 

والشيخ�محمد�يوسف�رحمهمـا�هللا�ومـا�جـاء�3ـي�قل�ـ�tإلياس�

 .ما�جاءني�من�صاحب�هذه�العربة الحياء�مثل

 !!!!هل�بكينا�مثل�الخادم؟

3ــي�ف�ــVة�احــتEل��نجلWــ��للهنــد�كــان�هنــاك�رجــل�مســلم�    

يخــــــــدم�رجـــــــــل�إنجلWـــــــــ�ي�وأســــــــرته،�وعنـــــــــدما�قســـــــــمت�الهنـــــــــد�

�وباكســـــــتان،�وأراد��نجلWـــــــ��أن�يرحلـــــــوا�عـــــــن�الـــــــبEد�،�فبكـــــــى

�فقـــــال��نجلWـــــ�ي�
ً
أنـــــا�! .. Kـــــاذا�تبكـــــى�؟: اKســـــلم�بكـــــاًء�شـــــديدا

: رتبـــت�لـــك�ترتيـــب�الـــذهاب�معنـــا�إ)ـــى�انجل�ـــVا،�فقـــال�اKســـلم�

أنـا��أبكــى�مـن�أجــل�ذلــك،�ولكـن�إذا�لــم�تكـن�مســلم�تــذهب�

إ)ـــى�نـــار�جهـــنم،�فقـــال��نجلWـــ�ي�أنـــا�أطيعـــك�3ـــي�كـــل�مـــا�تريـــد�

 ن�أجــل�أمــةهــذا�يبكــى�ونحــن��نبكــى�مــ.. وأســلم�هــو�وأســرته



 
 
 

                                                                                                 ٦٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

tومــن�أجــل��نســانية�كلهــا،�هــم�يخــالفون�أمــر�هللا ���� الن�ــ 
ولـــــــــيس�لنـــــــــا�هـــــــــم�و�غـــــــــم�و�فكـــــــــر�و�حـــــــــزن،�فـــــــــال`Tود� ����

والنصـــــارى�واKشـــــركWن�واKلحـــــدين�واKجـــــوس�إذا�لـــــم�يؤمنـــــوا�

ويموتــوا�ع ــى�ذلـك�تــأتى�علــ`Tم� ���� ويتبعــوا�رسـوله ����بـا��

ولـــيس�\حـــوال�3ـــي�القaـــ�Vو3ـــى�الحشـــر�ثـــم�يـــدخلون�نـــار�جهـــنم�

 ٠لنا�ه̄م�و�غ̄م�ونحن�نتصور�هذا�اKنظر�

 :   الحلوى قصة�الطفل�بائع�    

اق�ـــــVض�أحـــــد�الصـــــالحWن�مـــــا،�فالـــــذين�اق�ـــــVض�مـــــ�Tم�    

جـاءوا�ليطلبـوا�أمــوالهم،�فوافـق�أنـه�لــيس�معـه�Úـ{tء،�فقــال�

و3ــــى�هــــذا�، ���� اجلســــوا�فجلســــوا،�وانتظــــروا�فــــرج�هللا: لهــــم

بكــم�الحلــوى�ال£ــ�t: الحــWن�جــاء�صــ�¢�يبيــع�الحلــوى�فقــال�لــه

tء�: معك�؟�قال�الص�بكـذا�وكـذا،�فقـال�لـه�فرقهـا�ع ـى�هـؤ

اجلـس�مـع�: الجالسWن،�ففرقها�وأراد�ثمن�الحلوى،�فقـال�لـه

وأخــذ�3ــي�البكــاء�… أبــى�يضــرب�t¹: هــؤء،�فبكــى�الصــ�t،�وقــال
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فبعــــــد�ف�ــــــVة�مــــــن�بكائــــــه�جــــــاء�رجــــــل�ومعــــــه�هــــــدايا�وأمــــــوال�… 

فرقوهـــــا�: وس�وأعطاهـــــا�للرجـــــل�الصـــــالح�،�فقـــــال�لكـــــل�الجلـــــ

�حقــــه�فمــــا�أتـــــى�
ً
علــــيكم�وخــــذوا�حقكــــم�وأعطـــــوا�الصــــ��tأو

هـــذا�اKـــال�إ�ببكـــاء�الصـــ�t،�أنـــتم�جئـــتم�وجلســـتم�ومـــا�كـــان�

 3ــي�نيــتكم�البكـــاء�فببكــاء�هـــذا�الصــ��tنزلـــت�الرحمــة�مـــن�هللا

ح£ـ¢�ت¤ـ�ل� ���� فمن�يبكى�من�أجل�أمة�الن��tمحمد..  ����

tالرحمة�ع ى�أمة�الن� ���� . 

                    :~حساس�باKسئولية    
إذا�نحن�نشعر�بمسئولية�\مـة�كلهـا�فنتوجـه�إ)ـى�هللا،�     

إن�هــؤء�عبــادك،�لــو�مــاتوا�ع ــى�ذلــك�هــم�يــدخلون�: ونقــول 

النــــــار،�مثــــــل�\م�ال£ــــــ�tرأت�اب�Tــــــا�يســــــقط�3ــــــي�التنــــــور�فتبكــــــى�

وتصـرخ�وتقــول�ولـدى�فالنــاس�يــذهبون�إل`Tـا�ويخرجــون�اب�Tــا�

 .فاDم�كم�تفرح�؟.. من�النار

اKســــــــلم�أنــــــــه�مســــــــلم�وأن��ســــــــEم�غــــــــا)ى��يجــــــــب�إشــــــــعار �����
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ً
 .وعظيم�جدا

 :نسينا�أننا�مسئولون�عن�هداية�الناس

ل|ســـف�نســـينا�أو�تناســـينا�أننـــا�مســـئولون�عـــن�هدايـــة�     

النـاس�ح£ـ¢�\ب�ن÷ـ{¢�مـا�سـيواجه�ابنـه�بعـد�اKـوت�و\خـت�

 .تناست�ما�سيواجه�أخاها�بعد�اKوت

أو�صــاحب��نســان�عنــدما�يعــرف�أنــه�طبيــب�أو�مهنــدس�����

يلهمـه�كيـف� ���� فـا�.. مصنع�أو�صـاحب�اKنصـب�أو�زوج�

ع ـــى�قـــدر�عـــزم� ���� يـــؤدى�واجبـــه�،�والتوفيـــق�يـــأتي�مـــن�هللا

 ) .ع ى�قدر�أهل�العزم�تأتى�العزائم�: ( العبد

 ���� فــــإذا�عرفنــــا�أننــــا�مبعوثــــون�إ)ــــى�العــــالم�كلــــه،�فــــا�    
 .يوفقنا�للقيام�بمسئوليتنا�تجاه�العالم�كله�

ر�إ)ــــــى�العــــــالم�بنظــــــرة�احتقــــــار�وازدراء�وهــــــذا�نحــــــن�ننظــــــ     

خطــــــــأ�منــــــــا�يجــــــــب�أن�ننظــــــــر�إلــــــــ`Tم�بعــــــــWن�اKحبــــــــة�والرحمــــــــة�

 .والشفقة�ع ى�العالم�ولكن�ل|سف�نسينا�مقصدنا
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 :ختمت�النبوة�ولم�يختم�جهد�النبوة

نحــن�مســئولون�عـــن�العــالم�كلــه،�وعـــن�كــل�فــرد�يولـــد�     

مـــــــة�3ـــــــي�العـــــــالم�إ)ـــــــى�يـــــــوم�القيامـــــــة،�بـــــــدون�أن�نعـــــــرف�أننـــــــا�أ

بعــــث�بعثــــة� ����  مبعوثــــة،�لــــن�نقــــوم�بمســــئوليتنا،�الرســــول 

مزدوجــة،�عمــل�النبــوة،�وجهــد�النبــوة�قــائم�إ)ــى�يــوم�القيامــة�

 ولكنـــــــه�مـــــــا�خـــــــتم�عمـــــــل، ���� خـــــــتم�النبـــــــوة�بـــــــالن�t ����هللا�
 .النبوة�وجهد�النبوة�

�����،
ً
ن�أصـــبح�فكرنـــا�ضـــعيف،�واهتماماتنـــا�ضـــعيفة�جــــدا

امــــه�وشـــــرابه،�ح£ــــ¢�\م�أصــــبحت�Tmـــــتم�بمEبــــس�اب�Tـــــا�وبطع

 .ولكن�نسيت�أن�Tmتم�بمستقبل�اب�Tا�بعد�اKوت

نحـــــن�نظـــــن�أننـــــا�مظلومـــــون�3ـــــي�العـــــالم،�ولكـــــن�قبـــــل�أن������

Kــــاذا�؟�Dننـــــا�لــــم�نقـــــم�! نظــــن�أننــــا�مظلومـــــون،�نحــــن�ظـــــاWKن�

 .بمسئوليتنا�تجاه�العالم�
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 ما�هو�الظلم�؟��

هــــو�وضـــــع�الÜــــ{tء�3ــــي�غيـــــر�محلـــــه،�وعــــدم�قيــــام��:الظلــــم    

َوَجاِهـــُدوا ِيف اللـــِه  ���� ى�مقصـــده،�قـــال�تعـــا)ىالÜـــ{tء�ع ـــ
ــاُكْم َوَمــا َجَعــَل َعلَــْيُكْم  َحــق ِجَهــاِدِه ُهــَو اْجَتَب
يِن ِمـــْن َحـــرٍَج ِملـــَة أَبِـــيُكْم إبـــراهيم ُهـــَو  ِيف الـــد
َمســـاُكُم اْلُمْســـِلِمَني ِمـــْن قـَْبـــُل َوِيف َهـــَذا لَِيُكـــوَن 

ونُــوا ُشــَهَداَء َعَلــى الرُســوُل َشــِهيداً َعَلــْيُكْم َوَتكُ 
ــالَة َوآتُــوا الزَكــاَة َواْعَتِصــُموا  ــأَِقيُموا الص النــاِس َف

 ����بِاللــِه ُهــَو َمــْوالُكْم فَــِنْعَم اْلَمــْوَىل َونِْعــَم النِصــريُ 
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 وهــــو�أعظـــــم�شــــرف�منحنـــــاه�باعتبارنــــا�مـــــن�أمــــة�محمـــــد )٤٠(

����  . 

 : أصبحت�عواطفنا�غ�sSقرآنية

علينـــا�أن�نقـــول�Dهـــل�.. واKـــالأصـــبحنا�نطمـــع�3ـــي�اKلـــك�    

أن�: نحـن�نريـد.. مـالكم�لكـم: ملككم�لكـم،�وDهـل�اKـال: اKلك

نخــــــرج�العــــــالم�مــــــن�الحيــــــاة�البئيســــــة�التعيســــــة�إ)ــــــى�الحيــــــاة�

 .السعيدة�الشريفة�الكريمة�

أصـــــــبحت�شـــــــهواتنا�ورغباتنـــــــا�كأهـــــــل�الـــــــدنيا،�وأصـــــــبحنا�����

�نـــتكلم�مثـــل�أهـــل�الـــدنيا،�وأصـــبحت�وظيفتنـــا�كأهـــل�الـــدنيا،

وعنـــــــدما�تعـــــــرف�\مـــــــة�مقصـــــــدها�وغايTUـــــــا�هللا�يرب`Tـــــــا�تربيـــــــة�

.. خاصــــــة�فيقــــــوى�إيماThــــــا�ويقــــــوى�يقي�Tــــــا�كمــــــا�يربــــــى�الــــــداÉي

 ولكن�م£¢�يحدث�هذا�؟؟؟

عنــــدما�تضــــÊى�\مــــة�بشــــهواTmا�ورغباTmــــا�وتقــــوم�بجهــــد�    

                                                 
 . ٧٨ية��–سورة�الحج�) ٤٠(
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.. وتتحمـــــــل�3ـــــــي�ســـــــبيله�التضـــــــحيات،  ���� الــــــدعوة�إ)ـــــــى�هللا

ومــــا���الن�ــــ��tفلــــو�هــــذا�الجهــــد�مــــا�دخــــل�الجــــوع�3ــــي�بيــــت

\مــوال�و\نفــس� ابت ــى�أصــحابه�رÍــ{�tهللا�عــ�Tم�بــنقص�3ــي

هــــــم�!!! والثمــــــرات،�فهــــــل�نحــــــن�،�أزكــــــى�مــــــ�Tم�؟؟؟�كــــــ�Eوهللا�

�
ً
�صحيحا

ً
 . فهموا�فهما

كيــــــف�نحــــــن�3ــــــى�هــــــذا�الــــــزمن�نكتفــــــي�بالقيــــــام�بــــــبعض�     

كــــل�هــــذا�.. أعمــــال�العبــــادات�ونظــــن�أننــــا�مســــلمون�مل��مــــون 

\مــــة�أننـــــا�أمـــــة�مبعوثـــــة�بســــبب�الفهـــــم�الخـــــاطئ�لخصـــــائص�

وعلينــا�أن�نســتغفر�هللا�ســبحانه�وتعــا)ى�ع ــى�مــا�بــدر�منــا�مــن�

 .تقص3�VWي�حق�هذه�\مة�

 : ماذا�لو�رجعت�@مة�إUى�مقصدها�ووظيف��ا�؟�

لو�رجعت�\مـة�إ)ـى�مقصـدها�ووظيفTUـا،�هللا�يعيـد�إل`Tـا�    

\يــــام�والليــــا)ي�ال£ــــ�tشــــهدها�الصــــحابة�رÍــــ{�tهللا�عــــ�Tم�مــــن�

ة�الغيبيــــــة�ع ــــــى�\عــــــداء،�وظهــــــور�الVaكــــــات،�ودخــــــول�النصــــــر 
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 .أفواجا���الناس�3ي�دين�هللا�

 . نحن�نريد��صEح�و�نعرف�مع¹¢��صEح�����

 :ترك�الدعوة�الكstى اKعصية�

مـــــــــــن�الـــــــــــذنوب�واKعا~ـــــــــــ{t،� ���� نحـــــــــــن�نســـــــــــتغفر�هللا     

اهللا  مــن�تــرك�جهــد�الــدعوة�إ)ــى ���� ونســينا�أن�نســتغفر�هللا

ه�جـــاءت�الـــذنوب�واKعا~ـــ{3�tـــي�أمـــة�الـــذي�يســـبب�تركـــ، ����

tالن� ���� . 

 أم�اKعا~ـــ{�tبـــل�اKعصـــية�الكaـــVى�تـــرك�الـــدعوة�إ)ـــى�هللا    

ظهـــــرت�الكبــــــائر�والفـــــواحش�3ــــــي��االـــــذي�بســـــبب�تركهــــــ.. ����

 .\مة�

ونتـــــــوب�إليـــــــه�مـــــــن�هـــــــذا�الخطـــــــأ� ���� فـــــــإذا�نســـــــتغفر�هللا����

 . يتوب�علينا ���� العظيم�هللا

رطنـــا�3ـــي�حـــق�هـــذا�وعلينـــا�أن�ننـــدم�حـــق�النـــدم�ع ـــى�مـــا�ف����



 
 
 

                                                                                                 ٧٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 .الدين�العظيم

أن�يجaــ�Vكســرنا،�ويقــوى�ضــعفنا،�فهــو� ���� نســأل�هللا     

 .و)ى�ذلك�والقادر�عليه

  

  

  

  

****** 



 
 
 

                                                                                                 ٧٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 

  البحـث القيـم البحـث القيـم 

  البـن القيمالبـن القيم

�ـ� ���ــ��� ���� �� ������� � 

�ــ���"ـ! ��� ـ� ��  
 

  بين يدي البحثبين يدي البحث
أن�أقــــدم�لكــــم��يســــعدني ����إخــــواني�وأحبــــائي�3ــــى�هللا�     

هــذا�البحــث�القـــيم�بــن�القــيم�3ـــى�نصــرة�هللا�الغيبيــة�Dهـــل�

�،�Dن�\مـة�اKســلمة�
ً
Eوعمـ�

ً
�يمـان�ع ـى�الـدين�الكامــل�علمـا



 
 
 

                                                                                                 ٧٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

م�ال£ــ¢�3ــى�حاجــة�إ)ــى�معرفــة�الحقــائق�وبالــذات�3ــى�هــذه�\يــا

 ���� عـــــ�Eف`Tـــــا�الباطـــــل�،�وطـــــال�شـــــوق�\مـــــة�إ)ـــــى�نصـــــرة�هللا
وكïــــــ�Vالتســـــــاؤل�عــــــن�واقـــــــع�اKســــــلمWن�اKـــــــر�\لــــــيم�،�وحـــــــارت�

العقـــــول�3ـــــى�فهمـــــه�وتعليلـــــه�،�وكïـــــ�Vالضـــــجيج�والعويـــــل�ممـــــا�

يدهم�اKسلمWن�من�مصائب�وحوادث�ونكبـات�وقتـل�وإدالـة�

� ���� الن�ـــــــــtوتـــــــــداÉى�\مـــــــــم�ع ـــــــــى�أمـــــــــة�.. \عـــــــــداء�
ً
مصـــــــــداقا

ــــال ���� الن�ـــtرواه�ثوبـــان�عـــن��الـــذييث�الشـــريف�للحـــد :   قـ

يوشك األمم أن تتداعى عليكم كما تتـداعى األكلـة " 
أو مــن قلــة حنــن يومئــذ ؟ : فقــال قائــل " علــى قصــعتها 

بـــل أنـــتم كثـــري ولكـــن غثـــاء كغثـــاء الســـيل : "  �قـــال 
ولينــزعن اهللا مــن صــدور عــدوكم املهابــة مــنكم وليقــذفن 

:  ���� ومـــا�الـــوهن�؟�قـــال: ائــل�قـــال�ق "ىف قلـــوبكم الـــوهن 

3ـى��رواه�أبـو�داود�والب`Tقـي "حب الـدنيا وكراهيـة املـوت " 



 
 
 

                                                                                                 ٨٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 )  ٤١.(دئل�النبوة�وصححه�\لبانى�

�3ـــــى�هـــــذا�العصـــــر�كمـــــا�
ً
وأصـــــبح�اKســـــلمون�خصوصـــــا

دريئــــــة��–رحمــــــه�هللا��–أبــــــو�الحســــــن�النــــــدوى� قــــــال�شــــــيخنا

،�وهـــــدف�ب�،�وغـــــرض�الســـــهام�وموضـــــع�لكـــــل�اTmـــــامللمصـــــائ

 أضــيع�مــن�@يتــام�ع>ــى�مأدبــة�اللئــام " :مــا�قيــلم�،�وك

" �VــــWوعــــودة�بكــــل�خKخرجــــت�للنــــاس،�وا
ُ
مــــع�أThــــم�خWــــ�Vأمــــة�أ

نصـــر،�وتأييـــد�،�وعـــزة،�وتمكـــWن�3ـــى�\رض،�وغلبـــة�ع ـــى�: مـــن

 ) .أ�هـ�. (\عداء�،�وظهور�الدين�والVaكات�والحياة�الطيبة�

و�دينـــه،�، ���� لـــذا�تعالـــت�أصـــوات،�مـــن��يعرفـــون�هللا     

ينصــــرنا� Kــــاذا�لــــم: يقولــــون .. ���� ابــــه،�و�ســــنة�نبيــــهو�كت

ألســــــنا�نقــــــول��إلــــــه�إ�هللا�! ألســــــنا�مســــــلمWن�؟! ؟ ����هللا�

ألســنا�! ألســنا�نصـــوم�؟! ألســنا�نصــ ى�؟! محمــد�رســـول�هللا�؟

                                                 
 .  ١٤٧٤/  ٣ –باب�تغ�VWالناس��–اKصابيح�مشكاة�) ٤١(



 
 
 

                                                                                                 ٨١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

!! ألسـنا�كـذا�وكـذا�؟! ألسـنا�نحـج�بيـت�هللا�الحـرام�؟! ُنزكـى�؟

. 

�ضـد�اKسـلمWن�،�فإننـا�نجـ    
ْ
د�الكثWـ�Vمنـا�وع ى�أثر�ما�َيْحُدث

مــــا�الســــبب�؟�.. يتســــاءل�إثــــر�كــــل�بليــــة�تحــــل�بــــديار�اKســــلمWن

وكيـــف�؟�وتكïـــ�Vصـــور�Øســـتفهام�3ـــى�مســـامعنا�مـــن�حـــWن�إ)ـــى�

حينمــــا�حلــــت� ���� ونســــينا�مــــا�حــــدث�Dصــــحاب�الن�ــــ¢.. آخــــر

�،�قـــال�
ً
Eممـــاث�

ً
Øـــم�الهزيمـــة�3ـــى�غـــزوة�أحـــد�،�فســـألوا�ســـؤT 

َهـا قـُْلـُتْم أََوَلما َأَصابـَْتُكْم ُمِصـيَبٌة قَـ ���� تعا)ى ْد َأَصـْبُتْم ِمثْـَليـْ
بخمــــــــس�كلمـــــــات�،�لــــــــم������فيجيـــــــ�Tم�هللا� )٤٢( ����َأىن َهـــــــَذا

ينســـــب�3ـــــى�كلمـــــة�واحـــــدة�ســـــبب�هـــــزيمTUم�،�قلـــــة�َعـــــَدِدهم�أو�

 ����  قُـْل ُهـَو ِمــْن ِعْنـِد أَنـُْفِســُكمْ  ���� ُعـْدTِmِْم�،�إنمـا�قـال�لهــم

                                                 
 .  ١٦٥ية��–سورة�آل�عمران�) ٤٢(



 
 
 

                                                                                                 ٨٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

)٤٣( . 
�..تصـــــــــيب�\مـــــــــة�اKســـــــــلمة�ال£ـــــــــtفالنكبـــــــــات�واKصـــــــــائب�،�     

َباTmِا�العميـق،�ح£ـ¢�تنشـغل�.. اKؤمنة
ُ
ما�هو�إ�öيقاظها�من�ث

 . لها�اKوعود������باKطلوب،�ليحقق�هللا�

   �tالــــــذي) ٤٤(فرأيــــــت�3ــــــى�هــــــذا�البحــــــث�القــــــيم�شــــــفاًء�للع§ــــــ�

أصــــاب�كثWــــ�Vمــــن�\مــــة�ح£ــــ¢�جهلــــت�ر Tــــا�،�وكتا Tــــا�،�وســــنة�

 .  ����نب`Tا�

 ..هللا�أسأل�أن�ينفعنا�به�إنه�جواد�كريم�

 أخوكم�  

 حمد�ع ى�محمد�إمامم

****** 

                                                 
 . ١٦٥ية��–سورة�آل�عمران�) ٤٣(

 . الجهل�) ٤٤(



 
 
 

                                                                                                 ٨٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

  نصرة اهللا الغيبية نصرة اهللا الغيبية 

  ألهل اإليمان علي الدين الكاملألهل اإليمان علي الدين الكامل

 �� �� ��� ������ ؟     

هــــو�3ــــي�الديـــــن�الحــــق�علمــــا�وعمــــ�Eفأهلــــه�: النعــــيم�التــــام�����

 .أصحاب�النعيم�الكامل�

اْهــِدنَا الّصــرَاَط اْلُمْســَتِقيَم ِصــرَاَط الّــِذيَن  ���� :قــال�تعــا)ى     
ـــْيِهم َوَال الضـــالنيأَنْـ  ـــْيِهْم َغـــْريِ اْلَمْغُضـــوِب َعَل َعْمـــَت َعَل 
)٤٥( 

أُْولَـــَِئَك َعَلــَى ُهــًدى ّمــن ّرِّــْم َوأُْولَـــَِئَك  ���� :قــال�تعــا)ى�و      
ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  )٤٦ ( 

                                                 
 سورة�الفاتحة) ٤٥(

 ٥سورة�البقرة�ية�) ٤٦(



 
 
 

                                                                                                 ٨٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

َعَلـــْيِهْم  َفَمـــن تَبِـــَع ُهـــَداَي فَـــَال َخـــْوفٌ  ���� :قـــال�تعـــا)ى�و      
َحيَْزنُونَ َوَال ُهْم  )٤٧ ( 

ـــَع  ���� :قـــال�تعـــا)ى�و       فَِإّمـــا يَـــْأتِيَـّنُكم ّمـــّين ُهـــًدى َفَمـــِن اتـَّب
 ُهَداَي َفَال َيِضّل َوَال َيْشَقىَ )٤٨ ( 

ِإّن األبـْــرَاَر َلِفــي نَعِــيٍم َوِإّن اْلُفّجــاَر َلِفــي ����: قــال�تعــا)ىو      
َجِحيمٍ )٤٩ ( 

وعــــــد�أهــــــل�الهــــــدى�والعمــــــل�الصــــــالح�بــــــالنعيم� ����فــــــا��     

لـــــــدار�خـــــــرة�،�وأوعـــــــد�أهـــــــل�الضـــــــEل�والفجـــــــور�التـــــــام�3ـــــــي�ا

 .بالشقاء�3ي�الدار�خرة�

و�نســــان�قــــد�يســــمع�ويــــرى�مــــا�ُيصــــيب�كثWــــVًا�مــــن�أهــــل������

                                                 
 ٣٨سورة�البقرة�ية�) ٤٧(

 ١٢٣سورة�طه�ية�) ٤٨(

 ١٣،١٤سورة�Øنفطار�يتان�) ٤٩(



 
 
 

                                                                                                 ٨٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

�مــن�الكفــار�
ً
�يمــان�3ــى�الــدنيا�مــن�اKصــائب،�ومــا�ينــال�كثWــVا

والفجــار�والظلمـــة�3ــي�الـــدنيا�مـــن�الرياســة�واKـــال�فيعتقـــد�أن�

كفــــــار�والفجــــــار�فقــــــط�وأن�النعــــــيم�3ــــــى�الــــــدنيا��يكــــــون�إ�لل

وقــــــد�يعتقــــــد�أن�العــــــزة�.. اKــــــؤمنWن�حظهــــــم�3ــــــى�الــــــدنيا�قليــــــل

والنصر�3ى�الدنيا�للكفار�واKنافقWن�ع ـى�اKـؤمنWن�فـإذا�سـمع�

 : ���� قول�هللا

َولِّلِه اْلِعزُّة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ  ���� )٥٠( . 

َوِإّن ُجنَدنَا َهلُُم اْلَغالُِبونَ ����   )٥١(. 

الّلُه ألْغِلَنبّ أَنَْا َوُرُسِليَ َكَتَب ����   )٥٢( .  

 والعاقبة للمتقني����  )٥٣( . 
                                                 

 . ٨ية��سورة�اKنافقون ) ٥٠(

 . ١٧٣سورة�الصافات�ية�) ٥١(

 . ٢١سورة�اKجادلة�ية�) ٥٢(

 . ١٢٧،�سورة�\عراف�آية��٣٨سورة�القصص�آية�) ٥٣(
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حمـــــل�ذلـــــك�ع ـــــى�فـــــبعض�النـــــاس�ممـــــن�يصـــــدق�بـــــالقرآن�     

،�أمــــــا�الــــــدنيا�فقــــــد�نــــــرى�الكفــــــار�حصــــــوله�3ــــــي�خــــــرة�فقــــــط

يظهـــــــــرون�ويكـــــــــون�لهـــــــــم�الظفـــــــــر�واKنـــــــــافقWن�يغلبـــــــــون�ف`Tـــــــــا�و 

 . والنصر

د�ع ــــى�هــــذا�الظــــن�والقــــرآن��يــــرد�بخــــEف�الحــــس�ويعتمــــ     

إذا�أديـــل�عليـــه�عـــدو�مـــن�جـــنس�الكفـــار�واKنـــافقWن،�Kـــا�يـــرى�

أحيانــــــا�أن�صــــــاحب�الباطــــــل�قــــــد�عــــــ�Eع ــــــى�صــــــاحب�الحــــــق�

كر�بمـا�وعـد�هللا�: فيقول 
ُ
�مغلوب،�وإذا�ذ

ً
صاحب�الحق�دائما

هــذا�3ــي�: تعــا)ى�مــن�ُحســن�العاقبــة�للمتقــWن�واKــؤمنWن�،�قــال

 .خرة�فقط�

�تعـــــــــا)ى�هـــــــــذا�بأوليائـــــــــه�عـــــــــل�هللاكيـــــــــف�يف: وإذا�قيـــــــــل�لـــــــــه�     

 وأهل�الحق�؟�وأحبائه�،�

ل�هللا�تعــــــــــا)ى�بــــــــــالحكم�فــــــــــإن�كــــــــــان�ممــــــــــن��يعلــــــــــل�أفعــــــــــا     

يفعــل�هللا�3ــى�ملكــه�مــا�يشــاء�،�ويحكــم�مــا�: قــال�واKصــالح�،�
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َال ُيْســَأُل َعّمــا يـَْفَعــُل َوُهــْم ُيْســأَلُونَ ���� :يريـد�،�قــال�تعــا)ى 
)٥٤( 

فعــــــــل� Tــــــــم�هــــــــذا�: الوإن�كــــــــان�ممــــــــن�يعلــــــــل�\فعــــــــال،�قــــــــ     

ليعوضـــــــهم�بالصـــــــ�Vaعليـــــــه�لثـــــــواب�خـــــــرة�وعلـــــــو�الـــــــدرجات،�

 وتوفية�\جر�بغ�VWحساب�

ولكـــــــل�واحـــــــد�مـــــــع�نفســـــــه�جـــــــواب�حســـــــب�بضـــــــاعته�مـــــــن�     

اKعرفـــــة�بـــــا��وأســـــمائه�وصـــــفاته�وحكمتـــــه،�والجهـــــل�بـــــذلك�

 .فالقلوب�تغ ى�بما�ف`Tا،�كالقدر�إذا�استجمع�غليانا�

يــــا�: ه�نــــوع�مــــن�الــــبEء�يقــــول وكثWــــ�Vمــــن�النــــاس�إذا�أصــــاب�����

 ربى،�ما�كان�ذن�¢،�ح£¢�فعلت�بى�هذا�؟

إذا�تبــــــت���وأنبــــــت�وعملــــــت�صــــــالحا�: وقــــــال�غWــــــ�Vواحــــــد�����

ضـــــيق�ع ـــــى�رزÖـــــي�،�ونكـــــد�ع ـــــى�معيشـــــ£�t،�وإذا�رجعـــــت�إ)ـــــي�

معصـــــيته�وأعطيـــــت�نف÷ــــــ{�tمرادهـــــا�جــــــاءني�الـــــرزق�والعــــــون�

                                                 
 ٢٣سورة�\نبياء�آية�) ٥٤(
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 .ونحو�هذا�

�هـــــــــذا�امتحـــــــــان�منـــــــــه�لWـــــــــVى�صـــــــــدقك: فقلـــــــــت�لبعضـــــــــهم�����

وصـــVaك،�هـــل�أنـــت�صـــادق�3ـــي�مجيئـــك�إليـــه،�وإقبالـــك�عليـــه�

فتصــــــ�Vaع ــــــى�بEئــــــه،�فتكــــــون�لــــــك�العاقبــــــة،�أم�أنــــــت�كــــــاذب�

 ف�Vجع�ع ى�عقبك�؟�

 :ومنشأ�هذه�الظنون�الكاذبة�الحائدة�عن�الصواب�أمرين�

    ::::األمر األول األمر األول األمر األول األمر األول 
حســن�ظــن�العبـــد�بنفســه�ودينــه�واعتقـــاده�أنــه�قــائم�بمـــا�     

،�واعتقـــــــاده�3ـــــــي�عــــــــدوه�يجـــــــب�عليـــــــه،�وتـــــــارك�مـــــــا�نuـــــــ�tعنـــــــه

وخصــــــمه�وعــــــدوه�خــــــEف�ذلــــــك،�حيــــــث�أنــــــه�تــــــارك�للمــــــأمور�

 وأنه�أو)ي�با��ورسوله�ودينه�منه�، اKحظور 

    ::::األمر الثاني األمر الثاني األمر الثاني األمر الثاني 
اعتقــاده�أن�هللا�ســبحانه�وتعــا)ي،��يؤيــد�صــاحب�الــدين�     

الحق�وينصره�وقد��يجعل�له�العاقبة�3ي�الدنيا�بوجـه�مـن�
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ً
�،�مـــــع�قيامــــــه��الوجـــــوه�،�بـــــل�يعـــــيش�عمـــــره�مظلومـــــا

ً
مقهـــــورا

� ���� بـــأوامر�هللا
ً
�وانTUائـــه�عمـــا�نuـــ�tعنـــه�باطنـــا

ً
�وباطنـــا

ً
ظـــاهرا

�
ً
وعنــــــــد�نفســــــــه�قــــــــائم�بشــــــــرائع��ســــــــEم�وحقــــــــائق�.. وظــــــــاهرا

.. �يمــان�،�وهــو�تحــت�قهــر�أهــل�الظلــم�والفجــور�والعــدوان�

فــــ�Eإلــــه�إ�هللا�،�كــــم�فســــد� Tــــذا�Øغ�ــــVار�مــــن�عابــــد�جاهــــل�

إ)ـــــــي�العلـــــــم��معرفـــــــة�لـــــــه��ومتـــــــدين��بصـــــــVWة�لـــــــه�ومنتســـــــب

 . بحقائق�الدين�

 :  ومنشأ�هذين�@مرين

هـــو�الجهـــل�بحقيقـــة�النعـــيم�والجهـــل�بـــأوامر�هللا�ودينـــه�،�     

وبوعـده�ووعيــده�،�فيتولــد�مــن�بـWن�هــذين�الجهلــWن�إعراضــه�

وعـــــن�طلـــــب�حقيقـــــة�النعـــــيم،�، عـــــن�القيـــــام�بحقيقـــــة�الـــــدين

 ،يطلبــه�أن�كمــال�العبــد�3ــي�معرفتــه�بــالنعيم�الــذي� ومعلــوم
وأن�يكون�مع�ذلـك�أرادة�حازمـة�، والعمل�الذي�يوصل�إليه�

:(  ���� والصـــــ�Vaع ـــــي�ذلـــــك�،�كمـــــا�قـــــال�هللا، لـــــذلك�العمـــــل�
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 ) .الخ�السورة�....  َواْلَعْصر ِإّن اإلنسان َلِفى ُخْسرٍ 

 :جهل�العبد

فقــــــــد�، فالعبــــــــد�إذا�أعتقــــــــد�أنــــــــه�قــــــــائم�بالــــــــدين�الحــــــــق�    

�أعتقـــــد�أنـــــه�قـــــد�قـــــام�بفعـــــل�اKـــــأمور�با
ً
�وظـــــاهرا

ً
وتـــــرك�، طنـــــا

 
ً
�وظــاهرا

ً
ومــا�، وهــذا�مــن�جهلــه�بالــدين�الحــق، اKحظــور�باطنــا

، فهـــو�جاهـــل�بحـــق�هللا�عليـــه�، ومـــا�هـــو�اKـــراد�منـــه، ��عليـــه

 ، جاهل�بما�معه�من�الدين
ً
�ونوعا

ً
 . وصفة�، قدرا

وإذا�اعتقـــد�أن�صـــاحب�الحــــق��ينصـــره�هللا�تعــــا)ي�

ي�الـــدنيا�للكفـــار�بـــل�قـــد�تكـــون�العاقبـــة�3ـــ، 3ـــي�الـــدنيا�وخـــرة

ع ــــــي�\بــــــرار�، وللفجــــــار�الظــــــاWKن، واKنــــــافقWن�ع ــــــي�اKــــــؤمنWن

 .اKتقWن�فهذا�من�جهله�بوعد�هللا�ووعيده

فـــإن�العبـــد�إذا�اعتقـــد�أنـــه�قـــائم�بالـــدين�الحـــق�فهـــو�

�مــا�ي�ــVك�واجبــات�
ً
جاهــل�بحــق�هللا�عليــه�،�فــإن�العبــد�كثWــVا

�3ــي�العلــم�
ً
�يعلــم� Tــا�و�بوجو Tــا�،�فيكــون�مقصــرا�

ً
،�وكثWــVا
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مـــــا�ي�Vكهـــــا�بعـــــد�العلـــــم� Tـــــا�،��وبوجو Tـــــا�،�إمـــــا�كســـــ�E،�وإمـــــا�

�أعمـــ�t،�أو�لظنـــه�أنـــه�
ً
،��أو�تقليـــدا

ً
Eبـــاط�

ً
Eاونــا�،�وإمـــا�لتـــأويTm

 .مشتغل�بما�هو�أوجب�منه�،�أو�بغ�VWذلك�

 :أشد�من�واجبات�@بدان واجبات�القلب

�Vــــïفواجبـــات�القلـــب�أشـــد�مـــن�واجبـــات�\بـــدان�وأك

ليســــــت�مــــــن�واجبــــــات�الــــــدين�عنــــــد�كثWــــــ�Vمــــــن�م�Tــــــا�،�وكأThــــــا�

النــاس�،�بــل�يروThــا�مــن�بــاب�الفضــائل�واKســتحبات�،�ف�ــVاه�

يتحرج�من�ترك�فرض�،أو�ترك�واجب�مـن�واجبـات�البـدن�،�

وقـــد�تـــرك�مـــن�هـــو�أهـــم�منـــه�واجبـــات�القلـــوب�،�وأفرضـــها�،�

ويتحـــــــــرج�مـــــــــن�فعـــــــــل�أدنـــــــــي�اKحرمـــــــــات�،�وقـــــــــد�ارتكـــــــــب�مـــــــــن�

بـــــل�.. أعظـــــم�إثمـــــا�محرمـــــات�القلـــــوب�مـــــا�هـــــو�أشـــــد�تحريمـــــا�و 

عليـــــه�،� ���� ب�ـــــVك�مـــــا�أوجـــــب�هللا ���� أكïـــــ�Vمـــــن�يتعبـــــد��

فيتخ ــي�وينقطـــع�عــن�\مـــر�بــاKعروف�والنuـــ�tعــن�اKنكـــر�مـــع�

بـذلك�مجتمـع� ���� قدرته�عليه�،�ويزعم�أنه�متقـرب�إ)ـي�هللا



 
 
 

                                                                                                 ٩٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

فهـذا�مـن�أبغـض�الخلـق�إ)ـي�هللا�.. ع ي�ربه�تارك�مـا��يعنيـه�

ائق��يمـان�وشـرائع�وأبغضهم�إليه�،�مع�ظنـه�أنـه�قـائم�بحقـ

 . �سEم�،�وأنه�من�خواص�أوليائه�وحزبه�

بــل�أكïــ�Vمــن�يعتقــد�أنــه�هــو�اKظلــوم�اKحــق�مــن�كــل�

وجـه�،�بــل�يكــون�معــه�نــوع�مــن�الحــق�والعــدل�،�حــب�الÜــ{tء�

أََفَمن زُّيَن لَـُه ُسـَوَء َعَملِـِه فـَـَرآُه  ����: يعم�tويصم،�قال�تعا)ى
 َحَســناً ا�ضــمن�نصــر�دينــه�وهللا�ســبحانه�وتعــا)ي�إنمــ) ٥٥( 

�،�ولـــــم�
ً
Eوعمـــــ�

ً
،�وحزبـــــه�،�وأوليائـــــه�القـــــائمWن�بدينـــــه�،�علمـــــا

اعتقــد�صــاحبه�أنــه�محــق�وكــذلك� يضــمن�نصــر�الباطــل�ولــو

العــزة�والعلــو�ل|هــل��يمــان�الــذي�بعــث�هللا�بــه�رســله�وأنــزل�

ـــــــُتُم ����: بـــــــه�كتبـــــــه�وهـــــــو�علـــــــم�وعمـــــــل�وحـــــــال�قـــــــال�تعـــــــا)ى َوأَنـْ

                                                 
 . ٨: سورة�فاطر�ية�) ٥٥(



 
 
 

                                                                                                 ٩٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــــــــْؤِمِننيَ  ــــــــُتْم ّم ــــــــْوَن ِإْن ُكْن األْعَلفللعبــــــــد�مــــــــن�العلــــــــو��)٥٦( 

 . بحسب�ما�معه�من��يمان

ـــزُّة َوِلَرُســـولِِه َولِْلُمـــْؤِمِننيَ  ���� :قـــال�تعـــا)ى      ـــِه اْلِع  َولِّل )٥٧ (

فلـــه�مـــن�العـــزة�بحســـب�مـــا�معـــه�مـــن��يمـــان�وحقائقـــه�فـــإذا�

فاتــــــه�حظــــــه�مــــــن�العلــــــو�والعــــــزة�ففــــــي�مقابلــــــة�مــــــا�فاتــــــه�مــــــن�

�وبا
ً
�ظاهرا

ً
Eوعم�

ً
�حقائق��يمان�علما

ً
 . طنا

ـــِذينَ ���� :قـــال�تعـــا)ى      ـــِن اّل ُـــَداِفُع َع ـــَه ي ـــَواْ  ِإّن الّل آَمنـُ )٥٨ (

اKدافعــــة�عـــــن�العبـــــد�بحســـــب��يمـــــان�فـــــإذا�ضـــــعف�الـــــدفع�

 . عنه�فهو�من�نقص�إيمانه�

يَأَيـَّها النّـِيبّ َحْسـُبَك اللّـُه َوَمـِن اتـّبَـَعـَك  ���� :قال�تعا)ىو �����

                                                 
 . ١٣٩: سورة�آل�عمران�ية�) ٥٦(

 ٨: ية��-سورة�اKنافقWن�) ٥٧(

 ٣٨: ية��–الحج�: سورة) ٥٨(



 
 
 

                                                                                                 ٩٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــَن اْلُمــْؤِمِننيَ  ِمك�وحســب�أتباعــك،�أي�هللا�حســب)  ٥٩(  

أي�افيــك�وكــاف`Tم،�فكفايتــه�لهــم�بحســب�إتبــاعهم�لرســوله،�

وانقيـــــادهم�لـــــه�وطـــــاعTUم�لـــــه،�فـــــإذا�نقـــــص��يمـــــان،�نقـــــص�

 . ذلك�كله�

 .أن اإليمان يزيد وينقص: : : : ومذهب أهل السنة واجلماعةومذهب أهل السنة واجلماعةومذهب أهل السنة واجلماعةومذهب أهل السنة واجلماعة

واليــة اهللا لعبــده حســب إيمانــه ومعيتــه الخاصــة مــع 

 :أهل اإليمان

َوِيلّ اْلُمْؤِمِننيَ  َوالّلهُ ���� :قال�تعا)ى�      )٦٠ .( 

الّلُه َوِيلّ اّلِذيَن آَمُنواْ ���� :وقال�تعا)ى�      )٦١( . 

                                                 
 ٦٤: ية��–\نفال�: سورة) ٥٩(

 ٦٨: ية��-آل�عمران�: سورة) ٦٠(

 ٢٥٧: ية��-البقرة�: سورة) ٦١(



 
 
 

                                                                                                 ٩٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

فويــة�هللا�تعــا)ي�لعبــده�بحســب�إيمانــه،�وكــذلك�معيتـــه�   

 . الخاصة�Sي�Dهل��يمان

َوَأّن الّلـــــَه َمـــــَع اْلُمـــــْؤِمِننيَ  ����: وقـــــال�تعـــــا)ى�����فـــــإذا�)  ٦٢( 

لعبـــــد�مـــــن�ويـــــة�هللا�نقـــــص��يمـــــان�وضـــــعف�،�كـــــان�حـــــظ�ا

   .تعا)ي�له�ومعيته�الخاصة�بقدر�حظه�من��يمان

ــــواْ ِيف ���� :وقــــال�تعــــا)ى      ِإنّــــا لََننُصــــُر ُرُســــَلَنا َوالّــــِذيَن آَمُن
اْحلََياِة الّدنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم األْشَهادُ  )٦٣( 

ــــــُدّوِهْم ����:  وقــــــال�تعــــــا)ى      ــــــَى َع ــــــواْ َعَل ّــــــِذيَن آَمُن ّــــــْدنَا ال فَأَي
َأْصـــَبُحواْ َظـــاِهرِينَ فَ فالنصـــر�والتأييـــد�الكامـــل،�إنمـــا� )٦٤( 

هــــــو�Dهــــــل�\يمــــــان�الكامــــــل�،�فمــــــن�نقــــــص�إيمانــــــه�،�نقــــــص�

                                                 
 ١٩: ية��-\نفال�: سورة) ٦٢(

 ٥١: ية��-سورة�غافر�) ٦٣(

 ١٤: ية��-سورة�الصف�) ٦٤(



 
 
 

                                                                                                 ٩٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

نصــــــــيبه�مــــــــن�النصــــــــر�والتأييــــــــد�،�وهــــــــذا�إذا�أصــــــــيب�العبــــــــد�

بمصـيبة�3ــي�نفســه�أو�مالـه�أو�بإدالــة�عــدوه�عليـه�؛�فإنمــا�Sــي�

بذنوبـــه�إمـــا�ب�ـــVك�واجـــب�،�أو�فعـــل�محـــرم�،�وهـــو�مـــن�نقـــص�

و Tذا�يزول��شكال�الذي�يورده�كثWـ�Vمـن�النـاس�،�.. ه�إيمان

َولَــــن َجيَْعــــَل اللّــــُه لِْلَكــــاِفرِيَن َعلَــــى اْلُمــــْؤِمِنَني  ����:قـــال�تعــــا)ى
َســـِبيالً �ســـبيل�للكفـــار�ع ـــي�أهـــل�\يمـــان�الكامـــل�،� )٦٥( 

فـــــإذا�ضـــــعف��يمـــــان�صـــــار�لعـــــدوهم�علـــــ`Tم�مـــــن�الســـــبيل�،�

علــ`Tم�الســبيل�بحســب�مــا�نقــص�مــن�إيمــاThم�،�فهــم�جعلــوا�

فـاKؤمن�عزيـز�غالـب�مؤيـد�،  ���� ،�بما�تركوا�من�طاعة�هللا

منصــور�،�مكفــى�مــدفوع�عنــه�بالــذات�أينمــا�كــان�ولــو�اجتمــع�

عليـــــــه�مـــــــن�بأقطارهـــــــا�إذا�قـــــــام�بحقيقـــــــة��يمـــــــان�وواجباتـــــــه�

�وباطنـــــا�،�وقـــــد�قـــــال�تعـــــا)ى
ً
ـــــوا َوَال َحتَْزنُـــــوا  ���� :ظـــــاهرا َوَال َُِن

                                                 
 ١٤١: ية��-سورة�النساء��) ٦٥(



 
 
 

                                                                                                 ٩٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ُكْنُتْم ّمْؤِمِنني  َوأَنـُْتُم األْعَلْوَن ِإنْ  )٦٦(  

فَـــــَال َِنُـــــواْ َوتَـــــْدُعَواْ ِإَىل الّســـــْلِم َوأَنـــــُتُم  ����: قـــــال�تعـــــا)ى     
 األْعَلْوَن َواللّـُه َمَعُكـْم َولَـن يَـِرتَُكْم أَْعَمـاَلُكمفهـذا� )٦٧( 

الضـــــمان�إنمـــــا�هــــــو�بإيمـــــاThم�وأعمــــــالهم�ال£ـــــS�tــــــي�جنـــــد�مــــــن�

 .جنود�هللا�يحفظهما�هللا�عليه�

    :الذين��1يثقون�بوعد�هللا: : : : الثاني الثاني الثاني الثاني والنوع والنوع والنوع والنوع 
كثWــــــ�Vمــــــن�النــــــاس�يظــــــن�أن�أهــــــل�الــــــدين�الحــــــق�3ــــــي�

الـــدنيا�يكونـــون�أذء�مقهـــورين�مغلـــوبWن�دائمـــا�،�و�يثقـــون�

بوعــــد�هللا�وبنصــــر�دينــــه�وعبــــاده�بــــل�يظــــن�أن�ذلــــك�بطائفــــة�

دون�طائفــــــــــــة�،�أو�بزمــــــــــــان�دون�زمــــــــــــان�،�أو�يجعلــــــــــــه�معلقــــــــــــا�

ا�من�عدم�الوثـوق�بعهـد�باKشيئة�،�وإن�لم�يصرح� Tا�،�وهذ

                                                 
 ١٣٩ية���-سورة�آل�عمران�) ٦٦(

 ٢٥ية��- سورة�محمد) ٦٧(



 
 
 

                                                                                                 ٩٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

وهللا�ســـــــبحانه�.. هللا�تعـــــــا)ي�،�ومـــــــن�ســـــــوء�الفهـــــــم�3ـــــــي�كتابـــــــه�

وتعــــــا)ي�قــــــد�بــــــWن�3ــــــي�كتابــــــه�أنــــــه�ناصــــــر�اKــــــؤمنWن�3ــــــي�الـــــــدنيا�

 : وخرة�

ـــــِذيَن آَمنُـــــواْ ِيف  ���� :قـــــال�تعـــــا)ى����� ّـــــا لََننُصـــــُر ُرُســـــَلَنا َواّل ِإن
◌ُ  اْحلََياِة الّدنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم األْشَهاد)٦٨(  . 

َوَمــن يـَتَــَوّل اللّــَه َوَرُسـوَلُه َوالّــِذيَن آَمنُــواْ  ���� :وقـال�تعـا)ى�   
فإن ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغالُِبونَ  )٦٩( . 

ِإّن الّــِذيَن ُحيَــاّدوَن اللّــَه َوَرُســوَلُه أُْولَـــَِئَك ���� :وقــال�تعــا)ى�   
ِيف األَذّلَني َكَتَب الّلُه ألْغِلَنبّ أَنَْا َوُرُسِليَ  )٧٠(. 

وهــــذا�كثWــــ3�Vــــي�القــــرآن�وقــــد�بــــWن�ســــبحانه�أن�مــــا�أصــــاب�    

                                                 
 ٥١: ية��–غافر�: سورة) ٦٨(

 ٥٦: ية��–اKائدة�: سورة) ٦٩(

 ٢٠,٢١سورة�اKجادلة�ية��) ٧٠(



 
 
 

                                                                                                 ٩٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

العبـــــــد�مـــــــن�مصـــــــيبة،�أو�إدالـــــــة�عـــــــدو،�أو�كســـــــر�وغWـــــــ�Vذلـــــــك�

 . فبذنوبه�

�    .غSــ�sاKــؤمنSن�؟ النصــرة�مــن�هــل�يجــوز�أن�نطلــب: س

ذم�مـــن�يطلـــب�النصـــر�والعـــزة�مـــن� ���� Dن�هللا، �يجـــوز : ج

 آَمنُــواْ َال تـَّتِخــُذواْ يَـــَأَيـَّها الّـِذيَن  ����: قــال�تعـا)ى :غWـ�VاKـؤمنWن
ــــن  ــــٍض َوَم ــــاُء بـَْع ــــاَء بـَْعُضــــُهْم أَْولَِي اْليَـُهــــوَد َوالّنَصــــاَرَى أَْولَِي
ــــــَه َال يـَْهــــــِدي اْلَقــــــْوَم  ُهْم ِإّن الّل ــــــَوّهلُْم ّمــــــنُكْم فإنــــــُه ِمــــــنـْ يـَتَـ

الظّــاِلِمنيَ ــِذيَن  ���� إ)ــي�قولــه  ــُه َوَرُســولُُه َواّل َــا َولِــّيُكُم الّل ِإّمن
 يَن يُِقيُموَن الّصَالَة َويـُْؤتُوَن الزَّكـاَة َوُهـْم رَاِكعُـونَ آَمُنوْا اّلذِ 

 )٧١. ( 
�Vأن�كر�ع ــــي�مــــن�طلــــب�النصــــر�مــــن�غWــــ�Vحزبــــه،�وأخaــــفــــأن     

                                                 
 ٥٥إ)ي�ية��٥١سورة�اKائدة�من�ية�) ٧١(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

َبّشـــــــِر  ����: حزبـــــــه�هـــــــم�الغـــــــالبون�،�ونظWـــــــ�Vهـــــــذا�قولـــــــه�تعـــــــا)ى
اْلُمَناِفِقَني بَِأّن َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً الّـِذيَن يـَّتِخـُذوَن اْلَكـاِفرِيَن 
أَْولَِيــــاَء ِمــــن ُدوِن اْلُمــــْؤِمِنَني أَيـَْبتَـغُــــوَن ِعنــــَدُهُم اْلِعــــزَّة فــــإن 

يعا  الِعزَّة لّلِه مجَِيـَُقولُوَن لَِئن ّرَجْعَنا  ����: وقوله�تعـا)ى) ٧٢( 
ـــــا األَذلّ  َه ـــــّز ِمنـْ ـــــِة لَُيْخـــــرَِجّن األَع ـــــهِ  ِإَىل اْلَمِديَن ـــــزُّة  َولِّل اْلِع

ــ ـَِكّن اْلُمَنــاِفِقَني َال يـَْعَلُمــونَ َوِلَرُســولِِه َولِْلُمــْؤِمِنَني َوَل )٧٣ (

يعــاً إِلَْيــِه ���� :وقولــه�تعــا)ى َمــن َكــاَن يُرِيــُد اْلعِــزَّة فَِللّــِه اْلعِــزُّة مجَِ
َيْصــــَعُد اْلَكِلــــُم الطّيّــــُب َواْلَعَمــــُل الّصــــاِلُح يـَْرفـَُعــــُه َوالّــــِذيَن 

لَِئــَك ُهــَو َميُْكــُروَن الّســّيَئاِت َهلـُـْم َعــَذاٌب َشــِديٌد َوَمْكــُر أُوْ 

                                                 
 ١٣٨النساء�ية�) ٧٢(

 ٨سورة�اKنافقون�ية�) ٧٣(



 
 
 

                                                                                                 ١٠١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــــورُ  يـَُبأي�مــــن�كــــان�يريــــد�العــــزة�فليطل�Tــــا�بطاعــــة�هللا�) ٧٤( 

    . من�الكلم�الطيب�العمل�الصالح،  ����
هـو الـذي أرسـل رسـوله باهلـدي وديـن  ����:وقوله�تعـا)ي�     

 احلق ليظهره علي الدين كلهيَأَيـَّهـا  ���� :قال�تعـا)ى) ٧٥( 
َعـَذاٍب  تُنِجـيُكم ّمـنْ اّلِذيَن آَمُنوْا َهْل أَُدّلكْم َعَلَى ِجتَـارٍَة 

ِــيم ــْتٌح  ..إ)ــي�قولــه�..  أَل ــِه َوفـَ َوُأْخــَرَى حتُِّبونـََهــا َنْصــٌر ّمــن الّل
 َقرِيــــٌب َوَبّشــــِر اْلُمــــْؤِمِننيأي�يعطــــيكم�أخــــري�فــــوق�) ٧٦( 

نـــــــة�،�وSـــــــي�النصـــــــر�والفـــــــتح�مغفـــــــرة�الـــــــذنوب�،�ودخـــــــول�الج

 .اKبWن

ْذ قَـاَل إِ  ����:  وقال�هللا�تعا)ي�لسيدنا�عي÷{�tعليه�السـEم    
                                                 

 ١٠سورة�فاطر�ية�) ٧٤(

 ٢٨ية��–سورة�الفتح�) ٧٥(

 ١٣: ١٠يات�من�سورة�الصف� ) ٧٦(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــــَك َورَاِفُعــــَك ِإَيلّ َوُمَطّهــــُرَك ِمــــَن  الّلــــُه يَاِعيَســــَى ِإّين ُمتَـَوفّي
ـــُرواْ  ــِذيَن َكَف ــْوَق اّل ــِذيَن اتـّبَـُعــوَك فـَ ــُرواْ َوَجاِعــُل اّل ــِذيَن َكَف اّل
ـــَنُكْم ِفيَمـــا   ِإَىلَ يـَـــْوِم اْلِقَياَمـــِة ُمثّ ِإَيلّ َمـــْرِجُعُكْم فَـــَأْحُكُم بـَيـْ

 َتِلُفــونَ ُكنــُتْم ِفيـــِه ختَْ فلمــا�كــان�للنصــارى�نصــيب�مــا�) ٧٧( 

اتباعــــه،�كــــانوا�فــــوق�ال`Tــــود�إ)ــــي�يــــوم�القيامــــة،�وKــــا�كــــان� مــــن

اKســــلمون�أتبــــع�لــــه�مــــن�النصــــارى�كــــانوا�فــــوق�النصــــارى�إ)ــــي�

َولَــــْو قَــــاتـََلُكُم الّــــِذيَن كَفــــُرواْ  ���� :يــــوم�القيامــــة�،�قــــال�تعــــا)ى
ـــُدوَن َولِ  يّـــاً َوَال نصـــريا ولـــو قَـــاتـََلُكُم َلَولّـــُواْ األْدبَـــاَر ُمثّ َال جيَِ

ـــُدوَن َولِيّـــاً َوَال َنِصـــرياً    الّـــِذيَن كَفـــُرواْ َلَولّـــُواْ األْدبَـــاَر ُمثّ َال جيَِ
فهـــــــــذا�خطـــــــــاب�للمـــــــــؤمنWن�الـــــــــذين�قـــــــــاموا�بحقـــــــــائق�) ٧٨( 

                                                 
 ٥٥سورة�آل�عمران�ية�) ٧٧(

 .٢٣،  ٢٢سورة�الفتح�ية��) ٧٨(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ــــــــــــال�تعـــــــــــا)ى� ـــــــــــَة  ���� :�يمـــــــــــان�ظـــــــــــاهرا�وباطنـــــــــــا�،�قـ ِإّن اْلَعاِقَب
لِْلُمّتِقني )٧٩(  

 اْلَعاِقَبُة لِلتّـْقَوىوَ  ���� :قال�تعا)ى    العاقبـة�3ـي�الـدنيا�) ٨٠( 

قبــــل�خــــرة�Dنــــه�ذكــــر�ذلــــك�عقــــب�قصــــة�نــــوح�وصــــVaه�ع ــــي�

تِْلـَك ِمـْن أَنـْبَـاِء اْلَغْيـِب نُوِحيَهـا إِلَْيـَك  ���� :قومه�قال�تعـا)ى
َمــا ُكنــَت تـَْعَلُمَهــا أَنــَت َوَال قـَْوُمــَك ِمــن قـَْبــِل َهـــََذا فَاْصــِربْ 

 ُمّتِقنيِإّن اْلَعاِقَبَة لِلْ أي�عاقبة�النصـر�لـك،�كمـا�قـال� )٨١(

وان  ����:نــــــوح�عليـــــــه�الســـــــEم�ومـــــــن�أمــــــن�معـــــــه،�وقـــــــال�تعـــــــا)ي�
 تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شـيئا :قـال�تعـا)ى) ٨٢( 

                                                 
 ٤٩سورة�هود�ية�) ٧٩(

 ١٣٢سورة�طه�) ٨٠(

 ٤٩سورة�هود�ية�) ٨١(

 ١٢٥ية��–سورة�آل�عمران�) ٨٢(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ـــــْورِِهْم َهــــــََذا  ���� بـََلـــــَى ِإن َتْصـــــِربُواْ َوتـَتّـُقـــــواْ َويَـــــْأتُوُكْم ّمـــــن فـَ
اْلَمآلِئَكــِة ُمَســّوِمنيَ  ُميْــِددُْكْم رَّبُكــْم ِخبَْمَســِة آالٍف ّمــنَ  

وقـــــال�أخبـــــارا�عـــــن�يوســـــف�عليـــــه�الســـــEم،�أنـــــه�نصـــــره�) ٨٣(

قَــالَُواْ أَِإنّــَك ألنــَت يُوُســُف  ���� :بتقــواه�وصــVaه�فقــال��تعــا)ى
َنــآ ِإنّــُه َمــن  قَــاَل أَنَــْا يُوُســُف َوَهـــََذا َأِخــي قَــْد َمــّن اللّــُه َعَليـْ

 َر اْلُمْحِسِننييـَّتِق َوِيْصِربْ فإن الّلَه َال ُيِضيُع َأجْ  )٨٤ ( .  

يِـــا أَيـَّهـــا الّـــِذيَن آَمنـُـــَواْ إَن تـَتّـُقـــواْ اللّـــَه َجيَْعـــل  ���� :قــال�تعـــا)ى
ّلُكــْم فـُْرقَانـــاً َوُيَكّفــْر َعـــنُكْم َســـّيَئاِتُكْم َويـَْغِفــْر َلُكـــْم َواللّـــُه 

ُذو اْلَفْضـِل اْلَعِظـيمِ هـو�العـز�والنصـر� ::::    الفرقـانالفرقـانالفرقـانالفرقـانوووو )٨٥(  

                                                 
 ١٢٥سورة�آل�عمران�ية��) ٨٣(

 ٩٠ية��-سورة�يوسف�) ٨٤(

 ٢٩ية��-سورة�\نفال�) ٨٥(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 :قــال�تعــا)ى. فــرق�بــWن�الحــق�والباطــل�والنجــاة�والنــور�الــذي�ي

ـــُه ِمـــْن َحْيـــُث َال  ���� ومـــن يتـــق اهللا جيعـــل لـــه خمرجـــا َويـَْرزُْق
َحيَْتِسُب َوَمن يـَتَـوَّكْل َعَلى اللّـِه فـَُهـَو َحْسـُبُه ِإّن اللّـَه بَـاِلُغ 

أَْمرِِه َقْد َجَعَل الّلُه ِلُكّل َشْيٍء َقْدراً  )٨٦( 

ســــان�3ــــي�طاعــــة�ربــــه�،�وجــــود�اKصــــائب�بســــبب�تقصــــ��VWن    

ـــنُكْم  ���� :قـــال�هللا�تعـــا)ي�3ـــي�قصـــة�أحـــد� ِإّن الّـــِذيَن تـََولّـــْواْ ِم
يـَـــْوَم اْلتَـَقـــى اجلَْْمَعـــاِن ِإّمنـَــا اْســـتَـَزّهلُُم الّشـــْيطَاُن بِـــبَـْعِض َمـــا  

َكَسُبواْ  )٨٧(  

ــــال�تعـــا)ى      ـــْد َأَصـــْبُتْم  ���� :وقـ ـــا َأَصـــابـَْتُكْم ّمِصـــيَبٌة َق أََو َلّم
َها قـُْلُتْم َأّىنَ َهـََذا ُقْل ُهَو ِمـْن ِعنـِد أَنـُْفِسـُكْم ِإّن اللّـَه  ّمثْـَليـْ

                                                 
 ٢ية���-طEق�سورة�ال) ٨٦(

 ١٥٥سورة�آل�عمران�ية�) ٨٧(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

َعَلَى ُكّل َشْيٍء قَـِديرٌ َظَهـَر اْلَفَسـاُد  ���� :وقـال�تعـا)ى) ٨٨( 
ِيف اْلبَـّر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسـَبْت أَيْـِدي النّـاِس لِيُـِذيَقُهْم بـَْعـَض 

اّلِذي َعِمُلواْ َلَعّلُهْم يـَْرِجُعونَ  )٨٩(  

ـــــإن أَْعَرُضـــــواْ َفَمـــــا أَْرَســـــْلَناَك َعلَـــــْيِهْم  ���� :وقـــــال�تعـــــا)ى      ف
َحِفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالّ اْلَبَالُغ َوِإنّآ ِإَذآ أََذقْـَنا اإلنسان ِمّنا 
ُهْم َسـّيَئٌة ِمبَـا قَـّدَمْت أَيْـِديِهْم فـإن  َرْمحًَة َفرَِح َِا َوِإن ُتِصـبـْ

اإلنسان َكُفورٌ  )٩٠(  . 

ــــاَس َرْمحَــــًة َفرُِحــــواْ َِــــا َوِإن ����: تعــــا)ى�وقــــال     ــــا الّن َوِإَذا أََذقْـَن
ُهْم َســــّيَئٌة ِمبـَـــا قَــــّدَمْت أَيْــــِديِهْم ِإَذا ُهــــْم يـَْقَنطُــــون  ُتِصــــبـْ 

                                                 
 ١٦٥سورة�آل�عمران�ية��) ٨٨(

 ٤١سورة�الروم�ية�) ٨٩(

 ٤٨سورة�الشورى�ية�) ٩٠(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

)٩١(  

أَْو يُوِبْقُهّن ِمبَا َكَسُبوا َويـَْعـُف َعـن َكثِـريٍ ���� :وقال�تعـا)ى      
)٩٢(  

َحَســَنٍة َفِمــَن اللّــِه َوَمـــآ ّمــآ َأَصــاَبَك ِمــْن ���� :وقــال�تعــا)ى     
َأَصاَبَك ِمن َسّيَئٍة َفِمـن نـّْفِسـَك َوأَْرَسـْلَناَك لِلنّـاِس َرُسـوًال 

وََكَفـــَى بِالّلـــِه َشـــِهيداً ولهـــذا�أمـــر�هللا�ســـبحانه�وتعـــا)ي�) ٩٣( 

 .وهو�طاعته��، اKؤمنWن�بثEث�أوامر�öتباع�ما�أنزل�إل`Tم�

يحصـل�لـه�نـوع�تقصــD��VWن�العبـد�بــد�أن:  االســتغفاراالســتغفاراالســتغفاراالســتغفار: : : : وثانيـاوثانيـاوثانيـاوثانيـا

 . وسرف�يزيله�Øستغفار�

 .  فEبد�من�انتظار�الوعد�من�الصVa:   الصربالصربالصربالصرب: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

                                                 
 ٣٦سورة�الروم�ية�) ٩١(

 ٣٤سورة�الشورى�ية�) ٩٢(

 ٧٩ية��-سورة�النساء�) ٩٣(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

.. فباستغفار�تتم�الطاعة�،�وبالص�Vaيتم�اليقWن�بالوعـد�     

ِإنّــا  ���� :وقــد�جمــع�هللا�ســبحانه�وتعــا)ي�بي�Tمــا�3ــي�قولــه�تعــا)ى
ــواْ ِيف احلَْ  ــْوَم يـَُقــوُم لََننُصــُر ُرُســَلَنا َوالّــِذيَن آَمُن ــاِة الــّدنـَْيا َويـَ َي

األْشـــــَهادُ وقـــــد�ذكـــــر�هللا�ســــــبحانه�وتعـــــا)ي�3ـــــي�كتابــــــه�) ٩٤( 

وكيــف�نجــاهم�بالصــ�Vaوالطاعــة�، قصــص�\نبيــاء�وأتبــاعهم�

ــــــــَرٌة الُْوِيل  ���� :فقـــــــال�تعـــــــا)ى َلَقــــــــْد َكـــــــاَن ِيف َقَصِصــــــــِهْم ِعبـْ
ـــَرَى َولَــــَِكن َتْصـــِديقَ  الّـــِذي  األْلَبـــاِب َمـــا َكـــاَن َحـــِديثاً يـُْفتَـ

ـــــْوٍم  ـــــِه َوتـَْفِصـــــيَل ُكـــــّل َشـــــْيٍء َوُهـــــًدى َوَرْمحَـــــًة ّلَق بـَـــــْنيَ َيَدْي
يـُْؤِمُنونَ  )٩٥(  

 

                                                 
 ٥١ية���-سورة�غافر�) ٩٤(

 ١١١ية��-سورة�يوسف�) ٩٥(



 
 
 

                                                                                                 ١٠٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

  خاتـمة البحث القيمخاتـمة البحث القيم
  -:نخرج�من�هذا�البحث�بفوائد�عظيمه�و�ي�

�و\ذىواKحــــــن� أن�مــــــا�يصــــــيب�اKــــــؤمنWن�مــــــن�الشــــــرور�    

وكــــذلك�مــــا�، دون�مــــا�يصــــيب�الكفــــار�والواقــــع�شــــاهد�بــــذلك�

بــــــــرار�3ــــــــي�هــــــــذه�الــــــــدنيا�دون�مــــــــا�يصــــــــيب�الفجــــــــار�يصــــــــيب�\ 

VWوالفساق�والظلمة�بكث. 

أن�مــــــا�يصــــــيب�اKــــــؤمنWن�3ــــــي�هللا�تعــــــا)ي�مقــــــرون�بالرضــــــا������

�Vaم�الرضــا�فمعــولهم�ع ــي�الصــTmحتســاب�فــإن�فــاØوع ــي�، و

فـإThم�، وذلك�يخفـف�عـ�Tم�ثقـل�الـبEء�ومؤنتـه�، Øحتساب�

، ق�والـــبEء�كلمـــا�شـــاهدوا�العـــوض�هـــان�علـــ`Tم�تحمـــل�اKشـــا

وإن�صــــVaوا�فكصــــ�Va، والكفــــار��رضــــا�عنــــدهم�و�احتســــاب

َوَال ����: قـــال�تعـــا)ى: وقـــد�نبـــه�تعـــا)ي�ع ـــي�ذلـــك�بقولـــه�، ال�Tــائم�
َِنُـــواْ ِيف ابِْتغَـــآِء اْلَقـــْوِم ِإن َتُكونـُــواْ تَـــْأَلُموَن فـــإُْم يَـــْأَلُموَن  



 
 
 

                                                                                                 ١١٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ونَ َكَمــــا تَــــْأَلموَن َوتـَْرُجــــوَن ِمــــَن اللّــــِه َمــــا َال يـَْرُجــــ )٩٦ (

وامتاز�اKؤمنWن�برجاء�\جر�والزلفـي�مـن�، فاش�Vكوا�3ي�\لم�

 .هللا�تعا)ي�

أن�اKــــــــؤمن�إذا�أوذي�3ــــــــي�هللا�تعــــــــا)ي�فإنــــــــه�محمــــــــول�عنــــــــه�     

، بحسب�طاعته�وإخEصـه�ووجـود�حقـائق��يمـان�3ـي�قلبـه�

مـا�لـو�كـان�Úـ{tء�منـه�ع ـي�غWـVه�لعجـز��\ذىح£¢�يحمل�عنه�

فإنـــــه�، هللا�عـــــن�عبـــــد�اKـــــؤمن��وهـــــذا�مـــــن�دفـــــع، عـــــن�حملـــــه�

�من�البEء�
ً
وإذا�كان�بد�لـه�مـن�Úـ{tء�منـه�، يدفع�عنه�كثVWا

 . نتهؤ دفع�عنه�ثقله�وم

كــــان�، أن�اKحبــــة�كلمــــا�تمكنــــت�3ــــي�القلــــب�ورســــخت�فيــــه�     

، أذي�اKحــــــب�3ــــــي�رÍــــــ{�tمحبوبــــــة�مســــــتح ي�غWــــــ�Vمســــــخوط�

ح£ــ¢�قــال�قــائلهم�، واKحبــون�يفتخــرون�عنــد�أحبــا Tم�بــذلك�

 .ءني�أن�نلت�t¹بمساءة�لقد�سرني�أني�خطرت�ببالكلíن�سا

                                                 
 .  ١٠٤ية��-رة�النساء�سو ) ٩٦(



 
 
 

                                                                                                 ١١١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

الــذي�ابــتEؤه�لحبيبــه�، فمــا�الظــن�بمحبــة�اKحبــوب�\ع ــى     

 .رحمة�منه�له�وإحسان�إليه�

أن�ما�يصيب�الكفار�والفجار�واKنافقWن�من�العـز�والنصـر�     

VـWن�بكثWبــل�بـاطن�ذلــك�ذل�، والجـاه�دون�مــا�يحصـل�للمــؤمن

الظــــــاهر�خEفــــــه�قــــــال�الحســــــن��وإن�كــــــان�3ــــــي، وكســــــر�وهــــــوان

وطقطقـــت� Tـــم�، إThـــم�وإن�هملجـــت� Tـــم�الaـــVاذين: رحمـــه�هللا

البغــــال�إن�ذل�اKعصــــية�لفــــي�قلــــو Tم،�أبــــي�هللا�إ�أن�يــــذل�

 .من�عصاه

أن�ابتEء�اKؤمن�كالدواء�له�يستخرج�منه�\دواء�ال£ـ�tلـو�     

، وأنزلـــــــت�درجتـــــــه، أو�نقصـــــــت�ثوابـــــــه، ه�بقيـــــــت�فيـــــــه�أهلكتـــــــ

تEء�وØمتحـــان�مـــن�تلـــك�\دواء�ويســـتعد�بـــه�فيســـتخرج�Øبـــ

ومعلـــــــوم�أن�وجـــــــود�هـــــــذا�خWـــــــ�V، وعلـــــــو�اK¤�لـــــــة، لتمـــــــام�\جـــــــر

للمـــؤمن�إن�أمـــره�كلـــه�لـــه�خWـــ�Vولـــيس�ذلـــك�Dحـــد�إ�للمـــؤمن�

�لـــه
ً
وإن�أصـــابته�ضــــراء�، إن�أصـــابته�ســـراء�شـــكر�فكــــان�خWـــVا



 
 
 

                                                                                                 ١١٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

فهــــذا�ØبــــتEء�مــــن�تمــــام�نصــــره�)  ٩٧" (صــــ�Vaفكــــان�خWــــVا�لــــه�

ولهـــــذا�كـــــان�أشـــــد�النـــــاس�بـــــEء�\نبيـــــاء�ثـــــم�، وعـــــزه�وعاقبتـــــه

فــإن�كــان�،يبت ــي�اKــرء�حســب�دينــه�، \قــرب�إلــ`Tم�فــاDقرب

وإن�كــــان�3ــــي�دينــــه�رقــــه�، 3ــــي�دينــــه�صــــEبة�شــــدد�عليــــه�الــــبEء

خفــــف�عنــــه�و�يــــزل�الــــبEء�بــــاKؤمن�ح£ــــ¢�يمÜــــ{�tع ــــي�وجــــه�

 \رض�وليس�عليه�خطيئة�

عــــــدوه�أن�مــــــا�يصــــــيب�اKــــــؤمن�3ــــــي�هــــــذه�الــــــدار�مــــــن�إدالــــــة�     

أمـــــر�زم�، وأذاه�لـــــه�3ـــــي�بعـــــض�\حيـــــان�، وغلبتـــــه�لـــــه�، عليـــــه

و\مـــراض�، وهـــو�كـــالحر�الشـــديد�والaـــVد�الشـــديد، بـــد�منـــه�

فهـــــــــــذا�أمـــــــــــر�زم�للطبيعـــــــــــة�والنشـــــــــــأة�.. والهمـــــــــــوم�والغمـــــــــــوم�

م�Kـا�اقتضـته�ح£ـ¢�ل|طفـال�وال�Tـائ، �نسانية�3ي�هذه�الدار�

والنفع�، شر�،�فلو�تجرد�الخ�VWعن�الحكمة�أحكم�الحاكمWن

لكــان�عــالم�غWــ�Vهــذا�العــالم�.. واللــذة�عــن�\لــم�، عــن�الضــر�

                                                 
 . ٥٩رياض�الصالحWن�باب�الص�Vaص�) ٩٧(



 
 
 

                                                                                                 ١١٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ة�ال£ــ�tيمWــ��ونشــأة�أخــري�غWــ�Vهــذه�النشــأة�،�ولفاتــت�الحكمــ

لَِيِميـــَز  ����:  Tــا�بــWن�الخWــ�Vوالشـــر،�والنفــع�والضــر،�قـــال�تعــا)ي
اللّـــُه اْخلَِبيـــَث ِمــــَن الطّيّـــِب َوَجيَْعـــَل اْخلَِبيــــَث بـَْعَضـــُه َعلَــــَى 

يعـــــاً فـََيْجَعلَـــــُه ِيف َجَهـــــّنَم أُْولَــــــَِئَك ُهـــــُم بـَْعـــــٍض فـَيَـ  رُْكَمـــــُه مجَِ
اْخلَاِسُرون )٩٨(  

وقهــــرهم�وكســــرهم�، ابــــتEء�اKــــؤمنWن�بغلبــــة�عــــدوهم�لهــــم�     

�يعلمهـــــا�ع ـــــي�التفصـــــيل�إ�، أحيانــــا�فيـــــه�حكمـــــة�عظيمـــــة�

 :م�Tا� ���� هللا

وافتقـــارهم�، وانكســـارهم�لـــه، اســـتخراج�عبـــوديTUم�وذلهـــم��     

 .وسؤاله�نصرهم�ع ي�عدوهم، إليه

 .ين�قاهرين�غالبWن�لبطروا�وأشروالو�كانوا�دائما�منصور      

و�، ين�مغلـوبWن�Kـا�كانـت�للـدين�قائمـةولو�كانوا�دائما�مقهور      

                                                 

 .   ٣٧ية��-سورة�\نفال��)٩٨(



 
 
 

                                                                                                 ١١٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 .كانت�للحق�دولة

فاقتضت�حكمته�سبحانه�وتعا)ي�أن�صرفهم�بWن�غلـ�Tم�تـارة�     

وأنــــابوا�، ضـــرعوا�إ)ـــي�ر Tـــم�فـــإذا�غلبــــوا�ت، وكـــوThم�مغلـــوبWن�تـــارة�

وThـوا�، وأمـروا�بـاKعروف، وإذا�غلبوا�أقـاموا�دينـه�وشـعائره�،إليه

 .ونصروا�أولياءه�، وجاهدوا�عدوه�، عن�اKنكر�

قـاهرين�لـدخل�معهـم�، صـورين�غـالبWنأThم�لـو�كـانوا�دائمـا�من     

ولـــــــو�كـــــــانوا�، ����ومتابعـــــــة�الرســـــــول�، مـــــــن�لـــــــيس�قصـــــــده�الـــــــدين�

فاقتضــــــت�، ا�لــــــم�يــــــدخل�معهــــــم�أحــــــدمغلــــــوبWن�دائمــــــ�مقهــــــورين

فيتمWـ��، وعل`Tم�تارة�، الحكمة��لهية�أن�كانت�لهم�الدولة�تارة�

 .ومن�ليس�مراده�إ�الدنيا�والجاه�، بWن�من�يريد�هللا�ورسوله�

�تكميل�عبوديTUم�ع ي�      �يحب�من�عباده �وتعا)ي أنه�سبحانه

� �والضراء �.. السراء �والبEء �العافية �حال �إ، 3ي �حال دالة�و3ي

� �و�Tد�Tم �ويخلصهم �يمحصهم �عل`Tم �غزوة�عدوهم �3ي كما

َوَال َُِنوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَنـُْتُم األْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ���� :قال�تعا)ىأحـد،�
ّمْؤِمِنَني ِإن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمّس اْلَقْوَم قـَرٌْح ّمثـُْلُه َوتِْلَك 



 
 
 

                                                                                                 ١١٥ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

ِس َولِيَـْعَلَم الّلُه اّلِذيَن آَمُنوْا َويـَّتِخَذ األيّاُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ الّنا
ِمنُكْم ُشَهَدآَء َوالّلُه َال حيُِّب الظّاِلِمَني َولُِيَمّحَص الّلُه اّلِذيَن 
آَمُنوْا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَّنَة َوَلّما يـَْعَلِم 

ْم َويـَْعَلَم الّصاِبرِيَن َوَلَقْد ُكْنُتْم َمتَنّـْوَن الّلُه اّلِذيَن َجاَهُدوْا ِمنكُ 
اْلَمْوَت ِمن قـَْبِل أَن تـَْلَقْوُه فـََقْد رَأَيـُْتُموُه َوأَنـُْتْم تَنظُُروَن َوَما 
ُحمَّمٌد ِإّال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الّرُسُل أَفإن ّماَت أَْو قُِتَل 

َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضّر الّلَه  انـَْقَلْبُتْم َعَلَى أَْعَقاِبُكمْ 

َشْيئاً َوَسَيْجزِي الّلُه الّشاِكرِينَ  )٩٩(  . 

 

 

����  ����  ����  ����  ���� 
 

                                                 

 ١٤٤:  ١٣٩سورة آل عمران اآليات من ) ٩٩(



 
 
 

                                                                                                 ١١٦ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 املراجع

 . القرآن�الكريم� )١

٢( �VـــــWابـــــن�كث�VWاث�العربـــــي�للطباعـــــة��–مختصـــــر�تفســـــVدار�ال�ـــــ

 . والنشر��

  –طبعــــــة�اKكتــــــب�ØســــــEمي��–ريــــــاض�الصــــــالحWن�للنــــــووي� )٣

VWلبنان��–وت�ب. 

طبعـــــة�اKكتـــــب��–الخطيـــــب�التVaيـــــزي��–مشـــــكاة�اKصـــــابيح� )٤

 . لبنان��–بVWوت��–�سEمي�

 .صحيح�البخاري  )٥

 .دار�ابن�الهيثم�بالقاهرة_ س¤ن�ال�Vمذي� )٦

مطبعــــة�دار�_ بشــــرح�الســــيوطي�والســــندي�_ ســــ¤ن�النســــائي� )٧

 .م�١٩٩٩الحديث�بالقاهرة�

طبعـــــــة�الهيئـــــــة�العامـــــــة��–صـــــــحيح�مســـــــلم�بشـــــــرح�النـــــــووي� )٨

 . شئون�اKطابع�\مVWية�بالقاهرة�ل

�–للشـــــيخ�محمـــــد�يوســـــف�الكنـــــدهلوي��–حيـــــاة�الصـــــحابة� )٩

 . لبنان��–بVWوت��–طبعة�دار�اKعرفة�



 
 
 

                                                                                                 ١١٧ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

طبعــة�دار�الغــد�العربــي�بالقــاهرة��-للــذه���t–تــاريخ��ســEم� )١٠

 . 

الشـيخ�محمـد��–سبل�الهـدي�والرشـاد�3ـي�سـVWة�خWـ�Vالعبـاد� )١١

ع ــــــــي�طبعــــــــة�اKجلــــــــس�\ �–يوســــــــف�الصــــــــالÊي�الشــــــــامي�

 .  للشئون��سEمية�اKسم�tبالسVWة�الشامية

دار��–بــــن�القــــيم��–إغاثــــة�اللهفــــان�مــــن�مكايــــد�الشــــيطان� )١٢

 .بالقاهرة��–الحديث�

 

 
 
 
 
 

****** 
 



 
 
 

                                                                                                 ١١٨ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

  فهرسال
 

   الصفحة الموضــوع

 ..................................................مقدمة 

 .......................سلمالدعوة إلي اهللا مسئولية كل م

 ).........................عليهم السالم ( ـ بعثة األنبياء

 .......................ـ من ترك الجهد ُيحرم من الهداية

 .....................ـ ما هو الشيء الذي ُيسمى الدين؟

 ....................................ـ ال تغفل عن الدعوة

 ................................اذا ُيريد اهللا مناـ ننظر م

 ..........................ـ الشفقة والرحمة علي العصاة

 .....................ـ ال نتأثر باألحوال وننشغل باألعمال

٣ 

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٨ 

٢٢ 



 
 
 

                                                                                                 ١١٩ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ..........................................ـ فكر المنافق 

 ..............................ـ بالمجاهدة تأتي المكاشفة

 .............................ـ الفرق بين المسلم والداعي

 ...........................................ـ الوقت غالي

 !!!!........................................ـ من للدين ؟

 .....................يناشد ربه ����ـ في غزوة بدر النبي 

 ..............................ل المقصدـ التضحية من أج

 !!!........................................ـ لماذا ُبعثنا ؟

 !!!...........................................ـ ال نيأس 

 .......................................ـ فتنة خلق القرآن

 ...................ـ التتار وتسلطهم علي ديار المسلمين

 ....................................ـ معية اهللا مع الداعي

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٥ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٦ 

٢٧ 

١٨ 

٣٦ 

٤٢ 

٤٣ 



 
 
 

                                                                                                 ١٢٠ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 .....خطة عالمية لنشر الدين) اليتيم ( ـ اهللا أعطى النبي

 ...............................ـ المسلم في ميدانه كاألسد

 ..................................ـ نرفض ما رفضه نبينا

 .............وال تجار، ولكن دعاة  ـ لسنا زراع وال صناع

 )..........................الصبر والتقوي ( ـ زاد الداعي 

 ..................................ـ ال نتيقن علي األسباب

 ........................ـ الذي يوصل نداء دعوتنا هو اهللا

 ........................ـ نضحي بحوائجنا من أجل الدعوة

 ..................................   ـ مع الحيرة تأتي الحيلة

 ................. ـ اليقين وسيلة االستفادة من خزائن اهللا

  .......................ـ أثر جهد النبوة علي دائرة النبوة

 ...............................ـ نتشرف بما شرفنا اهللا به

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٥٢ 

٥٢ 

٥٤ 

٥٤ 

٥٥ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٦١ 



 
 
 

                                                                                                 ١٢١ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ............... ، والكشف بقدر الجهدـ الهداية بقدر الجهد

 ......................ـ أعمال اإلنسان تابعة لمقصد حياته

 ........................................ـ الخلق عباد اهللا 

 ................................ـ نتجول باإليمان واليقين

 ......................ـ الذي عنده النور الناس تتأثر منه

 .....................................ـ كم قوة في األعمال

 ..ـ بقدر ما نحصل عليه من أعمال صالحة تتنور أرواحنا

 !!!!..............................ـ هل بكينا مثل الخادم ؟

 ................................ـ قصة الطفل بائع الحلوي

.............................    ......ـ اإلحساس بالمسئولية

 ..................ـ نسينا أننا مسئولون عن هداية الناس

 ......................ـ ختمت النبوة ولم يختم جهد النبوة

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧٢ 



 
 
 

                                                                                                 ١٢٢ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ...........................................ـ ماهو الظلم؟ 

 ............................ـ أصبحت عواطفنا غير قرآنية

 ..........ـ ماذا لو رجعت األمة إلى مقصدها ووظيفتها ؟ 

 ............................ـ المعصية الكبري ترك الدعوة

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

 الغيبية ألهـل اإليمــان في نصرة اهللا  البحـث القيـم البـن القيم

 .......................................بين يدي البحث_

 ......نصرة اهللا الغيبية ألهـل اإليمــان علـى الديـن الكامــل_ 

 ................................من هم أهل النعيم ؟  _

 ...............ئدة عن الصوابمنشأ الظنون الكاذبة الحا_ 

 .....عبد بنفسه ودينه واعتقادهحسن ظن ال: األمر األول _ 

٧٨ 

٧٨ 

٨٣ 

٨٣ 

٨٨ 

 ـ٨٨



 
 
 

                                                                                                 ١٢٣ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ال يؤيد صاحب الدين اعتقاده أن اهللا: نياألمر الثا_ 

 ........النعيم  هو الجهل بحقيقة: ومنشأ هذين األمرين _ 

 .............................................جهل العبد_ 

 ............................................واجبات القلب

  ....ن يزيد وينقصأن اإليما: ومذهب أهل السنة والجماعة

ـــده حســـب إيم ـــه الخاصـــة مـــع أهـــل اواليـــة اهللا لعب ـــه ومعيت ن

 إليمانا

ــوع الثــاني    :...............بوعــد اهللالــذين ال يثقــون : والن

 .......لمؤمنين ؟ غير ا هل يجوز أن نطلب النصرة من

 ....................................خاتمة البحث القيم

٨٨ 

٨٩ 

٩٠ 

٩١ 

٩٤ 

- 

٩٤ 
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                                                                                                 ١٢٤ 
  )من أقوال الشيخ  عبد الوهاب (فرضية الدعوة إلى اهللا 

 ..................................................المراجع

 .................................................الفهرس
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  تليفون المؤلف
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