


            
    

ِ  ة ب  ة ب  مي  مي  ل  ل  ة اإلس  ة اإلس  ع  ع  اصتام  اصتام     ِ  ظت   ةةر  ر  و  و  ة اظتن   ة اظتن   ن  ن  ي   ي   ظت
 كلية الِعوة وأصول الِين       
 ِعوةقسم ال                    

 
 

 بن زتيِ عبِ هللاجهود الشيخ 
 يف الِعوة إىل هللا تعاىل

  

  إعداد الطالب:إعداد الطالب:
 دمحم بن حسُت حيي الشيعاين

  الدكتور:الدكتور:األستاذ األستاذ   شراؼ فضيلةشراؼ فضيلةإإ
 ِ الرحيم بن دمحم اظتغذويعب

  كأصوؿ الدينكأصوؿ الدين  الدعوةالدعوةبكلية بكلية األستاذ األستاذ 
  ى6241- ى6241
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 ُ 

 
إف اٟتمد هلل, ٨تمده, كنستعينو, كنستغفره, كنستهديو, كنعوذ ابهلل من 
شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده هللا فبل مضل لو, كمن يضلل 

لو, كأشهد أف ٤تمدنا فبل ىادم لو, كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك 
 عبده كرسولو.

قاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا اَّللَّى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٘تىيوتينَّ ًإالَّ 
كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى{

(ُ). 

ا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مًٌن نػٍَّفسو  كقاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهى
ةو  كىًثَتنا كىًنسىاء كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى الًَّذم   الكىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىا كىاًحدى

ـى ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا{ ا  .(ِ)تىسىاءليوفى بًًو كىاألىٍرحى
 ًديدنا سى  الكقاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىقيوليوا قػىوٍ 

ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىن ييًطٍع اَّللَّى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا 
 كبعد:  .(ّ)عىًظيمنا{

                                        
 (. َُِ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (. ُ, اآلية )ء( سورة النساِ)
 (.ُٕ-َٕ, اآلية )حااب( سورة األّ)
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 ِ 

كمن  عليهم السبلـفإف الدعوة إٔب هللا ىي كظيفة األنبياء كا١ترسلُت 
ء ىم الذين أثٌت عليهم اقتفى أثرىم, كاسنت بسنتهم إٔب يـو الدين, كىؤال

٦تًٌَّن دىعىا ًإٔبى هللا كىعىًملى صىاًٟتنا كىقىاؿى ًإنًٍَّت ًمنى  الرهبم بقولو: }كىمىٍن أىٍحسىني قػىوٍ 
 .(ُ)اٍلميٍسًلًمُتى{

فقاـ هبا من بعدىم الصحابة كالتابعوف, كاألئمة الراشدكف كال زاؿ 
يهتدم بنورىا ما دامت السماكات كاألرض,  -ْتمد هللا-سبيلها قائمنا 

اٟتائركف, كيرشد هبداىا الضالوف, كينعم بضبلؿ أمنها كٖتقيق مقاصدىا 
 ا١تسلموف ُب مشارؽ األرض كمغارهبا. 

كمن ىذه الدعوات ا١تباركة الدعوة اإلصبلحية اليت قاـ هبا شيخ 
 اليت ج رٛتو هللااإلسبلـ دمحم بن عبد الوىاب 

كاف ٢تا أثر عظيم ُب العآب ددت لؤلمة اإلسبلمية ما اندرس من دينها, ك 
اإلسبلمي من نواحي ٥تتلفة, كمن أبرز علماء ىذه الدعوة كأعبلمها العبلمة 

الذم حباه هللا علمنا كاسعنا, كفهمنا رزتو هللا بن دمحم بن زتيِ  عبِ هللاالشيخ: 
دقيقنا, كذكاءن كبصَتة, فقاـ ابلدعوة إٔب هللا, كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن 

رص على توعية األمة كتعريفها ابألخطار احملدقة هبا, كالتفاعل مع ا١تنكر, كح
- قضاَي األمة كبذؿ اٞتهد ُب منفعتها, كالوقوؼ بوجو أعدائها, كحرٌم بنا

                                        
 (. ّّ( سورة فصلت, اآلية )ُ)
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 ّ 

بصَتة كاليت ىي سَت على منهاجهم كندعو إٔب هللا على أف ن -معاشر الدعاة
 من سلف كترؾ سبيل من ابتدع. اتباع

 : موضوع البحث الأو 
أحد علماء ىذا لكونو بن ٛتيد  عبد هللااٞتهود الدعوية للشيخ دراسة 

العصر كأحد ركاد الًتبية كالتدريس حيث ٗترج على يديو ثلة من العلماء 
بن  عبد هللاكالدعاة كطلبة العلم, كاالستفادة قدر اإلمكاف من منهج الشيخ 

 ٛتيد ُب الدعوة إٔب هللا كالًتبية. 
 ب اختياره اثنًيا: أمهية اظتوضوع وأسبا

 من أىم أسباب اختيار اظتوضوع ورغبيت الكتابة فيو ما يلي: 
الدعوية الكثَتة  هبن ٛتيد العلمية, كجهود عبد هللامكانة الشيخ  -ُ

 .ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليم كالقياـ ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر تواسهاممك 
بن  بد هللاعكقتنا اٟتاضر إٔب معرفة طريقة الشيخ  حاجة الدعاة ُب -ِ

 ٛتيد ُب الدعوة إٔب هللا, كالتعريف ٔتنهجو الدعوم القائم على العلم كالبصَتة.
 ُب الدعوة إٔب هللا.  عبد هللاالتعريف أبساليب ككسائل الشيخ  -ّ

بن ٛتيد  عبد هللاقلة التناكؿ العلمي ٞتوانب الدعوة عند الشيخ  -ْ
 ك٤تاكلة إبرازىا كالكتابة ا١تتخصصة فيها. 

حث حلقة ُب سلسة البحوث كالدراسات اليت تتناكؿ أف ىذا الب -ٓ
أبرز اٞتهود الدعوية لعلماء الدعوة اإلصبلحية كتسلط الضوء على جهودىم 
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 كإخبلصهم.

 اثلثًا: أىِاف البحث
 للبحث أىداؼ يسعى الباحث إلبرازىا كبياهنا كمنها: 

 اإلصبلحية ُب ميداف الدعوة إٔب هللا.  الدعوة بياف أثر -6
بن ٛتيد الدعوية من خبلؿ  عبد هللاد الشيخ التعريف ّتهو  -4

استعراض شامل ٟتياتو, كمناصبو, ككظائفو, كقيامو ابلقضاء, كاإلفتاء, 
 كالتدريس, كرائستو للعديد من ا١تؤسسات الدعوية اب١تملكة. 

 بن ٛتيد.  عبد هللادراسة اآلاثر الدعوية للشيخ  -3

لعاملُت كمنهم ٔتناىج العلماء ا اإلسهاـ ُب توعية األمة كتبصَتىا -2
بن ٛتيد من خبلؿ عرض اٞتهود العلمية كالدعوية كالًتبوية  عبد هللاالشيخ 

 لو. 

بياف الوسطية كاالعتداؿ لعلماء الدعوة ا١تباركة من خبلؿ أحد  -5
 بن ٛتيد.  عبد هللارموزىا كىو الشيخ 

 رابًعا: تساؤالت البحث 
 جابة عن اسأسللة التالية: لإلسعيت 

 بن ٛتيد ككيف كانت نشأتو كبداَيتو؟.  عبد هللامن ىو الشيخ  -6
 بن ٛتيد كما مصادرىا؟. عبد هللاما مفاىيم الدعوة لدل الشيخ  -4

 بن ٛتيد ُب الدعوة؟.  عبد هللاما منهج الشيخ  -3
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 بن ٛتيد كما جهوده فيو؟.  عبد هللاكيف كاف احتساب الشيخ  -2

 بن ٛتيد؟.  عبد هللاموضوعات الدعوة عند الشيخ ىي ما  -5

 عبد هللارز األساليب كالوسائل اليت استخدمها الشيخ أبىي ما  -1
 بن ٛتيد ُب دعوتو؟. 

بن ٛتيد ُب الدعوة كالعقيدة  عبد هللاأبرز مؤلفات الشيخ ىي ما  -1
 كالفقو؟. 

 خامًسا: حِود البحث 
للباحث حِود يلتزم هبا يف حبثو من دون إسهاب أو اختصار ومن 

 أىم ملمح ىذه اضتِود البحثية ما يلي: 
بن ٛتيد حسب اإلمكاف  عبد هللابراز اٞتهود الدعوية للشيخ إ -6

 كما يتوفر من معلومات. 

بن ٛتيد ذات  عبد هللااالقتصار ُب الدراسة على مؤلفات الشيخ  -4
 العبلقة ابلدعوة كاستعراض اآلاثر ا١تًتتبة عليها مراعاة للتخصص العلمي.

 سادسا: الِراسات السابقة 
بن  عبد هللاالشيخ جهود ليت تناكلت ابلنسبة للدراسات السابقة ا
 ٛتيد فيمكن أف تنقسم إٔب قسمُت: 

  .القسم اسأول: )الِراسات اصتامعية(
سجلت عدده من الرسائل اٞتامعية حوؿ جوانب علمية متنوعة عن 
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 ٔ 

 كمن ىذه الرسائل:  -ماعدا ٣تاؿ الدعوة-بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ 
بن ٛتيد ُب الفقو,  د هللاعبالشيخ  آراء :رسالة دكتوراه بعنواف -ُ

للباحث: دمحم ا١تقرف, ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية, للعاـ الدراسي 
 ىػ.ُِْٓ
بن ٛتيد ُب تقرير  عبد هللاجهود الشيخ  :رسالة ماجستَت بعنواف -ِ

ة اإلماـ دمحم بن سعود عقيدة السلف الصاّب, للباحثة: ابتساـ اللهيم, ّتامع
 ىػ.ُِْٔالدراسي , للعاـ اإلسبلمية

بن  عبد هللااآلراء الًتبوية عند الشيخ  :رسالة ماجستَت بعنواف -ّ 
ٛتيد, للطالب: عبد الرٛتن الناشرم ّتامعة أـ القرل للعاـ الدراسي 

 ىػ. ُِْٔ
 : )الًتاكمات العلمية ا١تتنوعة(. القسم الثاين

 كىي على عدة أنواع: 
مع ترٚتة مفصلة عن كتب تراجم عامة: تناكلت تراجم آلخرين   -6

 بن ٛتيد كمنها:  عبد هللاحياة الشيخ 
بن عبد الرٛتن  عبد هللاكتاب علماء ٧تد خبلؿ ٙتانية قركف, للشيخ 

ككتاب ركضة الناظرين عن علماء ٧تد كحوادث السنُت, حملمد  (ُ)البساـ,

                                        
 (. ّْٗ-ُّْْ/كف, )( علماء ٧تد خبلؿ ٙتانية قر ُ)
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ا١تبتدأ كا٠ترب لعلماء ُب القرف الرابع عشر, إلبراىيم ك ( ُ)بن عثماف القاضي,
 . (ِ)دمحم السيف بن

 مقاالت كْتوث صحفية:  -ِ
بن  عبد هللابن ٛتيد ١تعإب الشيخ صاّب بن  عبد هللامقاؿ عن الشيخ 

ٛتيد ُب ٣تلة الدارة, العدداف الثالث كالرابع, السنة الرابعة كالعشركف 
 ىػ. ُُْٗ
 بن ٛتيد:  عبد هللاندكات علمية عن الشيخ  -ّ

بن ٛتيد ألقاىا  عبد هللالشيخ ندكة: اإلبداع كالتحديث ُب فكر ا
بن ٛتيد ٔتناسبة حفل تكرًن كالداه ضمن  عبد هللامعإب الشيخ صاّب بن 

فعاليات االحتفاؿ ابختيار مكة ا١تكرمة عاصمة للثقافة بتاريخ 
ىػ(. كقد طبعت ىذه الندكة فيما بعد ككزعتها اجمللة العربية ُِْٔ/َُ/ِْ)

 ىػ(. ُِْٕلعاـ )ُب شكل كتيب صغَت ضمن ملحق عدد صفر ل
 سابًعا: منهج البحث 

 استعاف الباحث ُب كتابتو ٢تذا البحث ٔتنهجُت ٫تا: 
 : اظتنهج الوصفي: الأو 

                                        
 (. ِٓٓ/( ركضة الناظرين, )ُ)
 .(َُّ-َِْٓ/( ا١تبتدأ كا٠ترب, )ِ)
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, كما يتعلق هبا من د على دراسة كفهم اآلاثر الدعويةىذا ا١تنهج يساع
كٗتدـ  رٛتو هللا بن ٛتيد عبد هللاموضوعات متنوعة ذات صلة ابلشيخ 

 صميم البحث. 
 اظتنهج التحليلي: اثنًيا: 

كىذا ا١تنهج يقـو على ٖتليل ا١تعلومات كالنصوص اليت تتعلق ٔتوضوع 
بن ٛتيد, ٍب ٖتليلها, كاستخبلص ا١تعلومات ا١تفيدة ُب  عبد هللادعوة الشيخ 

 .موضوع الرسالة
 أنٍت اتبعت ا٠تطوات التالية ُب منهجي البحثي كىي:  مع مبلحظة

 ر رقم اآلية.عاكت اآلَيت إٔب سورىا مع ذك -أ
أما ُب ٗتريج األحاديث فإف كانت ُب الصحيحُت اكتفيت ابإلشارة 
إٔب مواطنها, كإف كانت ُب غَت٫تا فإنٍت أعاكىا إٔب ركاهتا مع إيراد حكم 

 العلماء عليها. 
 التعريف ببعض الكلمات الغريبة.  -ب
 . غَت ا١تشهورين التعريف ابألعبلـ -ج
فيها بذكر اسم  أكتفيل العلم كاإلحالة توثيق األقواؿ ا١تنسوبة ألى -د

فيها بذكر  أكتفياٞتاء كالصفحة إال إذا تكررت فإين الكتاب كا١تؤلف كرقم 
 االسم كالصفحة.

ـ اإلسهاب, كالًتكيا ُب موضوع -ىػ  إخبلؿ.البحث دكف تطويل أك  عد
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 االلتااـ بعبلمات الًتقيم كضبط ما ٭تتاج إٔب ضبط.  -ك
  عمل الفهارس الفنية. -ز

 اثمًنا: خطة البحث 
كفهارس  يشتمل البحث على مقدمة ك٘تهيد كأربعة أبواب كخا٘تة

 كذلك على النحو التإب: 
 : كتشمل :اظتقِمة

 موضوع البحث. : الأو 
 أ٫تية ا١توضوع كأسباب اختياره.اثنًيا: 
 أىداؼ البحث.اثلثا: 
 تساؤالت البحث.رابًعا: 

 حدكد البحث. خامًسا: 
 السابقة. الدراساتسادًسا: 
 منهج البحث.سابًعا: 
 خطة البحث.اثمًنا: 

 شكر كتقدير.اتسًعا: 
 كيتضمن مبحثُت: بن زتيِ والتعريف بو. عبِ هللاالتمهيِ: عصر الشيخ 

األحواؿ الدينية كالعلمية كالسياسية ُب النصف الثاين اظتبحث اسأول: 
 .من القرف الرابع عشر
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كيتضمن  .ٛتيد الشخصية بن عبد هللاحياة الشيخ اظتبحث الثاين: 
 سبعة مطالب: 

 نسبو ككنيتو. اظتطلب اسأول: 
 : مولده كنشأتو. اظتطلب الثاين

 أسرتو كصفاتو. اظتطلب الثالث: 
 طلبو للعلم كشيوخو كتبلميذه. اظتطلب الرابع: 
 : عقيدتو كمذىبو. اظتطلب اطتامس

 أعمالو ككظائفو. اظتطلب السادس: 
 الناس عليو. كفاتو كثناءاظتطلب السابع: 

بن زتيِ  عبِ هللاالباب اسأول: مفاىيم الِعوة لِى الشيخ 
 كيتضمن ثبلثة فصوؿ:  ومصادرىا.

ا كثبلثة  .الفصل اسأول: مقِمة تعريفية للِعوة كيتضمن ٘تهيدن
 مباحث:

 كيشتمل على:  التمهيِ
 التعريف ابلدعوة لغة كاصطبلحنا كحكمها.: الأو 

 تها.حاجة الناس إليها كأ٫تياثنًيا: 
 لدعوة كمفهومو ٢تا.لبن ٛتيد  عبد هللا: نظرة الشيخ اظتبحث اسأول
 بن ٛتيد ُب دعوتو.  عبد هللا: مصادر الشيخ اظتبحث الثاين
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 بن ٛتيد. عبد هللا: أىداؼ الدعوة عند الشيخ اظتبحث الثالث
بن زتيِ لقواعِ السلف  عبِ هللاالفصل الثاين: إيضاح الشيخ 

 تضمن ٙتانية مباحث: كي اظتنهجية يف الِعوة.
 : اإلخبلص. اظتبحث اسأول
 : العلم كالعمل بو. اظتبحث الثاين

 كترؾ االبتداع. تباعاالاظتبحث الثالث: 
 : تقدًن النقل على العقل. اظتبحث الرابع

 : التدرج ُب الدعوة كالبدء ابألىم فا١تهم.اظتبحث اطتامس
 : الوسطية كاالعتداؿ. اظتبحث السادس

 : القياـ ْتقوؽ كالة األمر.اظتبحث السابع
 : التحلي ابألخبلؽ اإلسبلمية.اظتبحث الثامن

بن زتيِ يف اسأمر بظتعروف  عبِ هللاالفصل الثالث: دور الشيخ 
ا كمبحثُت:  والنهي عن اظتنكر علمًيا وعملًيا.  كيتضمن ٘تهيدن

 : التعريف ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كأ٫تيتو كمكانتو. التمهيِ
بن ٛتيد العلمية ُب بياف األمر  عبد هللا: جهود الشيخ بحث اسأولاظت

 اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كأتصيل مسائلو. 
بن ٛتيد ُب ٖتقيق األمر  عبد هللاجهود الشيخ اظتبحث الثاين: 

 اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كحفظ اجملتمع. 
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 الباب الثاين: ويتضمن ثلثة فصول: 
بن زتيِ يف بيان عقيِة  عبِ هللالشيخ الفصل اسأول: جهود ا

ا كثبلثة مباحث:  السلف الصاحل.  كيتضمن ٘تهيدن
 كيتضمن:  التمهيِ

 التعريف بعقيدة السلف الصاّب كبياف أ٫تية الدعوة إليها. : الأو 
 التعريف ابإلٯتاف لغة كاصطبلحنا كبياف مكانتو كأ٫تية الدعوة إليو. :اثنيًا

 ُب الدعوة إٔب أركاف اإلٯتاف. بد هللاع: جهود الشيخ اظتبحث اسأول
بن ٛتيد ُب إيضاح مسائل  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث الثاين

 اإلٯتاف.
بن ٛتيد ُب التصدم للتيارات  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث الثالث

 الفكرية ا١تنحرفة.
بن زتيِ يف الِعوة إىل شرائع  عبِ هللاالفصل الثاين: جهود الشيخ 

ا كثبلثة مباحث:  كيم الشريعة.اإلسلم وحت  كيتضمن ٘تهيدن
 كيتضمن: مفهـو الشريعة لغة كاصطبلحنا كأ٫تيتها. التمهيِ

بن ٛتيد ُب الدعوة إٔب شرائع  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث اسأول
 اإلسبلـ كتطبيقها.

بن ٛتيد ُب الدعوة إٔب أركاف  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث الثاين
 ا كدكر ذلك ُب اإلصبلح. اإلسبلـ كأتصيله
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بن ٛتيد ُب التصدم للقوانُت  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث الثالث
 الوضعية كتدعيم القضاء الشرعي. 

الفصل الثالث: جهود الشيخ عبِ هلل بن زتيِ يف الِعوة 
ا كمبحثُت:  لألخلق اإلسلمية والًتبية عليها.  كيتضمن ٘تهيدن

 كيتضمن:  التمهيِ
 ف ابألخبلؽ كبياف أ٫تيتها كمكانتها. التعري: الأو 

 : التعريف ابلًتبية كبياف أ٫تيتها ُب حياة الداعية. اثنًيا
بن ٛتيد ُب الدعوة إٔب  عبد هللا: جهود الشيخ اظتبحث اسأول

 األخبلؽ اإلسبلمية كحث الناس عليها. 
 بن ٛتيد.  عبد هللا: دركس تربوية من حياة الشيخ اظتبحث الثاين

بن  عبِ هللاث: أساليب ووسائل الِعوة عنِ الشيخ الباب الثال
 كيتضمن فصلُت:  .زتيِ

 .بن زتيِ عبِ هللاالفصل اسأول: أساليب الِعوة عنِ الشيخ 
ا كسبعة مباحث:   كيتضمن ٘تهيدن

 كيتضمن:  التمهيِ
 التعريف ابألسلوب. : الأو 

 بن ٛتيد.  عبد هللا: بياف أ٫تيتو عند الشيخ اثنًيا
 اٟتكمة.: اظتبحث اسأول
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 : ا١توعظة.اظتبحث الثاين
 : اٞتداؿ كا١تناظرة. اظتبحث الثالث
 : الًتغيب كالًتىيب اظتبحث الرابع

 : القدكة اٟتسنة. اظتبحث اطتامس
 : ا١تثل كالقصة. اظتبحث السادس

 الصلة بوالة األمر. حسن : اظتبحث السابع
 بن زتيِ يف الِعوة. عبِ هللاالفصل الثاين: وسائل الشيخ 

ا كعشرة مباحث: كيت  ضمن ٘تهيدن
 كيتضمن:  التمهيِ

 التعريف ابلوسيلة كبياف الفرؽ بينها كبُت األسلوب.: الأو 
 بن ٛتيد.  عبد هللا: أ٫تية الوسائل عند الشيخ اثنًيا

 : اإلفتاء. اظتبحث اسأول
 : اإلمامة. اظتبحث الثاين

 : ا٠تطابة. اظتبحث الثالث
 : التدريس. اظتبحث الرابع

 : القضاء. طتامساظتبحث ا
 : التأليف. اظتبحث السادس

 : اإلنفاؽ. اظتبحث السابع
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 : بذؿ اٞتاه ١تساعدة الناس. اظتبحث الثامن
 : الرسائل كالردكد. اظتبحث التاسع

بن ٛتيد للمؤسسات  عبد هللا: انتساب الشيخ اظتبحث العاشر
 الدعوية اب١تملكة.

 غتال التلليف بن زتيِ يف عبِ هللاالباب الرابع: جهود الشيخ  
 كيتضمن ثبلثة فصوؿ:  والكتابة.

 بن زتيِ يف غتال العقيِة. عبِ هللاالفصل اسأول: جهود الشيخ 
 كيتضمن ثبلثة مباحث: 

 : ا١تطبوعات. اظتبحث اسأول
 : الرسائل كا١تقاالت. اظتبحث الثاين

 : التسجيبلت. اظتبحث الثالث
 غتال الفقو. بن زتيِ يف عبِ هللاالفصل الثاين: جهود الشيخ 

 كيتضمن ثبلثة مباحث: 
 ا١تطبوعات. اظتبحث اسأول: 

 : الرسائل كالردكد. اظتبحث الثاين
 ا١تخطوطات. اظتبحث الثالث: 

 بن زتيِ يف غتال الِعوة. عبِ هللاالفصل الثالث: جهود الشيخ 
 كيتضمن ثبلثة مباحث: 
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 : الكتب كا١تطبوعات. اظتبحث اسأول
 الردكد. : الرسائل ك اظتبحث الثاين

 : ا١تقاالت الصحفية. اظتبحث الثالث
 كتشتمل على ما يلي: اطتادتة: 

 : خبلصة البحث. الأو 
 : نتائج البحث. اثنًيا

 توصيات البحث. اثلثًا: 
 كتشتمل على:  الفهارس

 فهرس ا١تصادر كا١تراجع.  -أ

 فهرس احملتوَيت. -ب
 اتسًعا: شكر وتقِير

لعظيمة كآالئو اٞتسيمة فللو على نعمو ا -جل كعبل-الشكر للمؤب 
اٟتمد كا١تنة, ٍب أشكر القائمُت على جامعتنا ا١تباركة )اٞتامعة اإلسبلمية 
اب١تدينة ا١تنورة( على رعايتهم كعنايتهم فلهم مٍت الشكر كالتقدير, كأتقدـ 

 ابلشكر اٞتايل كالعرفاف لكل من: 
لس رئيس اجمل بن زتيِ عبِ هللاصاحل بن معإب الشيخ الدكتور:  -ُ

األعلى للقضاء, كإماـ كخطيب ا١تسجد اٟتراـ, كالذم اتبع معي خطوات 
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أبكؿ, كتبنيو للموضوع كبذؿ الوقت كاٞتهد ُب إثراء البحث  الالبحث أك 
 اب١تعلومات كا١تصادر فجااه هللا عٍت خَتنا كابرؾ ُب عمره كنفع بعلمو. 

عضو ىيئة  بن زتيِ عبِ هللابن  أزتِفضيلة الشيخ الدكتور:  -ِ
 تدريس ّتامعة أـ القرل. ال

عضو ىيئة  الفريح عبِ هللاصاحل بن فضيلة الشيخ الدكتور:  -ّ
 التدريس ّتامعة أـ القرل. 

مدير مكتب مدير  بن حسُت الشيعاين عبِ هللاسعادة األستاذ:  -ْ
 اإلعبلـ برابطة العآب اإلسبلمي. 

, كالذم كانت عبِ الرحيم بن دمحم اظتغذويفضيلة األستاذ الدكتور: 
 و جهود مباركة ُب إخراج ىذا البحث ابلصورة البلئقة. ل

كالشكر موصوؿ إٔب ا١تشايخ الفضبلء أعضاء ٞتنة ا١تناقشة فضيلة 
غازم بن غاام ا١تطَتم؛ رئيس قسم الدعوة, كفضيلة الشيخ  :الشيخ الدكتور

 كالذين تفضبل بقبوؿ مناقشة الرسالة, السحيمي عبد هللاعبيد بن  :الدكتور
ائها ٔتبلحظاهتم كأرائهم, كليعذرين من نسيتهم فاهلل لن ينسى كمن ٍب إثر 

معركفهم كحيسن صنيعهم معي, كلكل من قدـ ٕب أم عوف أك مساعدة على 
 إ٧تاز ىذا البحث فلهم جايل الشكر.
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 التمهيِ
 بن زتيِ والتعريف بو عبِ هللاعصر الشيخ 

 
 ويتضمن مبحثُت: 

والسياسية يف النصف  اسأحوال الِينية والعلمية اظتبحث اسأول:
 الثاين من القرن الرابع عشر

 بن زتيِ الشخصية عبِ هللااظتبحث الثاين: حياة الشيخ 
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 التمهيِ
 بن زتيِ والتعريف بو عبِ هللاعصر الشيخ 

 
إف ا١تتأمل ألحداث سقوط الدكلة السعودية األكٔب يبلحظ كّتبلء أف 

وهتا كبشاعتها قد مشلت ٤تاكلة القضاء على الدكلة السعودية األكٔب مع قس
اٞتانب العسكرم, لكنها ٓب ك  اٞتانبُت ا١تادم ا١تتمثل ُب السلطة اٟتاكمة

تقض على اٞتانب األىم؛ كىو اٞتانب الديٍت فقد رسخت ُب األذىاف 
مبادئ العقيدة السلفية الصافية, كبقيت رغم األىواؿ اليت مرت هبا حية ُب 

 .(ُ)النفوس
ة األكٔب ُب ا١تفهـو السياسي, إال أف دعوة فرغم اهنيار الدكلة السعودي

 .(ّ)بقيت متأصلة ُب نفوس الناس (ِ)الشيخ دمحم بن عبد الوىاب

                                        
 (. ُّٗالعجبلف, ) عبد هللا( انظر: حركة التجديد كاإلصبلح ُب ٧تد ُب العصر اٟتديث, لُ)
ين ىػ( كنشأ ُب أسرة دُُُٓ( ىو: دمحم بن عبد الوىاب بن سليماف بن مشرؼ التميمي, كلد ابلعيينة عـا )ِ)

كعلم, ٍب انتقل إٔب حرٯتبلء كمنها إٔب الدرعية حيث التقى ٔتؤسس الدكلة السعودية األكٔب اإلمـا دمحم بن سعود 
فاتفقا على نصرة الدعوة كاٞتهاد إلعبلء الدين, لو مؤلفات كثَتة منها: )كتاب التوحيد, كمسائل اٞتاىلية(, توُب 

(, كعنواف اجملد ُب اتريخ ٧تد, عثماف ُٖٔ-ُُِٓ/ـ )البسا عبد هللاىػ( انظر: علماء ٧تد, َُِٔعـا )
 (.ْٔ-ُِٕ/النجدم, )

 (. َُٓ( انظر: دراسات ُب اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, لعبد الرحيم عبدا٢تادم, )ّ)
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الناس يتطلعوف إٔب عودة اٟتكم السعودم الذم انصر الدعوة  كظلٌ 
اإلصبلحية ا١تباركة, كأصبح رمانا ٢تا, كعبلمة عليها, كعلى امتداد عصوره 

ودية األكٔب ٍب الدكلة السعودية الثانية كانتهاء ا١تتعددة مركرنا ابلدكلة السع
ابلدكلة السعودية الثالثة كاليت جاءت امتدادنا لتلك ا١تسَتة الرائدة, كعنواف 

 تكامل بُت ا١تاضي ا١تشرؽ كاٟتاضر الااىر.
رٛتو هللا  (ُ)٧تاح ا١تلك عبد العاياكقد كاف ٢تذا االمتداد أثر كبَت ُب 

هبدم الكتاب كالسنة, كالذم  ٘تسكوك لثالثة ُب أتسيس الدكلة السعودية ا
صاحبو أتييد علماء األمة ككقوفهم ّتوار الدعوة ا١تباركة كمسا٫تتهم ُب مسَتة 

 .(ِ) البناء كالتوحيد
كمافتئ ا١تلك عبد العايا يدعم ملكو ابلسَت ٓتطى اثبتة ٨تو ٖتقيق 

سك ابلدين ٨تن دعاة إٔب التم"ىذا ا٢تدؼ النبيل, فهو دائمنا ما كاف يقوؿ: 
 .(ّ)"ا٠تالص من كل بدعة, ٨تن دعاة إٔب العركة الوثقى

                                        
ـ )ُ) ىػ(, كنشأ فيها ٍب رحل مع كالده ُِّٗ( ىو: عبد العايا بن عبد الرٛتن بن فيصل آؿ سعود, كلد ابلرَيض عا

ـ )إٔب  ىػ(, كاستمر ُب جهوده حىت توحدت الببلد, فبويع ملكنا عليها ُُّٗالكويت ليعود منها إٔب الرَيض عا
الاركلي,  الدين ىػ( كدفن ابلرَيض. انظر: الوجيا, خَتُّّٕىػ(, توُب ابلطائف عـا )ُُُّٓب العـا )

 (. ُِٔ -َُِ(, كاتريخ ٧تد اٟتديث, ألمُت الر٭تاين, )ُٕ/ُ)
 (.َِْملكة العربية السعودية, سيد دمحم إبراىيم, )( اتريخ ا١تِ)
(, كالعبارة من نص ألقاه جبللة ا١تلك عبد العايا ُب اٟتفل الذم ِٔي الدين القابسي, )٤ت( ا١تصحف كالسيف, ّ)

 ىػ(.ُّْٖأقامتو أمانة العاصمة على شرفو ُب غرة ذم اٟتجة )
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كىو يشَت ُب كل مناسبة إٔب ىذا, ذاكرنا فضل هللا عليو كعلى أجداده 
 من قبل.

 كتركات ىذه اٞتهود ا١تباركة ُب أمرين ٫تا: 
 العناية أبمر التوحيد كالدعوة إٔب ٖتقيق العبادة خالصة هلل تعأب.  -ُ
التمسك ابلكتاب كالسنة, كالتحاكم إليها ُب سائر  الدعوة إٔب -ِ

 .(ُ)شؤكف اٟتياة
فقامت دكلتو على ٖتكيم الشريعة اإلسبلمية السمحة, كاٟتيلولة دكف 
ا١تساس ّتناب التوحيد أك النيل منو, كسعى ٞتعلها قائمة على النهج القوًن؛ 

 .(ِ)تدعو إٔب هللا على حجة ك٤تجة بينة ظاىرة أساسها الشرع اٟتكيم
كحرص ا١تلك عبد العايا على أف يكوف للعلماء دكرىم الفعاؿ ُب 
الدعوة إٔب هللا كاإلصبلح ُب اجملتمع, خاصة ُب إرساؿ العلماء كالدعاة 

 الشيخكطلبة العلم إٔب القرل كا٢تجر كا١تدف السعودية, فقاـ العلماء كمنهم 
ة السلفية ُب بن ٛتيد على بدكر ابرز ُب ٣تاؿ أتصيل مبادئ العقيد عبد هللا

, فازداد م ابلتدريس كأتليف الكتب النافعةنفوس الناس من خبلؿ قيامه
إقباؿ الناس على تعلم العلـو الشرعية, شجعهم على ذلك االىتماـ ا١تتواصل 

                                        
 (. ُِٖ-ُِٓا١تطوع, ) عبد هللاالدعوة اإلصبلحية, (, ك ّْ( دعوة دمحم بن عبد الوىاب, دمحم السلماف, )ُ)
 (.ُُٗ-ُُٖ( الدعوة اإلصبلحية ُب اٞتايرة العربية, دمحم الشثرم, )ِ)
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من قبل اٟتكاـ ككالة األمر ُب الببلد, كأتثرت بذلك الدكؿ اإلسبلمية 
اىر الشرؾ ابهلل, كصاحب كخصوصنا اجملاكرة منها, فاالت عنها كثَته من مظ

ىذا التوجو حركة كاسعة للتأليف فصنف العلماء ُب ذلك الرسائل كالكتاابت 
 الكثَتة.

ككاف لطبع الكتب اإلسبلمية كتوزيعها على الناس عظيم األثر ُب 
, كأعيد ودم كرفع مستول التعليم كالثقافةزَيدة الوعي الديٍت ُب اجملتمع السع
بن تيمية كمؤلفات أٛتد شيخ اإلسبلـ  طبع الكثَت من الكتب ككتب

الشيخ دمحم بن عبد الوىاب كخصصت لذلك ا١تياانيات كا١تبالغ الكافية, 
كحرص كالة األمر على أف تقدـ كلها ٣تاانن للمسلمُت داخل الببلد 

 .(ُ) كخارجها
لقد أثبتت التجربة السعودية ُب ٚتيع أدكارىا, أنو بتطبيق الشريعة كلو 

اإلمكانيات ا١تتاحة لكل ٣تتمع, ٯتكن أف يتحقق أكؿ  جائينا كُب حدكد
شرط من شركط اجملتمع اإلنساين, كىو األمن الفردم, األمن على النفس 
كا١تاؿ كالعرض.. بل ىو أكؿ شرط من شركط اجملتمع اإلنساين ٬تب توفره 

 .(ِ)للحديث عن تطور اجتماعي أك حضارم كىو ما كاف الشرؽ يفتقر إليو

                                        
 (.ُُ-ٕٛتادم بن علي, ) ,(, كأكائل ا١تطبوعات السعوديةٖٗ-ٖٖ( توحيد ا١تملكة, دمحم السلماف, )ُ)
 (. ُّٗانظر: السعوديوف كاٟتل اإلسبلمي, دمحم جبلؿ كشك, ) ِ()
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 ِّ 

 اظتبحث اسأول
اسأحوال الِينية والعلمية والسياسية يف النصف الثاين من القرن 

 الرابع عشر
 

ِينية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر.  اظتطلب اسأول: اسأحوال ال
 اظتطلب الثاين: اسأحوال العلمية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر

القرن  اظتطلب الثالث: اسأحوال السياسية يف النصف الثاين من
 الرابع عشر
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 ِْ 

 اظتبحث اسأول
اسأحوال الِينية والعلمية والسياسية يف النصف الثاين من القرن 

 الرابع عشر
 

 ظتطلب اسأولا
 اسأحوال الِينية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر

 العقيِة:  - 6
حرص أئمة الدكلة السعودية على تطبيق منهاج سديد للحكم اإلسبلمي 

.. ىذا ا١تنهاج ىو: اإلسبلـ عقيدة كشريعة, فقد من هللا سبحانو كتعأب ا١تتميا
بظهور ىذه الدعوة ا١تباركة, كاجتماع مشل ا١تسلمُت, كإشراؽ مشس التوحيد على 
أيدم ا١توحدين, كىي من حيث أصو٢تا موافقةه لعقائد سلف األمة األطهار, قائمةه 

سنة رسولو على أىم مصادر التشريع اإلسبلمي: كتاب هللا ك 
, فتحققت ُ()

بفضل هللا أىداؼ الدعوة السلفية كأبطلت حكومة ا١تلك عبد العايا بعض بقاَي 
, كٓب تقتصر ىذه اٞتهود ِ()الطرؽ الصوفية اليت كانت موجودةن ُب بعض ا١تدف كالقرل

على ساكٍت اٟتضر فحسب, بل امتدت لتشمل سكاف البادية كالذين يشكلوف 
                                        

 (.ُّٔ( توحيد ا١تملكة العربية السعودية, حملمد السلماف, )ُ)
 (.َُٓ( انظر: قلب جايرة العرب, لفؤاد ٛتاة, )ِ)
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 ِٓ 

السكاف, كلقد شخص ا١تلك عبد العايا الداء كاتضحت نسبة كبَتة مرتفعة من 
سياستو اٟتكيمة ُب معاٞتتو ١تظاىر الشرؾ كآاثر التفرؽ كالتشرذـ, فرأل ُب التوطُت 

 .ُ()كاالستقرار كتصحيح العقيدة الدكاء الناجح
يسموننا ابلوىابيُت, "يقوؿ ا١تلك عبد العايا موضحنا حقيقة منهجو: 

ابعتبار أنو مذىب خامس, كىذا خطأ فاحش كيسموف مذىبنا ابلوىايب؛ 
نشأ عن الدعاَيت الكاذبة اليت كاف يبثها أىل األغراض, ٨تن لسنا 
أصحاب مذىب جديد أك عقيدة جديدة, كٓب أيت دمحم بن عبد الوىاب 
رٛتو هللا ّتديد, فعقيدتو ىي عقيدة السلف الصاّب اليت جاءت ُب كتاب 

 .(ِ)"األمة الصاّب كما كاف عليو سلف هللا كسنة رسولو 
, يستشَت ا كاف كأسبلفو, عقيدتو سلفيةكال شك أف ا١تلك عبد العاي

, مع أنو مالعلماء ُب أمور الدين كينفذ أحكامهم, كيعمل بنصائحهم كفتاكيه
 .(ّ), كإدراؾ عميق, كاعتقاد سليمذك فكر سديد

بن ٛتيد من أكائل العلماء الذين قاموا بواجب  عبد هللاككاف الشيخ 
 .(ْ)كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم لنصح هلل كلرسولو ا

                                        
 ( بتصرؼ. ِِٕ( انظر: الدعوة إٔب هللا ُب عهد ا١تلك عبد العايا, دمحم الشثرم, )ُ)
 (.ِْ( انظر: جهود ا١تملكة ُب خدمة الدعوة, حملمد ىنادم, )ِ)
 (. ٔٗٓالشيخ دمحم بن عبد الوىاب السلفية, لصاّب العبود, )( عقيدة ّ)
 ىػ(. ُّٕٓبن ٛتيد إٔب جبللة ا١تلك عبد العايا بتاريخ ) عبد هللا( من ذلك رسالة موجهة من الشيخ ْ)
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 ِٔ 

فالدعوة السلفية: ال زاؿ أثرىا ُب تعاظم كازدَيد ابلرغم من زكاؿ 
دكلتها األكٔب, كمناكأة الكثَتين ٢تا على طوؿ اترٮتها, كلو ٓب يكن للدعوة 

, لكفى بذلك ٧تاحنا و بُت الناساتباعمؤلفات الشيخ ك  من أثر إال انتشار
كأثرنا

(ُ). 
بن ٛتيد ُب كصف ىذا األثر العظيم للدعوة  عبد هللاك٦تا قالو الشيخ 

إف كل دعوة إصبلحية اثئرة على البدع كا٠ترافات إٔب يومنا ىذا "ا١تباركة: 
على إخبلص الشيخ دمحم بن  بلتوصف أبهنا كىابية, ككفى بذلك فخرنا كدلي

لدعوة ا١تباركة أثر ُب دعوتو, كابٞتملة فقد كاف ٢تذه ا رٛتو هللاعبد الوىاب 
عظيم كخطَت ُب العآب اإلسبلمي من نواحي ٥تتلفة, ككانت الشعلة األكٔب 
لليقظة اٟتديثة ُب العآب اإلسبلمي كلو, استضاء بنوره زعماء اإلصبلح ُب  
كافة أقطار العآب اإلسبلمي, كال يبالغ من يقوؿ إف كل اٟتركات اإلصبلحية 

 .(ِ)"مدينة للدعوة الوىابية

                                        
 (. ُّٔ-َِّٔ/العقدية كالعلمية, لعلي بن ٓتيت الاىراين, ) اال٨ترافات( ُ)
 (.ُّٕ-ُِٕيد , )بن ٛت عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ِ)
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 ِٕ 

بن ٛتيد ٚتلة من أقواؿ العلماء ا١تعاصرين  عبد هللاساؽ الشيخ ٍب 
كغَتىم من الكتاب كا١تنصفُت الذين بينوا حقيقة الدعوة, كسطركا عبارات 

 الثناء كاإلعجاب كالتأييد ابلداعي إليها كٔتنهجها. 
كٓب يكتف ا١تلك عبد العايا بتنقية العقيدة من الشوائب بل سعى 

إٔب الدعوة للعقيدة بصورة عا١تية عرب استغبلؿ  كمعو العلماء ا١تصلحوف
مواسم اٟتج ُب الدعوة, كنشر الكتب كطباعة ا١تصاحف, كإيصا٢تا إٔب 

 .  البلداف ا١تختلفة كتوزيعها ٣تاانن
ىو خلوص  -بفخر كاعتااز-ك٦تا يسجل ٢تذا العهد السعودم الثالث 

نفعهم ُب أمور اجملتمع من أم مظاىر للشركيات, كتوجو الناس إٔب تعلم ما ي
إٔب تفعيل دكر  -فيما بعد -دينهم كدنياىم, كقد ساعد دخوؿ كسائل اإلعبلـ 

العلماء ُب إزالة الشبهات, كبياف ا١تفاىيم الصحيحة للدين اٟتنيف, إف عناية 
كإلقامة فرائض الدين ها كدكلتها إبعبلء كلمة التوحيد, تباعأك  ا١تباركة ىذه الدعوة
, كالاكاة, كحج البيت اٟتراـ كاألمر اب١تعركؼ كالنهي ياـصالالصبلة, ك من صبلة 

, كىي أعظم ما ينقمو عليها  عن ا١تنكر: ىي أعظم ٝتاهتا اليت تتسم هبا اليـو
كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىف يػيٍؤًمنيوا اًبهلل }ا٠تصـو كأىل األىواء كالشهوات قاؿ تعأب: 

 .(ُ){اٍلعىاًيًا اٟتٍىًميد

                                        
 (. ٖية )اآل( سورة الربكج, ُ)
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 ِٖ 

الدعوة ا١تباركة آاثر عظيمة ككبَتة غَتت معآب التاريخ,  لقد كانت ٢تذه
كٓب يقتصر أثرىا الطيب على جايرة العرب, اليت ارتفعت ُب ربوعها راية 
التوحيد خفاقة كعلت فيها معآب السنة, كزالت آاثر البدعة كالفرقة كاٞتهل 

  .(ُ)كساد فيها األمن كالوفاؽ
 القضاء:  -4

, (ِ)وم ابلسهولة كالبساطة ُب إجراءاتكاف القضاء ُب بدايتو يتس
, أما (ّ)كاستمر على ذلك فًتة من الامن, ىذا ابلنسبة للوضع ُب منطقة ٧تد

فقد حظي كضع القضاء فيو بشيء من التنظيم خاصة بعد  (ْ)ُب اٟتجاز
ىػ(, كأككلت مهمة تنظيم ُّّْدخوؿ اٟتجاز ُب نطاؽ الدكلة ُب العاـ )

ىػ( كالذم جاء من ُّْْالذم أنشئ عاـ ) القضاء فيو إٔب ٣تلس الشورل

                                        
(. كفيها بياف أبرز اآلاثر ا١تباركة كالثمار الطيبة للدعوة على كجو ُِّّٔٔ( إسبلمية ال كىابية, انصر العقل, )ُ)

ـ منهج السلف الصاّب, كغَتىا من اآلاثر كالثمرا  ت. التفصيل, من ٖتقيق العبودية هلل تعأب, كٓب مشل األمة كالتاا
 (.ُّّ-َُّبن عثيمُت, ) عبد هللا( انظر: اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, لِ)
( ٧تد: بفتح أكلو, كسكوف اثنية؛ قاؿ النضر: النجد قفاؼ األرض كصبلهبا كما غلظ منها كأشرؼ, كاٞتماعة ّ)

ا١تدينة, كقيل  النجاد, قاؿ السكرم: حد ٧تد ذات عرؽ من انحية اٟتجاز كما تدكر اٞتباؿ معها إٔب جباؿ
ـ. انظر: معجم البلداف, لياقوت  ىي: اسم لؤلرض العريضة اليت أعبلىا هتامة كاليمن, كأسفلها العراؽ كالشا

 (.ِٔٓ-ُِٔٓ/اٟتموم, )
( اٟتجاز: ابلكسر كآخره زام, جبل ٦تتد حاٌؿ بُت غور هتامة ك٧تد فكأنو منع كل كاحد منهما أف ٮتتلط ابآلخر ْ)

 (.ُِٖ/ِ) ظر: ا١تصدر السابق,فهو حاجا بينهما, ان
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 ِٗ 

ضمن اختصاصاتو: النظر ُب اٟتكم كترتيبو بصورة تضمن توزيع العدؿ, 
ىػ( أحاؿ ا١تلك عبدالعايا ُّْٓكتطبيق األحكاـ الشرعية, كُب العاـ )

( كاتريخ ُُٔٔمسألة القضاء إٔب العلماء للفصل فيها فأصدر قرارنا برقم )
إف أحكاـ القانوف العثماين مازالت جارية "ىػ( جاء فيو: ُّْٓ/ُِ/ِٕ)

 .(ُ)"إٔب اآلف, ألننا ٓب نصدر إرادتنا إبلغائها, ككضع أحكاـ جديدة مكاهنا
ىػ( صدر ا١ترسـو ا١تلكي ا١تتعلق أبكضاع احملاكم ُّْٔكُب العاـ )

الشرعية كتشكيبلهتا؛ كالذم يعترب انسخنا للتعليمات العثمانية كملغينا ٢تا, 
كؿ منو ُب تشكيل احملاكم الشرعية يقضي أبف تنشأ ُب مكة ككاف الفصل األ

 ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة كجدة احملاكم اآلتية: 
٤تكمة األمور ا١تستعجلة األكٔب: كتنظر ُب اٞتنح كالتعايرات الشرعية,  -أ 

كاٟتدكد اليت ال قطع فيها كال قتل, كُب الدعاكل ا١تالية اليت ال تايد عن ثبلثُت 
 قض ما ٓب ٗتالف نصنا أك إٚتاعنا.كأحكامها ال تقبل النجنيهنا, 

٤تكمة األمور ا١تستعجلة الثانية: كتنظر ُب أمور البادية كما يتعلق  -ب
هبا, كتكوف صبلحيتها كاحملكمة ا١تستعجلة األكٔب, كذلك فيما عدا العقار 

 حيث أنو من اختصاص احملكمة الشرعية الكربل. 

                                        
 (. ّْ( انظر: التنظيم القضائي, ٟتسن آؿ الشيخ, )ُ)
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 َّ 

: كتنظر ُب ٚتيع الدعاكل اليت تقدـ احملكمة الشرعية الكربل -ج 
 ٢تا, ٦تا ىو خارج عن اختصاص احملاكم ا١تستعجلة. 

ىػ( صدر مرسـو يعترب إٟتاقنا للمرسـو الصادر ُّْٔ/ِ/ِْكُب يـو )
ىػ( يقضي بتشكيل ٞتنة ا١تراقبة كٮتو٢تا حق اإلشراؼ على ُّْٔ/ِ/ُْب )

 .(ُ)نهي عن ا١تنكرمعامبلت احملاكم كا١تعارؼ كىيئة األمر اب١تعركؼ كال
القضاء الشرعي  تىػ( صدر نظاـ تركيا مسؤكليإُّٓكُب عاـ )

 .(ِ)ىػ(ُِّٕبو حىت العاـ ) الكظل معمو 
( حيث عدلت َُٗىػ( صدر األمر ا١تلكي رقم )ُِّٕكُب العاـ )

بعض نصوص النظاـ السابق ليتضمن بعض التعديبلت ا٢تامة كمنها: 
م الشرعية, كبياف اختصاصاهتا تشكيل رائسة القضاء, كتفتيش احملاك

كصبلحياهتا, كبياف اختصاصات كصبلحيات كل من: رئيس احملكمة 
الكربل, القاضي, معاكف انئب احملكمة كنواهبا, انئب القاضي, قضاة 
احملاكم ا١تستعجلة, كتاب احملاكم الشرعية, كرئيس احملضرين, احملضر, كتاب 

 .(ّ)امةالعدؿ, مأمور بيت ا١تاؿ كمعاكنوه, أحكاـ ع

                                        
 (.َْٓ-ّٓٓ) (, كالتنظيم القضائي, سعود الدريب,َُْ) دمحم األمُت, ( انظر: القضاء,ُ)
 (.ُِِ-َِِ( انظر: مضامُت القضاء البدكم قبل العهد السعودم, صاّب اٞتودم, )ِ)
(, كدليل أنظمة ّٕ-ّٔ(, كالتنظيم القضائي, حسن آؿ الشيخ, )ُُْ, دمحم الاحيلي, )( انظر: التنظيم القضائيّ)

 (. ِٖٓا١تملكة العربية السعودية, تكشيف: دمحم الاكماف, )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّ 

ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف ا١تملكة مرت خبلؿ اترٮتها القصَت 
بتغيَتات مشلت ٚتيع القطاعات كالتنظيمات اٟتكومية, ككاف لؤلنظمة 

 القضائية نصيبها من ذلك, كصدرت فيما بعد عدة أنظمة قضائية متتالية. 
ىػ( صدر نظاـ القضاء كتنص ا١تادة ا٠تامسة من ُّٓٗكُب عاـ )

على أف: )تتكوف احملاكم الشرعية من )أ( ٣تلس القضاء األعلى,  النظاـ
 .(ُ))ب( ٤تكمة التمييا, )ج( احملاكم العامة, )د( احملاكم اٞتائية(

بعد  بن ٛتيد برائسة ٣تلس القضػاء األعلى عبد هللاكعهػد إٔب الشيػخ 
, كاستمر ُب منصبو ىذا إٔب كفاتو ُب العاـ (ِ)إنشائو بفتػرة قصيػرة

 ىػ(.َُِْ)
كٮتتص ٣تلس القضاء األعلى ابإلشراؼ على احملاكم, كتقرير ا١تبادئ  

العامة ُب ا١تسائل اليت يراىا كزير العدؿ مع إبداء النظر ُب مسائل القضاء 
بناءن على طلب الوزير كمراجعة األحكاـ الصادرة ابلقتل أك القطع أك الرجم 

                                        
 (.ِّٔ( دليل أنظمة ا١تملكة العربية السعودية, )ُ)
اادة ُب ترٚتتو انظر: علماء ٧تد, دمحم بن علي اٟتركاف, ككاف كزيرنا للعدؿ آنذاؾ. كلبلست ( كاف أكؿ رئيس ٢تا ىو:ِ)

ـ, )  (.ِّٓ-ُّٕٔ/للبسا
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 ِّ 

قاضي القضاة ُب ا١تشرؽ  , كىذه الوظيفة تشبو إٔب حد كبَت كظيفة(ُ)كغَتىا
 .(ِ)من الببلد اإلسبلمية

 الِعوة إىل هللا:  - 3
, (ّ)كانت الببلد السعودية تعاين ُب ابدئ األمر من قلة الدعاة  

خاصة ُب ظل اٟتاجة إٔب النشر كالتثقيف بُت الناس كإقامة شرائع الدين بُت 
دعوة من أىلها, ا١تسلمُت, كٓب يكن خافينا إقباؿ الناس على ا٠تَت كقبو٢تم لل

كالرغبة األكيدة لدل كالة األمر ُب بث معاين الدعوة اإلسبلمية األصيلة, 
كالفهم الصحيح لتعاليم الدين السمحة كمبادئو الشرعية, كأدل ٖتسن اٟتالة 
األمنية كاالقتصادية بعد اكتماؿ التوحيد كبدأ مسَتة البناء كالعمراف إٔب بداية 

تلفة, فأنفذ العلماء كالدعاة كاألئمة كطلبة عهد من األنشطة الدعوية ا١تخ
, كبذؿ ا٢تجر ُب أ٨تاء متفرقة من الببلدالعلم إٔب العديد من القرل ك 

 .(ْ)ا١تصلحوف جهودنا جبارة ٟتث الناس على التمسك ابلدين اٟتنيف

                                        
 (.ُٓ( انظر: التنظيم القضائي ُب ا١تملكة, حسن آؿ الشيخ, )ُ)
ـ القضاء ُب ا١تملكة, )ْتث غَت منشور(, لِ)  (.ُْٓا١تخلف, ) عبد هللا( نظا
 (. ُْْ-ُّْ( انظر: الدعوة ُب عهد ا١تلك عبد العايا, انصر الشثرم, )ّ)
(, كدراسات ُب اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, ُِْٔ/خ ا١تملكة العربية السعودية, صبلح الدين ٥تتار, )( اتريْ)

 (.َُِلعبد الرحيم عبد ا٢تادم, )
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 ّّ 

 كاقتصرت الوسائل الدعوية ُب ذلك الوقت على كسيلتُت ىامتُت: 
وف ُب ٣تالس الوعظ أك عرب ا١تنابر األكٔب: الدعوة اب١تشافهة؛ كتك

 كا١تواسم الدينية.
الثانية: الدعوة اب١تراسلة كالكتابة, ككانت منتشرة أكثر من األكٔب 
, أك بياانن كإيضاحنا,  فكاف العلماء يرسلوف الرسائل كالكتب إما ردنا, أك جواابن

 .(ُ)ألمر من أمور الدين
لية ُب عقلية ا١تواطن سا٫تت الصحافة ا١تقركءة ُب إحداث تغَتات فعك 

ٕتاه ا١تشكبلت كالعقبات اليت قد تعًتيو, إضافة إٔب تنمية الوعي كالتعرؼ 
, ككانت رسالة  على ا١تستجدات كالنوازؿ اليت ٖتيط ابألمة فكرَين كعقائدَين
الصحافة ذات أىداؼ إسبلمية كحضارية؛ تعمل فيها على إحياء سنن 

كاٟترص على توجيو اجملتمع,  اإلسبلـ كاحملافظة على تعاليمو كأحكامو
كأف اجملتمع  -سيما ال–كاحملافظة على شخصيتو كتوضيح ا١تفاىيم األساسية 

يعاين من تلبس بعض أفراده ابلكثَت من األمور ا١تخالفة لسماحة اإلسبلـ 

                                        
 كرسائل ٣تموع فتاكلكُب ( َٔٓ-ََٓ/ُْ( انظر: مثبل رسائل الشيخ دمحم بن إبراىيم, ُب الدرر السنية, )ُ)

( كرسالة ٔٔ-َٔ/ٗ) العنقرم ُب الدرر السنية, عبد هللارسالة الشيخ ك  ,(ِٔٓ/ُِ) الشيخ دمحم بن إبراىيم,
بن  عبد هللا(, كرسائل الشيخ ِٖ-ٕٔٗ/بن عبد اللطيف إٔب بعض العلماء ُب الدرر السنية, ) عبد هللاللشيخ 

 (.ّْٗ-ْٖٓ/ُْٛتيد ُب الدرر السنية, )
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 ّْ 

 .(ُ)كعدالتو
كٓب يغفل علماء الدعوة ا١تباركة ىذه الوسيلة ا٢تامة كالقريبة من الناس 

بل٢تا إٔب بياف اٟتق كالدفاع عن العقيدة الصحيحة, كظلت بل سا٫توا من خ
ىذه الوسيلة منفردة آباثرىا الدعوية لفًتة طويلة خصوصنا ُب عهد ا١تلك عبد 

 .(ِ)العايا
كسائل اتصاؿ مرئية كمسموعة, ككاكب ىذا التطور اإلعبلمي ظهور 

ت , فبدأبل٦تا جعل استغبل٢تا ٠تدمة مقاصد الدعوة أكثر أتثَتنا كتواص
اإلذاعة احمللية تبث الربامج الدينية ا١تختلفة, كركات معظم برا٣تها لعبلج 
القضاَي االجتماعية كتوضيح األحكاـ الشرعية, ٍب ما لبثت أف تطورت مع 

 .(ّ)مركر الوقت لتصبح أكثر فاعلية كأتثَتنا
بن ٛتيد مشاركات دعوية كبَتة ُب الربامج  عبد هللاككانت للشيخ 

بن ٛتيد هبذا  عبد هللاالدينية منها, كزادت عناية الشيخ اإلذاعية كخاصة 

                                        
(, كا١تملكة العربية السعودية عند ّْٗ-ّْٕميد, )( انظر: الصحافة ُب عهد ا١تلك عبد العايا, لصبلح عبد اٟتُ)

(, كلبلستاادة ينظر: الدعوة إٔب هللا ُب عهد ا١تلك عبد العايا, حملمد ُّ-ُِمفًتؽ طرؽ, فهد السديرم, )
 (.ْٕٗ-ُْْٕ/الشثرم, )

كجود ابرز ( ٦تا يؤكد اىتمـا علماء الدعوة هبذا األسلوب مشاركتهم الواسعة ُب ىذا اجملاؿ حيث كاف للصحف ِ)
 من خبلؿ رسائل القراء, أك ا١تبلحق كاألعمدة كاليت كاف حضور العلماء فيها كاضحنا. 

 (.ْْ-ّٓ( نشأة كتطور اإلذاعة ُب اجملتمع السعودم, لبدر كرًن, )ّ)
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 ّٓ 

اٞتانب بعد أف مشلو التطوير فقد ابت ٯتثل أ٫تية ابلغة ُب سبيل نشر العلم 
 .(ُ)كتبيُت األحكاـ كا١تسائل الشرعية للناس

كعنيت إذاعة نداء اإلسبلـ )صوت اإلسبلـ سابقنا( منذ نشأهتا أبمور 
اع األرض, كحرصت على أف يشارؾ فيها اإلسبلـ كا١تسلمُت ُب شىت بق

عدد من كبار العلماء من ٥تتلف البلداف اإلسبلمية إٔب جانب علماء 
ا١تملكة العربية السعودية كذلك إلثراء مضامُت برا٣تها الدينية ا٢تادفة إٔب 
تعميق اإلٯتاف ُب نفوس ا١تسلمُت كدعوهتم إٔب مواجهة التيارات ا٢تدامة 

 .(ِ)عقيدهتم اإلسبلميةا١تلحدة بقوة ٘تسكهم ب
ىػ( كالربامج الدينية اليت ُّٖٓككاف لبداية البث التلفايوين ُب العاـ )

صاحبتو جهد ابرز كملحوظ ُب الدعوة إٔب هللا؛ فهو أحد أبرز الوسائل 
 . (ّ)اإلعبلمية ا١تهمة ُب ىذا الشأف

                                        
 بن ٛتيد ٔتشاركاتو اإلذاعية من خبلؿ برامج دينية عديدة كربانمج )نور على الدرب(, عبد هللا( عرؼ الشيخ ُ)

وا أىل الذكر(, كحرص من خبل٢تا على اٞتمع بُت اإلفتاء كالوعظ كاإلرشاد ٦تا ترؾ ُب نفوس اسألانمج )كبر 
ىػ( كىي تقدـ العديد من ُِّٗا١تستمعُت عناية هبا كاىتماما, ككاف الفتتاح إذاعة القرآف الكرًن ُب العـا )

ور على الدرب( الذم كاف يفيت من خبللو )برانمج ن: الربامج الدينية من خبلؿ البث اليومي كمن ىذه الربامج
بن ٛتيد كقد القى ىذا الربانمج ٧تاحنا من حيث جذبو لعدد كبَت من ا١تسلمُت من أ٨تاء  عبد هللاالشيخ 

 ( بتصرؼ.َُٖ-َٗ) األرض. انظر: إذاعة القرآف الكرًن ُب ا١تملكة العربية السعودية, إلٝتاعيل الناارم,
 (. ٕٓ إبراىيم, )( اإلذاعة السعودية, لبكر دمحمِ)
 (. ِٔٗ)رسالة دكتوراه(, ) ( انظر: الدعوة ُب عهد ا١تلك فيصل, دمحم الًتكي,ّ)
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 ّٔ 

بن ٛتيد منها موقفنا سلبينا؛ بل كضح  عبد هللاكٓب يقف الشيخ 
لشرعية ا١تًتتبة على استخدامها كفق الضوابط كاألسس الشرعية؛ األحكاـ ا

٤تذرنا من عواقب التساىل ُب االحًتاز منها, كاليت قد تؤدم إٔب عواقب 
 كخيمة على اجملتمع ا١تسلم. 

ك٦تا ينبغي اإلشارة إليو ىنا: ما حرص عليو القائموف على كسائل 
ـ هبذا اٞتانب ا١تهم من من االىتما -حرسها هللا-اإلعبلـ ُب ىذه الببلد 

حيث ٘تاشيو مع الوضع ا١تتميا للمملكة؛ فقد كجهت اىتمامها األكرب إٔب 
الربامج الدينية, كاستغبلؿ مواسم العبادات ١تا ٮتدـ أغراض الدعوة إٔب هللا 
كمراعاة ٚتيع الفئات كاٞتنسيات, كيعمد التلفايوف إٔب تقدًن برامج توعية 

 .(ُ)ببعض اللغات األجنبية كالشرقيةكتثقيف على القناة الثانية 
أما موضوعات الدعوة ما بعد منتصف القرف الرابع عشر ا٢تجرم 
فكانت تدكر غالبنا حوؿ العقائد كتفاصيل ا١تعامبلت, كتناكلت كذلك 

التحذير من الفواحش عديدة هتم ا١تسلم ُب ذلك الوقت كقضاَي اجتماعية 
نكر, كقضاَي الطبلؽ كالرب كصلة كا١تنكرات, كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١ت

                                        
ـ السعودم النشأة كالتطور, ساعد اٟتارثي, )ُ)  (.ُُْ-ُّٗ( اإلعبل
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 ّٕ 

 .(ُ)األرحاـ كغَتىا ٦تا تستوجب اٟتاجة اٟتديث عنو ُب حينو

                                        
لكثَت ( كالدرر السنية مليئة ابلرسائل كالنصائح ا١توجهة لعمـو ا١تسلمُت, أك ألقطار كأشخاص معينُت كىي تعاِب اُ)

, ْٖٓ, ْٖٕ, ْٗٔ/ُْمن القضاَي كاألحكـا النازلة على الواقع ْتكمة كحصافة. انظر: الدرر السنية, )
 (, كالشواىد كثَتة. ّْ, ُِ, كُٗ, كُٓ/ُٓ(, ك)ْْٗك

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٖ 

 اظتطلب الثاين
 اسأحوال العلمية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر

 
 التعليم التقليِي )غَت النظامي(:  -6

كاف التعليم من أكٔب اىتمامات ا١تلك عبد العايا آؿ سعود بعد أف 
قواعد الكياف الشامخ, كيشَت مؤرخو التعليم ُب ا١تملكة العربية  أرسى

السعودية إٔب أف الفًتة اليت سبقت إنشاء كزارة ا١تعارؼ مرت ٔترحلة التعليم 
اء الببلد التقليدم كيعٍت بو ما تقـو بو ا١تساجد كالكتاتيب من تعليم أبن

 مبادئ القراءة كالكتابة.
 ظامي ما يلي: كمن أبرز مواضع التعليم غَت الن

 اظتساجِ:  -أ

ٓب يغفل ا١تسلموف دكر ا١تساجد ُب نشر العلم كا١تعرفة, ككانت 
ا من ركافد العلـو كا١تعرفة, كمصدرنا من مصادر  -كال تااؿ-ا١تساجد  رافدن

تلقي العلـو ا١تختلفة, كعلى مر العصور ا١تتعاقبة ظلت ا١تساجد ٗترج القادة 
, كىو ما ة اإلسبلمية ٔتؤلفاهتم ككتاابهتماحالس اكالعلماء كطلبة العلم ٦تن أثرك 

سطرتو كتب التاريخ اإلسبلمي ا١تمتد عرب أربعة عشر قرانن من الاماف, كٓب 
تكن ىذه اٟتلقات كاجملالس منحصرة على مواد معينة, كإ٪تا اتسمت ا١تواد 
ُب ٣تموعها ابلدراسات الدينية كاألدبية كالتارٮتية , ككانت كذلك متنوعة ُب 
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 ّٗ 

هتا ْتيث يستطيع كل راغب االنضماـ إٔب إحداىا حسب مستواه مستوَي
 .(ُ)العلمي كُب أم كقت يشاء 

كعمل ا١تلك عبد العايا منذ دخولو إٔب مكة ا١تكرمة على تنظيم ىذا  
النوع فيما ٮتص ا١تسجد اٟتراـ فحسب, من التدريس ا١تفتوح ٞتميع 

ُب  فحدد أىدافو كموضوعاتو, فأصدر أمره ا١تلكي ا١تسلمُت,
ا١تتضمن نظاـ التدريس ُب ا١تسجد اٟتراـ, كالقاضي  (ِ)ىػ(ُّْٓ/ْ/ُٓ)

بتشكيل ٞتنة علمية؛ مهمتها اإلشراؼ على سَت الدركس ُب اٟتـر ا١تكي, 
كاختيار الكتب, كتعيُت األساتذة األكفاء, كقد ايعترب ىذا النظاـ من أكائل 

 .(ّ)ديةاألنظمة التعليمية اليت صدرت ُب ا١تملكة العربية السعو 
أ٨تاء ا١تملكة كاف ىناؾ حلقات للعلماء ُب  نكُب ا١تناطق األخرل م 

ا١تساجد, على أف لكل منطقة أكضاعها العلمية ا٠تاصة نتيجة لظركفها 
السياسية كاالجتماعية؛ فقد كانت اٟتجاز تفوؽ غَتىا ُب نشاط اٟتركة 

                                        
ستاادة انظر: اتريخ التعليم ُب مكة كلبل (.ٗ-ٖ( انظر: نظـا كسياسة التعليم ُب ا١تملكة, لسليماف اٟتقيل, )ُ)

 (.ّْ-ِْ, لعبد الرٛتن صاّب, )ا١تكرمة
ـ التعليم ِ)  (. ّ, تقرير لوزارة ا١تعارؼ, )االبتدائي( معآب التطور ُب نظا
ـ كسياسة التعليم ُب ا١تملكة, لسليماف اٟتقيل, )ّ)  (. ٗ( انظر: نظا
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 َْ 

من ٚتيع  العلمية؛ إذ كاف اٟترماف الشريفاف ملتقى العلماء كطبلب العلم
 .(ُ)األقطار اإلسبلمية 

أما ابلنسبة للمناطق األخرل فقد ساىم ٖتسن األكضاع األمنية 
كا١تادية إٔب زَيدة اإلقباؿ على دركس العلماء األجبلء, ٦تا انعكس أثره على 
كاقع اٟتياة االجتماعية كالعلمية ُب تلك الفًتة, ككانت معظم تلك الدركس 

كقد يكوف ىناؾ عطاء مإب  ,لوجو هللا تعأبيقـو هبا العلماء احتساابن 
بن ٛتيد مشاركاتو  عبد هللا, كلقد كانت للشيخ (ِ)يصرؼ من بيت ا١تاؿ

الواضحة ُب ىذه اٟتلقات العلمية تدريسنا كتعليمنا, فهو إٔب جانب قيامو 
ٔتهامو الوظيفية ُب ٣تاؿ القضاء كفصل ا٠تصومات, ٬تلس للتدريس ُب كل 

إليها, كاستمر يتعاىد طلبة العلم ابلدركس كاحملاضرات  مدينة أك بلدة يرحل
ا١تتنوعة, ككاتب ا١تلك عبد العايا رٛتو هللا بشأف صرؼ مساعدات عينية 

 .(ّ)لطبلب العلم

                                        
ـ, انظر: اٟترماف الشريفاف خ كلبلستاادة(, ِِ( انظر: التعليم ُب ا١تملكة, ٣تموعة من الباحثُت, )ُ) بلؿ مائة عا

(ِِٗ .) 
 (.ِٔ-َٔ( انظر: التعليم ُب عهد ا١تلك عبد العايا, دمحم السلماف, )ِ)
 (.ََُالرمياف, ) عبد هللا(, كاتريخ مساجد بريدة, لّّ-ِّ( انظر: ا١تصدر السابق, )ّ)
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 ُْ 

 الكتاتيب:  -ب 
ظهرت الكتاتيب ُب فًتة مبكرة من التاريخ اإلسبلمي كازدىرت 

(, ففي اٟتجاز  كانتشرت ُب مناطق كثَتة؛ كتسمى )الكيتاب( أك )ا١تكتب
كانت الكتاتيب ىي القاعدة األكٔب للتعليم األىلي ُب مكة ا١تكرمة, كتعتمد 
على ٖتفيظ القرآف الكرًن كاإلمبلء كا٠تط كاٟتساب. ككذلك اٟتاؿ ابلنسبة 
١تدف اٟتجاز األخرل, ككانت مدة التعليم تًتاكح من ٜتس إٔب ست سنوات 

 .(ُ) يتعلم خبل٢تا ا٢تجاء كٮتتم القرآف الكرًن
كُب ا١تنطقة الشرقية كانت طريقة التعليم ُب الكتاتيب مشاهبة ١تثيبلهتا 
ُب إمارات ا٠تليج العريب كأ٨تاء اٞتايرة العربية األخرل, ككاف التدريس يركا 

 على قراءة القرآف الكرًن كحفظو كٕتويده.
كُب ٧تد كاف التعليم امتدادنا ١تناىج التعليم السائد منذ العصور 

ة, حيث أسست الكتاتيب كقامت مقاـ ا١تؤسسات التعليمية, اإلسبلمي
ككاف الذم يتؤب التعليم يطلق عليو لقب )ا١تطوع( كىو ُب الغالب من أئمة 
ا١تساجد, كالتعليم يقـو على تلقُت التبلميذ اٟتركؼ ا٢تجائية كقراءة ككتابة 

                                        
 (.ّٖ-ّٔ( انظر: التعليم ُب مكة كا١تدينة أكاخر العهد العثماين, دمحم الشامخ, )ُ)
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 ِْ 

 .(ُ)بعض اآلَيت القرآنية
التعليمية فيها متأخرة نوعنا  أما ُب ا١تنطقة الشمالية فقد بدأت اٟتركة

ما عن غَتىا من مناطق ا١تملكة كيعود ذلك إٔب حداثة التجمعات 
السكانية, فقد كاف السكاف كثَتم التنقل ْتثنا عن موارد ا١تاء, ككانت الفئة 

 .(ِ)ا١تتعلمة ىم القضاة كبعض أئمة ا١تساجد كىم قلة
 التعليم النظامي اضتكومي:  -4

د العايا رٛتو هللا من توحيد الببلد استأنف بعد أف فرغ ا١تلك عب
استعداد األمة كإمكانيات  إصبلحاتو ا١تتنوعة, كا١تتطورة تدر٬تينا على قدر

, فلم تكن توجد ُب الببلد إال مدارس قلة ُب بعض ا١تدف ُب العهد الدكلة
العثماين, كما كجد منها كاف ابتدائينا قليل النفع, ففي إقليم اإلحساء ٓب 

د إعبلف الدستور العثماين إال مدرسة كاحدة صغَتة, كٓب يكن يؤسس بع
الوضع ُب اٟتجاز أحسن بكثَت, فشرع ا١تلك عبد العايا ُب نشر العلـو 

                                        
(. كقد ٖتدث دمحم العبودم ُب كتابو: َِِالعجبلف, ) عبد هللاحركة التجديد كاإلصبلح ُب ٧تد, ( انظر: ُ)

ا١تملكة بُت ا١تاضي اٟتاضر )مشاىد كذكرَيت( عن بداَيت التعليم ُب منطقة القصيم كا١تراحل السريعة اليت مر 
بُت ا١تاضي كاٟتاضر, حملمد العبودم,  هبا قطاع التعليم ُب الببلد ٔتباركة من كالة األمر فيها. انظر: ا١تملكة

(ٕٗ-ٖٓ.) 
 (.ِٓ( انظر: التعليم ُب ا١تملكة, جملموعة من الباحثُت, )ِ)
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 ّْ 

كا١تعارؼ, كفتح ا١تدارس, كأنشأ ا١تعاىد العلمية غَت عابئ ٔتا لقيو ُب ىذا 
 . (ُ)ا١تضمار من معارضة شديدة, كصعوابت ٚتة 

ككضعت  (ِ)ىػ(ُّْْالعامة ُب رمضاف )فأنشأت مديرية ا١تعارؼ 
بران٣تها الواسع ٞتميع ا١تراحل التعليمية ,كفتحت مدارس جديدة ُب سائر 
األ٨تاء, فقسمت ا١تملكة إٔب سبع مناطق, يشرؼ على كل منطقة معتمد 
للمعارؼ يساىم ُب تنظيم منطقتو كيعمل على رقيها كاطراد ٪توىا, كلكل 

ىذه ا١تديرية انتهى عهد نظاـ التعليم غَت مرحلة منهجها ا٠تاص, كإبنشاء 
ىػ( ًب افتتاح ا١تعهد ُّْٓا١تنظم, كحل ٤تلو التعليم اٟتكومي, كُب العاـ )

, كالذم كاف ا٢تدؼ منو ٗتريج مدرسُت للمرحلتُت (ّ)العلمي السعودم
, كأدركت اٟتكومة مدل اٟتاجة إٔب إرساؿ بعثات (ْ)االبتدائية كاألكلية

مدت مديرية ا١تعارؼ إٔب إنشاء مدرسة ٖتضَت البعثات للدراسة ُب مصر, فع
, كمضت مديرية ا١تعارؼ تواصل جهودىا مركاة (ٓ)ىػ(ُّٔٓٔتكة( سنة )

على منطقة اٟتجاز؛ كىو أمر   -خبلؿ العقد األكؿ من عمرىا-نشاطها 

                                        
 (. ُٗٓ-ُِٖٓ/( انظر: اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, صبلح ٥تتار, )ُ)
 (. ُُٕ( انظر: الوجيا ُب سَتة ا١تلك عبد العايا, للاركلي, )ِ)
 (.ُٔتو ُب ا١تملكة, عبد العايا آؿ الشيخ, )( حملات عن التعليم كبداَيّ)
 (.ِّٖبن عثيمُت, ) عبد هللا(, كاتريخ ا١تملكة, لُُٕ( انظر: الوجيا, للاركلي, )ْ)
 (. ّٗٔ-ِّٖٔ/( انظر: شبو اٞتايرة العربية ُب عهد ا١تلك عبد العايا, للاركلي )ٓ)
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 ْْ 

ىػ( لتشمل كل ُّٔٓكانت لو دكاعيو ا٠تاصة, ٍب كسعت مسؤكلياهتا عاـ )
ة ٢تذا بدأت ا١تديرية افتتاح مدارس ابتدائية ذلك العاـ مناطق ا١تملكة, كنتيج

 .(ُ)ُب بقية ا١تناطق
كٟتاجة الببلد إٔب متخصصُت ُب ميادين القضاء, كاإلرشاد كتدريس 
العلـو الدينية؛ قامت مديرية ا١تعارؼ ابفتتاح مدرسة دار التوحيد ابلطائف 

ن كفركعو ىػ(, كىي تركا ُب مناىجها على تدريس أصوؿ الدئُّْعاـ )
 .(ِ)كعلـو اللغة العربية

كٓب يقتصر التعليم ُب عهد ا١تلك عبد العايا على ا١تراحل السابقة 
للمرحلة اٞتامعية فباإلضافة إٔب ابتعاث الطبلب للدراسة اٞتامعية خارج 
الببلد, كيًضعت نواة التعليم اٞتامعي إبنشاء كلية الشريعة ُب مكة عاـ 

ىػ( كُب أكاخر عاـ ١ُِّٕتعلمُت عاـ )ىػ(, ٍب افتيتحت كلية اُّٗٔ)
, كبلغ عدد طبلبو عند افتتاحو ىػ( افيتتح ا١تعهد العلمي بربيدةُِّٕ)
بن ٛتيد من أكائل ا١تبادرين للتدريس  عبد هللا, ككاف الشيخ (ّ)( طالبناَُِ)

فيو رغم اشتغالو ابلقضاء كاإلمامة, فهو يرل ضركرة العمل كاإلسهاـ بشىت 

                                        
 (.ِّٕٔ/لعبد اللطيف بن دىيش, )( انظر: التعليم اٟتكومي ا١تنظم ُب عهد ا١تلك عبد العايا, ُ)
 (.ِِّٖ/( اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, البن عثيمُت, )ِ)
 (. ٕٗ-ٖٕ( انظر: التعليم ُب القصيم, حملمد السلماف, )ّ)
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 ْٓ 

 .(ُ)ألىداؼ ا١تنشودة من أتسيسوالوسائل لتحقيق ا
 كمع اتساع النشاط التعليمي ٖتولت مديرية ا١تعارؼ إٔب كزارة 

ىػ( كاستمر االىتماـ ابلتعليم بعد كفاة ا١تلك عبد العايا رٛتو هللا ُّّٕ)
, فشهدت ا١تملكة ُب (ِ)فجاء عهد ا١تلك سعود بن عبد العايا رٛتو هللا

سيع نطاؽ جامعة الرَيض, فضمت  عهده هنضة تعليمية حديثة, فقاـ بتو 
كليات العلـو كالصيدلة كاآلداب كالتجارة, كالاراعة, كأنشئت كلية ا٢تندسة 
مستقلة, ٍب أضيفت إٔب اٞتامعة, كأيسست جامعة ا١تلك عبد العايا األىلية 
ُب جدة, كما أسست اٞتامعة اإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة عاـ 

 .(ّ)ىػ(ُُّٖ)
أتسس معهد اٟتـر ا١تكي بعد أف رأل الشيخ ىػ( ُّْٖكُب العاـ )

بن ٛتيد ضركرة إنشاء معهد ديٍت, تكوف مهمتو إعداد علماء  عبد هللا
متخصصُت ُب الشريعة اإلسبلمية, كالزاؿ إٔب يومنا ىذا ٭تقق الغاية ا١تأمولة 

                                        
 (.ٓٗ( انظر: عميد الرحالُت دمحم العبودم, حملمد ا١تشوح , )ُ)
ىػ( ٍب انتقل مع كالده إٔب ُُّٗ الكويت عـا )( ىو: سعود بن عبد العايا بن عبد الرٛتن آؿ سعود, كلد ُبِ)

ـ ُّّٕىػ(, ٍب ملكنا على الببلد بعد كفاة كالده )ُِّٓالرَيض, بويع بوالية العهد عـا ) ىػ(, توُب عا
(, كالوجيا, ٗ-ٖ-ٕألمُت سعيد ) ىػ(, انظر: اتريخ الدكلة السعودية, عهد سعود بن عبد العايا,ُّٖٖ)

 (. ّْٗللاركلي, )
 (.ِْٖٔ/شبو اٞتايرة العربية ُب عهد ا١تلك عبد العايا للاركلي, ) ( انظر:ّ)
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 ْٔ 

 ممن كرائو, كيهيئ الدعاة من داخل ىذه الببلد كخارجها ليقوموا بواجباهت
 .(ُ)٠تدمة دين هللا

كاستمر الوضع التعليمي ُب تطور كازدىار متاايد ُب عهد ا١تلك فيصل 
, كشهد قطاع التعليم تطورنا كبَتنا ككصل التعليم إٔب (ِ)بن عبد العايا رٛتو هللا

شىت نواحي ا١تملكة سهو٢تا كجبا٢تا , قاصيها كدانيها, ابديتها كحاضرهتا, 
كالكهرابء, كاالتصاالت, قراىا كىجرىا, سابقنا ابقي ا٠تدمات األخرل:  

, (ّ)( مدرسةٓٗٓٔىػ( حوإب )ُّّٗكقد بلغ عدد ا١تدارس عاـ )
, كما (ْ)كصدرت ُب عهده العديد من الواثئق ا١تختصة ابلسياسات التعليمية

صدر نظاـ اٞتامعات, كتنظيمات لبدء الدراسات العليا, كتطور تعليم ا١ترأة 

                                        
 (.ْٖ(, كالتعليم ُب مكة, لعبد الرٛتن صاّب, )ِِّ-ُِّ( انظر: اٟترماف الشريفاف, )ُ)
ىػ( كترىب ُب بيت كالده, كُب بيت جده ُِّْ( ىو: فيصل بن عبد العايا بن عبد الرٛتن آؿ سعود, كلد عـا )ِ)

بن عبد اللطيف آؿ الشيخ, شارؾ ُب ضم عسَت, عُت رئيسنا للحكومة ٔتكة, كانئبنا عن ا١تلك  عبد هللاالعبلمة 
ىػ( ُّّٕىػ(, بويع لو بوالية العهد عـا )ُّْٓىػ(, كرئيسنا جمللس الشورل عـا )ُّْْعبد العايا عـا )

ـ ) ـ )ىػ( إٔب مقتلو ُب اُّْٖكعُت رئيسنا جمللس الوزراء, ليتؤب فيما بعد ا١تلك عا ىػ(. انظر: الوجيا, ُّٓٗلعا
 (ِّٔ(, كلبلستاادة انظر: ٤تاضرة الفيصل ا١تلك اإلنساف, ملحق ٣تلة ا١تلك فيصل )عدد ّْٕللاركلي, )

 ىػ(.ُُْٕكاتريخ صفر 
ـ التعليم ُب ا١تملكة,ّ)  (.ّٖ-ّٕلسليماف اٟتقيل ) ( انظر: سياسة كنظا
ـ )( انظر: اتريخ اٟتركة التعليمية ُب ا١تملكة, ٟتمْ) (, كانظر: توحيد ا١تملكة كأثره ُب النهضة العلمية ُُٓٓ/د السلو

 (.َُٕ-َُٓاٟتقيل ) عبد هللاكاالجتماعية, ل
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 ْٕ 

ىػ(, ٍب َُّٗية ٢تن ابلرَيض )ُب عهده تطورنا سريعنا, كًب افتتاح أكؿ كل
 .(ُ)أنشئت ككالة الرائسة العامة لتعليم البنات

فأكمل  (ِ)ٍب تلى ذلك العهد ا١تيموف عهد ا١تلك خالد بن عبد العايا
ا١تشوار الذم بدأكه إخوانو من قبلو, كأٙترت ىذه النهضة عن اىتماـ كبَت 

كثَت من الكليات ابلعلـو الشرعية, كخدمة ا١تخطوطات, إضافة إٔب إنشاء ال
 .(ّ)كا١تعاىد

                                        
 (.َّْ-َّّ) حملمد السلماف, ( انظر: توحيد ا١تملكة كأثره ُب االستقرار الفكرم,ُ)
ـ )ِ) ض كتعلم فيها, عُت كلينا للعهد ىػ( ُب الرَيُِّّ( ىو: خالد بن عبد العايا بن عبد الرٛتن آؿ سعود, كلد عا

ىػ(, كشهدت الببلد ُب عهده ُّٓٗىػ(, كبويع ملكنا للببلد عـا )ُّْٖكانئبنا لرئيس ٣تلس الوزراء عـا )
ـ, خَت رمضاف )َُِْهنضة عمرانية كتعليمية كبَتة, توُب عـا ) (, ُٗٓ-ُُٖٓ/ىػ(, انظر: تتمة األعبل
 .أٛتد الدعجاين ملك كهنضة دكلة, كلبلستاادة انظر: خالد بن عبد العايا سَتة

 (.ُٕٔ-ُْٔ( انظر: الدعوة ُب عهد ا١تلك خالد, ٪تر السحيمي, )ّ)
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 اظتطلب الثالث
 اسأحوال السياسية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر

 
 عهِ اظتلك عبِ العزيز:  -6

مر أتسيس ا١تملكة العربية السعودية بثبلثة أطوار, كٓب يدرؾ الشيخ 
بن ٛتيد الطور األكؿ منها نظرنا ألف كالدتو كانت ُب العاـ  عبد هللا

 ىػ( كسأٖتدث عن كل طور من ىذه األطوار إب٬تاز: ُِّٗ)
 ى ( 6321 - ى 6361الطور اسأول: ) - أ

١تدينة الرَيض إيذاانن ببداية عهد  رٛتو هللاكاف دخوؿ ا١تلك عبد العايا 
جديد من اٟتكم السعودم, فقد كاصل ا١تلك عبد العايا استعادة األقاليم 

َيض يعمل لنقض ٦تلكة آؿ النجدية, كأخذ ا١تلك عبد العايا بعد فتح الر 
عشرين سنة , كاسًتداد ملك آابئو كأجداده, فمكث أكثر من (ُ)الرشيد
؛ يضرهبم حيننا كيلُت حينما يرل السياسة كاللُت أ٧تح  ٬تالد كيغالب ا٠تصـو

                                        
كتقع ُب مشاؿ ببلد ٧تد, كنسبت إٔب حكامهم من آؿ الرشيد من قبيلة  ,( تسمى إمارة اٞتبل, كىي إمارة حائلُ)

ء رشيد بن ٛتد بن خضَت من آؿ مشر الطائية كآخر حكامها ىو: عبد العايا بن متعب آؿ رشيد؛ كىم أبنا
(, كا١تعجم ُِٕٔ/جعفر من عبدة من مشر, انظر: ٚتهرة أنساب األسر ا١تتحضرة ُب ٧تد, ٛتد اٞتاسر )

 (.ّٕٗ, ُٖ/اٞتغراُب, ٟتمد اٞتاسر, )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٗ 

 .(ُ)من ا٠تصاـ كالقتاؿ
كبعد صراع طويل ابتداءن من دخوؿ الرَيض كانتهاء ابٟتركب اليت 

ًب للملك عبد العايا ضم ٧تد  ىػ(َُّْ)جرت بُت الطرفُت عاـ 
 حساء. كاأل

 ى (.6356-6321الطور الثاين: ) -ب
بن ٛتيد ىذا الطور ككاف آنذاؾ ُب مقتبل عمره  عبد هللاعاصر الشيخ 

كأكائل مراحل ٖتصيلو العلمي, كُب ىذه الفًتة ًب للملك عبد العايا ضم 
ىػ(, ُّْْالعاـ )ىػ(, كفتح اٟتجاز ُب َُُّْب العاـ ) (ِ)إقليم عسَت

 .(ّ)ليلقب فيما بعد بػ)سلطاف ٧تد كاٟتجاز كملحقاهتا(
, كبذلك يكوف ا١تلك (ْ)ىػ( ًب ضم إقليم جازافُُّٓكُب العاـ )

                                        
 (.ِٕٗ-ِٖٕ( جايرة العرب ُب القرف العشرين, حافظ كىبة, )ُ)
مسمى عسَت, ككلها متضاربة كغَت مسندة, كلعل أرجحها ىو أف ( عسَت: ذكر ا١تؤرخوف ُب كتبهم أقوال كثَتة ُب ِ)

القيس  امرئعسَت لقب ٞتد عدد من قبائل األزد, كىو عمرك )مايقياء( بن عامر )ماء السماء( بن حارثة بن 
بن ثعلبة بن مازف بن األزد, كىي ٘تتد من ببلد خثعم مشاال, إٔب ببلد كداعة اٞتنوب, كمن منطقة ٧تراف كجيااف 

ابن, كمن األمواه كتثليث كبيشة شرقنا, إٔب البحر األٛتر غرابن. انظر: قبائل إقليم عسَت, عمر العمركم جنو 
(ُ/ٕٗ-ٖٓ .) 

 (.ُُِٗ/(, كاتريخ ا١تملكة, البن عثيمُت, )َّّ/ُ) ( انظر: شبو اٞتايرة العربية, للاركلي,ّ)
حد األمراء الذين كانوا ٭تكموهنا, انظر: ا١تعجم ا١تخبلؼ السليماين نسبة إٔب أ ابسم( جازاف: إمارة كانت تعرؼ ْ)

 (. ُٕ) اٞتغراُب ١تقاطعة جازاف, دمحم العقيلي,

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٓ 

عبد العايا قد انتهى من مراحل التوحيد كإعادة ٦تلكتو, كاليت أطلق عليها 
 . (ُ)ىػ(ُُّٓ/ٓ/ُِاسم )ا١تملكة العربية السعودية( ابتداءن من ا٠تميس )

 ى ( 6313-6356الطور الثالث: ) -ج 
ُب ىذه ا١ترحلة استقرت األمور ُب الببلد, كبدأت ا١تملكة العربية 
السعودية طريقها ٨تو النهضة كالتطور, فقاـ ا١تلك عبد العايا إببراـ 

, فأصبحت ا١تملكة عضونا مؤسسنا ُب جامعة ا١تعاىدات كا١تواثيق الدكلية
إٔب ىيئة األمم ا١تتحدة, كأخذت الببلد ُب  , كانضمت(ِ)الدكؿ العربية

التوسع العمراين, كاكتمل ُب ىذه ا١ترحلة توطيد دعائم ا١تملكة, كأصبحت 
قوة ذات شأف, كأعيد ترتيب بعض التنظيمات اإلدارية, فقد كاف كل شيء 
مرتبطنا اب١تلك مباشرة, فوزعت ا١تهاـ كأككلت أكثر األعماؿ إٔب رجاؿ 

ىػ( ُّٕٓؼ البًتكؿ ُب األراضي السعودية عاـ )متخصصُت, ككاف اكتشا
نقطة ٖتوؿ مهمة ُب اتريخ الببلد كُب عصرىا اٟتديث؛ فهو اٟتد الفاصل 
بُت الدكلة ذات االقتصاد التقليدم إٔب دكلة حديثة ذات اقتصاد قوم, كما  

                                        
 (.ْٗٓ-ِْٖٓ/( اتريخ ا١تملكة, صبلح ٥تتار, )ُ)
 (. ْٖٔ-ِْٓٔ/( ا١تصدر السابق: )ِ)
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 ُٓ 

كاف لو أتثَتاتو على شىت مرافق اٟتياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية 
 .(ُ)كالتعليمية كالعمرانية ُب ا١تملكةكالثقافية 
 عهِ اظتلك سعود بن عبِ العزيز:  -4

تؤب ا١تلك سعود بن عبد العايا اٟتكم بعد كفاة كالده عاـ 
ىػ(, ككاف ١ترض ا١تلك سعود ُب سنواتو األخَتة كعجاه عن القياـ ُّّٕ)

أبعباء اٟتكم كتصريف شؤكف الدكلة أثر ُب تركو اٟتكم, حيث كافق ٣تلس 
الوزراء بناءن على مشورة العلماء كاألمراء أف ينوب فيصل عن ا١تلك ُب 

, ٯتارس كل سلطات ا١تلك (ِ)حضوره كغيابو, أم يصبح كصينا على العرش
 .(ّ)على أف يبقى لسعود اسم ا١تلك ك٥تصصاتو

ىػ( صدرت فتول لبعض كبار العلماء ٓتلع ا١تلك ُّْٖكُب العاـ )
 .(ْ)ا للببلدسعود كمبايعة ا١تلك فيصل ملكن 

 عهِ اظتلك فيصل بن عبِ العزيز:  - 3
ىػ( كسارت األمور ُب ُّْٖتؤب ا١تلك فيصل بن عبد العايا اٟتكم عاـ )

عهده سَتنا حثيثنا ٨تو التقدـ كالرقي ُب شىت اجملاالت, كقد صاحب ىذا التقدـ 
                                        

 (.ُِٕ(, كتوحيد ا١تملكة, دمحم السلماف, )ُِِّٖٖ( انظر: جايرة العرب, حافظ كىبة, )ُ)
 (. َُِيخ ا١تملك العربية السعودية, سيد دمحم إبراىيم, )( اتر ِ)
 (.َّٔمُت سعيد, )( اتريخ الدكلة السعودية, ألّ)
 (.ُٖ-ْٕبراىيم, )إ( انظر: فيصل العظيم, لسيد ْ)
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 ِٓ 

 استقرار األكضاع السياسية كاألمنية ُب عهده ٦تا ساعد ُب دفع عجلة التنمية
بن  عبد هللا, كقد عايش الشيخ ٕب ككثرة كتعدد ُب موارد التنميةكٖتسن الوضع ا١تا

بن  عبد هللاٛتيد ىذا التطور كحظي ٔتكانة اجتماعية كدينية كازداد نشاط الشيخ 
من بريده إٔب مكة كرئيس لئلشراؼ الديٍت ُب ا١تسجد اٟترـا ُب  انتقالوٛتيد بعد 

ات اليت أدخلها ا١تلك فيصل ُب هنجو ىػ(, كامتدت اإلصبلحُّْٖالعاـ )
اإلصبلحي لتشمل نظاـ اٟتكم كالتعليم كالصحة كا٠تدمات العامة كرعاية الدكلة 
لؤلنشطة كاجملاالت الدعوية ا١تختلفة, كابتت قضاَي ا١تسلمُت تشغل حيانا كبَتنا ُب 
مسار العمل السياسي ٞتبللة ا١تلك فيصل فاار ببلدنا إسبلمية كثَتة, كاجتمع 

رؤسائها كأصحاب الرأم فيها, كدعا إٔب التضامن اإلسبلمي, ككانت قضية ب
فلسطُت موضع عناية جبللتو, كسعى بكل الوسائل ٞتمع كلمة ا١تسلمُت كٓب 

 .(ُ)شعثهم كتوحيد رايتهم على الدين القوًن
كلقد أٙترت جهود ا١تلك فيصل ُب بناء دكلة قوية اقتصادَين مبنية 

قوامها ا١تؤسسات اليت أنشأىا ا١تلك , كالذم تنظيمينا على أسس كاضحة 
كصف أبنو حاكم يعرؼ خط سَته كمنهاج عملو كأىدافو بوضوح كامل, 
فاستطاع أف يركٌا جهوده اإل٪تائية كسار على منهج التدرج ُب التنمية كذلك 

                                        
( حوؿ أىم إ٧تازات ىذا العهد انظر: فيصل العظيم, ألمُت سعيد, كالتاريخ السعودم اٟتديث حىت هناية القرف ُ)

 (.ُِٓ-ُِّسعد اٟتلواين, كدمحم الغامدم, )العشرين ل
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 ّٓ 

أبف أنشأ صناديق اإلقراض اليت تتيح ١تن لو ميوؿ كاستعداد للعمل ُب أم 
تنمية أف يقًتض منها, أما التنمية البشرية فقد أتيح ٢تا ميداف من ميادين ال

من الوسائل كاإلمكانيات ما ٓب يتح لغَت ا١تواطنُت, من حيث توفر اٞتامعات 
كمراكا التدريب كتيسَت القركض كا١تساعدات ُب ٣تاالت الاراعة كالبناء 
 العمراين ٦تا خلق مناخنا للسكن ٬تعل الفرؽ بُت العيش ُب ا١تدف كالقرل

متقارابن 
(ُ). 

 عهِ اظتلك خالِ بن عبِ العزيز:  -2
إثر توليو اٟتكم  رٛتو هللاكاف أكؿ ما أعلنو ا١تلك خالد بن عبد العايا 

ىػ(؛ أنو سوؼ يسَت على هنج كالده كأشقائو من بعده ُب ُُّٓٗب العاـ )
مسَتة العمل كالبناء ُب الداخل, كاالعتداؿ ُب القرارات كالتعامبلت ُب  اتباع
ارج متمسكنا بتعاليم اإلسبلـ, فبادر ا١تلك خالد إبصدار أمر ملكي ا٠ت

ىػ( يقضي أبف ينوب عنو كٕب عهده ُب تصريف ُّٓٗ/ّ/ُٔكذلك ُب )
أمور الدكلة سواءن كاف ذلك ُب حضوره أـ ُب غيابو خارج الببلد, كلذلك أثر 

مية كاضح ُب تيسَت معامبلت ا١تواطنُت كانسياب ا١تصاّب بُت الدكائر اٟتكو 
ا١تختلفة, كتواكبت ُب عهده خطط التنمية ا٠تمسية الثانية لؤلعواـ من 

                                        
ـ السامرائي, )ُ)  (.ِٖ-َٖ( انظر: ا١تلك فيصل بن عبد العايا, ٟتاز
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 ْٓ 

ىػ( ٕتاكزت مبالغها مئات ا١تليارات ك٧تحت ُب ٖتقيق ََُْ-ُّٔٗ)
 أىدافها حيث: 

 %(.ْ.ٖبلغ متوسط معدؿ النمو ُب اإلنتاج احمللي اإلٚتإب ) -أ

 .%(ِٖ.ُٓحقق القطاع غَت النفطي ٪تونا ٔتعدؿ سنوم قدره ) -ب

 ك٘تت السيطرة على معدالت التضخم. -ت

كبلغ إٚتإب ا١تبالغ اليت ريصدت للخطة ا٠تمسية الثالثة للفًتة من  -ث
( مليار ٖ.ِٖٕىػ( اليت بدأت ُب عهده ا١تيموف حوإب )َُْٓ-َُُْ)

 رَيؿ سعودم. 

 -بفضل هللا-كشهد ىذا العهد عناية عظيمة ابلاراعة فنجحت 
ة كاٟتيوانية, كأقيمت صوامع الغبلؿ, كمطاحن العديد من ا١تشاريع الاراعي

الدقيق, كما شجع القطاع الصناعي إبعداد ا٠تطط الصناعية الطموحة, كُب 
اجملاؿ الصحي بتطوير ا١تستشفيات كا١تراكا الصحية, كتطوير قطاعات 

 .(ُ)اٞتيش كتكوين اٟترس الوطٍت

                                        
(, كا١تملكة ُب عهد خاـد اٟترمُت ِِِ-ُِٗ( انظر: التاريخ السعودم, سعد اٟتلواين, كدمحم الغامدم, )ُ)

 (.ٗٔ-ِٔالشريفُت, فهد السمارم, كانصر اٞتهيمي, )
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 ٓٓ 

ماء العآب ىػ( كانت لو مبادرتو الكرٯتة ُب دعوتو لاعَُُْكُب العاـ )
اإلسبلمي لعقد مؤ٘تر القمة الثالث ُب مكة ا١تكرمة ١تناقشة قضاَي األمة 

 .(ُ)ا١تصَتية كتوحيد الصف اإلسبلمي

                                        
 (.ََِ-١ُٕٓتلك خالد سَتة ملك كهنضة ٦تلكة, أٛتد الدعجاين, )( انظر: اُ)
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 اظتبحث الثاين
 بن زتيِ الشخصية عبِ هللاحياة الشيخ 

 
 اظتطلب اسأول: نسبو وكنيتو.
 .اظتطلب الثاين: مولِه ونشلتو

 اظتطلب الثالث: أسرتو وصفاتو.
 الرابع: طلبو للعلم وشيوخو وتلميذه. اظتطلب

 اظتطلب اطتامس: عقيِتو ومذىبو.
 اظتطلب السادس: أعمالو ووظائفو.

 اظتطلب السابع: أعمالو ووظائفو.
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 ٕٓ 

 اظتبحث الثاين
 بن زتيِ الشخصية عبِ هللاحياة الشيخ 

 
 اظتطلب اسأول

 وكنيتو بن زتيِ عبِ هللانسب الشيخ 
 بن عبد العايا بن عبد الرٛتن بن بن دمحم عبد هللاىو أبو دمحم 

عثماف, كآؿ حسُت بن عثماف ىم أسرة من عشَتة آؿ ٛتيد نسبة إٔب 
 .(ِ), كىي أحدل أفخاذ قبيلة بٍت خالد(ُ)جدىم

كىم من قيس عيػبلف, كقيس عيػبلف: شعب عظيػم من مضػر بن 
. (ُ)القيسييػن ىؤالء , كآؿ ٛتيد من بٍت خالد(ّ)نػاار بن معػد بن عػدانف

                                        
( الشيخ ٛتيد كيقاؿ بن ٛتيد, كىو أكؿ من عرؼ من ىؤالء الاعماء, حيث كرد ذكره ُب ا١تصادر الربتغالية بُت ُ)

ىػ(, أثناء حديثها عن سقوط البحرين ُب أيديهم. انظر: ا١توسوعة الذىبية ُب أنساب قبائل ِٕٗ-ِٔٗعامي )
 (.ُُِٓ/(, كٖتفة ا١تستفيد, حملمد آؿ عبد القادر, )ُُِّٕكأسر شبو اٞتايرة العربية, إلبراىيم الشريفي, )

عدد تذكارم ٔتناسبة مركر مائة عـا على أتسيس  ,ركاد ُب اترٮتنا اٟتديث :رة عدد خاص بعنوافا( ٣تلة الدِ)
بن ٛتيد  عبد هللا(, لصاّب بن ّْ.ثوف عدد )ىػ السنة الرابعة كالثبلُُْٗ/َُ/ٓ ,ا١تملكة العربية السعودية

ـ, ) عبد هللاكعلماء ٧تد خبلؿ ٙتانية قركف, ل ,(ٖٖ-ْٓ) (, كركضة الناظرين, دمحم ّْٗ-ُّْْ/البسا
 (.ٓٓ/ِ) القاضي,

عيبلف  نمضر بن ناار بن عدانف, كاسم عيبلف الناس. كتشعبت قيس ب إٔب( قيس عيبلف: شعب عظيم ينتسب ّ)
 من كعب, كعمرك, كسعد ببنيو الثبلثة.ثبلث بطوف:  إٔب

= 
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كمنػازؿ بٍت خالد ٘تتػد من ساحل ا٠تليج العريب, كتتوغػل غربػنا إٔب 
 .(ّ) كليس منهم اآلف إال أيسر متحضرة ,(ِ)الصماف

 اظتطلب الثاين
 ونشلتوبن زتيِ  عبِ هللاالشيخ  مولِ

                                              = 
يقاؿ: قيس, كٯتن. انظر: فكغلب اسم قيس على سائر العداننية حىت جعل ُب ا١تثل ُب مقابل عرب اليمن قاطبة,  

( كمعجم قبائل العرب, لعمر كحالة, ُّٔهناية األرب ُب معرفة أنساب العرب, ألٛتد القلقشندم, )
(ّ/ِٕٗ .) 

من قيس بن عيبلف من العداننية كىم: بنو خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن  ( خالد بن ربيعة: بطن ُ)
بن خصفة بن قيس بن  كبلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاكية بن ىوازف بن منصور بن عكرمة

 (.ُِّٖ/(, كمعجم قبائل العرب, لعمر كحالة, )ِِٔعيبلف. انظر: هناية األرب, للقلقشندم, )
صماف: بفتح أكلو كاثنيو مع التشديد ٍب ألف كنوف: ىضبة مرتفعة شرقي الدىناء ٘تتد مشاال حىت تتصل ( الِ)

بػ)القرعاء( كتشتهر بدحو٢تا اليت تعترب ٥تازف للمياه. انظر: ا١توسوعة اٞتغرافية لشرقي السعودية, لعبد الرٛتن العبيد, 
 (. ِٕٖٓ/( كا١تعجم اٞتغراُب,ٟتمد اٞتاسر, )ٖٔ-ٖٓ/ِ)

( بنو ٛتيد: يشتهر حكـا األحساء من بٍت خالد آبؿ ٛتيد نسبة إٔب جدىم كيشتهركف آبؿ غرير نسبة إٔب كالد ّ) 
: غرير بن عثماف بن مسعود بن ربيعة, كقد استمر ملكهم على فًتات متفاكتة حيث كاف -أكؿ حكامهم-براؾ 

مة ُب األحساء, أليب عبد الرٛتن بن أنساب األسر اٟتاكانظر: ملكهم مرة مستقبل كمرة اتبعنا آلؿ سعود. 
-ُُِٓ/آؿ عبد القادر, ) عبد هللاٖتفة ا١تستفيد, حملمد بن  ,( بتصرؼٕٕ -ِْٔ/عقيل الظاىرم, )

(, ا١توسوعة الذىبية ُب ُٔٗ-ُٕٖ/ُ) ٟتمد اٞتاسر (, كٚتهرة أنساب األسر ا١تتحضرة ُب ٧تد,َِٔ
(, كعنواف اجملد ُب ُُِّٕ/ار هللا بن دخنة الشريفي, )ج إلبراىيمأنساب قبائل كأسر شبو اٞتايرة العربية, 

 (, كلبلستاادة انظر: بنو خالد كعبلقتهم بنجد, ٠تالد الوىيب,ُٖٕ-ُُٕٓ/اتريخ ٧تد, لعثماف بن بشر, )
  .(ُِٖ-ُُٔحاكمة, ) ,(, كاتريخ شرقي اٞتايرة العربية, ألٛتد مصطفى أبوّٓٓ, ُٕٓ)
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 مولِه:  -6

ىػ( ُِّٗبن ٛتيد ُب مدينة الرَيض ُب العاـ ) عبد هللاكلد الشيخ 
, (ُ)ا١تؤلفُت مولده ُب رمضاف ُب نفس العاـ ابتفاؽ, كلكن نقل بعض

كالدتو ُب  (ِ)اـالبس عبد هللال يح أنو كلد ُب ذم اٟتجة, فيما نقكالصح
 .(ّ)ؤهاشهر ذم اٟتجة, كىو األرجح كبو قاؿ أبن

 نشلتو:  -4
كفقد بصره  ,يتيمناُب مدينة الرَيض  بن ٛتيد عبد هللانشأ الشيخ 

لعلم كاالستاادة منو فأقبل ل اأف هللا كىبو حبن ا يتجاكز السادسة, إال كعمره ١تٌ 

                                        
 كتكملة معجم ا١تؤلفُت ,(ُٗ-ُِٖ/بلـ )٦تن ذكر ىذا التاريخ: تتمة األع ُ()

الركيشد ُب  عبد هللا(, كذكر ِٓٓ/(, كأكرده على سبيل الذكر دمحم القاضي ُب كتابو: ركضة الناظرين )ّْْ)
ـ )ُٕٓكتابو: قادة الفكر اإلسبلمي )  ىػ(.ُِّٓ( اترٮتنا ٥تتلفنا حيث ذكر مولده ُب العا

ـ؛  عبد هللا( ىو: ِ) ـ )بن عبد الرٛتن آؿ بسا ىػ(, كالـز الشيخ عبد الرٛتن بن سعدم؛ كٗترج ُّْٔكلد بعنياة عا
ُب كلية الشريعة ٔتكة ا١تكرمة, ٍب عُت قاضينا كتدرج ُب سلك القضاء حىت صار رئيسنا حملكمة التمييا ٔتكة, كاف 

)علماء ٧تد خبلؿ  ابلتاريخ كالسَت كخاصة سَت العلماء كلو معرفة اتمة ابلشيخ ا١تًتجم لو, من مؤلفاتو: اىتمـالو 
ـ(, توُب ٔتكة عـا  عبد هللاىػ(, انظر: علماء ٧تد, لُُِْ) ٙتانية قركف, كتيسَت العبلـ شرح عمدة األحكا

ـ, )  (. ُُٔ-ُُٖ/البسا
(, كفيهما اإلشارة إٔب اتريخ الوالدة ُِْٓ/ٗ/ٓ) (, كلقاء مع الشيخ أٛتد بن ٛتيد بتاريخْٓ( ٣تلة الدارة )ّ)

 لسماع عن الشيخ رٛتو هللا. الصحيح, كىو منقوؿ اب
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, ٍب انتقل من الرَيض إٔب مكة ا١تكرمة فاستظهر على حفظ كتاب هللا تعأب
كقرأه ٣تودنا على إماـ ا١تسجد اٟتراـ الشيخ عبد الظاىر أبو القرآف الكرًن 

ده, أقبل على طلب العلم ػاب هللا كٕتويػد أف أًب حفظ كتػكبع (ُ)السمح
 .(ِ)ُب مدينتو الرَيض الشرعي
 

                                        
ـ ) ( ىو: عبد الظاىر بن دمحم نور أبو السمح,ُ) ىػ( ٔتصر كتلقى هبا علومو الدينية؛ ٍب ارٖتل للحجاز, ََُّكلد عا

ـ, من مؤلفاتو: )حياة القلوب بدعاء عبلـ الغيوب( ـ  ,فعُت إمامنا كخطيبنا للمسجد اٟترا توُب ٔتكة عا
 (. ِْٗٓ/, )ىػ(. انظر: موسوعة أسبارَُّٕ)

 (.ْٔ-ْٓ( ٣تلة الدارة, )ِ)
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 اظتطلب الثالث
 وصفاتو بن زتيِ عبِ هللاالشيخ  أسرتو

 
 : أسرتو -ُ

فنالوا قرية  (ُ)بن ٛتيد من األحساء عبد هللاانتقلت أسرة الشيخ 
, ككانت قريةن مستقلة كهبا كاف مولده كنشأتو, كيقابلها أ٫تية قرية (ِ)معكاؿ
, فأقبل على (ْ)كونة مدينة )الرَيض(, لتتوحد القريتاف فيما بعد م(ّ))مقرف(

                                        
( األحساء: اب١تد كالفتح, ٚتع حسي بكسر اٟتاء كسكوف السُت, كىو ا١تاء الذم تنشقو األرض من الرمل فإذا ُ)

صار إٔب أرض صلبة أمسكتو فتحفر العرب عنو الرمل فتستخرجو.كاألحساء أسم كاف يطلق على مواضع منها 
ذه الكلمة من أبرز الظواىر ُب ىذه الببلد لقرب مياىها من سطح األرض, ٍب مشلها كلها لكوف مدلوؿ ى

كلتوسط الظهراف بُت حقوؿ النفط, كنشوء العديد من ا١تدف ىناؾ؛ صارت األحساء اتبعة ٢تا من الناحية 
 اإلدارية كاستلـا ىذا إطبلؽ اسم ا١تنطقة الشرقية على تلك البقاع. انظر: معجم البلداف, لياقوت اٟتموم,

 (.ُّ/ُ) ٟتمد اٞتاسر, كا١تعجم اٞتغراُب, (.ُُُ/ُ)
عرؼ ابلرَيض  ( معكاؿ: قرية قدٯتة منذ أكثر من سبعة قركف أك تايد, كانت تشكل مع مقرف البلدة اجملاكرة ٢تا ماِ)

 (. ُٖٕب القرف الرابع عشر, انظر: معجم مدينة الرَيض, ٠تالد السليماف, )
عظيم ُب األحداث اليت مرت على اتريخ القركف ا١تاضية, عاش فيها الكثَت من  ( مقرف: بلدة قدٯتة كاف ٢تا دكرّ)

ـ, اختفىالعلماء, كقد   (.ٕٗانظر: معجم مدينة الرَيض, للسليماف, ) موضعها اليو
التحتية بعدىا ألف فضاد معجمة, أطلق عليها  ء( الرَيض: عاصمة ا١تملكة العربية السعودية بكسر الراء كفتح الياْ)

انظر:  لرَيض عندما كحدىا دىـا بن دكاس )مقرف, كمعكاؿ, كمنفوحة( فصارت مقرف عاصمة الرَيض.اسم ا
 (. ٓٗ(, كمعجم مدينة الرَيض, ٠تالد السليماف, )ِْٔٔ/ا١تعجم اٞتغراُب, )
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تلقي علومو ابلرَيض من مشاٮتها األجبلء, كعلمائها النببلء, كما سيأٌب 
 .(ُ)معنا ُب اٟتديث عن طلبو للعلم كمشاٮتو

بن ٛتيد ذرية طيبة؛ منهم من تقلد مناصب  عبد هللا ترؾ الشيخقد ك 
جة, فأقر هللا عينو عالية, كمنازؿ رفيعة كحسبك ابلعلم أٝتى منالة, كأرفع در 

 أبف رأل منهم من توجو للعلم.
 (ِ)اسم رٛتو هللاالشيخ دمحم بن قُب ىذا اٞتانب ما حكاه ذكر ٦تا يك 

حينما أسر لو إبقباؿ بعض أبنائو على العلم بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ  عن
قاؿ  .(يعٍت الشيخ صاّب) "أبشرؾ لدم ابن توجو إٔب طلب العلم"فقاؿ: 

فكاف من  (ّ)"يبشرين فرحنا مسركرنا عبد هللاككاف الشيخ " الشيخ بن قاسم:
فنوف العلم كالفقو كاللغة, أثَتنا بوالده  أكثرىم مبلزمة لو حيث أخذ عنو أكثر

ا ُب األخذ منو, فخلفو ُب التدريس ُب ا١تسجد اٟتراـ, كُب رائسة ش  ؤكف٣تدن
 ا١تسجد اٟتراـ كا١تسجد النبوم, جعلو هللا خَت خلف ٠تَت سلف.

 هم: نذكر من تسعة أبناء كأربع بناتفهم  عبد هللاأما أسرة الشيخ 

                                        
ـ, ) عبد هللا( علماء ٧تد, لُ)  (.ّْٓ-ّْْْ/البسا
ىػ( كنشأ نشأة صاٟتة, ُّْٓ, كلد ببلدة البَت عـا )آؿ عاصم عبد هللا( ىو: دمحم بن عبد الر ٛتن بن دمحم بن ِ)

ساىم ّتهد علمي ابرز ُب ٚتع فتاكل شيخ اإلسبلـ بن تيمية, توُب  بن ٛتيد, عبد هللاككاف من أقراف الشيخ 
ـ )  (.ّّ-ُٗىػ(, انظر: العآب العابد, لعبد ا١تلك القاسم )ُُِْابلرَيض عا

 (. َّّ( العآب العابد, لعبد ا١تلك القاسم, )ّ) 
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إماـ كخطيب  ٛتيد؛بن  عبد هللامعإب الشيخ الدكتور صاّب بن  -أ 
 .حفظو هللا اجمللس األعلى للقضاءا١تسجد اٟتراـ, كرئيس 

عضو ىيئة التدريس ّتامعة أـ  ؛أٛتدالدكتور فضيلة الشيخ  -ب 
  .سابقنا حفظو هللا اسات اإلسبلميةكلية الشريعة كالدر القرل كعميد  

اٟتديث من منسويب ىيئة التدريس بدار  الشيخ إبراىيم؛فضيلة  -ج 
 حفظو هللا. التابعة للجامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ا١تكية

كعبد كالستة اآلخركف ىم: دمحم كعبد الرٛتن كعبد العايا كسعد 
 .(ُ) أف يبارؾ فيهمالوىاب كعبد احملسن إضافة إٔب أربع بنات نسأؿ هللا

 صفاتو اطتُلقية واطت لقية:  -4
 ق ي ة: لُ اطتُ  صفاتو -أ

معتدؿ القامة كىو إٔب الطوؿ أميل, بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ كاف 
مشرؽ الوجو, متوسط اللحية, كثيف شعر٫تا, ربعة ُب اٞتسم مع ميل 

 .(ِ) للنحافة, ضرير البصر

                                        
 (.ٔٓ( ٣تلة الدارة, )ُ)
 (. ْٕ( ٣تلة الدارة, )ِ)
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 لقي  ة: صفاتو اطت   -ب
حرج  فحدث كالبن ٛتيد, اٟتميدة  عبد هللايخ أما عن صفات الش

فقد كاف آية ُب ا٠تلق كالتواضع كمكاـر األخبلؽ, على الرغم من صبلبة 
إٔب الناس, , ٤تببنا ليننا بل, سهالشيخ كشدتو ُب اٟتق إال أنو كاف رقيقنا

, حريصنا على التأسي بو ُب ا هبدم النيب , ملتامن حريصنا على ما ينفعهم
, كأتثر ْتسن آه شخص إال كأعجب بسجاَيه اٟتسنةقلما ر  قولو كفعلو,

, دمث األخبلؽ هو مثاؿ ُب ا٠تلق, كالورع كالتقىمعشره كطيب خصالو ف
, كينا٢تم , يعامل الناس كل حسب مستواهيرةبشوش الوجو, صاُب السر 

 بلحاف بلمشرفنا لرجاؿ العلم, كسج المناز٢تم, علمنا ابرزنا كركننا اثبتنا, كمثا
 .(ُ)ـ األخبلؽ كرًن السجاَئتكار 

بن ٛتيد هبذه ا١تنالة فهو  عبد هللاكال ريب أف تكوف صفات الشيخ 
عآب عامل, انصح أمُت, كابتغى بدنياه ما عند هللا كالدار اآلخرة فتخلق 
أبخبلؽ أىل اٞتنة, كعمل ١تا فيها من النعيم ا١تقيم, كإضافة إٔب ما اكتسبو 

ابإلمارة كالرَيسة فجمع بُت صفات من صفات جليلة فهو من بيت عرؼ 
 العلماء كمناقب األمراء.

 أما أىم الصفات اليت عرؼ هبا الشيخ فنوجاىا فيما يلي: 

                                        
 (.ُُٓ( ذيل ا١تستدرؾ على الدر ا١تنضد, لعمر العمركم, )ُ)
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 اإلخلص:  -أ 
 , كماعديدة كتقلد مناصب كثَتة الأعمابن ٛتيد  عبد هللاتؤب الشيخ 

م كاف رغم كثرة ىذه اإلعماؿ ليتذمر منها أك ليقصر ُب أدائو ٢تا, بل كاف نع
القائم هبا, شهد لو بذلك كل من عرؼ الشيخ كعاش معو, كلقد استفاض 
ذكره عند الناس ْتسن السَتة كصبلح العمل كإ٧تازه فناؿ هبا ثقة اٞتميع, 
كحاز الفضل أٚتعو, كلقد كاف اإلخبلص من كصاَيه ا١تهمة لكل من كٕب 

عبد  , فعرؼ الشيخأمرنا من أمور ا١تسلمُت, فكاف ينصح نفسو كإخوانو بو
بن ٛتيد منالة اإلخبلص فسعى ألعبلىا, كسلك طريقها ا١توصلة إٔب  هللا

مطرحنا كل ما سواه من حظوظ  عا كجلالفردكس األعلى طالبنا رضا هللا 
ـي جعل هللا غناه ُب قلبو, كجعل اآلخرة الدنيا كملذاهتا, فناؿ ٙتراتو فهو  إما

خبلص العمل هلل تعأب, أكرب ٫تو كمبلغ علمو, كشغل نفسو ُب ليلو كهناره إب
ائبة إٔب االجتماع كمناصحة أكٕب األمر ابلسَت على كتاب هللا, كالدعوة الد

, كاٟترص الشديد على إال صبلح بُت ا١تسلمُت ٔتا يرضى هللا, على كلمة هللا
 . (ُ) كالتوجيو السديد لكافة ا١تسلمُت ُب كل األقطار إٔب االعتصاـ ْتبل هللا

                                        
 .ِِىػ(, صَُِْ/ُُِ/كاتريخ  ٔٓٔٓ( جريدة ا١تدينة, عدد )ُ)
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 تواضعو وزىِه:  -ب
رغم مناصبو كمسؤكلياتو ليحتجب  بن ٛتيد عبد هللا يكن الشيخ ٓب

عن الناس أك ليبتعد عنهم, بل كاف قريبنا منهم, ىيننا ليننا يكره ألفاظ التفخيم 
تو شخصي, فكانت (ُ)كأٝتاء التعظيم, كٯتقت من يناديو هبا أك ينادم غَته

٦تيااتو تتميا بعدة صفات يصعب إٚتا٢تا فإذا أردان أف نعدد صفاتو ك 
شخصيتو كعلمو   ُبالحتجنا لعدة مؤلفات فهو كبَت ُب أشياء كثَتة, كبَت

فهو  ,الغاير فهو يتميا عن اآلخرين بعدة صفات كٝتات ٕتعلو ٦تيانا عن غَته
يتميا ابلذكاء كالدىاء كالعقل اٟتكيم كقوة الرزانة كغَت ذلك من الصفات 

 .(ِ)فة منهاأف أحصل على أية ص العديدة اليت كنت أدعو هللا
ككانت مراسبلت الشيخ تصدر ابٝتو دكف ذكر منو ١تناصبو فهو 

بن دمحم بن ٛتيد إٔب من يراه  عبد هللامن ": ابٝتو ٣تردنا بصيغة يكاتبهم غالبنا
 .(ّ)"من ا١تسلمُت

                                        
 (.ْٕ( ٣تلة الدارة, )ُ)
 (. ُٖٔ-ُٕٔ/ ُالاىراين, ) ( إٖتاؼ النببلء بسَت العلماء , لراشدِ)
( كمن خبلؿ ّْٗ/ْٖٓ/ُٓ( ك)ُٔ-ُُ/ُٔ) كما ُب الدرر السنية,  ,رد ذلك ُب رسائل عديدة للشيخ( ك ّ)

 ا١تسلمُت.  حكـارسائلو إٔب العلماء كطلبة العلم ك 
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 ٕٔ 

بن ٛتيد تواضعو, كحبو للخَت كالفقراء  عبد هللافعرؼ عن الشيخ 
االجتهاد, كما عرؼ ٣تلسو كا١تساكُت كحثو لطبلب العلم على اٞتد ك 

 .(ُ)العلمي ْتبلكة أسلوبو ُب التحدث, كالسؤاؿ الدائم عن اٞتميع كأحوا٢تم
 نزاىتو وعفتو:  -ج

بن ٛتيد كعفتو مضرب األمثاؿ, فهو ُب كل  عبد هللاكانت نااىة الشيخ 
, فكاف مسددنا ُب  كالية توالىا ٓب يعرؼ عنو إال العدؿ كإنصاؼ ا١تظلـو

كقتو للخَت, ٤تبنا  ال, عايا النفس, عفيف اٞتناف كاللساف, ابذأقضيتو, نايهنا
للصلح كاإلصبلح, يعلوه الوقار كا٢تيبة, منصرفنا عن الدنيا كمتاعها, راجينا بعملو 
مرضاة ربو, معرضنا عن ملذات نفسو كشهواهتا فقد كاف ديننا كرعاى صاٟتنا 

ؿ, ككاف يرأب عفيف النفس, غَت متالف لذم جاه أك نفوذ, شديد االحتما
 .(ِ)ابلعلم أف تناؿ بو خطوة أك يسعى بو إٔب مرتبة

كمازاؿ يًتقى ُب مدارجو حىت ٝتي رئيسنا جمللس القضاء األعلى,  
ىو كإخوانو أعضاء  فكاف, مة, كرئيسنا جمللس كبار العلماءكرئيسنا ٢تيئتو الدائ

لس,  ٣تلس القضاء األعلى, ضمانة العدالة لكل من أحيلت قضيتو ٢تذا اجمل

                                        
 (.ُُىػ صَُِْ/ُُ/ِّ, كاتريخ ِْٖ( جريدة الندكة, عدد )ُ)
 (.ْٖ-ْٕ( ٣تلة الدارة, )ِ)
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موضع الثقة من كالة  ,هللا ُب أعمارىم كما كانوا كالزاؿ الباقوف منهم مد
 .(ُ)األمر

 فطنتو: و  هذكاؤ  -د
بصفة خاصة كانت ٤تل إعجاب ٦تن  بن ٛتيد عبد هللا٘تيا الشيخ 

عرؼ الشيخ أك عاصره كىي شدة ذكائو, كىي ا١توىبة اليت جعلت للشيخ 
ْتدة ذكاء, كقوة استحضار عجيبة, هللا الشيخ  هميا ك قوة ُب إحقاؽ اٟتق 
٭تصيها ا١تقاـ, كظهرت ىذه ا١توىبة  ذلك كثَتة اللو ُب كا١تواقف اليت ذكرت 

جلية ُب قوة فهمو للمسائل العلمية, كمعاٞتتو لكثَت من القضاَي اليت كانت 
 ترد عليو ُب أقضيتو, كسائر شؤكنو ا١تختلفة. 

ىذه القصص كاليت  بن ٛتيد العديد من عبد هللاكقد ركيت للشيخ 
تدؿ ُب ٣تملها على قوة ذكائو كفطنتو, ككيف استطاع بعد توفيق هللا تعأب 
, كيردع ا١تعتدم عن ظلمو, كيعيد اٟتقوؽ إٔب  هبذه ا١توىبة أف ينصف ا١تظلـو

 أصحاهبا. 
حينما  "بن ٛتيد كاصفنا بعض كقائع أقضيتو:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

                                        
 (.ُِىػ صَُِْ/ُِّ/كاتريخ  ُْٕٓ( جريدة الببلد, عدد )ُ)
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 ٔٗ 

شخص كقاؿ ٕب: إف جارم فبلف سطا  جاءين (ُ)كنت قاضينا ُب اجملمعة
, , ك١تا أحسست بو خرجت إليوعلى بييت عند منتصف الليل بقصد السرقة

اؿ كأتكدت أنو جارم فبلف, فلما شعر يب ىرب ػكرأيتو يفتش ُب غرؼ ا١تن
كٓب أستطع اللحاؽ بو, فسألتو ىل لديك بينة؟ فأجاب ابلنفي كقاؿ: ككيف 

أحضرت اٞتار ا١تتهم فأنكر كادعى أنو أجد بينة ك٨تن ُب منتصف الليل؟ ف
, كُب مثل ىذه اٟتالة ال ٬ت برمء عليو إال اليمُت حيث ال بينة  بكمظلـو

فإذا أدل اليمُت أطلق, فالتفت إٔب ا١تدعي كقلت لو: أنت إنساف ٥تطئ 
كظآب كٝتعتك سيئة ُب كل أ٨تاء ا١تدينة كاستطردت ُب تقريع ا١تدعي 

د يطَت من الفرح ٍب أشرت إٔب اٞتار كقلت: كتوبيخو, كل ىذا كا١تتهم يكا
إف ىذا اٞتار من خَتة الرجاؿ كأفضلهم ككلنا نعرؼ حسن سلوكو كلكن من 
احملتمل أف يكوف حصل لو خوؼ أثناء الليل ككحشة شديدة, كىذا ٭تصل 
لكل الناس فجاء إليك لعلك تايل كحشتو كتؤنسو كلكنك استعجلت 

ة, فلما ٝتع ا١تتهم كبلمي ىذا رفع كٟتقت بو فهرب, فهو ٓب يقصد السرق
أان خفت ُب الليل, فجئت إٔب  خ: ىذا كهللا صحيح َي شيبلصوتو قائ

جارم ألزيل كحشيت كلكنو هللا يهديو ٟتقٍت فهربت منو, فلما ٝتعت منو 

                                        
( بفتح ا١تيم كإسكاف اٞتيم كفتح ا١تيم الثانية كالعُت ا١تهملة بعدىا ىاء: بلدة ذات إمارة من إمارات الرَيض كىي ُ)

 (.َُُِٗ/قاعدة سدير. انظر: ا١تعجم اٞتغراُب, للجاسر, )
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 َٕ 

 .(ُ)"اعًتافو أمرت ابلقبض عليو كسجنو
كىذه الصفة من أىم الصفات البلـز توفرىا ُب القاضي, فكيف إذا 

 عت مع غَتىا من صفات العلم كا٠تشية كالفراسة. ٚت
 قوة اضتافظة:  -ى 

بن ٛتيد قوة حافظة كسرعة استحضار,  عبد هللالقد رزؽ هللا الشيخ 
كمقدرة على ٘تييا األصوات كمعرفة أصحاهبا كانت مثار االندىاش لكل من 

 . عرؼ الشيخ أك عاصره أك ٝتع فتاكاه ا١تذاعة عرب كسائل اإلعبلـ ُب عصره
ك٦تن تكلم إبعجاب عن ىذه الصفة معإب الدكتور: عبد العايا 

ا فلعل ا١تستمعُت يذكركف بران٣تنا ُب "حيث قاؿ:  (ِ)ا٠تويطر كال نذىب بعيدن
ف ا١تذيع بن ٛتيد كيرد على ا١تستفتُت, فكا عبد هللااإلذاعة, يفيت فيو الشيخ 
ند الرد يوجو , كاسم بلدتو, ٍب يتلو السؤاؿ, كعبليذكر اسم السائل كام

 بلالشيخ الرد على الشخص ذاكرنا اٝتو كاسم كالده كجده كبلده, كسؤالو كام
 ابلفتول. يبدأ قبل أف

                                        
 .(ُِكُُ)صىػ, َُّْ/ّ/َُبتاريخ  (ِِِٕ( جريدة الببلد السعودية, عدد )ُ)
ىػ( تلقى علومو األكٔب ٔتكة ٍب أنتقل ُّْْا بن دمحم بن ا٠تويطر, مؤرخ معاصر كلد بعنياة عـا )( ىو: عبد العايِ)

إٔب القاىرة كأكمل هبا دراستو اٞتامعية, كتدرج ُب الوظائف التعليمية حىت أصبح كزيرنا للمعارؼ, ٍب نقل إٔب 
عدة مؤلفات منها: )يـو كملك, كأم  الديواف ا١تلكي ٔترتبة كزير دكلة, كالزاؿ ُب عملو حىت اآلف, صدرت لو

 (.ِّٖ-ِّّبٍت(, انظر: كبار موظفي الدكلة, للصوينع, )
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 ُٕ 

ككنا ندىش ٨تن ا١تستمعُت من مقدرتو رٛتو هللا من تذكره لبلسم  
, كاسم البلدة أحياانن إذا ذكرت ُب السؤاؿ, ٍب تذكر السؤاؿ بنصو, بلكام

فبل نفلح, ككاف طموحنا ال  بلنتذكر االسم كام كليس ٔتعناه, ك٨تاكؿ ٨تن أف
إٔب األمل ُب تذكر نص السؤاؿ أك بعضو, كنكتفي ٔتحاكلة استيعاب  ليص

ا١تعٌت, كإذا تعددت أقساـ السؤاؿ فقد ننسى بعضنا منها, كىو ال 
 .(ُ)"ىينس

قصة عجيبة عن مدل قوة  (ِ)الشيخ: دمحم بن انصر العبودميركم ك 
اء العيد يذىب الناس من أىل كاف إذا ج"يقوؿ: حافظة الشيخ كحدهتا ف

على اببو للسبلـ عليو كأان أجلس من أكؿ الوقت  فيادٛتو  اكما حو ٢ت بريدة
كأان مبصر كمن أىل بريده فكاف كلما سلم عليو أحد منهم يقوؿ لو الشيخ: 

أىل بريدة كما يعرفهم  ؼتقبل هللا منا كمنك َي فبلف, ككهللا أنٍت ال أعر "
 . (ّ)"لذم ال يراىمالشيخ ا
 القوة يف اضتق:  -و

                                        
 (.ُّىػ صُُّْ/ْٕ/كاتريخ  ّٔٓٗ( جريدة عكاظ, عدد )ُ)
ىػ(, كهبا تلقى العلم صغَتنا, ككاف من أبرز شيوخو الشيخ ُّْٓ( ىو: دمحم بن انصر العبودم, كلد بربيدة عـا )ِ)

حيث أخذ عنو العلـو الشرعية, لو جهود علمية كدعوية ابرزة. انظر: عميد الرحالُت, دمحم بن ٛتيد,  عبد هللا
 (. ُُٔ -ُٓا١تشوح, )

 ىػ(.ُِْٓ/َُ/ُْٔتكتبو ابلرابطة ٔتكة بتاريخ ) العبودم, بن انصر ( لقاء مع الشيخ دمحمّ)
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بن ٛتيد بشدتو ُب اٟتق كصرامتو ُب اٟتكم,  عبد هللاعرؼ الشيخ 
حيث كاف صرحنا رفيعنا للعلم كأىلو, كسياجنا منيعنا للدين, كملجأ للخائف 

لنصرة اٟتق كالعدؿ, فرضي الناس بقضائو, ككتب هللا تعأب لو القبوؿ  بلك٤ت
ا كالة األمر كعامة الناس فااد قدره كذاع صيتو, ُب األرض فحاز على رض

فكم أمات من بدعة ككم أحيا من سنن, فكانت براىُت حججو كردكده ال 
أف ٖترؽ ظبلـ ا٠ترافة, كتبدد سحابة اٞتهالة, كىو مع ذلك يقـو  ثتلب

بواجباتو خَت قياـ, حريصنا كل اٟترص على بياف اٟتق كرد ا١تعتدم إٔب 
 لومة الئم, قائمنا ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, ُب هللا هصوابو ال أتخذ

٬تيىاًىديكفى ُب ٦تن يصدؽ فيو قوؿ ا١تؤب عا كجل: } -كما ٨تسبو-فهو 
ًبيًل هللا كىالى ٮتىىافيوفى لىٍومىةى  ذىًلكى فىٍضلي هللا يػيٍؤتًيًو مىن يىشىاء كىاَّللَّي كىاًسعه  الئمسى

ًبيًل هللا كىالى ٮتىىافيوفى لىٍومىةى ٬تيى كُب قولو تعأب: } (ُ){عىًليمه   الئم{اًىديكفى ُب سى
البدع كاألىواء, كيقارعهم ابٟتجة  لبن ٛتيد يناظر أى عبد هللافكاف الشيخ 

 ؼكالربىاف يبُت ٢تم اٟتق كيد٢تم عليو, فبل يطمع قومه ُب حيفو, كال ٮتا
 .ضعيف من ظلمو, بل غايتو اٟتق كلو خالف ظاىر مذىبو أك ىول نفسو

بصفات قلما كجدت ُب غَته   بن ٛتيد عبد هللااتصف الشيخ فقد  
, كقوة اٟتجة ُب هللا لومة الئم هال أتخذكالذكاء كالقوة ُب جانب اٟتق 

                                        
 (.ْٓ) ( سورة ا١تائدة, اآليةُ)
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كالذاكرة القوية اليت تندر أف  ,مالفتول كاٟتككالربىاف, كعدـ التسرع ُب 
 . (ُ) توجد ُب غَته

 علو مهتو وقوة عزميتو:  -ز
فعبل ذكره, كخلد قلمو, كتواترت بن ٛتيد  د هللاعبعلت ٫تة الشيخ 

بُت األانـ أخباره, كابت لو ُب قلوب الناس عظيم شأف, كٓب يكن للشيخ أف 
بعلو ٫تتو,  هللا تعأب ٍب قإال بتوفييتبوأ ىذه ا١تكانة , كال ليصل لتلك ا١تراتب 

لبصر, لكٝتو ىدفو, كرحابة نفسو, كىو رغم ما قاساه من يتم, كفقداف 
بعاٯتتو مبلغنا  بفضل هللا تعأب ٍب يده هللا رغبة ُب العلم ك٤تبة للتعلم, فبلغيا 

, يصيبها الكللعظيمنا بُت أىل العلم, فهمتو ال تعرؼ الكسل, كعاٯتتو ال 
ككاف رغم كثرة أعمالو كتكالبها عليو قائمنا بكل شؤكف دعوتو, فهو يفيت 

ا١تخالفُت, كيستقبل  إٔبكيكتب كيراسل العلماء كطلبة العلم كيرسل ردكده 
ُب آخر حياتو  كقد ٚتع للشيخ رٛتو هللا ,الوفود ا١تختلفة من أ٨تاء األرض

, لقضاء األعلى فقاـ هبما خَت قياـبُت رائسة شؤكف اٟترمُت كرائسة ٣تلس ا
فصار معظم كقتو بُت إفتاء كإمضاء, كقضاء, كتعليم, كهتذيب ككعظ 

كاتبات تفادَين للخطأ, كيرد على كإرشاد, حريصنا على قراءة مسودات ا١ت

                                        
 .ُْص (ىػَُِْ/ُُ/ِِكاتريخ/ ( َّٓٔ( جريدة الببلد, عدد )ُ)
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أبكؿ, فهو يرل أف  الاستفسارات ا١تتصلُت, كيبت ُب معامبلت الناس أك 
 .(ُ)مصاّب العباد مقدمة على مصاّب نفسو كراحتها

بن ٛتيد من ذكم ا٢تمم العالية, كقوة  عبد هللاكا٠تبلصة أف الشيخ 
, دقيق َتالتحمل كالصرب كاٞتلد, ككاف قدكة ُب السلوؾ, عميق التفك

 .(ِ)ا١تبلحظة
 حكمتو وحزمو:  -ح

يعرؼ كيف  بن ٛتيد ْتكمتو كحامو, فقد كاف عبد هللا٘تيا الشيخ 
, يما يتعامل مع األمور ْتنكة كحـا, ككاف حكيضع األمور ُب مواضعها

حكيم ُب التعامل مع الناس بشىت صنوفهم, فهو يعرؼ قدر كالة األمر, 
م كيوجههم ْتلم, كٓب يعرؼ عن الشيخ ك٬تل العلماء ك٭تنو على طلبة العل

فتور أك صدكد ُب عبلقتو مع كالة األمر كقد عاش معهم لفًتات متتابعة, 
تعاىد على كالية اٟتكم فيها عدة ملوؾ, فلم يتبدؿ أك يتغَت ٨توىم بل كانوا 

 ٚتيعنا يعرفوف للشيخ حقو كيقدركنو حق قدره.
 ىيبتو ووقاره:  -ط 

                                        
ُىػ صَُّْ/ّ/َُكاتريخ  (ِِِٕ( جريدة الببلد, عدد )ُ) .ُِ ُ.) 
 .ُِىػ صَُِْ/ُُ/ِِكاتريخ  (َّٓٔ( جريدة اٞتايرة, عدد )ِ)
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الكبلـ, طويل الصمت, ىادئ الشخصية, كاف مهيبنا كقورنا, قليل 
إال  مطويل التفكَت, فيو أانة كحلم متميا, يغلب على ٣تالسو الوقار؛ ال يتكل

فيما فيو نفع أك خَت أك هني أك إرشاد, كىو مع ىيبتو لطيف ا١تعشر, حلو 
الشمائل, ٭تبو كل من عرفو أك رآه أك ٝتعو, أبوابو مفتوحة لكل الناس فبل 

, فبل ٭تتجب عن حاجاهتم, كال اللى أبوابو إال ٤تبة لو كإجبلكثرهتم ع  هيايد
 .(ُ)ُب اٟتديث معهم ظيغل

 : وتوجيهو لطلبو تربيتو حسن -ي
علمينا  بلعلى أتىيل تبلميذه أتىيبن ٛتيد  عبد هللالقد حرص الشيخ 

كعملينا, ك٭ترص على ما ينفعهم أشد اٟترص, كيد٢تم على مواطن العلـو 
طبلع كا١تدارسة, لذا كانت شخصيتو العلى البحث كاكمكامنها, ك٭تضهم 

منطبعة ُب نفوس تبلميذه, فرابىم على اٞتلد كالصرب كمكاـر األخبلؽ 
ة كىم يذكركف تربيتو ٢تم أخذهتم العرب من جوانب ككلما ٖتدثوا عن جانب ,

 بعضنا من سجاَيه. 
داخل ا١تناؿ فيقوؿ ابنو صاّب متحداثن عن بعض ىذه  كأما عن تربيتو

الوالد استطاع أف ٬تمع بُت ا٢تيبة كالوقار كخصائص طالب "ا١تعآب الًتبوية: 
العلم, كاألب ا١تريب اٟتاين الرقيق الشفيق؛ فإف شئتو مهيبنا كقورنا ٤تافظنا على 

                                        
 (.ْٖ-ْٕ) ( ٣تلة الدارة,ُ)
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ُب البيت فًتل من ذلك العجب, كإف شئتو أابن حانينا قد أنطلق  االنضباط
فتوف حولو كيرغبوف ُب ٣تلسو مع أكالده كأىلو ُب أحاديث أسرية ْتيث يلت

 .(ُ)"كأينسوف أبحاديثو فإنك كاجد ُب ذلك شيئنا كثَتنا

                                        
 (. َٕص( ا١تصدر السابق, )ُ)
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 ظتطلب الرابعا
 طلبو للعلم وشيوخو وتلميذه

 
 طلبو للعلم وشيوخو:  -6

بن ٛتيد تلقيو للعلم منذ نعومة أظفاره , فوىبو  عبد هللاابتدأ الشيخ 
بشىت العلـو كا١تعارؼ كاالستاادة من هللا رغبة ُب العلم كحب التحصيل 

تلمذ فتأنواعها كشحذ ٫تتو كبلغ من العلم مبلغنا عظيمنا بصربه كجبلده, 
الشيخ على عدد من العلماء ُب بلده )الرَيض( ككانت آنذاؾ عاصمة 
العلماء كاألمراء كمهول طلبة العلم من كل مكاف, فقرأ على الشيخ صاّب 

على يديو كتاب التوحيد  قاضي الرَيض كأًب (ُ)بن عبد العايا آؿ الشيخ
للشيخ دمحم بن عبد الوىاب, ككشف الشبهات, كالعقيدة الواسطية, 
كاألربعُت النوكية, كزاد ا١تستقنع, كشرحو الركض ا١تربع, كأخذ عن الشيخ دمحم 

كما التوحيد كآداب ا١تشي إٔب الصبلة,   كتاب (ِ)بن عبد اللطيف آؿ الشيخ

                                        
ُب بلدة السلمية إحدل بلداف  ( ىو: صاّب بن عبد العايا بن عبد الرٛتن بن حسُت بن دمحم بن عبد الوىاب, كلدُ)

ـ ُّّٕا٠ترج, كمكث فيها أَيـ طفولتو, تؤب القضاء ُب مدينة الرَيض عـا ) ىػ( كاستمر فيو إٔب عا
ـ ) ,عفي منو بناء على طلبوأىػ(, فُّْٓ) ـ,ُِّٕتوُب عا  (.ْٕٖ-ْٖٔ/ِ) ىػ(, انظر: علماء ٧تد, للبسا

ىػ(, ٍب شرع ُب تلقي العلـو الشرعية كانؿ عددنا من ُِّٕ( ىو: دمحم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ كلد عـا )ِ)
اإلجازات العلمية عن مشاٮتو, كعمل قاضينا ُب عدة أماكن, كقـا ابإلفتاء كالتدريس ُب الرَيض فتخرج على 
= 
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 سَتة؛ كقرأ عليو منت األجركمية.مدة ي (ُ)قرأ على الشيخ ٛتد بن فارس
فقد  ,(ِ)ىو العبلمػة ٤تمػد بن إبراىيم آؿ الشيخ ػرو األكبػإال أف شيخ

أخذ عنو جل علومو, كاستفاد منو الشيء الكثَت, ككاف يقوؿ عن تتلمذه 
. كظل يدين لو (ّ)"جل قراءٌب كانت على الشيخ دمحم بن إبراىيم"عليو: 

لو العلمي كالدعوم طيلة عمره, حىت عد من ابلفضل بعد هللا تعأب ُب ٖتصي
أميا تبلميذه كأشهرىم مبلزمةن لو فكاف ببل شك خليفة الشيخ دمحم بن 

بن  عبد هللاإبراىيم, قاؿ: ىذا كل من رآه أك أخذ عنو , فقد ترسم الشيخ 
ٛتيد خطى شيخو ُب رزانتو كىدكءه كثباتو, كسائر أخبلقو كتعامبلتو, 

                                              = 
ىػ(, من مؤلفاتو: )حقيقة دعوة الشيخ دمحم بن عبد ُّٕٔيديو الكثَت من العلماء, توُب ابلرَيض عـا )

 (.ُٓتراجم ١تتأخرم اٟتنابلة, لسليماف بن ٛتداف, ) الوىاب(. انظر:
 ىػ( ككاف كالده من أىل العلم فنشأ نشأة طيبةُِّٔ( ىو: ٛتد بن فارس بن دمحم بن فارس العرين, كلد عـا )ُ)

ىػ(, انظر: ُّْٓكاف مداكمنا على التدريس كتؤب حفظ بيت ا١تاؿ فباشره بعفة كنااىة توُب عـا )ك صاٟتة, 
ـ,علماء ٧تد,   (.ٕٗ/ِ) للبسا

ـ ِ) ( ىو: دمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن بن دمحم بن عبد الوىاب, كلد ٔتدينة الرَيض عا
ـ, كىبو هللا عقبل كبَتنا كفهمنا اثقبنا, كلو ُُُّ) ىػ(,كاف كالده من كبار العلماء كقرأ عليو ُب ٥تتصرات العلو

كفتاكل  ة إٔب هللا ُب بلداف ا١تسلمُت, من مؤلفاتو: )رسالة ُب ٖتكيم القوانُت,أعماؿ جليلة ُب نشر العلم كالدعو 
ـ, )ُّٖٗ/ٗ/٣ِْتموعة(, توُب ُب ) (, كمشاىَت علماء ٧تد, ِّٔ-ُِِْ/ىػ(. انظر: علماء ٧تد, للبسا

 (. ُّْلعبد الرٛتن آؿ الشيخ, )
  (.ٖٓ( الشيخ دمحم بن إبراىيم كأثر مدرستو, حملمد آؿ إٝتاعيل, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٕٗ 

ا لو ُب مسجده ُب حي (ُ)غطغطفارٖتل معو إٔب بلدة ال , فعينو مساعدن
-كالذم عرؼ فيما بعد ٔتسجد )الشيخ دمحم بن إبراىيم( ككاف ٯتثل  دخنو,
جامعة بكل علومها, ككثرة التبلميذ ا١تقبلُت على تعلم العلم كالتاكد  -آنذاؾ

 من معينو. 
أما عن قراءتو العملية على شيخو فكانت ُب فنوف عدة كصنوؼ 

ُب التوحيد كالعقائد مثل: التدمرية, كاٟتموية لشيخ اإلسبلـ ليو ع فقرأشىت, 
 أٛتد, كرد اإلماـ بابن تيمية, ككتاب التوحيد للشيخ دمحم بن عبدا لوىا

 على الااندقة كاٞتهمية.
كُب اٟتديث: قرأ عليو عمدة األحكاـ, كمصطلح اٟتديث, كبلوغ 

 ا١تراـ, كٝتع عليو صحيحي البخارم كمسلم, كالسنن. 
ُب الفقو: زاد ا١تستقنع, ك٥تتصر ا١تقنع, كشرحو الركض ا١تربع, كنظم ك 

ا١تفردات, كشرحها مستظهرنا ٥تتصر ا١تقنع, كنظم ا١تفردات, كما قرأ قطعة  
 كبَتة من ا١تنتهى كحفظ منو إٔب ابب الصداؽ.

: منت الرحبية كمنت الربىانية, كمراجعات كثَتة ُب شرح كُب الفرائض
 اية خاصة. الًتتيب إذ لو بو عن

                                        
( بلدة الغطغط: بغينُت مضمومتُت بينهما طاء مهملة ساكنة, كآخره طاء أيضنا: من قرل ا١تااٛتية ُب إمارة الرَيض, ُ)

 (.َُِٔٓ/انظر: ا١تعجم اٞتغراُب للمملكة العربية السعودية, ٟتمد اٞتاسر, )
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األجركمية, كقطر الندل مع شرحو, كملحة اإلعراب مع  كُب النحو:
 شرحها, كألفية ابن مالك كشرحها, كىو ٭تفظ ا١تتوف السابقة كلها. 

كقرأ عليو ُب التوحيد  (ُ)كعد من شيوخو فضيلة الشيخ: سعد بن عتيق
 كاٟتديث كمصطلحو. 

 تلميذه:  - 4
 ف ٫تا: اف رئيسأمرا لكعرؼ الشيخ بكثرة تبلميذه كسبب ذ

 األكؿ: سعة علم الشيخ كإطبلعو.
 والثاين: كثرة تنقلو إٔب العديد من ا١تدف كا٢تجر حسب ما تقتضي

 طبيعة عملو. 
ككانت جهوده كاضحة متمياة ُب القياـ بواجب التدريس, كأسلوبو 
مشوؽ قريب من إفهاـ الطلبة كعقو٢تم, ٦تا أثر ُب ٘تيا طلبتو, كنبوغهم 

 كالعلمي.الفكرم 
لكتفي بذكر فبن زتيِ وطلبو  عبِ هللاأبرز تلميذ الشيخ  أما عن

 : اآلتُت
                                        

ـ ) ( ىو: سعد بن ٛتد بن علي بن دمحم بن عتيق, كلد ُب بلدة العمارُ) سافر إٔب الرَيض كارٖتل إٔب  ىػ(,ُِٕٗعا
فبلج قاضينا ٍب منها إٔب الرَيض فعُت إمامنا للفركض ُب جامعها الكبَت ا٢تند, ٍب سافر إٔب مكة كعاد إٔب األ

ـ, )ُّْٗكجلس فيو للتدريس, توُب ابلرَيض عـا ) ( كمشاىَت علماء َِِِ/ىػ(. انظر: علماء ٧تد, للبسا
 (. ِّٖ-٧ِِّتد, لعبد الرٛتن آؿ الشيخ, )
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الشيخ: عبد العايا بن صاّب؛ إماـ ا١تسجد النبوم, كرئيس  -ُ
 احملكمة الكربل اب١تدينة ا١تنورة. 

 الشيخ: عبد العايا القاسم؛ القاضي ٔتحكمة الرَيض. -ِ

, اٟتراـا١تسجد  كخطيب ماـالسبيل؛ إ عبد هللاالشيخ: دمحم بن  -ّ
 كعضو ىيئة كبار العلماء. 

مدير  ؛بن عبد احملسن الًتكي عبد هللا: معإب الشيخ الدكتور -ْ
كاألمُت العاـ لرابطة العآب  سابقنا,جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية 

 اإلسبلمي حالينا.

  رئيس ٤تاكم القصيم سابقنا. ؛ا٠تريصي أٛتدالشيخ: صاّب بن  -ٓ

األمُت العاـ ا١تساعد  ؛دمحم بن انصر العبودم: الشيخمعإب  -ٔ 
 رابطة العآب اإلسبلمي. ل

 قاضي الدماـ. التو٬ترم؛ عبد هللاٛتود بن : الشيخ -ٕ

 عضو ىيئة كبار العلماء.  ؛صاّب األطـر: الشيخ -ٖ

كقاضي  ,رئيس ٤تكمة اإلحساء ؛صاّب بن غصوف: الشيخ -ٗ
 كعضو ٣تلس القضاء األعلى.  ,ابلرَيض التمييا ٔتحكمة التمييا

مفيت  ؛آؿ الشيخ عبد هللاعبد العايا بن : الشيخٝتاحة  -َُ
 ا١تملكة.
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مدير مكتبة الشيخ  ؛بن عبد العايا الغصن الشيخ: صاّب -ُُ
 ا١تًتجم لو.

 ا١تدرس اب١تسجد اٟتراـ.  ؛الشيخ: عبد الفتاح حسن راكة -ُِ

 حكمة التمييا ٔتكة.القاضي ٔت ؛الشيخ: صاّب القرعاكم -ُّ

 . سابقناالرئيس العاـ لتعليم البنات  الدكتور: علي ا١ترشد؛ -ُْ

 الشيخ: صاّب بن مطلق. -ُٓ

 الشيخ: صاّب بن دمحم اللحيداف؛ رئيس ٣تلس القضاءٝتاحة  -ُٔ 
 السابق؛ كعضو ىيئة كبار العلماء. 

عضو ىيئة كبار  ؛فضيلة الشيخ: صاّب بن فوازف الفوزاف -ُٕ
 اء. العلم

عليا كمة الاحملالشيخ: عبد الرٛتن بن عبد العايا الكلية؛ رئيس  -ُٖ
 . اب١تملكة

 الشيخ: عبد الرٛتن بن سحماف؛ قاضي التمييا ابلرَيض. -ُٗ

 الشيخ: انصر ا٢توٯتل. -َِ

 الشيخ: دمحم األمَت؛ عضو ٣تلس القضاء األعلى.  -ُِ

 الشيخ: سعود بن دريب؛ ككيل كزارة العدؿ.  -ِِ

 الشيخ: صاّب البليهي. -ِّ

 الشيخ: صاّب السكييت؛ ا١تدرس اب١تعهد العلمي.  -ِْ
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 ا١تسعرم؛ رئيس ديواف ا١تظآب سابقنا. عبد هللاالشيخ:  -ِٓ

 الشيخ: ٛتود الفائا؛ رئيس ديواف ا١تظآب.  -ِٔ

 بن عودة السعودم. عبد هللاالشيخ: عودة بن  -ِٕ

 الشيخ: صاّب بن عمر بن مرشد. -ِٖ

 بن علي اٟتميداف. أٛتدخ القاضي: الشي -ِٗ

 .(ُ)األستاذ: عمر بن غرامة العمركم -َّ

                                        
 (, كطلبة الشيخ من الكثرة ْتيث ال ٯتكن حصرىم.ٕٓ-ّٕ) ( ٣تلة الدارة,ُ)
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 اطتامساظتطلب 
 ومذىبو بن زتيِ عبِ هللاقيِة الشيخ ع

 
 عقيِتو:  -6

ترتبط الدعوة ابلعقيدة ارتباطنا كثيقنا, فاٟتكم على الدعوة مرهتن ٔتدل 
عتقاد أىل السنة الُب أصو٢تا كفركعها سبلمة عقيدة الداعية, ككوهنا موافقة 

بن ٛتيد ىي  عبد هللافكانت دعوة الشيخ كاٞتماعة رضواف هللا عليهم, 
موافقة لنصوص  عقيدة أىل السنة كاٞتماعة كاليت ىي من حيث أصو٢تا

حريصنا كقد كاف رٛتو هللا الكتاب كالسنة كفهم السلف الصاّب كطريقتهم, 
ر على العقيدة غَتة على تنقيتها كالدعوة إليها كنشرىا بُت الناس, يغا

عظيمة كمدكانت كثَتة, ُب بياف منالتها  أسفارناشديدة, كقد كتب ُب ذلك 
أ٫تية ىذا كإيضاح  -جل كعبل-كحاجة األمة إٔب العودة لتوحيد ا٠تالق 

عن تو رسالكثَتة كالشواىد   الاألصل العظيم كحثهم عليو, كيكفي لذلك مثا
إف عقيدة الشيخ ": ىاب جاء فيهاحقيقة دعوة الشيخ اإلماـ دمحم بن عبد الو 

كأصحابو  و ىي عقيدة السلف الصاّب كما كاف عليو رسوؿ هللا اتباعك 
يركف من أف هللا كاحد, أحد فرد,  كالتابعوف ٢تم إبحساف, فهو يرل ما

, عآب ٔتا كاف كال كلدآب يتخذ صاحبة  ,مثيل لو شريك لو, كال صمد, ال
فهو الفعاؿ ١تا يريد,  ,شيء هجا ال يعقادر على كل شيء,  ,كما يكوف
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 يثبت ٚتيع صفات هللا العبل, كأٝتائو اٟتسٌت, كما جاء ُب الكتاب العايا
ايهنا ببل ػيل, كتنثكٯترىا كما جاءت, إثبااتن ببل ٘ت كالسنة الصحيحة, يؤمن هبا,

, بل يثبتها حقيقة ؼكال ٭تر , لكال يعط, لكال ٯتث, فال يكيتعطيل, فهو 
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى : }الو على حد قولو تعأبعلى كجو يليق بكم لىٍيسى كى

 .(ِ)"اكيوجب أف يفرد هللا ابلعبادة, فبل يشرؾ بو أحدن  (ُ){السًَّميعي البىًصَتي 
ُب  بن ٛتيد العقدية سدكدنا منيعة عبد هللاالشيخ  مثلت كتاابتك 

 ,ىدامة و دعواتعمت فيقد  هالدفاع عن مبادئ اإلسبلـ السيما كأف عصر 
الشيخ أف يدكف ُب  ىكاالشًتاكية كالشيوعية ما استدع ,كأفكار منحرفة

ذلك الكتب كالردكد كيبعث الرسائل ألئمة ا١تسلمُت كعامتهم مفندنا 
ككاف لردكد مااعمهم, كمبيننا حقائق دعواىم, كخطرىا على البشرية ٚتعاء, 

الشيخ كمواقفو ٝتات ابرزة كداللة كاضحة على قوتو ُب اٟتق, كسعة 
أصل التوحيد, كيعكر صفائو, كحفظو نقينا  ضما يناقإطبلعو, ككقوفو ضد 

اجملموعة  -ٝتاىا مهمة ٚتع ٣تموعة عقديةساىم كذلك ُب من الشوائب, ك 
على ٚتلة من  اشتملتالعلمية السعودية من درر علماء السلف الصاّب, 

 .اعقائد السلف الصاّب, ألفها ٩تبة من علماء السلف فراجعها كحقق أصو٢ت

                                        
 (. ُُ) يةاآل( سورة الشورل, ُ)
 (.ُِٓبن ٛتيد, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ِ)
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ككتب الشيخ رسالة ٝتاىا )التوحيد( بُت فيها حقيقة التوحيد كبياف 
مذىب السلف الصاّب من الصحابة كالتابعُت, كأشار فيها ألقساـ التوحيد 

عليها من كتاب هللا كسنة رسولو الثبلثة كما دؿ 
(ُ). 

 مذىبو:  -4
ا ُب منطقة ٧تد مع كجود غَته من  ٓب ياؿ ا١تذىب اٟتنبلي سائدن

رٛتو هللا بن حنبل  أٛتداألكثر ىو مذىب اإلماـ إال أف ىب األربعة, ا١تذا
 فقد كاف الشاميوف أكثر الناس ٘تسكنا بو, كصنفوا فيو ا١تصنفات الكثَتة.

 ا١تذىب اٟتنبلي ُب منطقة ٧تد يعود إٔب أمرين:  انتشاركلعل 
, ٕتارَين أك (ِ)األمر األكؿ: كثرة اتصاؿ أىإب منطقة ٧تد بببلد الشاـ

علمينا, ككاف ا١تذىب اٟتنبلي ىو السائد ُب ببلد الشاـ, فانتقلت بعض 
, كا  .(ّ)حكاـ, من خبلؿ ذلك االتصاؿألالعلـو

                                        
 (.ِٓبن ٛتيد, رسالة الشيخ دمحم بن عبدالوىاب كحقيقتو دعوتو, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)
ـ: ببلِ) د الشـا ىي ا١تنطقة ا١تمتدة على الساحل الشرقي للبحر ا١تتوسط ك٘تتد شرقا إٔب منطقة اٞتايرة السورية ( الشأ

شرؽ هنر الفرات ك٘تتد مشاال من ببلد الرـك )تركيا( حاليا إٔب حدكد جايرة العرب كمصر جنواب كتشتمل ُب 
 .ااءان من تركياالوقت اٟتاضر على سورية ك األردف ك إسرائيل ك فلسطُت ك لبناف كأج

كلبلستاادة انظر:  ,(َٖٓ/ُ) (, كا١تدخل ا١تفصل, لبكر أبو زيد,ُِّٗ/( ا١تذىب اٟتنبلي, لعبد هلل الًتكي, )ّ)
 (. ِٕ-ٔٔ) دعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب, دمحم السلماف,
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اثنينا: تلقي العديد من علماء ٧تد علومهم كإجازهتم من علماء حنابلة 
ُب ببلد الشاـ, كصار ىؤالء التبلميذ فيما بعد علماء كبار بلغوا من العلم 

كانتهت إليهم أمور الرَيسة الدينية كاإلفتاء, فأثركا أتثَتنا عظيمنا  مبلغنا عظيمنا,
 .(ُ)ُب مسار اٟتركة العلمية, كغلب عليهم ترجيح ا١تذىب اٟتنبلي

ككاف لدعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب أثر كبَت ُب ترؾ العلماء 
للتقليد, كسلوكهم طريق االجتهاد كاالستنباط كالرجوع ١تا صح من الكتاب 

 لسنة, دكف تقيد اب١تذىب.كا
فتكونت بذلك مدرسة علمية سلفية, أقبل العلماء فيها على كتب السلف 
كالعناية بكتب اٟتديث كالتفسَت, كحررت ا١تؤلفات كالرسائل, كا١تكاتبات اليت 
صاحبت ىذا التوجو السلفي, كتركت فيما بعد ٙتارنا ماثلة للعياف, تدؿ على ما 

 .ِ()ن علو شأف, كعظم مكانةكصلت لو اٟتركة العلمية, م

                                        
ـ, )ُ)  (.ُِ-ُُٕ/( علماء ٧تد, للبسا
 (.ُِٕ) ف,العجبل عبد هللا( حركة التجديد كاإلصبلح ُب ٧تد, لِ)
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بن ٛتيد كتفقو على  عبد هللاكُب ىذا الوسط العلمي الرصُت, ترىب الشيخ 
ستوعب شركحو, كانتسب إليو, بن حنبل, فحفظ متونو, كا أٛتدمذىب اإلماـ 

لكنو ٓب ينغلق عليو, بل ٬تمع بُت األقواؿ, كينظر ُب األدلة كأيخذ ٔتا يدين هللا 
 .(ُ)لدليل, كأظهر ُب اٟتجةبو كٔتا يراه أسعد اب

على سؤاؿ كرد حوؿ مساءلة االنتقاؿ  وكمن األمثلة على ذلك جواب
من نية اإلنفراد إٔب نية اإلمامة, فأفىت الشيخ ٔتا ٮتالف ا١تذىب اٟتنبلي 

ابلدليل مع ٥تالفتو لظاىر ا١تذىب اٟتنبلي حيث يقوؿ  بلكأجاز ذلك عم
اٞتماعة قد صلوا, فقمت  يقوؿ فيو: دخلت ا١تسجد فوجدت"السؤاؿ: 

, ُب حُت أين ٓب أنو آخركف فصلوا معي, فأان إماـ ٢تم أصلي كحدم, فجاء
 اإلمامة ُب أكؿ الصبلة, فهل تصح الصبلة أـ ال؟.

نعم تصح الصبلة؛ ٬توز أف ينتقل ا١تنفرد من نية اإلنفراد إٔب اصتواب: 
ب عند نية اإلمامة, فأنت صليت على القوؿ ا١تعتمد, كإف كاف ا١تذى

قاـ من  , كلكن السنة أحق أف تتبع, ألف النيب (ِ)اٟتنابلة على خبلفو
رضي هللا عنهما, عن يساره,  بن عباس عبد هللاالليل يصلي كحده فجاء 

                                        
 (.ْٓ-ّٓ( ٣تلة الدارة, )ُ)
 (.ُُٕٓ/كحاشية الركض ا١تربع, البن قاسم, ) (ُٕٔ( انظر: الكاُب, البن قدامة, )ِ)
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بن عباس عن ٯتُت الرسوؿ  عبد هللاعن ٯتينو, فصار  فأداره النيب 
(ُ) ,

إٔب نية اإلمامة فدؿ  نول االنفراد, ٍب انتقل قالوا: ىذا يدؿ على أف النيب 
 .(ِ)على جوازه

كانت ُب ا١تذىب اٟتنبلي بن ٛتيد   عبد هللاالشيخ مع أف دراسة ف 
ك٭تفظ بعض ا١تتوف ُب ا١تذىب نفسو, إال أنو كاف ال يلتـا ا١تذىب اٟتنبلي 

يفيت بعدـ  رٛتو هللاالشيخ  بلفمث ,ل يفيت ٓتبلفو إذا ظهر لو الدليلدائمنا, ب
طواؼ  بصحة كاف ا١تذىب ٓتبلفو, كيفيتإف  الطواؼ ك  مشركعية اإلشارة ُب

ا كأنو ٬تائ عنهما ٚتيعنا ا١تذىب ٓتبلفو, كيفيت ك  اٟتامل كاحملموؿ طوافنا كاحدن
كا١تذىب و واز نقل الاكاة من بلد إٔب بلد بعيد لوجود فقراء أكثر حاجّت

 .(ّ)ٓتبلفو

                                        
(, كصحيح مسلم بشرح ُُٕ) برقم (ُِٖٓ/( البخارم مع الفتح, كتاب العلم, ابب السمر ُب العلم, )ُ)

 (.ّٕٔ)برقم (, ّٖٖ/ٔ) ابلليل, كدعاؤه ابب صبلة النيب  ,النوكم, كتاب صبلة ا١تسافرين
ـ )ِ)  ىػ(.ََُْ( تسجيبلت اإلذاعة, برانمج نور على الدرب, من حلقات شهر رمضاف للعا
 (.ُُ-ُِىػ صَُّْ/ّ/َُكاتريخ  ِِِٕ( جريدة الببلد, عدد )ّ)
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 السادساظتطلب 
 ووظائفو بن زتيِ عبِ هللاالشيخ  أعمال

 
  أعمالو. -6
 : بربيِهجتِيِ اصتامع الكبَت  -أ 

ىو أكؿ مسجد أسس حاؿ أتسيس ا١تدينة, كال  بربيدهاٞتامع ا لكبَت 
بن ٛتيد  عبد هللايعرؼ اتريخ أتسيسو على كجو الضبط, كقد تؤب الشيخ 

ىػ( ككاف سبب ُّْٖ-ُّّٔإمامتو كا٠تطابة فيو ُب الفًتة من العاـ )
ىػ( من ٗتلل كىدـ جراء ُّٕٔالعاـ )التجديد ما أصاب ا١تسجد ُب 

السيوؿ كاألمطار اليت ىطلت على تلك ا١تنطقة, لذلك قاـ جبللة ا١تلك 
بن ٛتيد لو كطلبو منو  عبد هللا الشيخسعود بن عبد العايا بعد ٥تاطبة 

البداية ُب ٕتديده ابلشركع ُب ٕتديد عمارتو كإعادتو من اإلٝتنت ا١تسلح 
لفة قدرت بنحو )مليوف كثبلثُت ألف رَيؿ( عوضنا عن اللنب كالطُت بتك

ىػ( حيث شيرع ُب ىدمو كىو ُب ُُْْكبقي ىذا البناء ا١تسلح حىت العاـ )
حالة ال أبس هبا, كذلك لبنايتو على الطراز اٟتديث كًب االنتهاء من ا١تشركع 

 .(ُ) ىػ(ُُُْٔب العاـ )

                                        
 (. ُٓ-َٓ(, ك٣تلة الدارة , )ِٕ( اتريخ مساجد بريدة, )ُ)
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 أتسيس اظتكتبة:  -ب 
 بريدة حىت شرع ُب إكماؿ بن ٛتيد إٔب عبد هللا الشيخما أف قدـ  

أتسيس ا١تكتبة كأتمُت ما يلـا ٢تا من كتب كمياانية, كسعى الشيخ لدل 
 كالة األمور كأىل اٞتدة كاليسار من داخل ا١تنطقة كخارجها من أجل أتمُت

, فتجاكبوا مع دعوة الشيخ كتوالت التربعات احتياجات ا١تكتبة, كالتربع ٢تا
إٔب مكة ا١تكرمة لشراء اٞتديد  (ُ)د تبلميذهعلى ا١تكتبة, كأكفد ٝتاحتو أح

ابلكثَت منها كاكتملت سعادة الشيخ  بلكا١تفيد من الكتب العلمية, كعاد ٤تم
 بتأسيسها. رٛتو هللا
 وظائفو. -6
 القضائية:  -أ

٘تيات سَتة الشيخ القضائية أبمور عديدة إضافة إٔب مؤىبلت الشيخ 
ُب اٟتق, ككانت للشيخ ٤تطات  السلوكية من ذكاء كفطنة كحدة بصَتة كقوة

كىذه  ,كجهات ٥تتلفة ُب أ٨تاء شىت من ا١تملكة العربية السعوديةك كرحبلت 
 ىي: ا١تواضع 
 قضاء الرايض:  -6

بن ٛتيد  عبد هللاليقع على الشيخ  عبد العايا كاختيار ا١تلٓب يكن 

                                        
 ( كفيها ذكر بعض الكتب كا١تقتنيات اليت ًب شراؤىا.ٖٓ-ّٖ( عميد الرحالُت, حملمد ا١تشوح, )ُ)
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قوة  ١تا تفرسو فيو منإال  ؛العلماء كطلبة العلم٩تبة من كالرَيض تضم آنذاؾ 
( ككلفو ىػُُّٕٓب األحكاـ, فاستدعاه ُب شهر احملـر عاـ )عدالة ك  اٟتق

ابلقضاء فأمتنع الشيخ أشد االمتناع, فأقسم ا١تلك عبد العايا على الشيخ 
تنفيذ  ىقادر علأنو إف ٓب يقبل ما كلفو بو لَتسلنو إٔب منطقة موبوءة, كا١تلك 

القياـ بقضاء ُب  مكثف ,فانصاع الشيخ لؤلمر كٛتد الناس سَتتو ,كعيده
 .(ُ)ىػ(َُّٔحىت العاـ )الرَيض 
 ير: قضاء منطقة سِ -4

منطقة ) ُب طلب ا١تلك عبد العايا من الشيخ أف يتوجو إٔب اجملمعة
 .(ِ)ىػ(َُّٔوجو إليها ُب ذم القعدة )سدير( فما كسعو إال االمتثاؿ فت

 قضاء بريِة:  -3
ىػ(, كبقي ُّّٔ العاـ )بن ٛتيد قضاء بريدة ُب عبد هللاتؤب الشيخ 

بن ٛتيد  عبد هللاىػ( بعدىا آثر الشيخ ُّٕٕ) ـُب منصبو حىت أكاخر عا
, بعد إٟتاح منو؛ (ّ)السبلمة كطلب اإلعفاء من القضاء فأجيب إٔب طلبو

لكنو بقي يقـو ٔتهاـ ا٠تطابة كاإلمامة ابٞتامع الكبَت بربيده مدة بقاءه فيها, 

                                        
 (.ٔٓ( ٣تلة الدارة )ُ)
 (.ٔٓ( ا١تصدر السابق, )ِ)
 (.ٖٓ( ا١تصدر السابق, )ّ)
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صح كاإلرشاد, كٓب ياؿ رغم تفرغو مرجعنا للقضاة متفرغنا للدعوة إٔب هللا كالن
 .(ُ)كاألمراء فقد كانوا يعلموف قدره, كغاارة علمو

 االنتِاب إىل اضتجاز:  -2
شكا أىل اٟتجاز إٔب ا١تلك عبد العايا أتخر البت ُب قضاَيىم, 

بن ٛتيد أف يذىب إٔب اٟتجاز  عبد هللافأنفذ ا١تلك عبد العايا إٔب الشيخ 
القضاَي بنفسو كيسهم ْتلها أبسرع كقت ٦تكن, كأف أيخذ معو ليباشر تلك 

ثبلثة من طبلبو ا١تتمياين, فما كاف من الشيخ إال أف توجو على الفور إٔب 
مكة ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة كالطائف كجدة كمكث ىنالك سبعة أشهر, 

بن ٛتيد حيث أثبت فيها  عبد هللاككانت ىذه الرحلة مهمة ابلنسبة للشيخ 
دارة منقطعة النظَت ُب التعامل مع ا١تشكبلت, كالقدرة على إ٬تاد اٟتلوؿ ج

 .(ِ)ا١تناسبة ٢تا كإ٧تاز ا١تعامبلت ا١تتوقفة 
 : رئيس غتلس القضاء اسأعلى -5

 (ّ)بعد أف استحدثت الدكلة كظيفة )رائسة ٣تلس القضاء األعلى(

                                        
كلقاء مع فضيلة الشيخ دمحم  ,ىػ(ُِْٓ/ُُْ/السبيل ُب مكة بتاريخ ) عبد هللادمحم بن  :( لقاء مع فضيلة الشيخُ)

 ىػ(.ُِْٓ/َُ/ُْ)بن انصر العبودم ُب مكة بتاريخ 
 ىػ.ُِْٓ/َُ/ُْ( لقاء مع فضيلة الشيخ دمحم بن انصر العبودم ُب مكة بتاريخ ِ)
ـ/ ّ) ىػ( انظر: دليل أنظمة ا١تملكة العربية ُّٓٗ/َُ/ُُْب ) ٕٔ( صدر بذلك قرار ٣تلس الوزراء رقم )

 (. ِٓٔ-ِْٔ) السعودية,
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ة, مست اٟتاجة تكليف شخص مؤىل لديو الدراية الكفاية بعمل القضا
كإ٬تاد مرجعية عليا قضائية تساىم ُب تنظيم األمور فيما ٮتص تعيُت القضاة 
كإعفاؤىم, كإحالتهم إٔب التقاعد بعد استصدار ا١توافقة السامية كغَتىا من 
األمور اليت ٗتص سَت القضاء كالبت ُب األحكاـ, كالقدرة على النظر ُب 

 عبد هللاعايا على الشيخ القضاَي, فوقع اختيار جبللة ا١تلك خالد بن عبد ال
بن ٛتيد للقياـ أبعباء ىذه ا١تنصب ا٢تاـ جدنا, فما كسع الشيخ إال االمتثاؿ 
لطلب ا١تلك, فاستطاع أف ييٌسَت األمور بكل إخبلص كعاٯتة, كأكتسب 
الشيخ من خبلؿ رائستو مرجعية عليا ٞتميع القضاة, فكاف يرشدىم 

ٟتقوقهم حامينا ٞتانبهم, فحمد كيوجههم كيذكرىم ٔتهمات أعما٢تم, حافظنا 
 .(ُ)الناس سَتتو, كشكركا صنيعو

 وظائفو )غَت القضاء(:  -ب
بن ٛتيد بقدرتو الفائقة على التعامل مع كل  عبد هللاعرؼ الشيخ 

 القضاَي كا١تشاكل على اختبلؼ أنواعها كأحوا٢تا كمن ىذه الوظائف: 
 كمن أىم تلك الوظائف اليت تقلدىا الشيخ ما يلي:  

                                        
الاىراين,  عبد هللال (, كاتريخ القضاء,َٓ-ْٗالشيخ, )(, كالتنظيم القضائي, ٟتسن آؿ ّٔ-ِٔرة, )ا( ٣تلة الدُ)

(ُ/ّٓ-ٓٔ.) 
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 مستشار اظتلك عبِ العزيز للشؤون الِينية:  -6
ىػ( عرض ا١تلك عبد العايا يرٛتو هللا على الشيخ ُُُّٕب العاـ )

كما  مستشار اظتلك عبِ العزيز للشؤون الِينية.بن ٛتيد منصب  عبد هللا
ا كبَتنا منهم ١تقابلة  أف علم أىل القصيم هبذه الرغبة ا١تلكية حىت أرسلوا كفدن

إبقاء الشيخ عندىم , فقبل ا١تلك بعد ما رأل من إٟتاحهم ا١تلك كطلب 
 .(ُ)كآثرىم على نفسو 

 رئيس اإلشراف الِيٍت على اظتسجِ اضترام:  -4
رأل ا١تلك فيصل تعدد اإلدارات اب١تسجد اٟتراـ فأراد أف ٬تمعها 
ٖتت مظلة كاحدة ٔتسمى )رائسة اإلشراؼ الديٍت على ا١تسجد اٟتراـ(, 

بن ٛتيد ١تا لو من سابق معرفة  عبد هللاسب ىو الشيخ ككاف الرجل ا١تنا
بسياسة األمور كالقدرة على مواكبة احتياجات كل مرحلة ٔتا ٮتدـ العباد 

عبد كالببلد, كابلفعل كاف اختياره للشيخ اختيارنا موفقنا, حيث شرع الشيخ 
 من أكؿ يـو على تنظيم العمل ُب ىذه الوظيفة اٞتديدة, كشرع ُب تنظيم هللا

بن  عبد هللا, كٓب يبقى الشيخ (ِ)شؤكف ا١تسجد اٟتراـ كترتيب أكقات ا١تؤذنُت
ٛتيد ٔتنأل عن خدمة الدعوة اإلسبلمية, كنفع األمة علمينا كعملينا, فقد 

                                        
 (.ٗٓ-ٖٓ( ٣تلة الدارة, )ُ)
ـ بتاريخ ) :( لقاء مع الشيخِ)  ىػ(.ُِْٓ/ُُْ/دمحم بن سبيل ٔتكتبو اب١تسجد اٟترا
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د من اجملالس جاءت مسا٫تاتو الفكرية كالعلمية من خبلؿ انتسابو للعدي
 , كأىم ىذه الوظائف ىي: كا٢تيئات اإلسبلمية

 يئة كبار العلماء.عضو ى -أ
 رئيس اجملمع الفقهي.  -ب

 عضو اجمللس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي. -ج

 عضو اجمللس األعلى العا١تي للمساجد -ىػ

 .(ُ)عضو ا١تؤ٘تر العا١تي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة -د

                                        
 انتساب) مبحث حوؿ -ء هللاإف شا-(. كسيأٌب فيما بعد ٖٓ(, كرجاؿ كراء جهاد الرابطة, )ْٔ( ٣تلة الدارة, )ُ)

بن ٛتيد منها ٠تدمة أغراض الدعوة  عبد هللابن ٛتيد للمجالس كا٢تيئات( ككيف استفاد الشيخ  عبد هللاالشيخ 
)كسائل  :إٔب هللا ك٤تاربة األفكار كا١تذاىب الدخيلة على فكر األمة. انظر: الباب الثالث من ىذا البحث بعنواف

  .بن ٛتيد( عبد هللاكأساليب الدعوة عند الشيخ 
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 اظتطلب السابع
 بن زتيِ وثناء الناس عليو عبِ هللاوفاة الشيخ 

 
 وفاتو:  - 6
بن ٛتيد ُب  عبد هللاعد عمر بلغ ثبلثة كسبعُت عامنا, قضاىا الشيخ ب

, مره, مهتدَين هبدم الكتاب كالسنةرحاب العلم كأىلو داعينا إٔب هللا قائمنا أب
بن ٛتيد اٟتياة بعد مرض عضاؿ أٓب بو, مات على إثره  عبد هللافارؽ الشيخ 

 صابرنا ٤تتسبنا راضينا بقضاء هللا كقدره. 
اليت تبُت عظم  األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب  كقد كردت

ا١تصاب بفقد العلماء الرابنُت, الذين يكونوف خَت معُت لؤلمة ُب مواجهة 
بن ٛتيد   عبد هللا, فالشيخ -كال غرك-أعدائها ا١تًتبصُت هبا من كل جانب 

كاف من خَتة الدعاة الذين ٛتو جانب الدين, كقوضوا أركاف الفساد 
كسا٫توا ّتهد فعاؿ ُب إنصاؼ ا١تظلومُت, كالقياـ بواجب النصح كاٞتور, 

 كالتوجيو لؤلمة حكامنا ك٤تكومُت. 
قاؿ:  بن عمرك بن العاص  عبد هللاكمن ىذه األحاديث حديث 

إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من يقوؿ: ) ٝتعت رسوؿ هللا 
 يًتك عاظتًا اختذ الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حىت إذا مل
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 .(ُ)(, فسللوا, فلفتوا بغَت علم, فضلوا وأضلواجهاالً الناس رؤوًسا 
كُب ىذا اٟتديث "ُب بيانو ١تعٌت اٟتديث:  رٛتو هللاقاؿ ابن حجر 

اٟتث على حفظ العلم, كالتحذير من ترئيس اٞتهلة, كفيو أف الفتول ىي 
 .(ِ)"الرَيسة اٟتقيقية كذـ من يقدـ عليها بغَت علم

بن ٛتيد قائمنا على اإلفتاء كالوعظ كاإلرشاد, لو  عبد هللافكاف الشيخ 
٣تالس ُب ا١تسجد اٟترـا إلرشاد السائلُت كتعليمهم أمور دينهم كدنياىم, ٓب يًتؾ 

 دكسيلة كال منربنا ينفع الناس إال كلو فيو السبق كالفضل, فهو يتابع كل ما يستج
عن فيها بنظرة اثقبة, كبصَتة فذة كعقل من األمور فيتناك٢تا بفكره اٟتصيف, كٯت

بحث عن راحة يعن الناس أك  ليتوار ٓب رغم كرب سنو, كرقة عظمو,  راجح,كىو
رغم ما يتحملو من اآلـ كمشاؽ جسيمة, بل كاف يتلمس حوائج الناس  ,نفسو

كيسعى لقضائها رغم نصيحة األطباء لو بلاـك الراحة كٕتنب اإلجهاد لشدة 
عفات اليت قد تصيبو من مباشرتو لو كقيامو بو, كىيهات ١تن مرضو, ككثرة ا١تضا

كىب حياتو ١تواله أف ٭تس براحة إال ُب ظبلؿ مرضاتو, كنعيم عبادتو, فما كاف 
 .(ّ){ًإ٪تَّىا أىٍشكيو بػىثًٌي كىحيٍاين ًإٔبى هللا} قولو إال قوؿ ا١تؤمن الواثق بقضاء ربو

                                        
(, كصحيح مسلم ََُ( برقم )ُِِٔ/( صحيح البخارم مع الفتح, كتاب العلم, ابب كيف يقبض العلم )ُ)

 (.ُٖٖٓ( برقم )ُٔٗ/ُٔبشرح النوكم, كتاب العلم, ابب رفع العلم كقبضو ُب آخر الاماف, )
 (.ُِْٔ/( صحيح البخارم مع الفتح, )ِ)
 (.ٖٔية )اآل( سورة يوسف, ّ)
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ٍم ًبشىٍيءو مًٌنى ػكىلىنػىبػٍليوىنَّكي : }يقػوؿ ابػن كثيػر ُب تفسيػره لقولو تعػأب 
 :(ُ){نى ػاًبرًيػًر الصَّ ػرىاًت كىبىشًٌ ػًس كىالثَّمى ػي وىاًؿ كىاألنفػصو مًٌنى األىمى ػٍ وًع كىنىقػوٍؼ كىاٍٞتي ػا٠تٍى 
أخربنػا هللا تعأب أنو يبتلي عباده أم ٮتتربىم كٯتتحنهم, فتارة ابلسراء كاترة "

بحانو تعأب من الصابركف الذين شكرىم ابلضراء من خوؼ كجوع, ٍب بُت س
 (ِ)فقاؿ سبحانو: }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل كإان إليو راجعوف{

أم تسلوا بقو٢تم ىذا عما أصاهبم, كعلموا أهنم ملك هلل يتصرؼ ُب عبيده 
ٔتا يشاء, كعلموا أنو ال يضيع لديو مثقاؿ ذرة يـو القيامة, فأحدث ٢تم 

 .(ّ)"أبهنم عبيده كأهنم إليو راجعوف ُب الدار اآلخرةذلك اعًتافهم 
فإف قلت: كيف ٬تتمع الرضى "قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو هللا: 

ابلقضاء الذم يكرىو العبد من ا١ترض كالفقر كاألٓب من كراىتو؟ قلت: ال 
ُب ذلك. فإنو يرضى بو من جهة إفضائو إٔب ما ٭تب, كيكرىو من  تناُب

فيو رضاه  دكاء الكريو الذم يعلم أف فيو شفاءه, فإنو ٬تتمعجهة أت١تو بو, كال
  .(ْ)"وبو, ككراىتو ل

                                        
 (. ُٓٓ) يةاآل( سورة البقرة, ُ)
 (.ُٔٓية )اآل( سورة البقرة, ِ)
 (.َُِّ/( تفسَت القراف العظيم, البن كثَت, )ّ)
  .(َُٗٓ/( مدارج السالكُت, البن قيم اٞتوزية, )ْ)
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ا  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  فكاف , ٤تتسبنا ُب هكال يتأك  يال يشتكجلدن
بتلي الشيخ اببتبلءات عظيمة كاف ٢تا نعم العبد فقد اذلك األجر كا١تثوبة, 

ظم اصتزاء مع ع  لقائل: )ا الصابر الشاكر, ا١تهتدم هبدم خَت ا١ترسلُت 
ومن  ,فمن رضي فلو الرضا ,عظم البلء, وإن هللا إذا أحب قوًما ابتلىم

 .(ُ)(سخط فلو السخط
كاٟتديث "ُب إيضاحو ١تعٌت اٟتديث:  (ِ)قاؿ الشيخ األلباين رٛتو هللا 
, كأف كىو: أف الببلء إ٪تا يكوف خَتنا يدؿ على أمر زائد على ما سبق,

 عند هللا تعأب, إذا صرب على ببلء هللا تعأب كرضي صاحبو يكوف ٤تبوابن 
 . (ّ)نتهىا "بقضاء هللا عا كجل

كبدأت عبلمات ا١ترض تاداد على الشيخ فما كاف من كالة األمر إال 
أف نصحوه ابلسفر للعبلج خارج ا١تملكة, كبعد إٟتاح كإصرار كافق الشيخ 

                                        
( كقاؿ: ِّٔٗ( برقم )ُْٗٓ/جاء ُب الصرب على الببلء, ) ( ركاه الًتمذم ُب سننو ُب كتاب الاىد, ابب ماُ)

 (. ُْٓ( برقم )ِٖٕ-ِّٕ/ُ) ُب السلسلة الصحيحة لبايناألحديث حسن غريب, كصححو 
ىػ( كىاجر إٔب الشـا كاستقر ُِّّ( ىو: دمحم بن انصر بن نوح األلباين, كلد أبشقودرة عاصمة ألبانيا سنة )ِ)

مؤلفاتو:  مقامو هبا, كبرع ُب علم اٟتديث كاألسانيد حىت أصبح مرجعنا لؤلمة ُب معرفة الصحيح كالضعيف,
ىػ( انظر: علماء كمفكركف, َُِْ) اف عـاحاديث الضعيفة, كأحكـا اٞتنائا كبدعها(, توُب بعمٌ )سلسلة األ

 (.ُٕ-ُٓالشمراين, ) عبد هللا(, كثبت مؤلفات دمحم األلباين, لِّٓ-ُِٕٖ/حملمد اجملذكب, )
 (.ُْٔ( برقم )ُٖٔ/( انظر: السلسلة الصحيحة, لؤللباين, )ّ)
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ككاف األطباء يتعجبوف  فسافر إٔب أمريكا للعبلج مرتُت ُب فًتات متقاربة,
 أر ُب حياٌب مثل ىذا الرجل , إذا ٓب": أحدىممن جلده كصربه حىت قاؿ 
من أم مرض مع أين أعرؼ نوع ا١ترض كمدل  ودخلت عليو كأنو ال يشك

 .(ُ) "أتثَته النفسي كالعضوم على صاحبو
بن ٛتيد ليبتعد عن ساحة العلم أك ينأل  عبد هللاكٓب يكن الشيخ 

هما اشتد بو من أٓب, بل كاف مضرب ا١تثل ُب تواصلو العلمي بنفسو عنو م
كلو ُب أحلك الظركؼ الصحية اليت كاف ٯتر فيها, كقد حدث بعض من 

بن ٛتيد كيف أنو كاف حريصنا  عبد هللاعايش األَيـ األخَتة ُب حياة الشيخ 
على العلم, متابعنا كموجهنا للمشتغلُت بو, فيسأ٢تم عن ما انتهوا إليو ُب 

حديثو عن الشيخ ُب  (ِ)اٟتميد عبد هللا وثهم كمطالعتهم الشخصية, يقوؿْت
 بل, كقد بدا شاحبنا انحا زرتو ُب آخر أَيمو ُب ا١تستشفىعندم": عبد هللا

 افككهتذيب اآلاثر؟؛  رما أخبا ضعيف اٞتسم كاٟتركة, فكاف أكؿ ما سألٍت
ٖتقيقو  مهمة ىذا الكتاب الضخم البن جرير الطربم قد أسند إٕب من قبلو

بعد أف تبناه ٣تلس القضاء برائستو, فلما طمأنتو أبف العمل ُب ىذا الكتاب 

                                        
 (.َٖ-ٕٗ( ٣تلة الدارة, )ُ)
ـ ُُّٕ) بن سآب بن ٛتيد اٟتميد, كلد ٔتدينة الرَيض عـا عبد هللاىو: ( ِ) ىػ( كٗترج ُب كلية الشريعة عا

, منها: )أمل جريح, كرجاؿ ُب الذاكرة(, نبذة عن ا١تؤلف ُب مقدمة  تاإلصداراىػ(, لو عدد من ُّّٗ)
 (.ُِٕكتابو شخصيات ُب الذاكرة, )
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 .(ُ) "سرم عنو ـما يرايسَت على 
ىػ( كىو صابر ٍَُِْب اشتد عليو ا١ترض بعد عيد الفطر عاـ )

ىػ( دخل ُب غيبوبة حىت كافاه َُِْ/ ُُ/٤ُٔتتسب , كُب يـو السبت )
الثالثة بعد الظهر ُب العشرين من ذم القعدة,  األجل يـو األربعاء الساعة

كصلي عليو ُب ا١تسجد اٟتراـ صبلة العصر من يـو ا٠تميس 
ىػ( كدفن ٔتقابر العدؿ ٔتكة ا١تكرمة, ككاف يـو كفاتو يومنا َُِْ/ُُ/ُِ)

مشهودنا حضره األمراء كالعلماء كطلبة العلم كعامة الناس, كأقيمت صبلة 
بن ٛتيد ُب ٚتيع مساجد ا١تملكة,  عبد هللايخ الغائب يـو اٞتمعة على الش

لو كأجاؿ مثوبتو كجعل  فورث ١تن بعده علمنا انفعنا, كذكرنا حسننا, غفر هللا
 .(ِ)قربه ركضة من رَيض اٞتنة

 ثناء الناس عليو:  - 4

                                        
 (. ُُّٕ/اٟتميد, ) عبد هللا( انظر: شخصيات ُب الذاكرة, لُ)
ىػ(, كصحيفة الندكة ُِْٓ/ُُ/َِ( انظر: الصحف احمللية الصادرة ُب ا١تملكة العربية السعودية من اتريخ )ِ) 

 , كاٞتايرة عددـُِٖٗ/ٗ/ُٖبتاريخ ( َُّىػ(, كالشرؽ األكسط )عددَُِْ/ُُ/ُِكاتريخ  (ُْٕٔ)
 ىػ(. َُِْ/ُِ/ِٓ بتاريخ (ُٖٔ)ىػ(, ك٣تلة الرابطة عدد َُِْ/ُُ/ِِ)بتاريخ  (َّٓٔ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُّ 

 بللو كنت جاع"أثٌت على الشيخ جبللة ا١تلك عبد العايا فقاؿ: 
بن  عبد هللاكاحد, لكاف ذلك ىو القضاء كاألمارة ٚتيعنا ُب يد رجل 

 .(ُ)"ٛتيد
ىذه ا١تكانة  (ِ)بن ابز عبد هللاكيؤكد ٝتاحة الشيخ عبد العايا بن 

ككيف اكتسبها الشيخ من خبلؿ تفاعلو مع قضاَي ا١تسلمُت كما حباه هللا 
كاف "من بعد نظر كسعة ُب الرأم كالتمسك ٔتنهج السلف الصاّب فيقوؿ: 

تعاكنت معهم خصوصنا كأف أغلب ما كاف يدكر  من أميا أىل العلم الذين
بيٍت كبينو يتعلق ٔتصاّب ا١تسلمُت كتذكَتىم ابٟتق, كدعوهتم إٔب االلتااـ 

 .(ّ) "أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كاٟتذر ٦تا ٮتالفها
بن ٛتيد من كبار  عبد هللاالشيخ "البساـ:  عبد هللاكيقوؿ الشيخ: 

, كيثٍت عليو الشيخ: صاّب (ْ)"علماء اإلسبلـ كعقبلئهم ككجهائهم
 .(ِ)"كاف أمة ُب رجل, كشيخنا لعلماء كأستاذنا ٞتيل"فيقوؿ:  (ُ)اللحيداف

                                        
ـ, ) عبد هللا( علماء ٧تد, لُ)  (.ّْْٔ/البسا
ـ ) عبد هللا( ىو: عبد العايا بن ِ) ىػ( ُب أسرة مشهورة ابلتدين كالعلم, ككاف أحد َُّّبن ابز, كلد ُب الرَيض عا

ُب التسعُت  ىػ( انظر: )اإلبريايةَُِْ/ُ/ِٕ) بن ٛتيد ُب الطلب, توُب يـو ا٠تميس عبد هللاأقراف الشيخ 
ـ بن ابز, إعداد: دمحم اٟتمد, )ٔٔ-ُٗ) ٟتمد الشتيوم, البازية,  (.ٕٖٓ-ٖٕٓ( كجوانب من سَتة اإلما

 .ُُ-ُِىػ صَُّْ/ّ/ُّكاتريخ  (ِِِٕ( جريدة الببلد السعودية, عدد )ّ)
 (.ّْٖ/ ْ( ا١تصدر نفسو )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُْ 

متحداثن عن مكانة الشيخ  (ّ)كيضيف الشيخ: ٛتد بن دمحم بن فرَيف
بن ٛتيد أحد أكلئك األفذاذ فلقد كاف رٛتو هللا  عبد هللا": بلكمنالتو قائ

كركنا اثبتنا, أكرمو هللا ابلفقو ُب دينو كنفع هللا علمنا ابرزنا, كطودنا شا٥تنا, 
 .(ْ)"األمة بعلمو كابرؾ لو ُب كقتو

كاف من العلماء البارزين ُب ا١تملكة ": (ٓ)كيقوؿ الشيخ: صاّب ا١تاركع
كُب العآب اإلسبلمي؛ فهو يتمتع بعلم كاسع ُب الشريعة, كشىت اجملاالت 

 .(ٔ)"الدينية
                                              

= 
ىػ( ٍب حصل على ُّٕٗالشريعة عـا )ىػ( كٗترج ُب كلية َُّٓ) ( ىو: صاّب بن دمحم اللحيداف, كلد عـاُ)

ىػ( كتدرج ُب سلك القضاء حىت أصبح رئيسنا جمللس ُّٖٗرسالة ا١تاجستَت من ا١تعهد العإب للقضاء عـا )
 (. ِِٖ-ُِِٓ/الاىراين, ) عبد هللاالقضاء األعلى. انظر: اتريخ القضاء كالقضاة, ل

 (.ُُىػ صَُِْ/ُُ/ِِكاتريخ  (َّٓٔ) ( جريدة اٞتايرة, عددِ)
ىػ( كتلقى تعليمو ُب ا١تدارس النظامية فتخرج ُّٔٓ( ىو: ٛتد بن دمحم بن سعد آؿ فرَيف, كلد ابلرَيض عـا )ّ)

, تدرج ُب سلك القضاء حىت بلغ الدكتوراهمن ا١تعهد العلمي ابلرَيض, ٍب التحق بكلية الشريعة حىت أًب درجة 
الاىراين,  عبد هللال. انظر: اتريخ القضاء كالقضاة, لعضونا ُب ٣تلس الشور  اختَتمنصب ككيل كزارة العدؿ, ٍب 

(ُ/ُْٓ-ُٕٓ.) 
 .ُُىػ صَُِْ/ُُ/ِِكاتريخ  (َّٓٔ( جريدة اٞتايرة, عدد )ْ)
ـ )ٓ) كتلقى تعليمو حىت دراستو اٞتامعية, ٍب ترقى إٔب  ىػ(,ُّّٓ( ىو: صاّب بن دمحم ا١تاركع, كلد ٔتدينة الرَيض عا

عبد نطقة الغربية, تؤب إمامة كخطابة جامع البدرم ٔتكة. انظر: اتريخ القضاء, لأف صار ُب درجة قاضي ٘تييا اب١ت
 (.ُّْٔ/الاىراين, ) هللا

 (.ُِ-ُُىػ, صَُّْ/ّ/ُّكاتريخ  ِِِٕ( جريدة الببلد السعودية عدد )ٔ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٓ 

بن  عبد هللاإف أستاذان "بقولو:  (ُ)عقيلال عبد هللاكيصفو األستاذ: 
ٛتيد كاف شخصية عا١تية, تعيش مشكبلت ا١تسلمُت, كتشارؾ ُب ٗتفيف 

 .(ِ)"كطأة الظلم عليهم
ك٦تا يندرج ُب ابب الثناء على ٝتاحتو مراثي العلماء كاألدابء اليت 

اٟتق, من قوة ُب  رٛتو هللاقيلت بعد موتو أتسفنا كأتثرنا بفقده, ١تا كاف ٯتثلو 
كإنصاؼ للمظلومُت, كقياـ ْتقوؽ كالة األمور, كإخبلصو ُب األعماؿ اليت 

 , كمن ذلك:توالىا

                                        
ىا أميننا عامنا بن عقيل بن سليماف العقيل, عمل مستشارنا ُب كزارة األكقاؼ الكويتية, كعمل بعد عبد هللا( ىو: ُ)

ـ اٟتركة اإلسبلمية ا١تعاصرة, )  .(ٔ-ٓمساعدنا لرابطة العآب اإلسبلمي ٍب استقاؿ منها, انظر: مقدمة أعبل
 (.ْْٔ( ا١تصدر نفسو )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٔ 

 بن سبيل ومنها:  عبِ هللادمحم بن  :مرثية فضيلة الشيخ -أ
 

 النػػواظر علػػى مثػػل ىػػذا ا٠تطػػب هتمػػي
 كيبكيػػػػػو حػػػػػل ا١تشػػػػػكبلت إذا عصػػػػػت
 كيبكيػػػػػػو فضػػػػػػل اٟتػػػػػػق ابلعلػػػػػػم مػػػػػػدعمنا

 كػػػػػاف ملجئنػػػػػااٟتاجػػػػػات إذ   ابكػػػػػاه ذكك 
 ٧تػػػػػػػػػػػػػل دمحم عبػػػػػػػػػػػػػد هللاىػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػيخ 

 لػػػػػػػػػػػػػػو ٣تلػػػػػػػػػػػػػػس يػػػػػػػػػػػػػػراتده كػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػآب
 تفػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ُب علػػػػػػػػػػػػػػػػػم كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػو كفطنػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 لػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب قلػػػػػػػػػػػػػػػػوب العػػػػػػػػػػػػػػػػا١تُت ٤تبػػػػػػػػػػػػػػػػة
 لقػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػاؽ األحشػػػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػػػم ٔتوتػػػػػػػػػػو
 مضػػػػػػى ابػػػػػػن ٛتيػػػػػػد اب١تفػػػػػػاخر كالتقػػػػػػى

 

 دمػػػػػػػػػػاء مقلػػػػػػػػػػة ك٤تػػػػػػػػػػاجر كتػػػػػػػػػػذرم 
 ًكردىػػػػػػػػا كا١تصػػػػػػػػادر الرجػػػػػػػػا كأعيػػػػػػػػا

 كحػػػػػػػػائر كيبكيػػػػػػػػو صػػػػػػػػاد للفتػػػػػػػػاكل
 كيناصػػػػػػػػر مملهػػػػػػػػوفهيػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػن 

 بػػػػػػػو أمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلـ حقنػػػػػػػا تفػػػػػػػاخر
 جػػػػػواىر وفكػػػػػم غمػػػػػر اٞتػػػػػبلس منػػػػػ

 تقاصػػػػػػػر عنهػػػػػػػػا ابحػػػػػػػث كمػػػػػػػػذاكري 
 ٤تبػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػدؽ قربػػػػػػػػػػػػة كمفػػػػػػػػػػػػاخر
 تكػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػم اٞتبػػػػػػػػػاؿ تنػػػػػػػػػاثر

 (ُ)فللػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػر اب١تفػػػػػػػػػاخر زاخػػػػػػػػػر
 

 وقيل يف راثئو أيًضا:  -ب 

                                        
ـ, ) عبد هللا( علماء ٧تد, لُ)  (.ّْْ-ِْْْ/البسا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٕ 

 وؽتا قيل يف راثئو:  -ج 
 مػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػيكن َي ذكات اٟتجػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 فيػػػػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػرد ل أر فقػػػػػػػػػػػػػده ال
 ااتباعػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػاف يفػػػػػػػػػػػػيت ٔتػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػراه 

 ػاموتػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػيخ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػرة فيحمانػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 أف تػػػػػػػػػػػذرفن الػػػػػػػػػػػدموع ُب إجػػػػػػػػػػػبلؿ 
 انػػػػػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػػػػػة ُب النضػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 لفعػػػػػػػػػػاؿ الرسػػػػػػػػػػوؿ ُب كػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػاؿ

 (ِ)كٛتػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدين كالػػػػػػػػػدان كا١تعػػػػػػػػػإب
 

 

                                        
 (. ِٗىػ صَُِْ/ُِّ/كاتريخ  ِٖٔ( ٣تلة الدعوة, عدد )ُ)
 (.ُّٖبن سآب اٟتميد, ) عبد هللاة, ل( شخصيات ُب الذاكر ِ)

 أمػػػػػػػػػػػا كهللا مػػػػػػػػػػػا تنفػػػػػػػػػػػك عيػػػػػػػػػػػٍت
 كأف ٕتمػػػػػػػػػػد دمػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػن أانس
 ليبكػػػػػك طالػػػػػب كصػػػػػريع جهػػػػػل

 الفقيػػػػػػو فكػػػػػػل حػػػػػػي فػػػػػػإف ٯتػػػػػػض
 أمػػػػػػػػػػػػػػا كهللا ال أنسػػػػػػػػػػػػػػاؾ حػػػػػػػػػػػػػػىت
 سػػػػػػػػػػػػػػألت هللا يسػػػػػػػػػػػػكنو جػػػػػػػػػػػػػناانن 

 

 عليػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػدمعها أبػػػػػػػػػػدا ٕتػػػػػػػػػػود 
 فلػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػدمعنا أبػػػػػػػػػػػدا ٚتػػػػػػػػػػػود
 تضػػػػػػػػػػػلع مػػػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػػػُت يسػػػػػػػػػػػتفيد
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػريس للمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 تغيبنػػػػػػػػػػػػػػػا اٞتنػػػػػػػػػػػػػػػادؿ كالصػػػػػػػػػػػػػػػعيد

ا ُب نعػػػػػػػػػػػيم ال يبيػػػػػػػػػػػ   (ُ)دكخلػػػػػػػػػػػدن

 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٖ 

 الباب اسأول
 بن زتيِ ومصادرىا عبِ هللامفاىيم الِعوة لِى الشيخ 

 :ويتضمن ثلثة فصول
 الفصل اسأول: مقِمة تعريفية للِعوة.

بن زتيِ لقواعِ السلف  عبِ هللاالفصل الثاين: إيضاح الشيخ 
 اظتنهجية يف الِعوة.

بن زتيِ يف اسأمر بظتعروف  عبِ هللاالفصل الثالث: دور الشيخ 
 والنهي عن اظتنكر.
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 َُٗ 

 الفصل اسأول
 مقِمة تعريفية للِعوة

 التمهيِ ويتضمن ما يلي: 
 لتعريف بلِعوة لغة واصطلًحا وحكمها.: االأو  
 اثنًيا: حاجة الناس إليها وأمهيتها. 

 بن زتيِ للِعوة ومفهومو عتا. عبِ هللااظتبحث اسأول: نظرة الشيخ 
بن زتيِ يف دعوتو الكتاب  عبِ هللااظتبحث الثاين: مصادر الشيخ 

 والسنة وسَتة السلف الصاحل. 
 .بن زتيِ عبِ هللالشيخ ِعوة عنِ ااظتبحث الثالث: أىِاف ال
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 َُُ 

 الفصل اسأول
 مقِمة تعريفية للِعوة

 
 التمهيِ

 ريف بلِعوة لغة واصطلحا وحكمها: التعالأو 
 تعريف الِعوة لغة واصطلحا:  -أ

كردت لكلمة الدعوة عدة معاف تدكر حوؿ: الطلب, الِعوة لغة: 
 كاالستمالة.  كالدعاء, كالتجمع, كالنداء, كالسؤاؿ,

ر للفعل الثبلثي: دعا يدعو دعوة. كأتٌب اترة : مصدفالِعوة
}دىٍعوىاىيٍم  :ابلتأنيث ابأللف فتقاؿ )الدعول( ٔتعٌت الدعاء كمنو قولو تعأب

يػَّتػيهيٍم ًفيهىا سىبلىـه{ ًفيهىا سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى
فػالداؿ كالعُت كاٟترؼ ا١تعتل  (ُ)

كوف منك, كىذا ىو أصل كاحد, كىو أف ٘تيل الشيء إليك بصوت ككبلـ ي
, كقد يستعمل (ِ)األصل ُب مفهـو الدعوة أف يعتمد على البياف كالكبلـ

لفظ الدعوة للداللة على ا٠تَت أك على الشر, فمن استعماؿ لفظ الدعوة ُب 

                                        
مادة: )دعا(, كاتج العركس,  (ُِِ/ّ) (, كانظر: هتذيب اللغة, أليب منصور األزىرم,َُ) ( سورة يونس, اآليةُ)

 ( مادة )دعا(. ُِٔ/َُللابيدم, )
ـ ىاركف, )ِ)  (. ِِٕٗ/( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس, ٖتقيق: عبد السبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُُ 

} ا٠تَت قولو تعأب: }كىاَّللَّي يىٍدعيو ًإٔبى دىاًر السَّبلىـً
 (ُ). 

عظيم ( ِ)إٔب ىرقل ابو كمن استعما٢تا ُب سياؽ ا٠تَت ما جاء ُب كت
( : السلم على من  :ورسولو إىل ىرقل عظيم الروم عبِ هللامن دمحم الرـك

تبع اعتِى أما بعِ: فإين أدعوك بِعاية اإلسلم, أسلم تسلم, يؤتك هللا ا
 . (ْ)((ّ)ُتيمث اسأريسإأجرك مرتُت, فإن توليت فإن عليك 

لى لساف يوسف كمن استعماؿ كلمة الدعوة ُب الشر قولو تعأب ع
ٍجني أىحىبُّ ًإٕبىَّ ٦تَّا يىٍدعيونىًٍت إًلىٍيًو{  .(ٓ)عليو السبلـ: }قىاؿى رىبًٌ السًٌ

كمن استعما٢تا ُب ا٠تَت كالشر معنا قولو تعأب: }كىَيى قػىٍوـً مىا ٕب أىٍدعيوكيٍم 
اًة كىتىٍدعيونىًٍت ًإٔبى النَّاًر{ ًإٔبى النَّجى
 (ٔ). 

                                        
 .(ِٓاآلية ) ( سورة يونس,ُ)
( ىرقل: ملك الرـك بكسر ا٢تاء كفتح الراء كسكوف القاؼ؛ كلقبو قيصر, كما يلقب ملك الفرس كسرل, انظر: ِ)

 (. ُْٗ/صحيح البخارم مع الفتح, )
( األريسيوف: ٚتع أريسي, كىو منسوب إٔب أريس بوزف فعيل, قيل: ىو الفبلح, كقيل: األمَت, انظر: صحيح ّ)

 (. ُٕٓ/, )البخارم مع الفتح
(, كمسلم بشرح النوكم, كتاب اٞتهاد, ابب كتاب ٕ( برقم )ُْٕ/البخارم مع الفتح, كتاب بدء الوحي ) ْ()

ـ, )  (. ُْٕٕ)برقم ( ّٗ/ُِالنيب إٔب ىرقل يدعوه إٔب اإلسبل
 .(ّّ) ( سورة يوسف, اآليةٓ)
 .(ُْ) ( سورة غافر, اآليةٔ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُِ 

أف رسوؿ   عبد هللاذاف, فعن جابر بن كيطلق لفظ الدعوة على اآل
من قال حُت يسمع النِاء: اللهم رب ىذه الِعوة التامة قاؿ: ) هللا 

 .(ُ)(والصلة القائمة
 الِعوة اصطلًحا: 

تبليغ شرائع هللا إٔب ىي "بقولو:  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  عرفها
 .(ِ)"ا٠تلق

قائمنا  بلعلمنا مستق بن ٛتيد يعرؼ الدعوة ابعتبارىا عبد هللافالشيخ 
, فبل شك إذف أف الدعوة ُب تعريف اتو, لو أركانو كمسائلو, كفركعوبذ

الشيخ تعٍت نشر اإلسبلـ كتبليغو لكافة ا٠تلق كىو بذلك يعد متوافقنا مع 
, أك الدين الذم ىو تعريفات العلماء السابقُت ٦تن عرفوىا أبهنا اإلسبلـ

يف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو , كمن ىذه التعريفات تعر موضوع الدعوة
الدعوة إٔب هللا: ىي الدعوة إٔب اإلٯتاف بو كٔتا جاءت بو "هللا حيث قاؿ: 

 ,ما أخربكا بو كطاعتهم فيما أمركارسلو عليهم الصبلة كالسبلـ بتصديقهم في
كذلك يتضمن الدعوة إٔب الشهادتُت, كإقامة الصبلة, كإيتاء الاكاة, كصـو 

كالدعوة إٔب اإلٯتاف ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو رمضاف, كحج البيت, 

                                        
 (.ُْٔ)برقم ( ِْٗ/دعاء عند األذاف, )( البخارم مع الفتح,كتاب األذاف, ابب الُ)
 (.ُّّبن ٛتيد, رسالة: الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ِ)
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 ُُّ 

كالبعث بعد ا١توت كاإلٯتاف ابلقدر خَته كشره كالدعوة إٔب أف يعبد العبد ربو 
 .(ُ)"كما يراه

الدعاة ٚتع داع كقاض كقضاة كراـ "كعرفها ابن القيم رٛتو هللا بقولو: 
و الذين كرماة, كإضافتهم إٔب هللا لبلختصاص؛ أم الدعاة ا١تخصوصوف ب

 .(ِ) "يدعوف إٔب دينو كعبادتو كمعرفتو ك٤تبتو
: رٛتو هللا أسس الدعوة ك٣تاالهتا بقولو الشيخ عبد العايا بن ابز كيبٌُت 

أما الشيء الذم يدعى إليو ك٬تب على الدعاة أف يوضحوه للناس كما "
أكضحو الرسل عليهم السبلـ فهو الدعوة إٔب الصراط ا١تستقيم كىو 

 .(ّ)"اإلسبلـ
 حكم الِعوة:  -ب

 اختلف العلماء ُب حكم القياـ ابلدعوة على قولُت: 
 : يرل أهنا فرض عُت كاجبة على كل مسلم. اسأول
 : يرل أهنا فرض كفاية إذا قاـ هبا البعض سقطت عن الباقُت. والثاين

نكيٍم  كمنشأ ا٠تبلؼ: ىو ا١تعٌت ا١تراد بػ)من( ُب قولو تعأب: }كىٍلتىكين مًٌ

                                        
 (. ُٕٓ/ُٓ( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ُ)
 (. ُُّٓ/( مفتاح دار السعادة, البن القيم, )ِ)
 (.ِٗ( الدعوة إٔب هللا كأخبلؽ الدعاة, )ّ)
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 ُُْ 

فمن قاؿ: أف الدعوة إٔب هللا فرض عُت قالوا أف  (ُ)عيوفى ًإٔبى ا٠تٍىٍَتً{أيمَّةه يىدٍ 
, كمن قاؿ أف الدعوة إٔب هللا فرض كفاية قالوا ىي ىنا (ِ)من لبياف اٞتنس

 .(ّ)للتبعيض
بن ٛتيد أف الدعوة تكوف فرض عُت على كل  عبد هللا الشيخكيرل 

ات, كفساد العقائد كاحد حسب طاقتو عند تغَت األحواؿ, كتفشي ا١تنكر 
فيكوف ترؾ القياـ ابلدعوة ٬تر مفاسد عظيمة ك٦تا قالو الشيخ رٛتو هللا ُب حكم 

كأتكد الدعوة كاجب متعُت خصوصنا ُب مثل عصران ىذا, الذم "القياـ هبا 
العقائد, فًتؾ الدعوة كاإلرشاد, أك التقصَت  فيو فشت ُب ا١تنكرات, كفسدت

الذم من شأنو اختبلؼ الكلمة, كتصدع فيهما, سبب لبل٨تراؼ عن الدين 
.(ْ)"الوحدة, كتشتت للشمل, كاختبلؼ ُب األمر

 

كُب نظرم أف مؤدل ا٠تبلؼ كنتيجتو كاحدة, فكبل القولُت يرَيف  
كجوب القياـ بتبليغ الدعوة, ليكوف الدين كلو هلل, فا٠تبلؼ ُب حقيقتو 

بو الشيخ  نظرم ال عملي, كالقوؿ بوجوب الدعوة عند تغَت األحواؿ قاؿ

                                        
 (.َُْ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (.ْٖ/ ِ( معآب التنايل, للبغوم, )ِ)
 (. ُّٗٔ/(, كفتح القدير, للشوكاين, )ِْٕ/(, كا١تنار, حملمد رضا, )ّّٖٓ/( انظر: تفسَت الطربم, )ّ)
 (.ّْٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ْ)
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 ُُٓ 

كإف   ,بن ٛتيد ُب رأيو عبد هللا الشيخرٛتو هللا فوافق  (ُ)عبد العايا بن ابز
كاف الوجوب متعُت ُب جانب العلماء كالدعاة كما قاؿ رٛتو هللا ُب موضع 

ال شك أف العلماء ىم كرثة األنبياء ككاجب عليهم من الدعوة "آخر 
هنم خلف ٢تم ُب كاإلرشاد كتبصَت األمة ما ال ٬تب على غَتىم؛ أل

 .(ِ)"كظيفتهم
بن ٛتيد الوجوب العيٍت ُب العلماء العا١تُت بطريقة  عبد هللاالشيخ  قيد

ا أبصوؿ الدعوة الدعوة إٔب هللا كىم أىل البصَتة كا١تعرفة,
ن
, فمن ٓب يكن عا١ت

متضلعنا ُب الدين, بصَتنا أبحواؿ ا١تدعوين ٓب يكوف كاجب الدعوة ُب حقو 
بًتكو ٢تا, كيندرج ٖتت ىذه ا١تساءلة القياـ ابألمر  متعُت, فيكوف آٙتنا

اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر فمن كاف عاجانا عن القياـ بو سقط عنو 
 الوجوب فبل يًتتب على القوؿ ابلوجوب حرج أك أٍب على من تركو. 

كلو كاف حكم تبليغ الدعوة كاجبنا كجوابن عينينا على كل أحد من األمة 
ع األمة, ككقعت ُب اٟترج ا١تؤدم إٔب ا١تشقة كالعنت ألهنا لوقع اإلٍب على ٚتي

لن تستطيع بكاملها القياـ بذلك, كىذا ٦تا ٓب يرضاه هللا تعأب ٢تذه األمة؛ 
ألف مبٌت األحكاـ الشرعية قائم على اليسر ال على العسر كا١تشقة, كمن 

                                        
 (. ِٗ( الدعوة إٔب هللا كأخبلؽ الدعاة, البن ابز, )ُ)
 (.ّْٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)
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 ُُٔ 

ٕب, ذكر: التعيُت من قبل الوا حاالت الوجوب العيٍت عند العلماء عدا ما
كالتفرد ابلعلم ا١توجب للدعوة, كا٨تصار القدرة ُب أشخاص ٤تددين, كلو 
سقط الوجوب عن اٞتميع فإنو يبقى حكم الندب ُب حق ٚتيع ا١تسلمُت, 

 .(ُ)فمجاالت الدعوة كثَتة, ككسائلها متنوعة, كاٟتاجة إليها مستمرة
 حاجة الناس إىل الِعوة وأمهيتها  :اثنًيا

لعبادتو كحده ال شريك لو, كأرسل األنبياء  خلق هللا تعأب ا٠تلق
عليهم السبلـ ليقوموا بواجب الدعوة قائمُت ابلقسط دعوهتم كاحدة, 

رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى  بل: }رُّسي قاؿ تعأبكدينهم كاحد, كىو اإلسبلـ  مُّبىشًٌ
اًيانا حىًكيمنا{لًلنَّاًس عىلىى هللا حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل كىكىافى اَّللَّي عى 

 (ِ). 
عة ضركرية فوؽ حاجة الناس إٔب الشري" :يقوؿ ابن القيم رٛتو هللا

, كحاجتهم إٔب الشريعة أعظم من حاجتهم إٔب حاجتهم إٔب كل شيء
عن الطعاـ كالشراب؛ ألف غاية ما يقدر ُب عدـ التنفس  بلالتنفس, فض

الركح فساد  كالطعاـ كالشراب موت البدف, كأما يقدر عند عدـ الشريعة
, كشتاف بُت ىذا كىبلؾ البدف اب١توت, فليس كالقلب ٚتلة, كىبلؾ األبد

                                        
 (.ِْ-َْعوة, ٟتمد العمار, )( انظر: الدُ)
 (.ُٓٔ( سورة النساء )ِ)
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 ُُٕ 

من القياـ بو,  الناس قط إٔب شيء أحوج منهم إٔب معرفة ما جاء بو النيب 
 .(ُ)"كالدعوة إليو, كالصرب عليو

كقد بُت سبحانو ا٢تدؼ من خلق ا٠تلق كجعل كل مقصود دكف ىذا 
رة فقاؿ: }كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ ا١تقصود ٥تالف ألصل الفط

لًيػىٍعبيديكًف{
(ِ). 

كىذه اآلية فيها فوائد كثَتة "ُب تفسَته لآلية:  (ّ)يقوؿ الفخر الرازم
كىو أف ا٠تلق  ,ر( يعٌت أقصى غاية التذكَت)كذكًٌ : كمنها: أنو تعأب ١تا قاؿ

رىم بو كأعلمهم فذكًٌ  ,ادةليس إال للعبادة, فا١تقصود من إ٬تاد اإلنساف العب
)الثاين(: أف شغل األنبياء منحصر ُب أمرين: , عداه تضييع الاماف أف كل ما

 .(ْ)"عبادة هللا كىداية ا٠تلق
فالدعوة إٔب هللا ٢تا أ٫تية ابلغة, كيف ال؟ كىي سبيل النجاح كالفوز ُب 
الدنيا كاآلخرة, كحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إٔب ما يغذم 

 ادىم من ٥تتلف األطعمة كاألشربة.أجس

                                        
 ( ِْٖ( مفتاح دار السعادة البن القيم )ُ)
 (.ٔٓ( سورة الذارَيت, اآلية )ِ)
(, مفسر أصوٕب ىػْْٓ( ىو: دمحم بن عمر بن اٟتسُت الرازم فخر الدين ا١تشهور ٓتطيب الرم, كلد عـا )ّ)

 (. ُٖٖ/انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) .(ىػَٔٔتوُب سنة )مشهور, لو التفسَت ا١تعركؼ ٔتفاتيح الغيب 
 (. ُِّ/ ُْ( مفاتيح الغيب للرازم )ْ)
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 ُُٖ 

إف األمة "بن ٛتيد مبيننا اٟتاجة إٔب الدعوة:  عبد هللا الشيخيقوؿ 
اإلسبلمية ُب مبدأ نشأهتا, قامت ابلدعوة إٔب دينها, مبينة لؤلمم ٝتاحتو, شارحة 
حكمو, موضحة ٤تاسنو, فقد أيعطيت أمثل التعاليم , كىديت إٔب صراط مستقيم , 

طاهنا, كاتسعت ٦تالكها, كأخضعت من سواىا ألكامر القرآف كبذلك امتد سل
لبثت أف حرفت فا٨ترفت, ك٘تاقت بعدما اجتمعت؛ فحرمت التعاليم  كنواىيو, ٍب ما

, كتبعت السبل, فتفرقت هبا عن سبيل اٟتق, ٟتقة, كاشتبو عليها الباطل ابٟتقا
كصارت  فأصبحت شيعنا متفرقة؛ ١تا أضاعت من اٟتق كالدعوة ضاعت كىانت,

 .(ُ)"غثاءن كغثاء السيل
األمة إٔب الدعوة , كمدل أتثرىا بًتؾ  حاجة بن ٛتيد عبد هللا الشيخ يبُت

الدين اإلسبلمي جاء لصاّب البشرية ٚتعاء, يهديها للخَت  القياـ هبا؛ ألف
, كالتمسك هبديو, ككلما كالبشرية ٤تتاجة لسماع كحي رهبا كيد٢تا عليو,

عن الصراط السوم, أزداد شقائها كتعس  ضلت عن دين رهبا كتنكبت
 أرابهبا, كأكغلوا ُب طريق الغواية كاال٨تبلؿ. 

                                        
 (. ْٗٓ-ْٖٓ/ ُٓ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٗ 

, كمعرفة أسباب ا٠تلل ك٤تاكلة ىداية الناس للسبيل اليت ىي أقـوإف 
إصبلح ما أفسده الناس اببتعادىم عن الوحي اإل٢تي مهمة ألعمار الكوف 

بقولو  بلساف ُب األرض عمكنشر معاين الفضيلة كالقياـ ٔتقتضى ا٠تبلفة لئلن
ًليفىةن قىاليوٍا أىٕتىٍعىلي  ًة ًإيٌنً جىاًعله ُب األىٍرًض خى تعأب: }كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلىًئكى
ًفيهىا مىن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدًٌمىاءى كى٨تىٍني نيسىبًٌحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىكى قىاؿى 

لىميوفى{ًإيٌنً أىٍعلىمي مىا الى تػىعٍ 
 (ُ). 

كهبذا يظهر مدل حاجة الناس إٔب الدعاة كا١تصلحُت ُب كل زماف 
كمكاف, خاصة ُب ظل كجود ا١تذاىب كاألفكار كا١تعتقدات ا٢تدامة, اليت 
اعتنقها الناس كآمنوا هبا معتقدين أهنا ا٠تَت كا٢تدل للخلق, فالناس كلهم 

 كيعرفهم ٓتالقهم جبل مسلمهم ككافرىم, ُب أشد اٟتاجة إٔب يدعوىم إٔب هللا
كعبل, كينبغي على الدعاة إٔب هللا استغبلؿ ىذه اٟتاجة ابلطرؽ كالوسائل 
الشرعية, اليت تكفل ٢تم الوصوؿ لغاَيهتم كأىدافهم السامية دك٪تا حيف أك 
ا٨تراؼ, كالدعاة ا١تصلحوف ىم أكٔب الناس ابلدعوة للخَت كالعمل بو قيامنا 

الناس من الظلمات إٔب النور ىداية كببلغنا  ابلواجب ا١تنوط هبم من إخراج
 للعا١تُت. 

                                        
 (.َّ( سورة البقرة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُِ 

كمن منطلق حاجة الناس إٔب الدعوة, تكوف للدعوة اإلسبلمية أ٫تية 
ابلغة, كمكانة عظمى كوهنا دعوة ا٠تلق ليعبدكا هللا كال يشركوا بو شيئنا, كىي 

بشرية كظيفة الرسل عليهم السبلـ فالرسل بعثوا لتبليغ الدين اٟتق, ك٢تداية ال
 لنور اٟتق كالتوحيد.

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُِ 

 اظتبحث اسأول
 بن زتيِ للِعوة ومفهومو عتا عبِ هللانظرة الشيخ 

 
نظرة الداعية إٔب مفهـو الدعوة ال بد أف تكوف نظرة فاحصة يستطيع 
من خبل٢تا أف ينطلق ُب دعوتو, فيعظ كيوجو, كيرشد ك٭تذر كفق ما تقتضيو 

, كشخصية هللا كسنة رسولو  اٟتاؿ, كابلوسيلة ا١تثلى ا١تتبعة ُب كتاب
نظرة دعوية فريدة  تكوف لديهابن ٛتيد ال بد أف  عبد هللا الشيخعلمية ك

تنطلق من البصَتة ابلدعوة كلعل من أىم معآب ىذا ا١تفهـو الدعوم لدل 
 الشيخ: 
بن ٛتيد للدعوة نظرة العآب أب٫تيتها, كعظم  عبد هللاينظر الشيخ  -أ

يها كذلك كاضح من أتكيده على ىذه األ٫تية ُب األجر اٞتايل ا١تًتتب عل
 مواضع عديدة تقدـ بياف شيء منها. 

بن ٛتيد للدعوة على أف أساسها كأكؿ ما  عبد هللاينظر الشيخ  -ب 
 يدعى إليو ىو الدعوة إٔب توحيد هللا كإفراده ابلعبادة.

القياـ ابلواجبات ا١تتحتمة ٕتاه ىذا الدين, كنشر الوعي كالفضيلة  -ج
 ُت ا١تسلمُت.ب

كوف الدعوة تقـو على أساسُت ٫تا: البصَتة, كا١تنهج القوًن الذم   -د
 ٭تمل ىذه الدعوة كيوصلها للناس بكل أمانة. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِِ 

 ها: خصائصمن  بن ٛتيد للدعوة على أف عبد هللاينظر الشيخ  -ىػ
 عاظتية الِعوة إىل اإلسلم  - 6 

على أف  دلت النصوص الكثَتة من كتاب هللا كسنة ا١تصطفى 
الدين اإلسبلمي دين للعا١تُت إٔب قياـ الساعة, انسهم كجنهم, مسلمهم 

تىًغ غىيػٍرى اإًلٍسبلىـً ًديننا فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب  ,ككافرىم قاؿ تعأب: }كىمىن يػىبػٍ
كإف كاف لكل منهم شرعة كمنهاجنا إال أف أصو٢تم  (ُ)اآلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى{

توحيد هللا كإفراده ابلعبادة قاؿ تعأب: }كىأىناىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى  كاحدة كىو
نػىهيم ٔتىا أىناىؿى  ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيم بػىيػٍ ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍُتى يىدى اًبٟتٍىقًٌ ميصىدًٌقنا لًٌمى

ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا اَّللَّي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىيٍم عىمَّا جىاءؾى ًمنى اٟتٍىقًٌ 
كىلىٍو شىاء اَّللَّي ٞتىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن{

(ِ). 
, أمهاهتم شىت, ودينهم (ّ)اسأنبياء إخوة لعلت: )كقاؿ النيب 

 .(ْ)(واحِ

                                        
 (.ٖٓ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
  .(ْٖ( سورة ا١تائدة )ِ)
 (. ُّٕٔ/لفتح )( العبلت: األخوة ألب, انظر: صحيح البخارم مع اّ)
 كىاذٍكيٍر ُب اٍلكًتىاًب مىٍرًنىى إًًذ انتػىبىذىٍت ًمٍن أىٍىلًهىا}( البخارم مع الفتح, كتاب أحاديث األنبياء, ابب قوؿ هللا تعأب: ْ)

(, كمسلم بشرح النوكم, كتاب الفضائل, ابب فضائل عيسى عليو ِّْْ)برقم  (ُْٖ/ٕ) {شىرٍقًيِّا مىكىاانن 
ـ, )  (. ِّٓٔبرقم ) (ُُٔ/ُٓالسبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِّ 

معٌت اٟتديث أف أصل دينهم كاحد كىو التوحيد, "قاؿ ابن حجر: 
معٌت اٟتديث أصل "قاؿ: ٚتهور العلماء  (ُ)"كإف اختلفت فركع الشرائع

إٯتاهنم كاحد كشرائعهم ٥تتلفة, فإهنم متفقوف ُب أصوؿ التوحيد, كأصل طاعة 
 . (ِ)"هللا كإف اختلفت صفتها كأصوؿ التوحيد كالطاعة ٚتيعنا

كآَيت القرآف الكرًن تشَت إٔب مفهـو العا١تية ُب الدعوة إٔب اإلسبلـ 
ارىؾى الًَّذم نػىاَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى كمنها: قولو تعأب: }تػىبى 

نىًذيرنا{
كيقوؿ تعأب:  (ْ). كيقوؿ تعأب: }كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٛتىةن لًٌٍلعىالىًمُتى{(ّ)

رى النَّاًس ال }كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًٌلنَّاًس بىًشَتنا كىنىًذيرنا كىلىًكنَّ أىٍكثػى 
يػىٍعلىميوفى{

(ٓ). 
فهذه اآلَيت كغَتىا تفيد صراحة أف الدعوة اإلسبلمية للعا١تُت؛ كأهنا 

 تعم ا١تعاصرين لناكؿ القرآف كمن سيأٌب بعدىم إٔب يـو القيامة.
بن ٛتيد  عبد هللاكنظرة )العا١تية( ١تفهـو الدعوة اإلسبلمية عند الشيخ 

ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة مستوحاة من قولو تعأب: }ادٍعي  ًة كىاٍلمى ًإًٔب سىًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمى

                                        
  .(ُّٕٔ/( صحيح البخارم مع الفتح )ُ)
 (. ُُٔ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكم )ِ)
 (. ُ( سورة الفرقاف, اآلية )ّ)
 (. َُٕ( سورة األنبياء, اآلية )ْ)
 (. ِٖ( سورة سبأ, اآلية )ٓ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِْ 

ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي  اًد٢ٍتيم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن سى كىجى
 .(ُ) اًبٍلميٍهتىًدينى{

ىذا أمػر من هللا جػل شأنػو لنبيػو "حيػث علق على اآليػة بقولو: 
, كىو أمر لؤلمة أبف يدعو الناس كافة إٔب السبيل ابلوحي ابلدعػوة ٤تمػد

اإل٢تي, فأكضح قواعد الدين االعتقادية كالعملية, فما قاـ دين من األدَيف, 
كال مذىب من ا١تذاىب, كال ثبت مبدأ من ا١تبادئ, إال ابلدعوة إليو؛ كال 

تداعت أركاف ملة بعد قيامو, كال انتكث
(4)

بعػد إحكامهػا, كال فل شريعة 
  .(ٓ) "طريقة بعد ارتفػاع إعبلمهػا, إال كسببو ترؾ الدعوة (ْ)رسـو (ّ)درست

                                        
 (. ُِٓ( سورة النحل, اآلية )ُ)
(, مادة ُِٔفانتكث. انظر القاموس احمليط للفَتكز آابدم, )( انتكث: نكث العهد كاٟتبل ينكثو كينكًثو: نقضو ِ)

 (, مادة: نكث. ُْٕنكث. كلساف العرب, )
ـ: عفوا أثره, كدرستو الريح  ( اندرست: مأخوذة من درس الرسم دركسنا: عفا, كدرستو الريح الـز متعد.ّ) كدرسو القو

(  ٖٔٗ( كلساف العرب, البن منظور, )َِْ) تدرسو درسنا أم أخلقتو. انظر القاموس احمليط, للفَتكز آابدم,
 كبل٫تا ُب مادة: درس.

ـ. انظر: لساف اآلاثرليس لو شخص من  ( الرسم: األثر, كقيل بقية األثر, كقيل: ىو ماْ) , كاٞتمع أرسم كرسو
 ( مادة: رسم. ُُُٕٔ/العرب, البن منظور, )

 (. ْٖٓ/ُٓ( الدرر السنية )ٓ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

 الشمولية والكمال  -4
جاءت الشريعة اإلسبلمية شاملة ١تا ٭تتاجو البشر اب٠تبلفة إٔب أف 

بن ٛتيد ُب تقريره ٢تذا اٞتانب ا١تهم, يؤكد  عبد هللاتقـو الساعة , كالشيخ 
الدعوة اإلسبلمية ُب كل زماف كمكاف على مواكبة احتياجات مدل قدرة 

اإلنسانية لشىت العناصر كا١تقومات لعمارة األرض, فهي تسايرىم كتصوغ 
 السبل الناجعة للعيش فيها كفق ا١تنهج الرابين اٟتكيم. 

بن ٛتيد ىذا ا١تعٌت كتناكلو ُب رسالة بعنواف  عبد هللاكقد بُت الشيخ 
ال ٮتفى أف هللا بعث "٢تا لكل ما ٭تتاجو البشر( فقاؿ: )كماؿ الشريعة كمشو 

ا  إٔب البشر رٛتة منو كإحساانن ليخرجهم من الظلمات إٔب النور  نبيو ٤تمدن
إبذنو, كيهديهم إٔب صراط مستقيم. أكمل هللا بو الدين, ك٘تم بو مكاـر 
األخبلؽ, أمر بعبادة هللا كحده ال شريك لو , كأمر برب الوالدين, كصلة 

إن هللا كتب ) :األرحاـ, كاإلحساف إٔب الفقراء كا١تعوزين, حىت قاؿ 
, كأمر ابلتحاكم فيما تنازعوا فيو إٔب هللا (ُ)(اإلحسان على كل شيء

, ال خَت إال دؿ األمة عليو كال شر إال حذرىا منو , أخرب ٔتا  كرسولو 
 ل قام فينا رسو : ) كاف كما يكوف إٔب يـو القيامة, كما قاؿ حذيفة

                                        
ب الصيد كالذابئح, ابب األمر إبحساف الذبح كالقتل كٖتديد الشفرة ( صحيح مسلم بشرح النوكم, كتاُ)

 . ُٓٓٗ( برقم ََُ/ُّ)
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 ُِٔ 

, ذلك إىل قيام الساعة إال حِث بو مقاًما ما ترك شيًلا يكون يف مقامو
 .(ُ)(حفظو من حفظو, ونسيو من نسيو

أو قال لقِ تركنا رسول  قام فينا رسول هللا : ) كقاؿ أبو ذر
 وما طائر يقلب جناحيو يف السماء إال وذكر لنا منو علًما)(ِ). 

 ع ما فيو قياـ مصاّب الدين كالدنيا,الشريعة اإلسبلمية جاءت متوافقة مف
كىي: الدين, كالنفس, كالنسل, كا١تاؿ,  (ّ)٤تافظة على الضركرَيت ا٠تمس

 ينتفي عن العا١تُت اٞتهل كالظلم.كالعقل, كهبا ٖتفظ اٟتقوؽ, ك 

                                        
( جاء من حديث, أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح كتاب القدر ابب ككاف أمرنا هللا قدرنا مقدكرنا, ُ)

 (. َْٔٔ( برقم )ِّّ/ُّ)
رك طائر جناحيو يف السماء إال ذكر لنا منو وما حي لِق تركنا دمحم ( بلفظ )ُِٔ, ُّٓٓ/أٛتد ) ( ركاهِ)

( بنحو من ذلك. كذكره ا٢تيثمي ُب ...وما يتقلب يف السماء طائر لِق تركنا رسول هللا ): ( كبلفظعلًما
ركاه أٛتد كالطرباين.. كرجاؿ الطرباين رجاؿ الصحيح "كقاؿ:  ( ابب فيما أكٌب من العلم ِّٖٔ/اجملمع )

 (. ِْٖٔ/٣تمع الاكائد للهيثمي ) ".ن يايد ا١تقرئ كىو ثقة, كُب إسناد أٛتد ٓب يسمب عبد هللاغَت دمحم بن 
( الضركرَيت: ىي ا١تصاّب اليت تتضمن حفظ مقصود من ا١تقاصد ا٠تمسة؛ كىي حفظ الدين كالنفس كالعقل, ّ)

شريعة (. فحفظ مقاصد الّٓٓ/كاإلهباج للسبكي ) ,(ُِٓكا١تاؿ, كالنسب. انظر: ا١تستصفى للغاإب )
ا٠تمسة, كاقع موقع الضركرة من حيث إف العآب ال يستقيم إال هبا فضياعها مهلك لو, كموقع ُب الفساد كالتهارج 
ُب الدنيا, كعلى ىذا فالشريعة جاءت ابحملافظة على الضركرَيت ا٠تمس كتسمى اب١تقاصد ا٠تمسة أك الستة 

ة اإلسبلمية كعبلقتها ابألدلة الشرعية حملمد اليويب عند بعضهم كتسمى أيضنا بػ)الكليات( انظر: مقاصد الشريع
ـ ) كلبلستاادة( بتصرؼ. ُٖٗ-ُِٖ) ـ ا١تقاصد للعا بن عبد السبل ( كما ُُٔانظر: ٥تتصر الفوائد ُب أحكا

 بعدىا. 
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 ُِٕ 

 الِعوة التامة:  -3
, فكانت أًب هللا تبارؾ كتعأب الدين, كختم الرسالة ببعثة خَت النبيُت 

ٓب يقرىا ديننا أك  ا٘تة الرساالت, كإيذاانن ببطبلف كل الشرائع السابقة مارسالتو خ
بن ٛتيد على توضيح ىذا ا١تفهـو كبياف ا١تراد  عبد هللايوافقو, كقد حرص الشيخ 

منو خاصة ُب ظل عصر ماجت ابألمة الكثَت من الدعوات ا٢تدامة, كاألفكار 
قصور اترة أخرل, كٓب يقف علماء ا١تنحرفة اليت تتعرض للدين ابلتنقص اترة, كابل

الدعوة ا١تباركة أماـ ىذا السيل اٞتارؼ من الدعاكل ا١تغرضة اليت ىدفها إبعاد 
األمة عن معينها العذب الصاُب موقف ا١تعارض ا١تنكر فحسب؛ بل سعوا إٔب 
٤تاكرهتم ابليت ىي أحسن عرب الوسائل كاألساليب ا١تختلفة؛ مظهرين خصائص 

األىواء, أك كقيامو ْتاجات البشرية مهما تباعدت هبم  ىذا الدين ك٘تامو,
 اختلفت هبم ا١تشارب.

كأما قولكم أبف "فكاف من ٚتلة ما قالو ُب الرد على بعض ىذه الدعاكل: 
ىذه النصوص الفقهية مضى عليها مئات السنُت فيفهم منو أف ىذا نقص فيها, 

السنُت عليها دليل  , فإف مركر مئاتُب اٟتقيقة يدؿ على الكماؿ التاـكىذا 
على صبلحيتها كحسنها, كأنو ال يستطيع أحد نقضها كال االعًتاض عليها 
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 ُِٖ 

ٚتلة, كإف قدر كجود أخطاء قليلة, فهذا شيء ال يقدح فيها, كال ُب أىلها ألف 
 .(ُ)"العصمة ال تكوف إال لؤلنبياء عليهم السبلـ

 ضركرة إف رسالة اإلسبلـ أخذت ُب اعتبارىا مصاّب العباد فدعت إٔب
حفظها كالعناية هبا, كقد جاءت اتمة بكل شرائعها كقوانينها, فبل ٬توز 
العدكؿ عن اإلسبلـ أك حىت ا٠تركج على بعض نصوصو بدعول عدـ 

 . -على حد زعمهم-متو لضركرات العصر ءمبل

                                        
  .نسخة موجودة لدل الباحث ,ىػ(ُُّٖ/ٔٔ/( كاتريخ )ٗٗ( جريدة القصيم العدد )ُ)
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 ُِٗ 

 اظتبحث الثاين
 بن زتيِ يف دعوتو عبِ هللامصادر الشيخ 

 
 التمهيِ

لق أف يؤمنوا ابلرسل عليهم السبلـ, على ا٠ت -جل كعبل-فرض هللا 
كجعل ا٠تَت ُب طاعتهم كالشقاء كالببلء ُب ترؾ النور كا٠تَت الذم جاؤكا بو, 

ألصحابو كاألمة من بعده طريقنا إف عملوا بو فازكا  كلقد رسم النيب 
كأفلحوا, كإف تركوه خسركا كخابوا, فسار الصحابة كالتابعوف ٢تم إبحساف 

 ريق الكتاب كالسنة(.على ىذا الطريق )ط
كالقرآف الكرًن: ىو اٟتق كالربىاف بُت أصوؿ الدين, كشرح مفاىيمو 
ككضحها, قاؿ تعأب: }فىاٍستىٍمًسٍك اًبلًَّذم أيكًحيى إًلىٍيكى ًإنَّكى عىلىى ًصرىاطو 

 .(ُ)مٍُّستىًقيمو{
كاألخذ من ا١تصادر  تباعالقرآنية كثَتة ُب بياف كجوب اال كالنصوص

, ألف ذلك ىو معٌت بلٚتلة كتفصي عمل ٔتا جاء بو الرسوؿ الشرعية كال
شهادة أف ٤تمدنا رسوؿ هللا؛ فمعناىا يتضمن طاعتو فيما أمر كتصديقو فيما 

                                        
  .(ّْ( سورة الاخرؼ, اآلية )ُ)
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 َُّ 

 إال ٔتا أمر. يعبد هللاأخرب كاجتناب ما هنى عنو كزجر, كأف ال 
كىذا األخذ كالتلقي شامل لكل األصوؿ كالفركع الشرعية إذ هبا يتم 

ح اليقُت فاإلٯتاف: قوؿ ابللساف, كتصديق ابٞتناف, كعمل اإلٯتاف كيص
ابٞتوارح كاألركاف كيايد ابلطاعة كينقص ابلعصياف, ككل ما خالف قوؿ هللا 

 انقض ىذا األصل العظيم.  كقوؿ رسولو 
ا؛ كأخذكا اتباعك  بلكلقد اعتٌت السلف الصاّب بكتاب هللا حفظنا كأتكي

لثاين بعد كتاب هللا الذم تستقي فكانت ىي ا١تصدر ا بسنة ا١تصطفى 
 منو األمة أحكامها كتشريعاهتا ُب شىت شؤكهنا. 

كيليهما: سَتة السلف الصاّب كإٚتاعهم فهم قعدكا القواعد, ككضعوا 
 الضوابط اليت ال تتصادـ مع النصوص, كهبا ٭تق هللا اٟتق كياىق هبا الباطل. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُّ 

 اظتطلب اسأول
 الكتاب العزيز

 
بقولو تعأب:  بلبن ٛتيد عم عبد هللاعوة الشيخ ا١تصدر األكؿ ُب د

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى هللا عىلىى بىًصَتىةو أىانٍى كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى هللا كىمىا  }قيٍل ىىًذًه سى
ٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى{  .(ُ)أىانى

فالقرآف الكرًن ىو معجاة اإلسبلـ ا٠تالدة العامة إٔب يـو القيامة, كىو 
: }ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا اًبلذًٌٍكًر لىمَّا -جل كعبل-ْتفظ هللا كما قاؿ عنو  ٤تفوظ

ٍلًفًو  جىاءىيٍم كىًإنَّوي لىًكتىابه عىاًياه  ٍيًو كىال ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍُتً يىدى ال أيى
يدو{ ٍن حىًكيمو ٛتًى  .(ِ)تىناًيله مًٌ

ال تكوف خالصة صادقة  كىو األصل الذم قاـ عليو الدين ككل دعوة 
 إال إذا بنيت على ىذا الركن القوًن. 

, و, كعملوا ٔتقتضى أحكامو كآَيتوفعلم سلف األمة الصاّب أ٫تيت
كسعوا إٔب نشره كتعليمو, فجاءت كتب التفسَت كاألحكاـ كالفقو دالة على 
مدل اىتمامهم ك٘تسكهم هبذا الكتاب العايا, ٤تكم البياف, ٤تفوظ من 

                                        
 (. َُٖ( سورة يوسف, اآلية )ُ)
 .(ِْ/ُْ( سورة فصلت, اآلية )ِ)
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 ُِّ 

لنقصاف, فيو كعد ككعيد, كتذكَت كهتديد, فاز من اتبعو, كربح من الاَيدة كا
عمل بو, كخاب كخسر كل من خرج عن آَيتو كخالفو شيئنا من ظاىره أك 
ابطنو, كالسياؽ ليس لبياف فضيلتو إذ تفٌت ُب ٤تاسنو األكراؽ, بل للتأكيد 

 على أ٫تية الرجوع إليو فيما يشكل من أمور اٟتياة. 
ُب خطابو يشدد على أ٫تية الرجوع إليو كالتمسك  كالقرآف الكرًن 

هبديو كمن اآلَيت قولو تعأب: }الىر ًكتىابه أىناىٍلنىاهي إًلىٍيكى لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمنى 
 .(ُ)الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّوًر إبًًٍذًف رىهبًًٌٍم ًإٔبى ًصرىاًط اٍلعىاًيًا اٟتٍىًميًد{

رآف أنالو هللا ىداية كنورنا يقتدم بو الق"بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
ا١تسلم كىو تنايل من حكيم ٛتيد, حىت أف مشركي العرب عرفوا ببلغة 
القرآف كعظمو مهما أكتوا من الفصاحة كالببلغة, ٓب يستطيعوا أف أيتوا ٔتثلو 
كال آية مع شدة عداكهتم بل جهاكا ٟتربو اٞتيوش, فلو كاف ٯتكنهم أف 

ه ٔتا استطاعوا, ٍب إف القرآف كما جاء عن علي بن يعارضوا القرآف لعارضو 
أيب طالب 

فيو نبل ما قبلكم, ُب كصفو للقرآف: ) يركيو عن النيب  
ِكم,  , من تركو من جبار قصمو هللا, ومن وفصل ما بينكموخرب ما بع

 .(ِ)(ابتغى اعتِى من غَته أضلو هللا

                                        
 .ُ(, اآلية )إبراىيم( سورة ُ)
 (.َِٔٗ)رقم ب, (ُِٕ/ٓ)أخرجو الًتمذم, كتاب فضائل القرآف, ( ِ)
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 ُّّ 

لى ٚتيع ( ال شك أف القرآف اشتمل عفيو نبل من قبلكمفقولو: )
العلـو اليت خلقها هللا من أكؿ ا٠تلق إٔب يـو القيامة كما قاؿ تعأب: }تًٍلكى 
ا  ا إًلىٍيكى مىا كينتى تػىٍعلىميهىا أىنتى كىالى قػىٍوميكى ًمن قػىٍبًل ىىذى ًمٍن أىنبىاء اٍلغىٍيًب نيوًحيهى

يء من القرآف إال ال يعلم عن ش , فالرسوؿ (ُ)فىاٍصربٍ ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتًَّقُتى{
بعد أف أخربه هللا سبحانو كتعأب ففي القرآف ذكر ٠تلق آدـ كا١تبلئكة كخلق 

"البشر
 (ِ). 

ٍن أىٍمرانى مىا كينتى  نىا إًلىٍيكى ريكحنا مًٌ يػٍ كيقوؿ عا من قائل: }كىكىذىًلكى أىٍكحى
م بًًو مىٍن نَّشىاء ًمٍن تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىال اإًلٯتىافي كىلىًكن جىعىٍلنىاهي نيورنا نػٍَّهدً 

ًعبىاًدانى كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو{
(ّ). 

و, اتباعُب االعتصاـ بكتاب هللا ككجوب "بن تيمية رٛتو هللا: اقاؿ 
دينهم, كاف النجاة  كبياف االىتداء بو ُب كل ما ٭تتاج إليو الناس من

السنة  اتباعدؿ عليو من  كماو كالشقاء ُب ٥تالفتو, اتباعكالسعادة ُب 
يعنا بػىٍعضيكيٍم لًبػىٍعضو عىديكّّ فىًإمَّا  كاٞتماعة , قاؿ تعأب: }قىاؿى اٍىًبطىا ًمنػٍهىا ٚتًى

                                        
 (. ْٗ( سورة ىود, اآلية )ُ)
 قبل الباحث. (, الوجو الثاين, مفرغ منُِٓبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( شرح فتح اجمليد, للشيخ ِ)
 (.ِٓ( سورة الشورل, اآلية )ّ)
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 ُّْ 

ٍتًيػىنَّكيم مًٌٍتًٌ ىيدنل فىمىًن اتػَّبىعى ىيدىامى فىبل يىًضلُّ كىال يىٍشقىى  كىمىٍن أىٍعرىضى  أيى
ا كى٨تىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى{عىن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكن 

(ُ). 
تكفل هللا ١تن قرأ القرآف كعمل ٔتا "قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما: 

 .(ِ)", ٍب قرأ ىذه اآليةضل ُب الدنيا كال يشقى ُب اآلخرةفيو أف ال ي
, للدعاة إٔب هللا ُب كل عصر كمصر فالكتاب العايا ىو ا١تصدر األكؿ

ة كا١تثوبة ُب الدنيا كاآلخرة, كىو الركن الشديد الذم تصح بو بو ينالوف الرفع
 الدعوات, كتاكو بو النفوس, كتصلح بو أمور الدنيا كالدين.

                                        
 (.ُِْ-ُِّ: )اآليتُت( سورة طو ُ)
 (. ُّٖٕ/كانظر: تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت, ) (,ِٖ/ُٗ( ٣تموع الفتاكل, )ِ)
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 ُّٓ 

 اظتطلب الثاين
 السنة اظتطهرة

 
السنية ىي ا١تصدر الثاين من مصادر التشريع اليت عليها ا١تعوؿ ُب 

ال فرؽ بينهما, إذ ٫تا مسائل االعتقاد كاألحكاـ, كىي قرينة الكتاب العايا, 
ًإٍف ىيوى ًإالَّ  كحي من رب العا١تُت كما قاؿ تعأب: }كىمىا يىنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل 

كىٍحيه ييوحىى{
(ُ). 

كالسنة إما أف تكوف بياانن للكتاب أك زَيدة عليو , فإف كانت بياانن ُب 
سَت بناء االعتبار اب١ترتبة الثانية عن ا١تبُت؛ فإف النص األصلي أساس ُب التف

عليو , كإف كانت زَيدة, فهي معتربة إال بعد أف ال توجد ُب الكتاب كذلك 
 .(ِ)دليل على تقدـ اعتبار الكتاب

فقاؿ تعأب: }مٍَّن ييًطًع  كجعل هللا طاعتو متوقفة على طاعة رسولو 
 .(ّ)ًفيظنا{الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كىمىن تػىوىٔبَّ فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حى 

                                        
 .(ْ-ّ( سورة النجم, اآليتُت, )ُ)
 (. ّٕٔاإلسبلمي, ١تصطفى السباعي, ) عالتشري( السنة كمكانتها ُب ِ)
 .(َٖالنساء, اآلية )( سورة ّ)
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 ُّٔ 

كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي -جػل كعػبل-كيقوؿ  : }كىمىا آاتى
 .(ُ)فىانتػىهيوا كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب{

بن ٛتيد مكانة السنة النبوية, كيقرر حقائقها  عبد هللاكيوضح الشيخ 
ى نفع أمتو العاجل كاآلجل, كقد ابف أبسلوب الداعية اٟتصيف اٟتريص عل

لكثَت من أرابب الفكر كاٟتركات الدعوية ا١تعاصرة ٦تن ساركا ُب منهج مغاير 
١تا كاف عليو سلف األمة الصاّب مدل الضرر الذم ٟتق ٔتسَتة الدعوة 
اإلسبلمية كخصوصنا من أدخلوا عليها الكثَت ٦تا ليس منها, فيما استمرت 

ها الشرعي دكف معوقات أك عقبات منهجية تذكر , الدعوة السلفية ُب ركب
 فطريقها كاضح, كمعا١تها مستقيمة. 

بن ٛتيد ُب شرحو ١تعاين خطبة الوداع: كقولو  عبد هللايقوؿ الشيخ 
( :هللا كتاب: لن تضلوا بعِ أن اعتصمتم بو تركت فيكم ما)(ِ) بيانو :
ن األكامر كقد تركت فيكم ما إف ٘تسكتم بو كاعتصمتم ٔتا تضمنو م"

كالنواىي كاعتقدًب ما تضمنو من العقائد اٟتقة إذ ىو كتاب عايا ال أيتيو 
الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنايل من حكيم ٛتيد: قاؿ شيخ اإلسبلـ 

                                        
 (. ٕ( سورة اٟتشر, اآلية )ُ)
 برقم (ُْٕ/ٖ) ( جاء من حديث ركاه مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب اٟتجة ابب حجة النيب ِ)

(ُُِٖ.) 
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 ُّٕ 

كمن أعظم ما أنعم هللا بو على ا١تسلمُت اعتصامهم " :بن تيمية أٛتد
الصحابة كالتابعُت ٢تم  ابلكتاب كالسنة, فكاف من األصوؿ ا١تتفق عليها بُت

إبحساف انو ال يقبل من أحد قط أف يعارض القرآف ال برأيو كال ذكقو كال 
معقولو كال قياسو كال كجده؛ فقد ثبت ابلرباىُت القطعيات كاآلَيت البينات 

 ,جاء اب٢تدل كدين اٟتق, كأف القراف يهدم لليت ىي أقـو أف الرسوؿ 
كحكم ما بينهم, ىو الفصل ليس اب٢تاؿ فيو نبأ من قبلهم كخرب ما بعدىم, 

من تركو من جابر قصمو هللا كمن ابتغى ا٢تدل ُب غَته أضلو هللا ىو حبل 
هللا ا١تتُت, كىو الذكر اٟتكيم, كىو الصراط ا١تستقيم, كىو الذم ال تايغ بو 
األىواء, كال تلُت بو األلسن فبل يستطيع أف يايغو إٔب ىواه, كال ٭ترؼ بو 

نقضي عجائبو, كال تشبع منو العلماء من قاؿ بو صدؽ, كمن لسانو, كال ت
عمل بو أجر, كمن حكم بو عدؿ, كمن دعا إليو ىدم إٔب صراط 

 .(ُ)"مستقيم
كما ضعف ا١تسلموف كزاؿ ما كاف ٢تم من ا١تلك الواسع إال إبعراضهم 
عن ىداية القرآف كال يعود إليهم شيء ٦تا فقدكا من العا كالسيادة كالكرامة 

ُب خطبتو  ابلرجوع إٔب ىدايتو كاالعتصاـ ْتبلو.. كاقتصر الرسوؿ إال 

                                        
 ( كما بعدىا. ُُُِ/( انظر: اقتضاء الصراط ا١تستقيم, البن تيمية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٖ 

لقولو  (ُ)على ذكر الكتاب دكف السنة الشتمالو على األمر ابلعمل ابلسنة
كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى  تعأب: }كىمىا آاتى

 .(ِ)ًب{شىًديدي اٍلًعقىا
قد أصيب بتشعب اآلراء, كتباين مذاىب الناس,  -اليـو-فاجملتمع

كتغَتت كجهات األمة, كإف الذم يضمن السعادة كالنجاح ك٭تقق الفوز 
كالفبلح, ىو الرجوع إٔب هللا كالسَت على ىدل كتاب هللا الذم أنالو نورنا 

جر بُت الرجوع فيما شك  كالعمل بقولو, كبرىاانن كالتمسك بسنة رسولو 
بقولو تعأب: }فىبلى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى  بلعم إليو األمة من اختبلؼ ُب الرأم

َّا قىضىٍيتى  ديكٍا ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تًٌ نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٬تًى حىىتَّى ٭تيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
كىييسىلًٌميواٍ تىٍسًليمنا{

(ّ). 

                                        
 .(ٕ) ( سورة اٟتشر, اآليةُ)
 (.ِّ-َّبن ٛتيد, ) عبد هللارح خطبة الوادع, للشيخ ( انظر: اإلبداع شِ)
 (. ٓٔ( سورة النساء, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٗ 

 اظتطلب الثالث
 حلسَتة السلف الصا

 
إبحساف,  التابعوف للمصطفى الصحابة ك السلف الصاّب: ىم 

الذين استقاموا على دين هللا كساركا على النهج القوًن من كتاب هللا كسنة 
, كنقل الصحابة العلم الذم كرثوه إٔب من بعدىم كتلقاه التابعوف رسولو 

, كعلموه ١تن بعدىم من التابعُت ٢تم إبحساف كال  يااؿ ٭تمل عنهم غضنا طرَين
ىذا العلم من كل جيل كقرف بقاَي من أىل العلم كاإلٯتاف ينشركنو كيعلمونو 

 للناس, كيدفعوف عنو احملداثت كالبدع. 
ا ألمر هللا اتباعفأىل السنة كاٞتماعة ال يقدموف بُت يدم هللا كرسولو 

كعلى ىذا ا١تنهج سار  تعأب كأف العلم الصحيح ىو كتاب هللا كسنة 
خَت أميت : )التابعوف كأىل القركف ا١تفضلة الذين قاؿ عنهم الصحابة ك 

 .(ُ)(قرين, مث الذين يلوهنم, مث الذين يلوهنم
ذات يـو  قاؿ: صلى بنا رسوؿ هللا   كعن العرابض بن سارية

ٍب أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت منها العيوف, ككجلت منها 

                                        
برقم  (ّْٖٕ/, ), ابب فضائل أصحاب النيب , كتاب فضائل أصحاب النيب مع الفتح ( البخارمُ)

(ُّٔٓ .) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُْ 

ىذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ القلوب, فقاؿ قائل: َي رسوؿ هللا كأف 
ا حبشًيافقاؿ: ) ًِ فإنو  ؛أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن كان عب

فعليكم بسنيت وسنة اطتلفاء  ,من يعش منكم فسَتى اختلفًا كثَتًا
 ؛وإايكم وػتِاثت اسأمور ,(ُ)الراشِين اظتهِيُت وعضو عليها بلنواجذ

 .(ِ)(ة ضللةوإن كل بِع ,فإن كل ػتِثة بِعة
سنتو  اتباعا٠تلفاء الراشدين بسنتو, كأف من فقرف عليو السبلـ سنة 

سنتهم, كأف احملداثت خبلؼ ذلك, ليس منها شيء؛ ألهنم مهنع هللا يضر فيما  اتباع
سنوه: إما متبعوف لسنة نبيهم عليو السبلـ نفسها, كإما متبعوف ١تا فهموا من 

 .(ّ)ٮتفى على غَتىم مثلو ُب اٞتملة كالتفصيل على كجو سنتو 

 اتباعككالة األمر من بعده سنننا األخذ هبا  كقد سن رسوؿ هللا 
ألحد لكتاب هللا, كاستكماؿ لطاعة هللا عا كجل, كقوة على دين هللا, ليس 

من ا٠تلق تغيَتىا كال تبديلها, كال النظر ُب شيء خالفها, من اىتدل هبا فهو 

                                        
عن شدة مبلزمة ىو الضرس األخَت, كقيل ىو مرادؼ السن, كىو كناية  :( ٚتع انجذة ابلذاؿ ا١تعجمة, قيلُ)

 (. ُِٖ/ُِالسنة كالتمسك هبا. انظر: عوف ا١تعبود )
 صححك  .(ِٕٔٔ( برقم )ْْٓ/ابب ُب األخذ ابلسنة كاجتناب البدعة, ) ,( أخرجو الًتمذم ُب كتاب العلمِ)

 (. ُٓٔ( برقم )ُٖٓ/انظر: مشكاة ا١تصابيح, ) .األلباين سنده
 (. ُُُٖ/, للشاطيب, )االعتصـا( انظر: ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُْ 

كمن تركها فقد اتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت,  مهتد, كمن انتصر هبا فهو منصور,
 .(ُ)ككاله هللا تعأب ما تواله, كأصبله انر جهنم كساءت مصَتنا

بن ٛتيد الدعوم ابألصالة الشرعية كالسَت  عبد هللا٘تيا منهج الشيخ ك 
كفق منهج أئمة الدعوة من قبلو الذين كاف ٘تسكهم هبدم السلف الصاّب 

وهتم من خبلؿ االستقراء لسَتة السلف ىو األساس كا١تنطلق ٢تم ُب دع
كىو ما يدؿ داللة كاضحة على خطأ بعض اٞتماعات ا١تعاصرة  ,الصاّب

اليت تنتمي للدعوة, كىي ال هتتم اب١تنهج األزكى؛ ْتجة مواكبة العصر 
كضركرات ا١تدعوين, كىي ترل كثَتنا من الناس مارسوا الشركيات حوؿ 

؛ مع أف البداءة بدعوة ـ كال تنكر ذلك بعض دَير اإلسبلاألضرحة ا١تبنية ُب
ىؤالء كإصبلح عقيدهتم أكٔب من دعوة غَتىم, كمع األسف فقد خرج بعض 

ُب الدعوة, كصاركا إٔب مناىج ٥تتلفة ٓب يكن  الدعاة عن منهج النيب 
عليها السابقوف األكلوف, كال العلماء اجملتهدكف, فحرفوا فا٨ترفوا, ٦تا جعل 

عوة, ينهركف كل من خرج عن اٞتادة أك رضي غَت الكثَت من علماء الد
و فأصوؿ الدين الذم ئ, كخاضوا فيما ال طائل من كرابلسبيل ا١تؤمنُت سبي

الذم ال أيتيو الباطل من بُت -ىو عمدة ا١تتقُت: ما ُب كتاب هللا تعأب 
 كما ُب السنة ا١تطهرة.  -يديو كال من خلفو

                                        
 (. ْٖانظر: الشريعة, لآلجرم, )( ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِْ 

ظاىر فليسعك ما كسع خَت فإف كجدت فيهما ما يكوف ٥تتلفنا ُب ال
القركف, ٍب الذين يلوهنم, ٍب الذين يلوهنم, ٍب الذم يلوهنم, ىو اإلٯتاف ٔتا كرد  

كمن ٓب يسعو ما كسعهم, فبل  ,كما كرد, كرد علم ا١تتشابو إٔب عبلـ الغيوب
 .(ُ) كسع هللا عليو

 ١تا دعا إليو األئمة األربعة, البن ٛتيد مثا عبد هللاككانت دعوة الشيخ 
كمن سار على هنجهم من أىل اٟتديث كعلماء اإلسبلـ ا١تهتدين هبدم هللا 

اٟتق كاألخذ ٔتا دؿ عليو الدليل, كلو خالف  اتباعتعأب ُب كل زماف؛ من 
ا١تذىب كمنهجو ُب ذلك كأفعالو إ٪تا ىي للقياـ بواجب بياف اٟتق كإظهار 

ف الصاّب ُب العدؿ من غَت إفراط أك تفريط, فهو أف ٘تاـ ا١توافقة للسل
كندبنا  ,فقد أمران أف نقتدم كال نبتدم, كنتبع فبل نبتدع تباعىي ابالالدعوة 

يث أحجموا, كالسكوت حيث إٔب اإلقداـ حيث أقدموا, كاإلحجاـ ح
, كقل ٔتا قالوااسكتوا, ك   صرب نفسك على السنة كقف حيث كقف القـو

 .(ِ)كسعهمفإنو يسعك ما  ككف عما كفوا عنو كاسلك سبيل سلفك الصاّب

                                        
 (. ُُِ( انظر: الرسائل السلفية ُب إحياء سنة خَت الربية, للشوكاين, )ُ)
  .(ُٖٔ/( شرح أصوؿ االعتقاد, لبللكائي, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّْ 

 اظتبحث الثالث
 بن زتيِ عبِ هللاأىِاف الِعوة عنِ الشيخ 

 
 التمهيِ

الغاية اليت خلق هللا ٢تا ا٠تلق ىي أف يعبدكه كحده ال شريك لو, فهو 
 سبحانو خلقهم لؤلمر كالنهي ُب الدنيا, كالثواب أك العقاب ُب اآلخرة. 

كالقياـ بو  كالناس أحوج ما يكونوف إٔب معرفة ما جاء بو الرسوؿ 
 كالدعوة إليو كالصرب عليو كاٞتهاد ُب سبيلو. 

عليهم السبلـ للقياـ ٔتهمة الدعوة إٔب ا٠تَت, كقد بعث هللا رسلو 
ك٤تاربة مظاىر العدكاف كالشر, ككل نيب دؿ أمتو على ا٠تَت, كحذرىا من 

ًشَتنا كىنىًذيرنا كىلىًكنَّ بقولو تعأب: }كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًٌلنَّاًس بى  بلالشر عم
 .(ُ)أىٍكثػىرى النَّاًس ال يػىٍعلىميوفى{

كأساس كل دعوة كمنطلقها البدء ابلدعوة للتوحيد الذم فطر هللا عليو 
ًنيفنا ًفٍطرىةى هللا الَّيًت فىطىرى النَّاسى  الناس, قاؿ تعأب: }فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدًٌيًن حى

                                        
 (. ِٖ( سورة سبأ, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْْ 

هللا ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال  عىلىيػٍهىا ال تػىٍبًديلى ٠ًتىٍلقً 
يػىٍعلىميوفى{

(ُ). 
كالنصوص كثَتة ُب توضيح أ٫تية ٖتقيق أىداؼ الدعوة كاليت أساسها 

 الدعوة إٔب تصحيح العقيدة كتوضيح مفهـو العبودية هلل تعأب, كأف النيب 
قرآف الكرًن أف من ٓب يقر مكث يدعو إٔب ىذا األصل حىت كفاتو ,كقد بُت ال

هبذه األصوؿ العظيمة فجميع أعمالو ابطلة مردكدة قاؿ تعأب: }كىقىًدٍمنىا ًإٔبى مىا 
كا١تتأمل ١تعاين الشهادتُت: شهادة أف  (ِ)عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاء مَّنثيورنا{

أف أىداؼ الدعوة إ٪تا , يعلم علمنا يقينينا إال هللا, كأف ٤تمدنا رسوؿ هللاال إلو 
 ىي عمل ٔتقتضى ىذا األصل األصيل.

 إخراج الناس من الظلمات إىل النور:  -6
أما ا١تقصود كا٢تدؼ منها: فهو إخراج الناس من الظلمات إٔب النور 
كإرشادىم إٔب اٟتق أيخذكا بو كينجو من النار كينجوا من غضب هللا 

دل, كإخراج اٞتاىل من ظلمة كإخراج الكافر من ظلمة الكفر إٔب النور كا٢ت
اٞتهل إٔب نور العلم, كإخراج العاصي من ظلمة ا١تعصية إٔب نور الطاعة ىذا 

                                        
ـ, اآلية )ُ)  (. َّ( سورة الرك
 (. ِّ( سورة الفرقاف, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٓ 

 .(ُ) ىو ا١تقصود من الدعوة
عن أ٫تية ىذا ا٢تدؼ كعبلقتو  بلبن ٛتيد قائ عبد هللاكيضيف الشيخ  

إٔب العا١تُت, رٛتة منو   ابعث هللا نبيو ٤تمدن "بسمو كمشولية الدعوة: 
, ليخرجهم من الظلمات إٔب النور إبذنو, كيهديهم إٔب صراط حساانن كإ

, ُب جاىلية جهبلء, كشقاء ال بعده مستقيم, ككانت العرب قبل بعثتو 
الكرًن, أخرجهم هللا بو من الظلمات إٔب  شقاء, فلماء جاء هللا هبذا النيب 

ظلمة  النور, كمن ظلمة اٞتهل كالشرؾ, إٔب نور اإلٯتاف كالتوحيد, كمن
اٞتهل كالطيش, إٔب نور العلم كاٟتلم, كمن ظلمة اٞتور كالبغي, إٔب نور 
العدؿ كاإلحساف, بل أخرجهم من ظلمة ا١توت إٔب نور اٟتياة السعيدة , 
نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيورنا ٯتىًٍشي ًبًو ُب النَّاًس كىمىن  تنا فىأىٍحيػىيػٍ قاؿ تعأب: }أىكىمىن كىافى مىيػٍ

انيوٍا مَّثػىليوي ُب  اًفرًينى مىا كى نػٍهىا كىذىًلكى زييًٌنى لًٍلكى  الظُّليمىاًت لىٍيسى ًٓتىارًجو مًٌ
يػىٍعمىليوفى{

 .(ّ)"فبالدعوة يتحقق ىذا ا١تقصود (ِ)
ىو من أٝتى بن ٛتيد  عبد هللافهذا ا٢تدؼ الذم أشار إليو الشيخ 

اإلسبلـ,  أىداؼ الدعوة كأعبلىا إذ ىو يقتضي دعوة الناس إٔب الدين اٟتق دين

                                        
 (. ُّّٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, )بن  عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
ـ, اآلية )ِ)   .(ُِِ( سورة األنعا
 (. ِّٗ-ِّٖ/ُٔ( الدرر السنية, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٔ 

كال يتحقق ذلك إال إبخراجهم من عبادة العباد إٔب عبادة رب العباد, كمن ضيق 
 من جور األدَيف إٔب عدؿ األدَيف.الدنيا إٔب سعة اآلخرة, ك 

 حتقيق التوحيِ ونبذ الشرك:  -4
, كىذا ىو أساس الدعوة إٔب هللا, قومو إٔب توحيد هللا دعا النيب 

كعليو ٕتتمع األىداؼ, كبو تقـو أسس الدين,  كاألصل ُب الوالء كالرباء,
كىو الدعوة لتوحيد هللا خالصنا من الشرؾ معو غَته, كال سبيل لدعوة 

, يقوؿ  بن ٛتيد مبيننا أ٫تية  عبد هللا الشيخصحيحة إال هبذا الطريق األقـو
فعلم بذلك أف من اٟتكمة ُب إ٬تاد ا٠تليقة أف يعرؼ "ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ: 

, كأنو العآب بكل ائو كصفاتو كأنو على كل شيء قديرتعأب أبٝتهللا سبحانو ك 
شيء جل كعبل, كما أف من اٟتكمة ُب خلقهم, كإ٬تادىم أف يعبدكه 

-جل كعبل-كيعظموه كيقدسوه كٮتضعوا لعظمتو إذ العبادة ىي ا٠تضوع هلل 
, فبُت سبحانو أنو أرسل الرسل كأناؿ معهم الكتب ليحكم بُت الناس ابٟتق 

ط, كليوضح للناس ما اختلفوا فيو من الشرائع كالعقائد, من توحيد هللا كالقس
 .(ُ)"كشريعتو

أف تصحيح العقيدة كاالىتماـ هبا, ىي بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ يبُت 
عليهم السبلـ, فإف أىم يت تصدل ٢تا األنبياء كا١ترسلوف القضية األكٔب ال

                                        
  .(َّٖبن ٛتيد ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٕ 

وة إٔب ٖتقيق التوحيد, ا١تهمات كأكٔب الواجبات اليت قاموا هبا ىي الدع
, , كاإلخبلص لو, ىو األصل األصيلفمعرفة هللا تعاؿ, كٖتقيق اإلٯتاف بو

 كالركن الركُت؛ الذم يقـو عليو الدين.
فعقيدة التوحيد ابلنسبة ٞتميع شرائع األنبياء ٔتن فيهم خاًب األنبياء 

اس عليهم الصبلة كالسبلـ, كاألساس للبناء؛ فبل قياـ للبناء إال ابألس
الركح للجسد؛ كاـ كال حياة للشجرة إال أبصلها ك ككاألصل للشجرة؛ فبل قي

فبل قياـ كال حياة للجسد إال ابلركح, كهبذه ا١تقاييس العقلية كالشرعية ٬تب 
ىو على جادة األنبياء كما ىو  أف يقيس العاقل الدعوات ليعرؼ منها ما

 .(ُ) بعيد عنها
 والشقاق االعتصام حببل هللا ونبذ التفرق  -3

كىذا ا٢تدؼ يتحقق إبخبلص الدعوة إٔب هللا كالصدؽ ُب األخوة ُب 
هللا, كالتخلي عن الرغبات كالشهوات الشخصية, كالطمع ُب الرَيسة, كا١تاؿ 

, ينفي عن األمة يوية كحاجة الدعوة ٢تذا االعتصاـكغَتىا من ا١تطامع الدن
عبد يقوؿ الشيخ  ,هائا١تخاطر, كيصل هبا إٔب سدة اٟتكم كالغلبة على أعدا

إف األمة اإلسبلمية لو رجعت إٔب قوؿ هللا تعأب: }كىاٍعتىًصميواٍ "بن ٛتيد:  هللا
اء فىأىلَّفى بػىٍُتى  يعنا كىالى تػىفىرَّقيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىةى هللا عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى ًْتىٍبًل هللا ٚتًى

                                        
 (. ٔٗ( انظر: منهج األنبياء ُب الدعوة إٔب هللا, لربيع مدخلي, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٖ 

ًتًو إً  ٍخوىاانن كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مًٌنى النَّاًر فىأىنقىذىكيم قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى
تًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى{ ي اَّللَّي لىكيٍم آَيى نػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىُتًٌ , فاإلسبلـ حُت سطع (ُ)مًٌ

نوره ُب مكة ا١تكرمة كارتفع صوتو من ا١تدينة ا١تنورة بعد أف ىاجر إليها 
بلتُت العظيمتُت اللتُت رفعا لواء اإلسبلـ كنصرات رسوؿ كجد الق رسوؿ هللا 

أف  متفرقُت فجمعهم هللا هبداه بعد فرقتهم , كبُت ٢تم الرسوؿ  هللا 
اإلسبلـ ال يقـو على العنصرية أك الشعوبية , كال على القومية كاٞتنسية كال 

بة يقـو على تفرؽ ُب العقيدة أك ُب الرأم أك الوجهة؛ فإف الدعوة ا١تشو 
الطريق السوم لسعادة  يكوف مآ٢تا الفشل كمصَتىا الفناء , كبُت النيب 

الدارين كعرفهم أف دين اإلسبلـ بٍت على التعاكف على اٟتق ك٤تو فرقة 
 .(ِ)اٞتنسية

 اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر:  -2
كىذا ا٢تدؼ ال يقتصر على ٛتاية اجملتمعات اإلسبلمية من مظاىر 

 اال٨تبلؿ فحسب؛ كإ٪تا ٭تافظ على جوىر الدين, كمفاىيمو الفساد, كمعآب
بن ٛتيد يوليو األ٫تية  عبد هللامن البدع كا١تنكرات الظاىرة, كقد كاف الشيخ 

, ك٦تا قالو مة التوحيد هلل خالصنا لو سبحانوالقصول بعد الدعوة إٔب إقا

                                        
 (. َُّ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (. ّْٔ-ّّٔبن ٛتيد, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٗ 

لتمسك بن ٛتيد ُب رسالة كجهها مناصحة لعمـو ا١تسلمُت ل عبد هللاالشيخ 
هبذا األصل اٞتليل, كنبذ كل ما ٮتالف الشرائع السماكية كيدخل فيها ما 

فبل ٮتفى ما أصيب بو ا١تسلموف, من الشركر "ليس منها, يقوؿ الشيخ: 
كالفنت, كالدكاىي كاحملن, كاإلسبلـ بدأ يرٖتل من عقر داره, لتقصَت أىلو, إذ 

كٓب يقوموا ابلدعوة إليو,  ٓب يشرحوا للناس ٤تاسنو, كفضائلو كحكمو, كأسراره,
بغرس ٤تبتو ُب القلوب, كاآلَيت القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آَيت 

كاالجتماع ا١تأمور  ,ا ركناف من أركاف اإلسبلـ ا٠تمسةالصـو كاٟتج الذين ٫ت
يعنا كىالى تػىفىرَّقيوٍا{ نيو, هتدمت مبا (ُ)بو ُب قولو تعأب: }كىاٍعتىًصميوٍا ًْتىٍبًل هللا ٚتًى

, فبل حوؿ كال قوة إال ابهلل... تبلؼ كالتعاكف ذىب, كذىبت معانيوكاالئ
كهللا قد جعل األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, فرقنا بُت ا١تؤمنُت كا١تنافقُت, 
فأخص أكصاؼ ا١تؤمنُت, ا١تمياة ٢تم عن غَتىم, ىو األمر اب١تعركؼ كالنهي 

إٔب اإلسبلـ, كإرشاد الناس إٔب ما عن ا١تنكر, كرأس األمر اب١تعركؼ: الدعوة 
خلقوا لو, كتبصَتىم ٔتا دؿ عليو كتاب رهبم, كسنة نبيهم, كٖتذيرىم من 

"٥تالفة ذلك
 (ِ). 

                                        
  .(َُّ( سورة آؿ عمراف )ُ)
  .(َُ-ٖ/ ُٓ( الدرر السنية )ِ)
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 َُٓ 

األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  جعل
أىم أىداؼ الدعوة كونو ٬تعل األمة تعتصم ْتبل هللا ا١تتُت, كرأس األمر 

ىو الدعوة إٔب اإلسبلـ كمعلـو أف العبلقة بُت الدعوة كاألمر اب١تعركؼ 
منهما دعوة إٔب  بلاب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ىي عبلقة كثيقة ذلك أف ك

 لاـك اٟتق كاجتناب طريق الشر كالعصياف.

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٓ 

 الفصل الثاين
بن زتيِ لقواعِ السلف اظتنهجية يف  عبِ هللاإيضاح الشيخ 

 الِعوة
 ث:ويتضمن ذتانية مباح

 اظتبحث اسأول: اإلخلص.
 اظتبحث الثاين: العلم والعمل بو.

 وترك االبتِاع. تباعاظتبحث الثالث: اال
 اظتبحث الرابع: تقًِن النقل على العقل.

 اظتبحث اطتامس: التِرج يف الِعوة.
 اظتبحث السادس: الوسطية واالعتِال.

 اظتبحث السابع: القيام حبقوق والة اسأمر.
 التحلي بسأخلق اإلسلمية. اظتبحث الثامن: 

 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

 الفصل الثاين
بن زتيِ لقواعِ السلف اظتنهجية يف  عبِ هللاإيضاح الشيخ 

 الِعوة
 

 التمهيِ
, (ُ)منهج الدعوة ىو طريقها البُت الواضح الذم ترسم خطاىا عليو

كالدعوة اإلسبلمية هتدؼ إٔب تكثَت ا٠تَت, كمنع مظاىر الشر كالفساد, كال 
ىداؼ الدعوة إال إذا غذيت ٔتنهج قوًن, كأكَب ا١تناىج ٯتكن أف تقـو أ

كأكملها ىو ا١تنهج الذم سار عليو األنبياء كا١ترسلوف عليهم السبلـ كمن 
 جاء بعدىم من الصحابة كالتابعُت ٢تم إبحساف إٔب يـو الدين. 

ككاف من ٙتار الدعوة اإلصبلحية ا١تباركة ُب الببلد السعودية: عودة 
الدين, كقيامهم ابلواجبات كالفركض الشرعية, كاستمرار الناس إٔب رحاب 

ىذه الدعوة كبقائها رغم كيد أعدائها, كىو ال شك دليل كاضح على مدل 

                                        
( ا١تنهج مأخوذ من مادة هنج, ينهج هنجنا, كىو الطريق البُت الواضح, كيطلق على الطريق ا١تستقيم, كا١تنهج, ُ)

سورة ا١تائدة:  {جىعىلٍنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا لًكيلٌو }كالنهج, كا١تنهاج: ٔتعٌت كاحد, كُب الكتاب العايا قولو تعأب: 
انظر: تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت,  ".سبيبل كسنة أم: "(. قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهماْٖ)
(ِ/َُِ .) 
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 ُّٓ 

على ا١تنهج الصحيح ُب كل ٘تسكها اب١تبادئ كالثوابت الشرعية, كقيامها 
, كُب أساليبها ككسائلها, فأسس الدعوة إٔب هللا كمعا١تها ال تنبع من مراحلها

تهادات خاصة, كال تنطلق من فلسفات فكرية كلكنها راجعة إٔب أمر هللا اج
٦تًٌَّن دىعىا ًإٔبى  الكىمىٍن أىٍحسىني قػىوٍ كسائرة على هنجو كُب سبيلو, قاؿ تعأب: }

 .(ُ){هللا كىعىًملى صىاًٟتنا كىقىاؿى ًإنًٍَّت ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى 
دعوة اٟتقة الناجحة لل البن ٛتيد مثا عبد هللالذا كاف منهج الشيخ 

اليت تقـو على ٖتقيق شركط العبادات من اإلخبلص كا١تتابعة, فهي متوافقة 
مع أصوؿ الشريعة, سائرة على ا١تنهج اٟتكيم, قائمة على اإلعداد العلمي 
للدعاة عرب اكتساب العلم كالعمل بو, مع العلم أبحواؿ ا١تدعوين كمراعاهتا 

تبع كال تبتدع, دعوة خالصة كاضحة حسب ا١تصلحة, كىي ُب كل أحوا٢تا ت
أكرب منها, بل  الانصعة ال غموض فيها كال لبس, ال تعطي للعقوؿ ٣تا

١تعرفة اٟتق كفهم النصوص الشرعية, كتتخذ التدرج ُب  بلتتخذ العقوؿ سبي
الدعوة منهجنا من مناىجها؛ ألف بعض الناس قد ينفر عن قبوؿ اٟتق دفعة 

ىم فا١تهم دكف مداىنة ألحد أك أتخَت ٟتق كاحدة فيتدرج معهم الدعاة ابأل
على حساب حق آخر أكٔب منو, كىي مع ٘تسكها بثوابتها تتبٌت الوسطية 
كاالعتداؿ ُب ٚتيع شؤكهنا, ُب دعوهتا, كقضائها, كفتاكاىا, كعبلقاهتا 

                                        
 (. ّّ( سورة فصلت, اآلية )ُ)
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 ُْٓ 

, ككذلك يتميا علماء ىذه  اب١تدعوين, بل كُب حكمها كتعاملها مع ا٠تصـو
ة مع من كالىم هللا أمور ا١تسلمُت فيقابلوهنم ابحملبة الدعوة بعبلقتهم الطيب

كالنصيحة كالدعاء ٢تم ابلصبلح كالفبلح كفق منهج أىل السنة  كاإلخبلص,
كاٞتماعة دكف إفراط أك تفريط, كيكونوف ٪تاذج مشرفة ُب ٝتو النفس, كرفعة 
الشأف, فحينئذ تقبل دعوهتم, كيقبل الناس عليهم, كيستمعوف لنصحهم 

 م. كإرشادى
إف الدعوة اٟتقة ال تقـو على من يعتنقوهنا أك يدعوف إليها كلكنها 

فكل من اعتنق الدعوة ليحقق  -إبذف هللا-قائمة بذاهتا غالبة بطبيعتها 
ا أك يتاجر هبا ُب سوؽ الدعوات كاألحااب اتباعأطماعنا أك يستكثر هبا 

كالتناحر فليعلم علم اليقُت أف الفشل سيكوف مصَته, كمآلو إٔب ا٠تموؿ 
كسفك الدماء كافتضاح األىواء كاألغراض, فالدعوات اٟتقة ال تقـو إال 

 .(ُ)بقلوب صادقة سليمة تتجو إٔب رهبا, ترجو رٛتتو, كٗتشى عذابو

                                        
 (. ُّ( انظر: معآب ُب منهج الدعوة, صاّب بن ٛتيد, )ُ)
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 ُٓٓ 

 اظتبحث اسأول
 اإلخلص

 
 التمهيِ

الدعوة إٔب هللا: عبادة يشًتط ٢تا ما يشًتط للعبادات لتصح كتستقيم؛ 
إلخبلص كا١تتابعة تاكو كتثمر, فبدأ سبحانو كىي هبذين الشرطُت ك٫تا: ا

كتعأب ابألمر ابإلخبلص ُب سائر العبادات, كأف اإلخبلص شرط صحتها, 
ك٢تذا تسمى سورة "الصمد", أك سورة "قل ىو هللا أحد" سورة اإلخبلص؛ 
انىوي كىتػىعىأبى من جهة توحيد ا١تعرفة,  ألهنا ُب إخبلص العبادة هلل سيٍبحى

من جهة ا١تعرفة كاإلثبات, فهي تثبت كحدانية هللا تبارؾ كإخبلص التوحيد 
كتعأب, كتنفي عنو ما ياعمو ا١تبطلوف, الذين يدَّعوف أف هلل تبارؾ كتعأب 

ا, أك أف لو كف ككذلك , ا أك شبيهنا أك نظَتنا, تعأب هللا عما يصفوفون كلدن
 تسمى سورة الكافركف سورة اإلخبلص؛ ألهنا تضمنت حقيقة اإلخبلص من

 .جهة الوالء كالرباء كا٢تجر, ىجر كل ما يعبد من دكف هللا تبارؾ كتعأب
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 ُٓٔ 

 اظتطلب اسأول
 تعريف اإلخلص

 
 اإلخلص لغة:  -6

لصي كىو مأخوذ من مادة )خىلص( اليت تدؿ على  مصدر أخلص ٮتي
 .(ُ)تنقية الشيء كهتذيبو

كقيل: خىلص الشيء ابلفتح, ٮتىلصي خلوصنا كخىبلصنا إذا كاف قد 
صوي, كأخلص هلل دينو: أ٤تضو, كأخلص نشً  ًِ بى ٍب ٧تا كسلم, كأخلصو كخلو

ٍخلص: الذم كحد 
ي
الشيء اختاره, كالتخليص التنجية من كل منشب, كا١ت

هللا تعأب خالصنا من الدنس, كلذلك قيل عن سورة )قل ىو هللا أحد( سورة 
 اإلخبلص. 

, تقوؿ: خلٌصتو من كذا ٗتليصنا, أم: ٧ٌتيتو كتنجيو فتخلص 
كاإلخبلص ُب الطاعة: ترؾ الرَيء كقد أخلصت هلل الدين, كاستخلص 

 .(ِ)الشيء: كأخلصو. كا٠تالصة: اإلخبلص. كخلص إليو الشيء: كصل

                                        
 (. ُْٓاين, )هغب األصف( ا١تفردات, للراُ)
  .(ُٕٖٔ/( لساف العرب, البن منظور, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٓ 

كأخلص هلل: ترؾ الرَيء, كخلص ٗتليصنا: أعطي ا٠تبلص, كأخذ 
ا٠تبلصة, كفبلف ٧تاه فتخلص, كخالصو: صافاه. كاستخلصو لنفسو: 

 .(ُ)استحضو
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كردت عدة تعاريف لئلخبلص تدكر كلها حوؿ معٌت ٕتريد العمل 
بن ٛتيد ىو:  عبد هللاكتوحيده هلل تعأب, كا١تقصود بو عند الشيخ 

إخبلص العمل هلل: أف يكوف خالصنا هلل نقينا ٦تا يشوبو قصد بو كجو "
 .(ِ)"هللا

ا١تعبود هبا كحده. اإلخبلص ىو القصد ابلعبادة إٔب أف يعبد "كقيل: 
 .(ّ)"كقيل: تصفية السر كالقوؿ كالعمل

ا غَت هللا تعأب, كقيل ىو: ٗتليص  كىو أال تطلب لعملك شاىدن
القلب عن شائبة الشوب ا١تكدر لصفائو الفطرم كٖتقيقو أف كل شيء 

, قاؿ عن شوبو كخىلصى عنو يسمى خالصنا يتصور يشوبو غَته, فإذا صفا
ُب األىنٍػعىاـً لىًعبػٍرىةن نٍُّسًقيكيم ٦تًٌَّا ُب بيطيونًًو ًمن بػىٍُتً فػىٍرثو كىدىـو  كىًإفَّ لىكيمٍ تعأب: }

                                        
 (. ُٖٔ( القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ُ)
  .(ٖٓ( اإلبداع شرح خطبة الوادع, )ِ)
 ( ْٔ( الكليات, للكفوم, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٖٓ 

ال يكوف فيو شوب  فإ٪تا خلوص اللنب أف (ُ){لَّبػىننا خىاًلصنا سىآئًغنا لًلشَّارًًبُتى 
 .(ِ), كمن كل ما ٯتتاج بومن الفرث كالدـ

أىيُّكيٍم أىٍحسىني  لًيػىبػٍليوىكيمٍ ُب قولو تعأب: } (ّ)قاؿ القاضي عياض
ىو أخلصو كأصوبو. قالوا: َي أاب علي ما أخلصو كأصوبو؟ ": (ْ){بلعىمى 

فقاؿ: إف العمل إذا كاف خالصنا كٓب يكن صواابن ٓب يقبل, كإذا كاف صواابن ٓب 
 .  يقبل حىت يكوف خالصنا كصواابن

 .(ٓ)"كا٠تالص: أف يكوف هلل, كالصواب: أف يكوف على السنة
ص: التربم عن كل ما دكف هللا تعأب, كقيل: كحقيقة اإلخبل

اإلخبلص عمل يعُت القلب على ا٠تبلص. كقيل: ا٠تبلص عن رؤية 
 .(ٔ)األشخاص, كقيل: تصفية القلب من التهمة كا٠تلل

                                        
 (. ٔٔ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (. ُْ-ُّ( انظر: التعريفات, للجرجاين, )ِ)
ىػ( انظر: ُٕٖزاىد, أصلو من خراساف, مات سنة )إمـا ثقة اض بن مسعود التميمي, ( ىو: الفضيل بن عيّ)

 (. ْٔٔٓ( ترٚتة رقم )ٖٕٔتقريب التهذيب, البن حجر, )
  .ِ(( سورة ا١تلك, اآلية )ْ)
 (. ٖٓٗ/( ذكره أبو نعيم ُب اٟتلية بسنده عن إبراىيم بن األشعث أنو ٝتع الفضيل يقوؿ ذلك )ٓ)
  .(ُِْجملموعة من الباحثُت, ) ( نضرة النعيم,ٔ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٗ 

اإلخبلص هلل عا كجل أبف تكوف نية الداعي كقصده كجو هللا "كقيل: 
 .(ُ)"سبحانو كتعأب كطلب الثواب من عنده

ا رسوؿ  كشهادة أف تتضمن إخبلص اإل٢تية لو, فبل ٬توز أف  :٤تمدن
, كال إجبلؿ كإكراـ, كال رغبة كال رىبة؛ ألو القلب غَته, ال ْتب كال رجاءيت

 .(ِ)بل ال بد أف يكوف الدين كلو هلل

                                        
 (. ُّٓ/( ٤تاضرات ُب العقيدة الدعوة, صاّب الفوزاف, )ُ)
 (. ِّْٕ/الصراط ا١تستقيم, البن تيمية, ) اقتضاء( ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٔ 

 اظتطلب الثاين
 اسأدلة على اإلخلص من الكتاب والسنة
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ص من الكتاب كالسنة ُب بياف حقيقة اإلخبلص, تضافرت النصو 
كأ٫تيتو, كأف مدار األعماؿ متوقفة على إخبلص العبادة هلل كحده ال شريك 
لو, كموافقتو للنصوص الشرعية, كالدعوة إٔب هللا ال تكوف خالصة نقية إال 

١تآرب الشخصية, إذا قاـ الدعاة إبخبلصها هلل جل كعبل كتنقيتها من ا
, كيتجلى اإلخبلص عند الدعاة الصادقُت, ُب كوهنم ال ويةكاٟتظوظ الدني

يريدكف بدعوهتم إال كجو هللا تعأب, كقد جاءت آَيت كثَتة أتمر إبخبلص 
قيٍل ًإفَّ العبادة هلل كحده, كتشدد على أ٫تيتو, كمن ذلك: قولو تعأب: }

الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى   صىبلىٌب كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىاٌب َّلًلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى 
ثٍػليكيٍم ييوحىى . كقولو تعأب: }(ُ)أيًمٍرتي كىأىانٍى أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى{ قيٍل ًإ٪تَّىا أىانى بىشىره مًٌ

صىاًٟتنا كىال  بلًإٕبىَّ أى٪تَّىا ًإ٢تىيكيٍم إًلىوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاء رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمى 
اييٍشرً   .(ِ){ٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدن

                                        
ـ, اآليتُت: )ُ)  (.ُّٔ-ُِٔ( سورة األنعا
 (.َُُ( سورة الكهف, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٔ 

كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اَّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى حينػىفىاء كيقوؿ تعأب: }
 .(ُ){كىييًقيميوا الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوا الاَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيًٌمىةً 
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ُب السنة النبوية كثَتة توضح أ٫تية اإلخبلص كأنو كردت نصوص 

إمنا اسأعمال : )أساس لقبوؿ األعماؿ, كمن ىذه األحاديث: قولو 
وإمنا لكل امرئ ما نوى, فمن كانت ىجرتو إىل هللا ورسولو  بلنيات,

فهجرتو إىل هللا ورسولو, ومن كانت ىجرتو لِنيا يصيبها, أو امرأة 
 .(ِ)(ر إليوينكحها فهجرتو إىل ما ىاج

 عن الرجل يقاتل للمغنم, كالرجل يقاتل للذكرل, كسئل رسوؿ 
من قاتل لتكون : )كالرجل يقاتل لَتل مكانو, فمن ُب سبيل هللا؟ قاؿ 

 .(ّ)(كلمة هللا ىي العليا فهو يف سبيل هللا

                                        
 (. ٓ( سورة البينة, اآلية )ُ)
 (. ُ)برقم  (ُّ/ُ) بدء الوحي, ابب كيف كاف بدء الوحي إٔب رسوؿ هللا  كتاب  ,البخارم مع الفتح ِ()
برقم  (َُٖٔ/من قاتل لتكوف كلمة هللا ىي العليا ) ( صحيح البخارم مع الفتح,كتاب اٞتهاد, اببّ)

 (ْٕ/ُّكصحيح مسلم بشرح النوكم,كتاب اإلمارة, ابب من قاتل لتكوف كلمة هللا ىي العليا ) (,َُِٖ)
 (.َُْٗ)برقم 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٔ 

من  ؛قال هللا تبارك وتعاىل: أان أغٌت الشركاء عن الشرك: )كقولو 
 .(ُ)(معي غَتي تركتو وشركو أشرك فيو لعمل عم

عليهن قلب امرئ مسلم: إخلص  (ِ)ثلثة ال يغل: )كقولو 
 .(ّ)(العمل هلل, والنصح سأئمة اظتسلمُت, ولزوم رتاعتهم

 بن زتيِ ظتكانة اإلخلص عبِ هللااظتطلب الثالث: توضيح الشيخ 
الدعوة إٔب هللا قائمة على اإلخبلص مبنية عليو , ككل مناىجها ال 

كن قطف ٙتارىا اليانعة إال بعد أف ٖتقق ىذا الركن األصيل, كاإلخبلص ٯت
ال يكوف متوقفنا على النية فحسب؛ بل شامل لكل ما يتعلق ابلدعوة من 

 كسائل كأساليب تؤدم ُب ٣تملها إٔب دعوة صافية نقية. 
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ينبغي للمسلم "نة اإلخبلص: بن ٛتيد مبيننا مكا عبد هللايقوؿ الشيخ 
أف ٮتلص نيتو هلل جل كعبل ُب ٚتيع أعمالو, فإ٪تا األعماؿ ابلنيات, فيفرد 
هللا ابلعبادة دكف سواه, فبل ٬توز صرؼ شيء من العبادة ١تلك مقرب كال 

                                        
 (. ِٖٓٗ( برقم )ٖٗ/ُٖ( صحيح مسلم بشرح النوكم, كتاب الاىد, ابب من أشرؾ ُب عملو غَت هللا )ُ)
( يغل: من الغل اٟتقد كالضغن, أم ال يدخل قلبو شيء من اٟتقد يايلو عن اٟتق. انظر: جامع األصوؿ, البن ِ)

 (.ِٖٔ-ُِٕٔ/األثَت, )
( كالًتمذم, كتاب العلم, ابب ما جاء ُب اٟتث على تبليغ َُِّٔ( رقم )ُّٖٓ/( أخرجو أٛتد ُب مسنده )ّ)

 (.َِّ( رقم )ْٓ-ُْْ/( كصححو األلباين ُب صحيح سنن ابن ماجو )ِٖٓٔالسماع, رقم )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٔ 

عن غَت٫تا. كالعبادة ال تصح إال إذا انبنت على أصلُت  بللنيب مرسل فض
, كالثاين: ٕتريد ا١تتابعة للرسوؿ  ص هلل,يمُت: أحد٫تا: ٕتريد اإلخبلعظ

إال هللا, كأف ٤تمدنا رسوؿ هللا,  كىذاف األصبلف ٫تا ٖتقيق شهادة أف ال إلو
فا٠تالص يكوف هلل, كالصواب يكوف على السنة, فبل ينبغي ألحد أف يشرع 
ما ٓب أيذف بو هللا؛ إذ ال ٣تاؿ لآلراء, كال مسرح للعقوؿ ُب تغيَت شيء من 

لعبادة باَيدة أك نقصاف أك تغيَت أك تبديل.. بل الدين كامل شامل أنواع ا
١تصاّب العباد ُب دنياىم كأخراىم, كُب كل ما ٭تتاجوف إليو ُب شؤكهنم  

 .(ُ)"كلها
يبُت أف العمل البد كأف يتحقق فيو شرطاف: األكؿ اإلخبلص هلل 

و أنو قربة تعأب, كالثاين: ا١تتابعة, ككل عمل من األعماؿ مهما اعتقد فاعل
إٔب هللا البد كأف ينطلق من ىذين األصلُت العظيمُت, ككذلك الدعوة إٔب 
هللا كىي طاعة من الطاعات ال تكوف صحيحة إال إذا كانت خالصة لوجو 
هللا تعأب, ال يقصد هبا الداعية رَيءن كال ٝتعة, كال يقصد منها الداعية 

كال ١تنهج إال منهج  ,العصبية ١تذىب, كال العصبية لشخص إال الرسوؿ 
 السلف الصاّب. 

                                        
 (. ٕٔ( اإلبداع شرح خطبة الوداع )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٔ 

فالدعاة إٔب هللا ٤تتاجوف إٔب اإلخبلص, كما أحراىم أف يتحلوا بو 
ك٬تعلوه شعارنا ٢تم ُب دعوهتم, فتتحقق الفوائد ا١ترجوة من كراء الدعوة 

 الصادقة. 
كاألنبياء عليهم السبلـ ٓب يطلبوا من دعوهتم رفعة أك مكانة بُت 

عا مامهم, ك٤تور أىدافهم ىو القياـ بعبادة هللا قومهم, بل كاف جل اىت
قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم كدعوة ا٠تلق لو منطلقُت ُب ذلك من قولو تعأب: } كجل

عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى كىمىن يػىٍقًتىًٍؼ حىسىنىةن نَّاًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا ًإفَّ اَّللَّى 
كال يتم الفضل, ك٭تصل ا٠تَت كيتضاعف, إال ابلصرب  (ُ)غىفيوره شىكيوره{

كاإلخبلص كالصدؽ, فمن ضعف صربه أك ضعف صدقو, أك ضعف 
إخبلصو ال يستقيم مع ىذا األمر العظيم, كال ٭تصل بو ا١تقصود على 

 .(ِ)التماـ؛ فا١تقاـ ٭تتاج إٔب إخبلص كإٔب صدؽ كإٔب صرب
إشارة -على نفسو  فمن خلصت نيتو ُب اٟتق كلو"قاؿ ابن القيم: 

حىت يكوف أكؿ قائم  -إٔب أنو ال يكفي قيامو ُب اٟتق هلل إذا كاف على غَته
بو على نفسو, فحينئذ يقبل قيامو بو على غَته, كإال فكيف يقبل اٟتق ٦تن 
أ٫تل القياـ بو على نفسو؟... كاألعماؿ أربعة: كاحد مقبوؿ, كثبلثة مردكدة؛ 

                                        
  .(ِّ( سورة الشورل, اآلية )ُ)
 (. ُُّْ/( ٣تموع فتاكل كمقاالت متنوعة, للشيخ عبد العايا بن ابز, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٔٓ 

سنة موافقنا, كا١تردكد ما فقد منو الوصفاف أك فا١تقبوؿ ما كاف هلل خالصنا كلل
 .(ُ) "أحد٫تا

 أثر اإلخلص على مسَتة الِعوة إىل هللا.  -4
لئلخبلص مكانة عظيمة ُب الدين اٟتنيف, كما يًتتب عليو من قبوؿ 

بن ٛتيد حُت  عبد هللاللعمل عند هللا, كتقبل لو عند الناس, كالشيخ 
فهو ٮتاطبهم بلساف ا٠تبَت ْتا٢تم,  ٮتاطب الدعاة عن ىذا األصل العظيم

, كاآلمر الناىي, ينبغي أف يوطن غَت أف الناصح الداعي": بلفَتشدىم قائ
نفسو على الصرب, كيثق ابلثواب من هللا عا كجل, كمن كثق نفسو ابلثواب 

 ,من عند هللا, ٓب ٬تد مس األذل, كىاف عليو كل ما يبلقيو ُب سبيل ذلك
جو هللا كالدار اآلخرة, فإف هللا ٭تفظو من أبس كحُت ٓب يرد بعملو إال ك 

كحسن مقصده كقوة توكلو على  الصائلُت كا١تعتدين, كذلك بربكة إخبلصو
فإف من أخلص النية أثر كبلمو ُب القلوب القاسية فلينها, كُب األلسن هللا, 

الذربة فقيدىا, كُب يد السلطة فعلقها, كمن يعتصم ابهلل فقد ىدم إٔب 
 .(ِ)"صراط مستقيم

                                        
 (. ُُٓ-ُُُْ/ا١توقعُت, البن القيم, ) إعبلـ( ُ)
 (. ْٔ/ ُٓ( الدرر السنية, )ِ)
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 ُٔٔ 

بن ٛتيد إٔب العلماء  عبد هللاكُب رسالة أخرل كجهها الشيخ 
ا١تصلحُت؛ يشَت فيها إٔب أ٫تية توطُت اإلخبلص ُب النفوس كتطبيقو ُب كاقع 

يعلموف أف الدعوة إٔب هللا  -كفقهم هللا-كإف العلماء "اٟتياة العملية ٢تم: 
تسرب اليأس  ٤تفوفة اب١تخاطر, ٤توطة ابألشواؾ, كمن شأف تلك ا١تخاطر

إٔب النفوس, فيكوف ذريعة عظيمة لتثبيط ٫تة الداعي ا١ترشد, كلكن من ا٠تَت 
كا١تصلحة أف ٭تاؿ بُت اليأس كبُت الداعي ا١ترشد ٔتا يراه من تلك العقبات 

, راىا ا١تصلح أبنو ال غٌت لو عنهااليت تعًتض الداعي كتلك الشدائد اليت ي
هم... فًتؾ الدعوة اتباعلحُت كالرسل ك كأهنا سنة فيمن سبقو من الدعاة ا١تص

كاإلرشاد كالتقصَت فيهما سبب لبل٨تراؼ عن الدين الذم من شأنو 
اختبلؼ الكلمة, كتصدع ُب الوحدة, كتشتت للشمل, كاختبلؼ ُب األمر, 
كيكوف كلي ال ىم لو إال السعي كراء الغاَيت الشخصية, كلو كاف ُب ذلك 

, مع ما انضاؼ إٔب ذلك من تنابذ امعصية إل٢تنا, كضياع ألمتنا كعاتن
 . (ُ)"كشقاؽ, كتركيج للباطل, ك٘تويو للحقائق

                                        
  .(ُٔٗ -ُْٗبن ٛتيد, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٔ 

بن ٛتيد من خبلؿ رسالتو الدعوية إٔب أمور ىامة  عبد هللايوضح الشيخ 
تتعلق اب١تسَتة الدعوية كمدل أتثرىا ابإلخبلص, كالذم مىت شابو شيء من 

ن الركب الشعوب أدراف الدنيا كحطامها تفرقت ابألمة السبل, كحادت ع
كالدكؿ, كحُت يدرؾ الدعاة خطورة قصد الدنيا كرجاء منافعها الاائفة كمظاىرىا 
الرباقة, فإهنم يعودكف إٔب أنفسهم ليتلمسوا مكامن النقص فيكملوىا, 
كيتحسسوف مواضع الالل فيسدكىا, ألهنا حُت تشوبو الشوائب, يضعف 

 لتو.ئم عليها مهما بلغ علمو كمنا جانبها, كياؿ القا
ما أعظم ٙترات اإلخبلص, كما أحوج ا١تسلمُت, الذين يريدكف هللا ف

كالدار اآلخرة, كيعلموف حقارة ىذه اٟتياة الدنيا, أف ٮتلصوا أعما٢تم هلل عا 
كجل, فَتكف الثمرات كيركف الربكات, كيركف أمورنا ال ٯتكن أف يصدقها أحد 

 . ُب حدكد ا١تنظور ا١تادم, كالواقع العادم عند الناس
 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٖٔ 

 اظتبحث الثاين
 العلم والعمل بو

 
 التمهيِ

ا ٔتا يدعو إليو, ألف الدعوة أشرؼ 
ن
ال بد للداعية إٔب هللا أف يكوف عا١ت

مقامات العبد كأجلها كأفضلها؛ فهي ال ٖتصل إال ابلعلم الذم يدعو بو 
كإليو, كال بد ُب كماؿ الدعوة من البلوغ ُب العلم إٔب حد يصل إليو السعي 

ا ُب شرؼ العلم أف صاحبو ٭توز بو ىذا ا١تقاـ كهللا يؤٌب فضلو كيكفي ىذ
 .(ُ)من يشاء

, علم ىو الشجرة, كالدعوة ٙترتوفالعلم أماـ العمل كإمامو, ذلك أف ال
, فالدعوة ببل ٙترة فبل بقاء للشجرة فاالنتفاع إ٪تا ٭تصل ابلثمرة, فإف ٓب تكن

من دينو ما تصح بو علم سعي ببل ىدل, فيتعُت على كل داعية أف يتعلم 
دعوتو, كال تصح دعوتو إال ابلعلم, فالعلم: ىو ا٠تشية هلل تعأب, قاؿ تعأب: 

كال سبيل إٔب فهم , (ِ)ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاء ًإفَّ اَّللَّى عىاًياه غىفيوره{}
علم فبو بدع إال ابلالنصوص الشرعية, كمقارعة ا٠تصـو من أىل األىواء كال

                                        
  .(ُُْٓ/( مفتاح دار السعادة, ال بن القيم, )ُ)
 (. ِٖ( سورة فاطر, اآلية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٔٗ 

, كتاكؿ العداكات, فليس ا١تقصود بو ٣تر اٟتفظ كالركاية, تدحض الشبهات
بل ال بد فيو من الفهم كاٟترص على التطبيق كال يكمل العمل ببل إخبلص 

للداعية  الكمتابعة, كحُت ٕتتمع ىذه الصفات للداعية يكوف حينها مثا
ينو حظوظ العامل الصادؽ كالذم هتوف نفسو ُب ذات هللا كتصغر ُب ع

نفسو كشهواهتا, كيظهر عليو سيما الصبلح كآاثر ا٠تشية فبل يقع ُب ماالق 
ا٢تول, كالسطحية, كالتعآب, كالتصدر قبل التأىل, كالوقوع ُب قوادح التوحيد 
من دكف أف يشعر, كليحذر الداعية من ٥تالفتو لعلمو فحينها يقع احملظور 

ى اليهود كالنصارل ُب قولو كيعظم ا٠تطب فيقع حينها فيما عابو هللا عل
غضيو تعأب: }

ى
 ,(ُ){ًب عىلىيًهٍم كىالى الضَّالًٌُتًصرىاطى الًَّذينى أىنعىمتى عىلىيًهٍم غىًَت ا١ت

فاليهود علموا اٟتق كحادكا عن العمل فضلوا كخسركا, كالنصارل فقدكا العلم 
لم فتخبطوا ُب ظلمات اٞتهل, كأما أىل اإلٯتاف كالعلم فقد ٚتعوا بُت الع

 كالعمل فسعدكا بو كصلحت أمور دنياىم كمعاشهم.

                                        
 (. ٕ( سورة الفاٖتة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٕ 

 اظتطلب اسأول
 أمهية العلم يف الِعوة إىل هللا

 
١تا كانت الدعوة إٔب هللا من أىم الوظائف, كأٝتى ا١تطالب؛ إذ هبا 
السبيل بعد توفيق هللا جل كعبل إٔب ىداية البشرية, كاف الزمنا ١تن يقـو هبذه 

صَتة ٯتيا هبا الصحيح من السقيم, كيقف الوظيفة أف يكوف على علم كب
ا منيعنا أماـ الشبهات اليت ترد عليو, كقد امتدح هللا سبحانو  بعلمو سدن
كتعأب العلماء لكوهنم ٮتشونو, كيقفوف عند ٤تارمو, كا١تقصود ابلعلم ىنا 

, كالسياؽ القرآين ٭تث العلم الشرعي ا١تستمد من كتاب هللا كسنة رسولو 
عرفة, كاآلَيت كاألحاديث الواردة ُب فضل العلم كأ٫تيتو كثَتة على العلم كا١ت

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى هللا عىلىى بىًصَتىةو أىانٍى كىمىًن منها قولو تبارؾ كتعأب: } قيٍل ىىًذًه سى
اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى هللا كىمىا أىانٍى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى{

مبيننا  -جل كعبل- كقولو (ُ)
ياءه الذين يعلموف كسائر خلقو ٦تن ال يفقهوف شيئنا كال الفرؽ بُت أكل

قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى ال يػىٍعلىميوفى ًإ٪تَّىا يػىتىذىكَّري أيٍكليوا يعلموف: }
سبحانو كتعأب مكانة العلماء كرفع درجاهتم ُب  , كقد أعلى هللا(ِ){األىٍلبىابً 

                                        
 (.َُٖاآلية )( سورة يوسف, ُ)
 (.ٗ( سورة الامر, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٕ 

 الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو يػىٍرفىًع هللاي } الدنيا كاآلخرة فقاؿ:
كىاَّللَّي ٔتىا تػىٍعمىليوفى خىًبَته{

(ُ). 
من يرد هللا قاؿ: ) كمن األحاديث اليت تبُت فضل العلم أف النيب 

إن : )كالعلم مَتاث النبوة, ك٢تذا قاؿ  (ِ)(بو خَتًا يفقهو يف الِين
, وإمنا ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ حبظ اء مل يورثوا دينارًا وال درمًهابياسأن

 .(ّ) (وافر...
)مثل ما بعثٍت هللا قاؿ:  عن النيب  كعن أيب موسى األشعرم 

رًضا فكانت منها نقية بو من اعتِى والعلم كمثل الغيث الكثَت أصاب أ
ا أجادب , فلنبتت الكأل والعشب الكثَت, وكانت منهقبلت اظتاء

أمسكت اظتاء فنفع هللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا, وأصاب منها 
ال دتسك ماء وال تنبت كأل, فذلك مثل  (ْ)طائفة أخرى إمنا ىي قيعان

                                        
 (.ُُ( سورة اجملادلة, اآلية )ُ)
 (. ُٕ) برقم (ُِِ/ُ), كتاب العلم, ابب من يرد هللا بو خَتنا يفقهو ُب الدين البخارم مع الفتح, ِ()
صححو (, ك ّّٖٔ( برقم )ٕٓ/َُداكد بشرحو عوف ا١تعبود, كتاب العلم, ابب ُب فضل العلم, ) بوأخرجو أ( ّ)

 (. ُّْ/الشيخ األلباين ُب صحيح ابن ماجو )
 (.ِّٖ/ُ) انظر: فتح البارم اليت ال تنبت. ا١تلساءكىو األرض ا١تستوية  ,( القيعاف: بكسر القاؼ ٚتع قاعْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٕ 

 .(ُ)(من فقو يف دين هللا, فنفعو هللا بو فعل م وعل م
نضر هللا امرًءا ): قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن أنس بن مالك 

, ورب حامل , فرب حامل فقو غَت فقيوعاىا مث بلغها عٍتشتع مقاليت فو 
 .(ِ) (فقو إىل من ىو أفقو منو

 منزلة العلم يف الِعوة إىل هللا  -4
العلم كالدعوة صفتاف متبلزمتاف؛ ال تنفك إحدا٫تا عن األخرل, إذ 
أف الدعوة ال تكوف صحيحة إال إذا بنيت على ىدل كعلم كنور من هللا, 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى هللا عىلىى بىًصَتىةو أىانٍى كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت  قيلٍ قاؿ تعأب: } ىىًذًه سى
ٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى   .(ّ){كىسيٍبحىافى هللا كىمىا أىانى

ـى فمقاـ الدعوة إٔب هللا أفضل مقامات العبد قاؿ تعأب: } كىأىنَّوي لىمَّا قىا
ايىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لً  عبد هللا , ك"من اتبعٍت" معطوؼ على (ْ){بىدن

                                        
( كصحيح ٕٗ)برقم ( ُِّٔ/( صحيح البخارم مع الفتح, كتاب العلم, ابب فضل من عىلًم كعىلٌم كاللفظ لو, )ُ)

( برقم ّْ/ُٓ) من ا٢تدل كالعلم, نوكم, كتاب الفضائل, ابب بياف ما بعث النيب مسلم بشرح ال
(ِِِٖ.) 

, ِْٕٗ( برقم )ُْٕ-ُْٕٔ/( جاء من حديث أخرجو الًتمذم, ابب اٟتث على تبليغ السماع, )ِ)
 (. ِْٕ( برقم )ُْٕ/, لؤللباين, )وكانظر: صحيح سنن ابن ماج ,(, ٖتفة األحوذم للمباركفورمِٕٓٗ

 ( َُٖسورة يوسف, اآلية ) ّ()
 (. ُٗ( سورة اٞتن, اآلية )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٕ 

الضمَت ُب "أدعو: يعٍت كمن اتبعٍت يدعو إٔب هللا كما أدعو, ك٬توز أف يتم 
عىلىى بىًصَتىةو أىانٍى كىمىًن {, ٍب يبتدئ بقولو: }أىٍدعيو ًإٔبى هللاالكبلـ عند قولو: }

دعو إٔب {؛ فيكوف الكبلـ على قولو ٚتلتُت, أخرب ُب أكال٫تا أنو ياتػَّبػىعىًٍت 
 و على بصَتة. اتباعهللا, كُب الثانية أبنو ك 

و حقنا حىت يدعو إٔب ما اتباعكالقوالف متبلزماف؛ فبل يكوف الرجل من 
 دعا إليو. 

 كالقوؿ األكؿ: أحسن كأقرب إٔب الفصاحة كالببلغة. 
كإذا كانت الدعوة إٔب هللا أشرؼ مقامات العبد كأجلها كأفضلها, 

م الذم يدعو بو كإليو, بل ال بد ُب كماؿ الدعوة فهي ال ٖتصل إال ابلعل
من البلوغ ُب العلم إٔب حد يصل إليو السعي كيكفي ىذا ُب شرؼ العلم أف 

 .(ُ)صاحبو ٭توز بو ا١تقاـ كهللا يؤٌب فضلو من يشاء
فالدعوة إٔب هللا ال تؤٌب ٙتارىا ما ٓب يتحلى الدعاة إٔب هللا بصفة العلم 

عو هللا تعأب لعباده, كأنو ال قياـ للدعوة بغَت علم, كالتفقو ُب الدين ٔتا شر 
فبل بد من الفقو قبل األمر ليعرؼ ا١تعركؼ كينكر ا١تنكر, كالرفق عند األمر 

                                        
 (. ُْٓ-ُّٓ( )َُّ( جاءت ىذه الفقرة ُب مفتاح دار السعادة البن القيم ُب الوجو )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٕ 

مر ليصرب على أذل ليسلك أقرب الطرؽ إٔب ٖتصيل ا١تقصود, كاٟتلم بعد األ
 .(ُ) , فإنو كثَتنا ما ٭تصل لو األذل بذلكا١تأمور ا١تنهي

٬تب أف يكوف على بصَتة, أم علم, فالدعوة على  ٔب هللا,كالداعية إ 
جهل ال ٕتوز أبدنا, ألف الداعية إٔب هللا على جهل يضر كال ينفع, كٮترب 
كال يعمر, كيضل كال يهدم, فالواجب على الدعاة إٔب هللا سبحانو كتعأب 

م التأسي ابلصرب كالعلم كالنشاط ُب الدعوة؛ ألهنا سبيل الرسل كطريقهم عليه
الرسل ا١تقتدين هبم  اتباعالسبلـ, كُب ذلك غاية الشرؼ كالفضل للدعاة 

 .(ِ)السائرين على منهاجهم عليهم السبلـ
العلم ليس ىناؾ أفضل منو ١تن "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

صلحت نيتو كسريرتو, كقصد بتعلمو كجو هللا كالدار اآلخرة, فالعلم لو ٓب 
قرف شهادة العلماء مع شهادتو  -جل كعبل-يكن ُب فضلو إال أف هللا 

كشهادة مبلئكتو على أجل مشهود بو كىو التوحيد أم فضل أعظم من ىذا 
شىًهدى اَّللَّي أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمىبلىًئكىةي كىأيٍكليوٍا اٍلًعٍلًم الفضل قاؿ تعأب: }

ا اًبٍلًقٍسًط الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلعىاً  ِن  .(ّ) ياي اٟتٍىًكيمي{قىآئًمى

                                        
 (. ُٕٔ/ُٓ( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ُ)
 (. َُّٕ/للشيخ عبد العايا بن ابز, ) ,( ٣تموع فتاكل كمقاالت متنوعةِ)
 (. ُٖاف, اآلية )( سورة آؿ عمر ّ)
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 ُٕٓ 

ا١تلوؾ كالتجار كاألغنياء بل قاؿ العلماء ٦تا  سبحانو كتعأبفلم يقل 
يدؿ على فضل العلم, فلو ٓب يرد ُب فضل العلم إال ىذا إال أف شهادتو قرهنا 
لكاف ذلك كافينا, فالعلم ال يوازيو شيء أبدنا فبل ماؿ كالجاه يقابل ابلعلم ١تا 

أف العلم يايد بكثرة إنفاقو, بعكس ا١تاؿ فهو ينقص  يتلذذ بو القلب, ك٢تذا
بكثرة إنفاقو, ككذا العلم ال ٗتاؼ أف يسلبو منك سلطاف أك أم أحد كاف 
بعكس ا١تاؿ, ككذلك العلم ينَت القلب كينمي العقل كيايده, كقد كاف سلفنا 
الصاّب يهتموف ابلعلم كيركبوف الصعاب ُب سبيل ٖتصيلو, كيدعوف إٔب هللا 

 .(ُ)"علم كبصَتةعلى 
كىو  بلفضيلة العلم كساؽ لذلك دليىنا بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ يبُت 

على أجل مشهود كىو  -جل كعبل-اقًتاف شهادة أىل العلم لشهادة ا١تؤب 
توحيد هللا, ٍب بُت فضيلة العلم كقارنو اب١تاؿ نظرنا الفتتاف الكثَت من الناس 

 أبصولو. صيل العلم كالعنايةّتمعو كاالشتغاؿ بو دكف التفات إٔب ٖت

                                        
 ( الوجو الثاين, مفرغ من قبل الباحث. ٖبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( شرح فتح اجمليد, للشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٔ 

 اظتطلب الثاين
 اقتضاء العلم العمل وأثره يف الِعوة إىل هللا

 
, كمن ٍب يطبق كاقعنا عملينا ُب البو أك  يعبد هللايقتضي تعلم العلم أف 

حياة الدعاة إٔب هللا, كحُت ٮتالف عمل ا١ترء علمو أك يكوف علمو جملرد 
ة؛ فبذلك يفقد العلم جوىره كيتجرد اٟتظوظ الدنيوية دكف تطبيق أك مبلحظ

 صاحبو من معاين ا٠تشية هلل تعأب كمراقبتو,
مراتب العمل  رٛتو هللاكقد رتب شيخ اإلسبلـ دمحم بن عبد الوىاب 

ا١تسألة األكٔب: العلم؛ كىو "ابلعلم, كمىت تكوف مرحلة الدعوة كالتبليغ فقاؿ: 
 ابألدلة. الثانية: العمل بو., كمعرفة دين اإلسبلـ معرفة هللا, كمعرفة نبيو 

 الرابعة: الصرب على األذل فيو. الثالثة: الدعوة إليو.
, كالعمل م مقصود لغَته فهو ٔتنالة الشجرةفالعمل ىو ٙترة العلم, كالعل

فإف الذم معو  ؛ٔتنالة الثمرة, فبل بد مع العلم بدين اإلسبلـ من العمل بو
 علم كال يعمل شر من اٞتاىل, كقد قيل: 

 (ُ)"معذب من قبل عباد الوثن   امل بعلمو مل يعملنوع

                                        
 ( بتصرؼ.ُٔ-ُّ( حاشية األصوؿ الثبلثة, حملمد بن عبد الوىاب, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٕ 

حِثنا الذين كانوا قاؿ: ) (ُ)السلمي عبد هللاكعن أيب عبد الرٛتن بن 
عشر آايت مل  يقرؤوننا القرآن: أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب 

م والعمل. فتعلمنا العلم جياوزوىا حىت يتعلموا ما فيها من العل
 .(ِ)(والعمل

فىاٍعلىٍم أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي أبمرين ُب قولو تعأب } هللا نبيو  كلذلك أمر
نًبكى كىلًٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّللَّي يػىٍعلىمي ميتػىقىلَّبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيٍم{ كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى

(ّ) .
{ كأمره اثنينا ابلعمل بقولو: فىاٍعلىٍم أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي ابلعلم بقولو: } الفأمره أك 

نب ك  } ت  غ ف ر  ل ذ   .{و اس 
فالعلم كالعمل متبلزماف ال ينفك أحد٫تا عن اآلخر؛ كما قاؿ رسوؿ 

من تعلم علًما ؽتا يبتغى بو وجو هللا ال يتعلمو إال ليصيب بو : )هللا 
 .(ْ)(غرًضا من الِنيا مل جيِ عرف اصتنة

                                        
(. ٖٓ)بن حبيب الكوُب, ركل عن بعض الصحابة, كركل عنو ٚتاعة من السلف مات سنة  عبد هللا( ىو: ُ)

 (. ِٗٔ-ِْٖٔ/انظر: هتذيب التهذيب, البن حجر, )
  .(ُُِ/( تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت, )ِ)
 (. ُٗ( سورة دمحم, اآلية )ّ)
(, عوف ا١تعبود, كاٟتاكم ُّٔٔ( برقم )ٖٕ/َُ( أخرجو أبو داكد, كتاب العلم, ابب ُب طلب العلم لغَت هللا, )ْ)

شرطهما, ككافقو الذىيب, كأخرجو ابن ماجو ُب مقدمتو, ابب االنتفاع ( كصححو على َُُٔ/ُب ا١تستدرؾ )
( قاؿ البوصَتم: "عرؼ اٞتنة: بفتح العُت كسكوف الراء ا١تهملتُت: الرائحة ُْٔ-ُُّٔ/ابلعلم كالعمل بو )

 (. ُُْٔ/مبالغة ُب ٖترًن اٞتنة؛ ألف من ال ٬تد ريح الشيء ال يتناكلو قطعنا", )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٖ 

 بيانو ١تعاين سورة الفاٖتة ُب قولو بن ٛتيد ُب عبد هللايقوؿ الشيخ 
ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍَتً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى تعأب: }
فاليهود عندىم شيء من الكرب كالعظمة فكل من كقع ُب ": (ُ)الضَّالًٌُتى{

شيء من ىذا ففيو شيء من الكرب, كمن شعار اليهود أهنم أيمركف الناس 
رب كينسوف أنفسهم كمن كقع ُب مثل ىذا ففيو شبو من اليهود, ككذلك ابل

قيٍل َيى أىٍىلى النصارل فإهنم يعبدكف هللا على جهل كضبلؿ كما قاؿ تعأب: }
اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوٍا ُب ًديًنكيٍم غىيػٍرى اٟتٍىقًٌ كىالى تػىتًَّبعيوٍا أىٍىوىاء قػىٍوـو قىٍد ضىلُّوٍا ًمن قػىٍبلي 

, كىم النصارل فوقع ُب ىذه األمة (ِ){وٍا كىًثَتنا كىضىلُّوٍا عىن سىوىاء السًَّبيلً كىأىضىلُّ 
 .(ّ)"نظَت ما كقع ُب النصارل

                                        
 (. ٕية )( سورة الفاٖتة, اآلُ)
 (. ٕٕ( سورة ا١تائدة, اآلية )ِ)
 مفرغ من قبل الباحث.  .( الوجو األكؿٔبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( شرح فتح اجمليد, للشيخ ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٗ 

 اظتبحث الثالث
 وترك االبتِاع تباعاال

 
 التمهيِ:

ابلرسالة للعا١تُت, كأيمر بتبليغ الدين, كأمر ت األمة  بيعث النيب 
يع أحوالو؛ كقد جاءت األدلة من  ابلسَت على هنجو, كالتأسي بو ُب ٚت

دالة على ىذين األصلي, كأهنما مدار العبادة,  كتاب هللا كسنة نبيو 
ك٤تل اإلٯتاف الذم ىو: اعتقاد ابٞتناف, كنطق ابللساف, كعمل ابألركاف, 
فبل بد من متابعة الشرع كاالنقياد لو ُب أعماؿ القلوب كاٟتب كالبغض, كُب 

عن االبتداع ُب  د هبا اإلنساف, كقد هنى النيب أعماؿ اٞتوارح, اليت يتعب
الدين, كحذر منو, كبُت ألمتو, أف كل بدعة ُب دين هللا فهي ٤ترمة 

, كبينوه أًب البياف, م هللا اعتنوا هبذا األصل العظيمكضبللة, كالعلماء رٛته
ٔتا   ٯتثل مظهرنا من مظاىر التأسي كاالقتداءكىذا ا١توقف من السلف الصاّب 

 .ليو النيب كاف ع

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٖ 

 اظتطلب اسأول
 واالبتِاع لغة واصطلًحا تباعالتعريف بال

 
 لغة واصطلًحا:  تباعتعريف اال -6
لغة: تبع الشيء تبعنا كتباعنا ُب األفعاؿ, كتبعت الشيء  تباعاال -أ

تبوعنا: سرت ُب أثره؛ كاتبعو كأتبعو كتتبعو قٌفاه كتطلبو متبعنا لو, ككذلك تتبعو 
 ا.كتتبعو تتبعن 

, كتبعو تبعنا الشيء: جعلو اتبعنا, كقيل: أتبع الرجل سبتو فلحقو كأتبعو
كاتبعو: مر بو فمضى معو, كالتابع: التإب, كاٞتمع تبع كتباع كتبعة. كالتبع: 

 .(ُ)اسم للجمع كنظَته خادـ كخدـ كطالب كطلب
اتبعو أم حذا حذكه, كقاؿ  :يقاؿ ,على افتعاؿ كالتبع تباع"االكقيل: 

أف يسَت الرجل كأنت تسَت كراءه  تباع: اتبع أحسن من ابتع, ألف االالفراء
فإذا قلت: اتبعتو فكأنك قفوتو, كتبعت الشيء تبوعنا سرت ُب أثره كاتبع 
بيننا كبينهم على ا٠تَتات أم اجعلنا تبعتهم على ما ىم عليو كأتبعو الشيء 

 .(ِ) "جعلو لو اتبعنا كاستتبعو طلب إليو أف يتبعو كالتابع: التإب

                                        
 (. ُُّ-َُّٗ/( لساف العرب البن منظور )ُ)
 (.ِٖٖٓ/( اتج العركس للابيدم )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٖ 

 اصطلًحا:  تباعاال -ب
أىل طاعة  اتباعطاعة هللا ك  اتباع, كىو تباعقيل: اعلم أف السنة اال

أمر هللا عا كجل كهنيو, كأكجب هللا طاعة  اتباعطاعة هللا:  اتباعهللا, ف
ا١تطيعُت لو كىم األنبياء عليهم السبلـ, ُب كل زماف, فكانوا الدعاة إٔب هللا, 

كل نيب   ,و, يبشر األكؿ اآلخر, كيصدؽ اآلخر األكؿكاألدالء على طاعت
هللا عا كجل على العباد  افًتضيدعو إٔب ما أمر هللا عا كجل بو كشرع لو, ف

هللا على  افًتضف طاعتهم كجعل حجتو على عباده حىت كاف آخرىم دمحم 
مىن تػىوىٔبَّ فىمىا مٍَّن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كى العباد طاعتو فقاؿ عا كجل: }

 .(ُ){أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا
أبمر هللا عا كجل  مع آَيت كثَتة.. كندبنا هللا إٔب طاعة رسولو 

 .(ِ)"ككجب على العباد طاعة العلماء من بعده
 التعريف بالبتِاع لغة واصطلًحا:  -4
 االبتِاع لغة:  -أ 

 سابق. بدع( لبلخًتاع على غَت مثاؿ )أصل مادة 

                                        
  .(َٖية )اآل ,( سورة النساءُ)
  .(ُِٔٗ/ف احملجة, لؤلصبهاين, )( انظر: اٟتجة ُب بياِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٖ 

ٍن الرُّسيًل كىمىا أىٍدرًم مىا يػيٍفعىلي يب كىال كقولو تعأب: } قيٍل مىا كينتي ًبٍدعنا مًٌ
أم: ما كنت أكؿ  (ُ){ًبكيٍم ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإٕبىَّ كىمىا أىانى ًإالَّ نىًذيره مًُّبُته 

 رسل. من جاء ابلرسالة من هللا إٔب العباد, بل تقدمٍت كثَت من ال
كيقاؿ: ابتدع فبلف بدعة؛ يعٍت: ابتدأ طريقة ٓب يسبقو إليها سابق 
كىذا أمر بديع؛ يقاؿ ُب الشيء ا١تستحسن الذم ال مثاؿ لو ُب اٟتسن 

 .(ِ)فكأنو ٓب يتقدمو ما ىو مثلو كال ما يشبهو
ابلكسر: اٟتدث ُب الدين بعد اإلكماؿ, أك ما  "الًبدعةي كقيل: 

كػعنب, كبدعو   :األىواء كاألعماؿ ٚتعها, من استحدث بعد النيب 
 . (ّ)ه بديعنا, كتبدع: ٖتوؿ مبتدعنا"تبديعنا: نسبو إٔب البدعة. كاستبدعو: عد

اإلبداع كاالبتداع: إ٬تاد شيء غَت مسبوؽ ٔتادة أك زمن كالعقوؿ؛ "فػ
كىو يقابل التكوين لكونو مسبوقنا اب١تادة كاإلحداث لكونو مسبوقنا ابلاماف 

ينهما تقابل التضاد إف كاف كجوديُت أبف يكوف اإلبداع عبارة عن كالتقابل ب
ا٠تلو عن ا١تسبوقية ٔتادة كالتكوين عبارة عن ا١تسبوقية ٔتادة كيكوف بينهما 
تقابل اإل٬تاب كالسلب إف كاف أحد٫تا كجودَين كاآلخر عدمينا كيعرؼ ىذا 

                                        
 (.ٗ( سورة األحقاؼ, اآلية )ُ)
 (. ُْٗ/, للشاطيب )االعتصـا( انظر: ِ)
 (. َِٕ( القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٖ 

 .(ُ)"من تعريف ا١تتقابلُت
 اظتقصود بالبتِاع اصطلًحا:  -4

البدعة ُب الدين ما ٓب يشرعو هللا كرسولو؛ "يقصد ابلبدعة شرعنا ىي: 
 .(ِ)"كىو ما ٓب أيمر بو أمر إ٬تاب كال استحباب

البدعة طريقة ُب الدين ٥تًتعة, تضاىي الشرعية, يقصد كقيل: "
 .(ّ)"السلوؾ عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية

و ما ٓب يكن ُب كالبدعة: اٟتدث ُب الدين بعد اإلكماؿ؛ كى"كقيل: 
٦تا فعلو أك أقر عليو, أك علم من قواعد شريعتو اإلذف فيو  عصر النيب 

 .(ْ)"كعدـ النكَت عليو

                                        
 (. ٓ( التعريفات, للجرجاين, )ُ)
  .(َُْٖ/( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ِ)
ـ, للشاطيب, )ّ)  (. ُُٓ/( االعتصا
 (. ُُِٕ/نوار السنية, للسفاريٍت, )( لوائح األْ)
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 ُْٖ 

 اظتطلب الثاين
 من الكتاب والسنة تباعاسأدلة على وجوب اال

 
 اسأدلة من الكتاب:  -6

ربط القرآف الكرًن ُب سياؽ آَيتو بُت طاعة هللا تعأب كبُت طاعة 
نظرت ُب ا١تصحف " :رٛتو هللاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل , قارسولو 

 . (ُ)"ُب ثبلثة كثبلثُت موضعنا فوجدت طاعة الرسوؿ 
َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيواٍ قولو تعأب: } تباعكمن األدلة على أ٫تية اال

 ٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإٔبى اَّللٌ اَّللَّى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىأيٍكٕب األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف تػىنىازى 
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكي . (ِ){بلكىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبهلل كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الاَّكىاةى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم كقاؿ تعأب: }
ال ٕتىٍعىليوا ديعىاء أيٌب بصفة الوعيد كما قاؿ تعأب: } . كاترة(ّ)تػيٍرٛتىيوفى{

نىكيٍم كىديعىاء بػىٍعًضكيم بػىٍعضنا قىٍد يػىٍعلىمي اَّللَّي الًَّذينى يػىتىسىلَّليوفى ًمنكيٍم ًلوىاذنا  الرَّسيوًؿ بػىيػٍ

                                        
ـ ا١تسلوؿ, البن تيمية , )ُ)  (.ٔٓ( انظر: الصار
 (. ٗٓ( سورة النساء, اآلية )ِ)
 (. ٔٓ( سورة النور, اآلية )ّ)
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 ُٖٓ 

نىةه أىٍك ييًصيبػىهي  ًر الًَّذينى ٮتيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ ٍم عىذىابه فػىٍليىٍحذى
أىلًيمه{

(ُ). 
فالصراط ا١تستقيم ىو سبيل هللا الذم دعا إليو؛ كىو السنة, كالسبل 

 ىي سبل أىل االختبلؼ اٟتائدين عن الصراط ا١تستقيم, كىم أىل البدع.
 وترك االبتِاع  تباعاسأدلة من السنة على وجوب اال -4

كما   تباعاالكردت األحاديث الكثَتة ُب السنة النبوية تدؿ على أ٫تية 
من  تباعنص عليها القرآف الكرًن, كقد جاءت األحاديث مفسرة ١تعاين اال

حيث تفاصيل العبادات, كأمور ا١تعامبلت ُب الشريعة اإلسبلمية ا١تطهرة, 
أكضح الدين غاية الوضوح,  فكانت ُب غاية اإلحكاـ كالتناسق؛ كالنيب 

معنا كيف أف الشريعة  كبُت ما يكوف كما سيكوف إٔب يـو القيامة, كقد مر
اإلسبلمية صاٟتة لكل زماف, كمبلئمة لكل األحواؿ, كال يطعن ُب ذلك إال 

إ٪تا ىو ٖتذير من مضبلت االبتداع ُب  تباعككل دليل على اال ,ضاؿ مضل
الدين, كقطب رحى الدين, كاٟتبل ا١تتُت ىو: االعتصاـ بكتاب هللا كسنة 

  الدارين. ؛ إذ ٫تا مدار السعادة كالفبلح ُبنبيو 

                                        
 (. ّٔ( سورة النور, اآلية )ُ)
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 ُٖٔ 

كسأقتصر على ذكر بعض ىذه األحاديث ُب األمر بلاـك الوحيُت 
 كالنهي عما ٮتالفهما فمن ىذه األحاديث ما يلي: 

 .(ُ)(من أحِث يف أمران ىذا ما ليس منو؛ فهو رد):  قولو
كىذا اٟتديث عده العلماء ثلث اإلسبلـ؛ ألنو ٚتع كجوه ا١تخالفة 

 .(ِ)اف بدعة أك معصية, كيستوم ُب ذلك ما كألمره 
من دعا إىل ىًِى كان لو من قاؿ: ) أف النيب  كعن أيب ىريرة 

اسأجر مثل أجور من تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيًلا. ومن دعا إىل 
ضللة كان عليو من اإلمث مثل آاثم من تبعو ال ينقص ذلك من آاثمهم 

 .(ّ)(شيًلا

                                        
 (َْٔ/ٓ) ( صحيح البخارم مع الفتح, كتاب الصلح, ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردكد,ُ)

 (.ِٕٗٔبرقم )
 (. ُِٗ/, للشاطيب, )االعتصـا( انظر: ِ)
, كمن دعا إٔب ىدل أك ضبللة, سيئة( صحيح مسلم بشرح النوكم, كتاب العلم, ابب من سن سنة حسنة أك ّ)

 (.َُُٕ( برقم )ُِٔ/ُٔ)
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 ُٖٕ 

 اظتطلب الثالث
 إىل هللا ومضار االبتِاع فيها وةيف الِع تباعأمهية اال

 
من أىم مقومات الدعوة إٔب هللا كفق ا١تنهج القوًن الدعوة إٔب هللا تعأب 
كفق ما يقتضيو الكتاب كالسنة, كٖتقيق ا١تنهج الصحيح ُب الدعوة إٔب هللا 

قيٍل ىىًذًه سىًبيًلي أىٍدعيو البد أف يكوف كفق ىذين ا١تصدرين كما قاؿ تعأب: }
ٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى  ًإٔبى هللا ٍ كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى هللا كىمىا أىانى , كال (ُ){عىلىى بىًصَتىةو أىانى

من أعظم أسباب تفرؽ األمة  -كال يااؿ-شك أف االبتداع ُب الدين كاف 
كٖتاب بعض أبنائها كخركجهم عن الطريق القوًن, ذلك أف ظهور البدع ككثرة 

ا١تسلمُت لبعض البدع ا١تنكرة كاالحتفاؿ اب١تولد  انتشارىا, كاستحساف بعض
النبوم, كقصد القبور كا١تشاىد كاألضرحة بدعاء أك طواؼ أك ذكر ٥تصوص, 
ككذا البدع ا١تتعلقة ابلعبادات كالذكر اٞتماعي, كطلب قراءة الفاٖتة ُب 
ا١تناسبات, كبعد الدعاء, كغَتىا من البدع اليت كثرت مظاىرىا ُب الكثَت من 

ا١تأمور  تباعكلو راجع إٔب االبتداع كترؾ اال  -كالعياذ ابهلل-د اإلسبلمية الببل
 بو.

                                        
 (. َُٖ( سورة يوسف, اآلية )ُ)
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 ُٖٖ 

كصحة الطريق تؤدم إٔب صحة النتيجة, ٔتعٌت أف من اتبع مرضاة هللا 
بتصديق خربه, كطاعة أمره, فهو الطريق الصحيح, كينبٍت على ذلك أف 

اَّللَّي مىًن اتػَّبىعى يػىٍهًدم بًًو تكوف النتيجة صحيحة كىي اٞتنة, قاؿ تعأب: }
ًن الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّوًر إبًًٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإٔبى  ًرٍضوىانىوي سيبيلى السَّبلىـً كىٮتيٍرًجيهيم مًٌ

} ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو
(ُ). 

أم ينجيهم من ا١تهالك كيوضح ٢تم أبُت ": رٛتو هللاقاؿ ابن كثَت 
أحب األمور, كينفي عنهم  ا١تسالك, فيصرؼ عنهم احملذكر, ك٭تصل ٢تم

 .(ِ) "الضبللة كيرشدىم إٔب أقـو حالة
ا٢تداية كالفبلح كالثبات على اٟتق, كٖتقيق ٤تبة النيب  تباعكمن آاثر اال

  كماؿ ٤تبة النيب "بن ٛتيد:  عبد هللاككما٢تا يقوؿ الشيخ  ,كتعظيمو
ىرنا كابطننا, أمره, كاجتناب هنيو, كإحياء سنتو ظا اتباعُب متابعتو كطاعتو, ك 

كنشر ما بعث بو, كاٞتهاد على ذلك, ابلقلب كاليد كاللساف, فإف ىذه ىي 
 .(ّ)"طريقة السابقُت األكلُت, من ا١تهاجرين كاألنصار, كالتابعُت ٢تم إبحساف

                                        
 (. ُٖ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
 (. ِّٓ/( تفسَت القرآف العظيم, )ِ)
 (. َُْ/ُٔ( الدرر السنية, )ّ)
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 ُٖٗ 

بن ٛتيد ُب الدعوة على ا١تتابعة التامة  عبد هللايقـو منهج الشيخ 
ق منهج الصحابة كالتابعُت ٢تم ُب األقواؿ كاألفعاؿ, كالسَت كف للرسوؿ 

, فكل  إبحساف إٔب يـو الدين كال شك أف ىذا الطريق يهدم لليت ىي أقـو
, كمن جاؤكا بعده من العلماء الرابنيُت سنة خَت ا١ترسلُت  اتباعخَت ُب 

الذين علموا اٟتق كدعوا إليو, كجاىدكا من أجلو, كصربكا على األذل فيو, 
, كىم دركع الدجى, كمنقذك الناس من العمىيح كىؤالء العلماء ىم مصاب

 األمة اليت ٖتتمي هبم كقت الشدة.
فا١تبتدع كلو كاف من الدعاة فهو معاند للشرع كمشاؽ لو؛ ألف 
الشارع قد عُت ١تطالب العبد طرقنا خاصة على كجوه خاصة كقصر ا٠تلق 

ُب عليها ابألمر كالنهي كالوعد كالوعيد, كأخرب أف ا٠تَت فيها كأف الشر 
 تعديها إٔب غَت ذلك, ألف هللا يعلم ك٨تن ال نعلم كأنو إ٪تا أرسل رسولو 

رٛتة للعا١تُت, فا١تبتدع راد ٢تذا كلو فإنو ياعم أف ٍب طرقنا أخر كليس ما 
حصره الشارع ٔتحصور كال ما عينو ٔتتعُت, كأف الشارع يعلم ك٨تن أيضنا 

ع أنو علم ماال يعلم نعلم, بل رٔتا يفهم من استدراكو الطرؽ على الشار 
 .(ُ)الشارع, كىذا إف كاف مقصودنا للمبتدع فهو كفر كإال فضبلؿ مبُت

                                        
 (.َُّ( انظر: اإلبداع ُب مضار االبتداع, لعلي ٤تفوظ, )ُ)
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 َُٗ 

 اظتبحث الرابع
 تقًِن النقل على العقل

 
 بلأعلى اإلسبلـ شأف العقل, ككاف من تكرًن هللا لئلنساف أف كىبو عق

ٍمنىا كىلىقىٍد كىرَّ ٯتيا بو, كيكوف خَت معُت لو ليعرؼ ا٠تَت كالشر, قاؿ تعأب: }
ـى كىٛتىىٍلنىاىيٍم ُب اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقػٍنىاىيم مًٌنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثَتو  بىًٍت آدى

 .(ُ){بل٦تًٌٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضي
كمن أسباب ثبات األمة على اٟتق, كسبلمة علمائها من اال٨تراؼ 

جاء ُب الوحيُت, كلئن كاف اإلسبلـ قد كالتغيَت: عدـ تقدٯتهم لعقو٢تم على ما 
إال أنو من ا١تهم اإلشارة إٔب  -ٔتا ال يتعارض مع الشرع -أعلى من قيمة العقل 

أف للعقل حدكدنا ال يتجاكزىا, بل ال ينبغي لو أف يتجاكزىا, كىي أمور قد 
, كلكنها تبقى مغلقة ك٤تجبة فهناؾ أمور قد تدركها بعض العقوؿٗتفى عليو؛ 

ابلنسبة ١تعظم البشر, كىناؾ أمور أخرل ال يتسٌت إدراكها ألم عقل  ابألسرار
 .(ِ)إنساين مهما بلغت حدتو كقوة نفاذه

                                        
 (. َٕ( سورة اإلسراء, اآلية )ُ)
 (. ّّْ( انظر: االتباع أنواعو كآاثره, دمحم السيد, )ِ)
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 ُُٗ 

فقوؿ القائل العقل يؤيد ىذا فنقوؿ "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
لو: العقل ال ٣تاؿ لو ُب العبادة بل العقل عليو االنقياد كالقبوؿ كاإلذعاف ١تا 

السنة, أما العقل فأجعلو ٔتعاؿ, لكن العقل قد يظهر لو دؿ عليو الكتاب ك 
حكمة ىذا األمر أك حكمة ىذا النهي, كال يكوف ميااانن ُب العبادة, كقوؿ 
أحدىم: ينبغي أف ٨تث الناس على ا٠تَت, أك ٨تث الناس على صياـ أَيـ 
معينة, فلو أكجبنا عليهم صيامنا أك صبلة أك عبادة من العبادات ىذا سنة, 

ينبغي أننا أنمر الناس أف يؤذنوا  بلوؿ كل ْتسب اختياره, أك قلت مثفنق
لصبلة الضحى اىتمامنا بصبلة الضحى كالعقل يؤيد ذلك حىت الناس يكونوا 
متصلُت ٓتالقهم لطوؿ ا١تدة بُت الفجر كالعصر , كإف قلت أف العقل 

 .(ُ)"يؤيده
اؿ للداعية بن ٛتيد أف للعقل منالة ال ٯتكن ْت عبد هللايبُت الشيخ 

كعبادات ٥تصوصة, كيكوف بذلك  الا١تسلم أف يتجاكزىا, فيشرع للناس أفعا
متبعنا ٢تواه, ألف ا١تعوؿ عند أىل السنة كاٞتماعة ىو ما قالو هللا كقالو رسولو 
ال ما توصلت إليو العقوؿ كاآلراء حىت كلو كاف لبعض تلك العبادات أدلة 

ة منها حث الناس على ا٠تَت , شرعية كسنة الضحى, كإف كاف قصد الداعي
كدعوهتم إٔب أداء الصلوات ا١تفركضة, فالعقل لو حد معُت, فمن حاكؿ أف 

                                        
 لباحث. مفرغ من قبل ا ,( الوجو األكؿْبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( شرح فتح اجمليد, للشيخ ُ)
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 ُِٗ 

ييقحم عقلو ُب غَت حدكده, ضل كأضل, ك٢تذا صحت عقوؿ أىل السنة 
كاٞتماعة؛ ألهنم أعملوىا ُب حدكدىا, كٓب يًتكوىا فيما أمرىم هللا من األمر 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقػٍفىا٢تيىا{فىبل يػى ابلتدبر كما قاؿ تعأب: }أ , (ُ)تىدى
كجعل هللا ُب خلق السماكات كاألرض آَيت كعربة ألكٕب األلباب 
الصحيحة, كالعقوؿ الراجحة, الذين كضعوا العقل موضعو الصحيح, دكف 

 إفراط أك تفريط. 
ُت كا١تقصود أنو سبحانو كتعأب ٚتع ب" رٛتو هللاقاؿ ابن القيم 

االستمتاع اب٠تبلؽ كبُت ا٠توض ابلباطل؛ ألف فساد الدين إما أف يقع 
ابالعتقاد الباطل كالتكلم بو كىو ا٠توض, أك يقع ُب العمل ٓتبلؼ اٟتق 

ا٢توس, ك٫تا  اتباعكالصواب كىو االستمتاع اب٠تبلؽ, فاألكؿ البدع, كالثاين 
, كديخل النار, أصل كل شر كفتنة كببلء, كهبما كيذبت الرسل, كعيصي الرب

كحٌلت العقوابت, فاألكؿ من جهة الشبهات, كالثاين من جهة الشهوات, 
ك٢تذا كاف السلف يقولوف احذركا من الناس صنفُت صاحب ىول فتنتو 

 .(ِ)"ىواه, كصاحب دنيا أعجبتو دنياه

                                        
 (.ِْسورة دمحم, اآلية ) ُ()
ـ ا١توقعُت, البن القيم, )ِ)  (. َُُّ/( إعبل
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 ُّٗ 

 اظتبحث اطتامس
 التِرج يف الِعوة والبِء بسأىم فاظتهم

 
, فإنو يبدأ ابلدعوة إٔب التوحيد, إذ ال الداعية إذا أراد الدعوة إٔب هللا

مىا كىافى لًٍلميٍشرًًكُتى أىف يػىٍعميريكاٍ تصح العبادة مع الشرؾ كما قاؿ تعأب: }
مىسىاًجدى هللا شىاًىًدينى عىلىى أىنفيًسًهٍم اًبٍلكيٍفًر أيٍكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم كىُب النَّاًر 

اًلديكفى  ة معٌت الشهادة ىو أكؿ كاجب على العباد , كألف معرف(ُ){ىيٍم خى
 .(ِ)فكاف أكؿ ما يبدأ بو ُب الدعوة

كقد علم ابالضطرار من دين الرسوؿ "بن ٛتيد:  عبد هللاقاؿ الشيخ 
  كاتفقت عليو األمة أف أصل اإلسبلـ كأكؿ ما يؤمر بو ا٠تلق: شهادة أف

ا رسوؿ هللا كما أمر النيب  اذنا حُت بعثو إٔب مع ال إلو إال هللا, كأف ٤تمدن
, كا١تباح دمو كمالو معصـو يصَت الكافر مسلمنا كالعدك كلينااليمن فبذلك 

 .(ّ)"الدـ كا١تاؿ

                                        
 (. ُٕ( سورة التوبة, اآلية )ُ)
ُِآؿ الشيخ, ) عبد هللا( تيسَت العايا اٟتميد, لسليماف بن ِ) .ُّ ِِ .) 
من شيخ  عبد هللاا الشيخ ( كىذه اٞتملة استفادىَّٖبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ّ)

ـ ابن تيمية, انظر: فتح اجمليد, )  (. ْٖاإلسبل
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 ُْٗ 

بن ٛتيد إٔب منهج األنبياء ُب الدعوة إٔب هللا فهم   عبد هللايشَت الشيخ 
كحده -بدعوة أقوامهم إٔب توحيد هللا كإخبلص العبادة لو  الكانوا يبدءكف أك 

, ٍب يعلموهنم بقية شرائع الدين كفق ا١تنهج القوًن, كاستدؿ -ال شريك لو
إنك أتيت إٔب اليمن فقاؿ لو: ) ١تا بعثو النيب  ْتديث معاذ بن جبل 

شهادة أن ال الو إال  :قوًما من أىل الكتاب, فليكن أول ما تِعوىم إليو
فإن ىم أطاعوك لذلك, فلعلمهم أن  -ويف رواية: أن يوحِوا هللا-هللا 
عليهم ستس صلوات يف كل يوم وليلة, فإن ىم أطاعوك  افًتض هللا

خذ من أغنيائهم فًتد عليهم صِقة تؤ  افًتضلذلك فلعلمهم أن هللا 
, فإن ىم أطاعوك لذلك فإايك وكرائم أمواعتم واتق دعوة على فقرائهم

 .(ُ)(اظتظلوم فإنو ليس بينو وبُت هللا حجاب
أك تركنا أمر  بليًتتب عليها فع فمعرفة األكلوَيت كمنازؿ األعماؿ كما

بن ٛتيد كدؿ على ثبوتو  عبد هللاضركرم للداعية كفق ما قرره الشيخ 
الكتاب كالسنة كعليو جرل عمل األنبياء كا١ترسلُت عليهم السبلـ كما قٌص 

عن أحواؿ الرسل مع أقوامهم فكاف كل كاحد منهم  -جل كعبل-ا١تؤب 
لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا نيوحنا ًإٔبى قػىٍوًمًو فػىقىاؿى لو: }ٮتاطب قومو من حُت بعثتو إليهم بقو 

                                        
(, كصحيح مسلم بشرح ُّٓٗ(, برقم )ّْ/( صحيح البخارم مع الفتح, كتاب: الاكاة, ابب كجوب الاكاة, )ُ)

 (.ُٗ)برقم  (,ُٗٓ/ُ) إٔب الشهادتُت, ءابب الدعاكتاب اإلٯتاف,  النوكم,
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 ُٗٓ 

ى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو  ٍن إًلىوو غىيػٍريهي ًإيٌنً َيى قػىٍوـً اٍعبيديكٍا اَّللَّى مىا لىكيم مًٌ
 .(ُ)عىًظيمو{

كالشواىد من الكتاب كالسنة كثَتة ُب بياف ىذا ا١تنهج الذم سار 
إمنا نزل أول ما نزل عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: )ُب دعوتو ف عليو ا١تصطفى 

منو سورة من اظتفصل فيو ذكر اصتنة والنار, حىت إذا اثب الناس إىل 
اإلسلم نزل اضتلل واضترام , ولو نزل أول شيء: ال تشربوا اطتمر 

ِع الز  ا, ولو نزل: ال تزنوا لقالوا ال ن ًِ ِع اطتمر أب ا,  ىنلقالوا: ال ن ًِ أب
ُىم  }وإين صتارية ألعب قولو:  مبكة على دمحم لقِ نزل  ُِ ع  بل  الس اع ُة م و 

وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأان  (ِ){و الس اع ُة أ د ى ى و أ م ر  
 .(ّ)(عنِه

                                        
 (. ٗٓ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)
 (. ْٔ( سورة القمر, اآلية )ِ)
 (. ّْٗٗ(, برقم )ْٔ/َُمع الفتح, كتاب فضائل القرآف, ابب أتليف القرآف ) ( البخارمّ)
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 ُٗٔ 

 اظتبحث السادس
 الوسطية واالعتِال

 
كسطية اإلسبلـ كاعتدالو من أبرز خصائصو, كىي ابلتتبع من أبرز 

, (ُ){كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطناستجابة قاؿ تعأب: }خصائص أمة اال
من شؤكف اٟتياة, كال كلذلك فاإلسبلـ يقدـ ا١تنهج الوسط ُب كل شأف 

, بل ٭تذر من ا١تصَت إٔب أحد اال٨ترافُت: الغلو أك التقصَت كما يكتفي هبذا
رىاطى اٍلميٍستى قاؿ تعأب ُب سورة الفاٖتة: } ًصرىاطى الًَّذينى  ًقيمى اٍىًدانى الصًٌ

أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍَتً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى الضَّالًٌُتى{
(ِ). 

فقد جعل هللا ىذه األمة احملمدية أمة كسطنا ُب ٚتيع أبواب الدين, 
فإذا ا٨ترؼ غَتىا من األمم إٔب أحد الطرفُت كانت ىي ُب الوسط: كما  

, كُب ابب اإلٯتاف ابلرسل بُت من عبدىم كانت كسطنا ُب ابب أٝتاء هللا
كبُت من قتلهم, ككذهبم, فآمنوا هبم كصدقوىم,  -كالنصارل-كأشركهم ابهلل 

كتركوىم من العبودية ككذلك ىي كسط ُب ا١تطاعم كا١تشارب بُت اليهود 
الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة ٢تم, كبُت النصارل الذين يستحلوف 

                                        
 (. ُّْ( سورة البقرة, جاء من اآلية )ُ)
 (. ٕٔ.( سورة الفاٖتة, اآليتُت: )ِ)
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ذه األمة الوسط الطيبات كحـر عليهم ا٠تبائث ككذلك ا٠تبائث, فأحل هللا ٢ت
,  ال ٕتد أىل اٟتق إال كسطنا بُت طرُب الباطل, كأىل السنة كسط ُب النحل

 .(ُ)كما أف ا١تسلمُت كسطه ُب ا١تلل
عبد كقد ٘تيا منهج علماء الدعوة ابلتوسط كاالعتداؿ كمنهم الشيخ 

كال إفراط كال تفريط,  فكانوا كسطنا ال غيلو كال جفاء,؛ بن ٛتيد هللا
م عليو, ك٣تانبتهم للطرؽ كتوسطهم ىو لاكمهم للحق كاستقامتهم كثباهت

, فكاف منهج علماء ىذه الدعوة يقـو على التوسط كاالعتداؿ ُب كل الضالة
للتوسط  الشؤكهنم كفق النصوص كالضوابط الشرعية لذلك كانت دعوهتم مثا

 كاالعتداؿ دكف غلو أك تفريط. 
إذا عرفت " بن ٛتيد إٔب معٌت الوسيطة بقولو: عبد هللايخ كيشَت الش

حقيقة التوحيد, كحقيقة ما دعت إليو الرسل أ٦تهم علمت أف من فعل ما 
؛ فقد حصل عليو رؾ شيئان ٦تا أمر هللا بو كرسولوهنى هللا عنو كرسولو, أك ت

من ا٠تلل كالنقص ُب دينو ْتسب ما فعل من ا١تنهي عنو أك ْتسب ما ترؾ 
ا١تأمور بو؛ فقد ٮترج من اإلسبلـ كىو ال يشعر, كقد ينقض توحيده  من

كىو ال يعلم, فمن ذلك ما يفعلو بعض ا١تنتسبُت لئلسبلـ من دعاء 
األموات كالغائبُت ٦تن ال ٯتلك لنفسو نفعان كال ضران فضبلن عن أف ٯتلك ذلك 

                                        
 (. َْٕ( انظر: مفتاح دار السعادة, البن القيم, )ُ)
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ذلك من  ..... أك غَت., أك نبيان أك ملكان لغَته, كسواء كاف ا١تدعو رسوالن 
سائر ا١تخلوقات, كإف كاف الداعي يعلم أف هللا ىو ا٠تالق الرازؽ كأف بيده 

أف يشفع لو عند هللا؛ فإف ذلك مناؼ  األمر كلو كلكنو يطلب ٦تن يدعو
كىمىا أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالىديكيم اًبلَّيًت تػيقىرًٌبيكيٍم ًعندىانى زيٍلفىى  }للتوحيد كما قاؿ تعأب:

ٍعًف ٔتىا عىًمليوا كىىيٍم ُب  ًإالَّ مىنٍ  آمىنى كىعىًملى صىاًٟتنا فىأيٍكلىًئكى ٢تىيٍم جىاىاء الضًٌ
}أىالى َّللًًَّ الدًٌيني ا٠تٍىاًلصي كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمن ديكنًًو أىٍكلًيىاء مىا  اٍلغيريفىاًت آًمنيوف{

نػىهيٍم ُب مىا ىيٍم ًفيًو ٮتىٍتىًلفيوفى نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرًٌبيوانى ًإٔبى اَّللًَّ زيٍلفىى إً  فَّ اَّللَّى ٭تىٍكيمي بػىيػٍ
 .(ِ)"(ُ){ًإفَّ اَّللَّى الى يػىٍهًدم مىٍن ىيوى كىاًذبه كىفَّار

ا١تنهج الصحيح القائم على  اتباعبن ٛتيد أ٫تية  عبد هللايوضح الشيخ 
العقيدة,   الوسطية كاالعتداؿ ُب الدعوة إٔب هللا كيبُت شيئان من أ٫تيتو ُب ابب

كالدنيا  كوف الوسطية كاالعتداؿ موصلة إٔب ٖتقيق مقاصد الشريعة ُب الدين
, كىي أبعد ما تكوف عن الفنت ما ظهر منها كما بطن, كابعد ما تكوف عن 

 الشرؾ ابهلل تعأب كالوقوع ُب ا١تعاصي كاآلاثـ.

                                        
 (.ّية: )سورة الامر, اآل( ُ)
 (. ّّٖ-ِّٖبن ٛتيد, ) عبد هللااجملموع من مؤلفات الشيخ  ِ()
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 اظتبحث السابع
 القيام حبقوق والة اسأمر

 
 التمهيِ

السنة كاٞتماعة القياـ ْتقوؽ كالة األمور الشرعية من أبرز ٝتات أىل 
من السمع كالطاعة ُب ا١تنشط كا١تكره, لذا دأب العلماء كالدعاة على 
التأكيد على ىذه اٟتقوؽ كدعوة الناس إٔب لاـك إماـ ا١تسلمُت كٚتاعتهم, 
فهم يركف كجوب السمع كالطاعة ٢تم ُب ا١تنشط كا١تكره, كمىت ما سار 

اة على ىذا ا١تنهج تيسرت سبل دعوهتم, كأيمن جانبهم, كماؿ العلماء كالدع
الناس إٔب حديثهم, كىو ما نراه كاقعنا ُب حياة الدعوة اإلصبلحية ا١تباركة ُب 

بن ٛتيد على  عبد هللاىذه الببلد الطيبة حيث حرص العلماء كمنهم الشيخ 
اليت من  , كلاـك ٚتاعة ا١تسلمُتكالة األمور كالتواصي معهم ابٟتقمناصحة 

هللا على أىل ىذه الببلد ابألمن كالتوحد بعد ا٠توؼ كالفرقة, كىو ما ينبغي 
للدعاة إٔب هللا ُب الببلد اإلسبلمية أف يستفيدكا من ىذا ا١تنهج األٝتى ُب 

, فتكوف دعوهتم ابٟتكمة الىم هللا شؤكف ا١تسلمُت كببلدىمالتعامل مع من ك 
 كا١توعظة اٟتسنة.
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 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ ظتنزلة والة اسأمور ومكانتهم عبِ هللاح الشيخ توضي
 

دلت األدلة الشرعية من الكتاب كالسنة على كجوب طاعة هللا 
َيى أىيػُّهىا الًَّذينى كرسولو ككالة األمور كىي كثَتة كمتضافرة كمنها: قولو تعأب: }

ككما ُب قولو تعأب: ( ُ){ٍمًر ًمنكيمٍ آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا اَّللَّى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىأيٍكٕب األى 
كىًإذىا جىاءىيٍم أىٍمره مًٌنى األىٍمًن أىًك ا٠تٍىٍوًؼ أىذىاعيوٍا ًبًو كىلىٍو رىدُّكهي ًإٔبى الرَّسيوًؿ كىًإٔبى }

 .(ِ){أيٍكٕب األىٍمًر ًمنػٍهيٍم لىعىًلمىوي الًَّذينى يىٍستىنًبطيونىوي ًمنػٍهيمٍ 
ع والطاعة على اظترء اظتسلم فيما : )السمكمن السنة قوؿ النيب 

 .(ّ)(فإذا أُمر مبعصية فل شتع وال طاعة ,أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية
كالتحقيق أف ا١تقصود من كالة األمور ُب اآلَيت السابقة العلماء كاألمراء 

, كاألمراء كطاعتهم من طاعة الرسوؿ,.... فكاف العلماء مبلغُت ألمر الرسوؿ 
 .(ْ) ذ ٕتب طاعتهم تبعنا لطاعة هللا كرسولومنفذين لو فحينئ

                                        
 (. ٗٓ( سورة النساء, جاء من اآلية )ُ)
 (. ّٖ)( سورة النساء, جاء من اآلية ِ)
( ركاه مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب اإلمارة, ابب كجوب طاعة األمراء ُب غَت معصية كٖترٯتها ُب ّ)

 (. ُّٖٓرقم ), بَّٓ/ُِا١تعصية, 
 (. َِِْ/ا١توقعُت, البن القيم, ) إعبلـ( انظر: ْ)
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فأكلوا األمر ىم: العلماء كاألمراء: أمراء ا١تسلمُت كعلماؤىم, يطاعوف 
ُب طاعة هللا إذا أمركا بطاعة هللا كليس ُب معصية هللا, ألف هبذا تستقيم 
, كيردع الظآب, إما  األحواؿ, ك٭تصل األمن كتنفذ األكامر, كينصف ا١تظلـو

 .(ُ)يطاعوا فسدت األمور كأكل القوم الضعيفإذا ٓب 
بن ٛتيد على أف ا١تقصود بوالة األمور ُب  عبد هللاكيؤكد الشيخ 

اآلَيت ىم العلماء كاألمراء, فيشَت إٔب كالة األمور موضحنا مكانتهم كأثرىم 
بطاعة كالة األمور فقاؿ  أيمر هللا كرسولو "على الببلد كالعباد فيقوؿ: 

يػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا اَّللَّى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىأيٍكٕب األىٍمًر ًمنكيٍم{ تعأب: }َيى أى 
اشتع وأطع ظتن واله هللا أمرك وإن أنو قاؿ: ) كُب اٟتديث عن النيب 

فبوالة األمور أتمن السبل كتقاـ اٟتدكد , (ِ)(ضرب ظهرك وأخذ مالك
, كي ردع الظآب, ك١تا ُب ا٠تركج عليهم من سفك كتنفذ الشرائع كينتصر ا١تظلـو

الدماء كهنب األمواؿ كاختبلؿ األمن, كضياع اٟتقوؽ كالفساد الكبَت, فمىت 
حق عبادتو, كأهقيمت الصبلة مع بقية شرائع اإلسبلـ كطاعة كالة  عبد هللا

 .(ّ)"األمور ُب ا١تعركؼ كاف ذلك سببنا لدخوؿ اٞتنة كالنجاة من النار
                                        

 (.ِِ-ُِ( بياف حقوؽ كالة األمور على األمة, عبد العايا بن ابز, )ُ)
( ركاه مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب اإلمارة, ابب كجوب مبلزمة ٚتاعة ا١تسلمُت عند الفنت, ِ)

 (. ُْٕٖ, رقم )َْٓ/ُِ
 . ِِص (ىػُّٓٗ)شهر شواؿ كذم القعدة, سنة ( ْا١تصرية, عدد )( ٣تلة التوحيد ّ)
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 بلبن ٛتيد ابلتأكيد على حقوقهم مدل عبد هللاخ كٓب يكتف الشي
عليها ابألدلة الشرعية من الكتاب كالسنة, كإ٪تا بُت آاثر كالة األمور كما 
٭تصل على أيديهم من ا٠تَت كا١تنفعة العظيمة؛ من أتمُت السبل, كإقامة 
اٟتدكد كغَتىا من مظاىر حراسة الدين كسياسة الدنيا, كال شك أف ىذه 

ٯتكن ٖتقيقها بغَت كٕب األمر ا١تسلم الصاّب, الذم يقـو بواجباتو  ا١تقاصد ال
, كىو ما فَت اٟتياة الكرٯتة ألبناء دكلتوعلى الوجو األكمل, كيعمل على تو 

بن ٛتيد بل عده سببنا من أسباب دخوؿ اٞتنة  عبد هللا الشيخأشار إليو 
 للرسل كالنجاة من النار, كليس اٟتاكم معصومنا, فالعصمة ال تكوف إال

 عليهم الصبلة كالسبلـ ُب ما يبلغونو عن رهبم.
 فبل ٯتكن أف تستغٍت أمة ا١تسلمُت ُب كل العصور من عهد النيب 

, كحىت األمة من األمم الكافرة ىذا عن إماـ, أم عن قائد يقودىاإٔب يومنا 
ال بد ٢تا من إماـ, كلذلك ٕتد األمم الكافرة رٔتا ينقادكف ألئمتهم أكثر ٦تا 

نقاد بعض ا١تسلمُت ألئمتهم؛ ألهنم يعلموف أف األمن كاالستقرار إ٪تا يكوف ي
األئمة, كاالنقياد ٢تم, كاالنصياع ألكامرىم, فلذلك كانوا أشد تطبيقنا  اتباعُب 

من بعض ا١تسلمُت لطاعة كالة األمور, مع أننا ٨تن ابمتثالنا لطاعة كٕب 
 .(ُ)األمر نرجو الثواب, كاب١تخالفة ٩تاؼ العقاب

                                        
 (. ْٔٔ( شرح العقيدة السفارينية, دمحم العثيمُت, )ُ)
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فوضع الشارع ٢تم ُب ىذه ا١تكانة الشريفة كالرتبة ا١تنيفة ىو عُت 
اٟتكمة اليت يرعاىا ُب سائر تصرفاتو, كعُت ا١تصلحة اليت يتشوؼ إٔب 
ٖتقيقها, فإف الناس ال يسوسهم إال قوة اإلماـ كحامو, فلو ٓب يعطو الشارع 

نو ما يناسب طبيعة عملو من فرض احًتامو كتعظيمو ك٨تو ذلك المته
الناس, كٓب ينقادكا لو, كمن ٍب ٭تل الببلء, كتعم الفوضى, كتفوت ا١تصاّب, 

 .(ُ)فتفسد الدنيا, كيضيع الدين

                                        
ـ بن برجس, )ُ) ـ ُب ضوء الكتاب كالسنة, عبد السبل  (.ْٕ( انظر: معاملة اٟتكا
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 َِْ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ حبقوق والة اسأمور وأتكيِه عليها عبِ هللاقيام الشيخ 

 
كما أف لئلماـ حقوقنا ككاجبات بينها الدين اٟتنيف , فإف لو حقوقنا 

, كيتقربوف إٔب هللا بطاعتو ُب ل رعيتو, يدينوف هللا هباككاجبات من قب
, كما أف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرا١تعركؼ, كالنصح كالنصرة ك 

اٞتهاد كاٟتج ماض مع األمراء برىم كفاجرىم إٔب يـو الدين, كقد حرص 
بن ٛتيد كىو ا١تعركؼ بقوؿ اٟتق ال ٮتاؼ فيو لومة الئم  عبد هللاالشيخ 
, كالناظر بلكفع القياـ التاـ بتلك اٟتقوؽ كالواجبات كالتأكيد عليها قو على ال

كأفعالو يعلم علم اليقُت حفاظ الشيخ  بن ٛتيد عبد هللاُب خطاابت الشيخ 
بن ٛتيد على حقوؽ كالة األمور ك٥تاطبتهم ابليت ىي أحسن ُب  عبد هللا

ىذه  كضوح كقوة من غَت ضعف كىواف, ككاف من ٝتات كالة األمور ُب
الببلد مبادلتهم العلماء كالدعاة الاَيرات كالنصائح كا٠تطاابت كاليت تعرب عن 
متانة ىذه العبلقة كٝتوىا كارتفاعها عن حظوظ الدنيا كشهوات النفوس كمن 

 ىذه اٟتقوؽ اليت قاـ هبا. 
 حق السمع والطاعة:  -6

األمر ُب غَت معصية هللا تعأب, كليست ىذه الطاعة  ويلٕتب طاعة 
مقصورة على اإلماـ العادؿ فحسب, بل حىت كلو كاف فيو شيء من اٞتور 
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 َِٓ 

 كالظلم كٓتس شيء من اٟتقوؽ فتجب طاعتو ُب غَت معصية هللا. 
كىذا اٟتق من أكرب اٟتقوؽ على الرعية, كأعظم الواجبات عليهم ٨تو 
كالة األمور, ذلك أف الطاعة من أعظم األسس كالدعائم النتظاـ أمور 

اعات, كٖتقيق أىدافها كمقاصدىا الدينية كالدنيوية؛ ألف الوالة الدكؿ كاٞتم
البد ٢تم من أمر كهني, كال يتحقق ا١تقصود من األمر كالنهي إال ابلسمع 

 .(ُ)كالطاعة
 عبد هللاكمن التطبيقات العملية ٟتق السمع كالطاعة ُب منهج الشيخ 

بن  عبد هللايخ طلب من الش رٛتو هللابن ٛتيد أف جبللة ا١تلك عبد العايا 
ٛتيد توٕب القضاء ُب الرَيض فأىب الشيخ كامتنع اشد االمتناع تورعنا كخوفنا , 

بن ٛتيد طلب ا١تلك  عبد هللاالشيخ  ٍب ١تا أّب عليو كعاكده ابلطلب قبل
كابشر العمل ابلقضاء ٝتعنا كطاعة, ككسيلة ٟتل قضاَي الناس كدرء 

 .(ِ)ا١تنازعات كفضها 
 النصيحة:  -4

حة لوالة األمور من أعظم اٟتقوؽ, كقد جاء اإلسبلـ ابألمر النصي
هبا, كالتأكيد على أ٫تيتها, كالقياـ هبا على الوجو ا١تشركع؛ كقد عدىا النيب 

                                        
 (.َّ, )بن سبيل عبد هللا( انظر: األدلة الشرعية ُب بياف حق الراعي كالرعية, دمحم بن ُ)
 (.ّّ( انظر: ٣تلة الدارة, )ِ)
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 َِٔ 

 ( :الِين النصيحة, قلنا: ظتن؟ قال: هلل ولكتابو من دين اإلسبلـ فقاؿ
 .(ُ)(ولرسولو وسأئمة اظتسلمُت وعامتهم

ئمة ا١تسلمُت إعانتهم على ما ٛتلوا النصيحة أل"قاؿ ابن حجر: 
القياـ بو, كتنبيههم عند الغفلة, كسد خلتهم عند ا٢تفوة, كٚتع الكلمة 
عليهم, كرد القلوب النافرة إليهم, كمن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 

 .(ِ)"ابليت ىي أحسن
بن ٛتيد منطلقة من ىذا األصل,  عبد هللاكجاءت نصائح الشيخ 

ائلو لوالة األمور بعض ىذه ا١تعاين كمن ذلك رسالتو كرٔتا ضمن بعض رس
فإف من الواجب "إٔب أحد كالة األمور ُب ىذه الببلد ا١تباركة جاء فيها: 

علينا لكم النصح, كاحملبة كاإلخبلص؛ ألف النصح ألئمة ا١تسلمُت, ىو من 
 دين اإلسبلـ. 

كغرس كمعٌت النصح ٢تم: تنبيههم عند الغفلة, كإرشادىم عند ا٢تفوة, 
٤تبتهم ُب قلوب الرعية, كرد القلوب الشاردة إليهم, ىذا الذم ٬تب لكم 

 .(ّ)"علينا كعلى أمثالنا
                                        

( كمسلم بشرح ٕٓ(, برقم )ُُٖٔ/الدين النصيحة, ) :( البخارم مع الفتح, كتاب اإلٯتاف, ابب قوؿ النيب ُ)
 (. ٓٓ(, برقم )ِِِٗ/ابب بياف أف الدين النصيحة, ) النوكم, كتاب اإلٯتاف,

 (. ُُٖٔ/( صحيح البخارم مع الفتح, )ِ)
 (. َّْ/ُٓية, )( الدرر السنّ)
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 َِٕ 

بن ٛتيد ُب مقدمة رسالتو إٔب حق النصح كأشار  عبد هللاأشار الشيخ 
صدؽ الناصح, كصحة سريرتو,  لواـزإٔب حق احملبة كاإلخبلص ك٫تا من 

الداللة على ا٠تَت كاٟتث عليو, كخلوص نيتو, ذلك أف مقصود النصيحة ىو 
 كفق الضوابط كا١تصاّب الشرعية. 

فالنصيحة ألئمة ا١تسلمُت, ىم كالهتم من السلطاف األعظم إٔب األمَت, 
إٔب القاضي إٔب ٚتيع من ٢تم كالية صغَتة أك كبَتة, فهؤالء ١تا كانت مهماهتم 

, فيبذؿ ككاجباهتم أعظم من غَتىم, كجب ٢تم من النصيحة ْتسب مراتبهم 
اإلنساف ما يستطيع من نصيحتهم, كتوضيح ما خفي عليهم ٦تا ٭تتاجوف إليو 
ُب رعايتهم, كل أحد ْتسب حالو, كالدعاء ٢تم ابلصبلح كالتوفيق, فإف 
صبلحهم صبلح لرعيتهم, ككل من رأل منهم ما ال ٭تل أف ينبههم سرنا ال علننا 

ف ىذا مطلوب ُب حق كل بلطف كعبارة تليق اب١تقاـ ك٭تصل هبا ا١تقصود, فإ
أحد, كابألخص كالة األمور, فإف ُب تنبيههم على ىذا الوجو خَت كثَت, 

 .(ُ)كعبلمة الصدؽ كاإلخبلص

                                        
( انظر: قاعدة ٥تتصرة ُب كجوب طاعة هللا كرسولو ككالة األمور, البن تيمية, نقبل عن الرَيض النضرة, البن ُ)

 (. َٓ-ْٗسعدم , )
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 َِٖ 

 حق النصرة:  -3
من حق كالة األمور على الرعية عامة, كعلى العلماء كالدعاء خاصة 
 نصرهتم لوالهتم, كالذب عنهم ابللساف كالسناف, ١تا ُب ذلك من قوة كرفعة
ألىل اٟتق, كعاة ٞتميع ا١تسلمُت ا١تقيمُت ُب تلك األرض, كاٟترص على 
كحدة الصف, خاصة ُب زمن الفنت كا٢تجمات الشرسة اليت يشنها أعداء 

 اإلسبلـ على ا١تسلمُت هبدؼ تفريقهم كدب الشحناء كالعداكة فيما بينهم. 
ببذؿ كقد جاء من ٚتلة حقوؽ كٕب األمر القياـ بنصرتو ظاىرنا كابطننا 

, ككف أيدم ا١تعتدين, ككذا ذلك ١تا ُب نصرتو من إقامة للديناجملهود ُب 
عيد من نصرتو إعانتو على ما ٖتملو من أعباء األمة, كمساعدتو بقدر 

كىتػىعىاكىنيواٍ اإلمكاف حرصنا على التعاكف فيما فيو الرب كالتقول قاؿ تعأب: }
عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي  عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيواٍ 

 .(ِ), كأحق من أعُت على ذلك كالة األمور(ُ)اٍلًعقىاًب{
ىدفت إٔب كقد تعرضت ا١تملكة العربية السعودية إٔب ٛتبلت مغرضة, 

, كبث انر اٟتمية كالشقاؽ بُت أىلها, فتصدل ٢تا العلماء زعاعة استقرارىا
بن ٛتيد كقاموا ّتهود مباركة ُب كشف ادعاءات  عبد هللاكمنهم الشيخ 

                                        
 (. ِ( سورة ا١تائدة, جاء من اآلية )ُ)
ـ, البن ٚتاعة, )ِ) ـ ُب تدبَت أىل اإلسبل  (. ْٔ-ّٔ( ٖترير األحكا
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 َِٗ 

أعداء ىذه الببلد كتوضيح اٟتقائق, كبياف اٟتكم الشرعي إزاء ا١تستجدات 
بن ٛتيد كاليت  عبد هللا لشيخالنازلة ابألمة, كمن ىذه ا١تواقف ا١تشكورة ل

موقفو من  بلكفع التدؿ على قيامو ْتق نصرة كالة األمور كالذب عنهم قو 
زعماء إحدل الدكؿ, كالذم كاؿ االهتامات العديدة للمملكة حكومة 

ك االدعاءات كفندىا, إال أف تصدل لتل كشعبنا, فما كاف من الشيخ
, كذكر ُب سياؽ ردىا ٢تا ما تنعم بو ا١تملكة العربية السعودية ككشف زيفها

ككالة أمر  ,من نعمة األمن كاإلٯتاف, بفضل هللا, ٍب بوجود قادة أكفاء
, استطاعوا ْتنكتهم, كإخبلصهم, أف ٯتسكوا باماـ أمورىم, كأف أقوَيء

يديركا شؤكهنم كفق منهج قوًن, مع احملافظة على األصوؿ كالثوابت الشرعية 
 .(ُ)دكف ٖتريف أك تبديل

                                        
 .ٕ-ّبن ٛتيد,  عبد هللاللشيخ ( انظر: الرد الشاُب, ُ)
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 َُِ 

 اظتبحث الثامن
 التحلي بسأخلق اإلسلمية

 
من  نو كتعأبسبحا, جعلها هللا لؤلخبلؽ ُب اإلسبلـ مكانة عظيمة

 .(ُ){كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو فقاؿ ُب خلقو: } صفات نبيو الكرًن 
الداعية إٔب هللا ينبغي أف يكوف أصلو الكتاب كالسنة كمن بعدىم من 
الصحابة كالتابعُت, ال ٬تادؿ العلماء, كال ٯتارم السفهاء, ٫تو ُب تبلكة كبلـ 

قو؛ لئبل ييضيع ما هلل عليو, كليعلم  الف هللا الفهم, كُب سنن رسوؿ هللا 
كيف يتقرب إٔب هللا, مثلو مثل الطبيب يضع الدكاء ْتيث يعلم أنو ينفع, 
فهذه صفتو كما ييشبو ىذه األخبلؽ الشريفة, إذا كاف هللا عا كجل قد نشر 
لو الذكر ابلعلم ُب قلوب ا٠تلق, فكلما ازداد الداعية علمنا ازداد هلل تواضعنا, 

مع شدة حذره من كاجب ما يلامو  عا كجلة كا١تثوبة من هللا يطلب الرفع
 .(ِ)من العلم كالقياـ ابألخبلؽ الفاضلة

بن ٛتيد مبيننا أ٫تية التحلي ابألخبلؽ الفاضلة  عبد هللايقوؿ الشيخ 
فيقابل الناس ابنبساط ا٠تلق, كٮتالقهم ٓتلق "كأثرىا ُب الدعوة إٔب هللا: 

                                        
 (. ْ( سورة القلم, اآلية )ُ)
 .(ْٓ( انظر: أخبلؽ العلماء, دمحم بن اٟتسُت اآلجرم, )ِ)
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 ُُِ 

تسعوا الناس أبموالكم كلكن تسعوهنم  إنكم لن حسن, فقد قاؿ النيب 
أبخبلقكم, فخالق الناس ابلبشر كالكبلـ السهل اللُت كا١تقابلة اليت يستأنس 
بو ا١تسلم, كال تقابلو مقطب الوجو كأنك احملي ا١تميت ككأنك القائم برزقو 
فبل ينبغي لك ىذا بل تقابلو ابلبشر كالتحية كاضغط على الناس فيما لو 

منهم, كقابل اإلساءة ابإلحساف كبذلك تثبت ٤تبتو ُب  حصل غلط من أحد
قلوب الناس, فمالك ال يتسع للناس إ٪تا يتسع ٢تم بسط احمليا كالكبلـ 
اٟتسن, كإذا أمكن مساعدهتم ُب قضاء شؤكهنم كإذا ٓب تستطع أك ٓب تفعل 
فقابلهم ابلبشر كلُت الكبلـ بدكف أف تكوف منكمشنا كمكفهرنا, ألف كل 

ؽ ٕتعل ا١تؤمنُت إخوة كٕتعل القلوب صافية فيميل كل أحد ىذه األخبل
 .(ُ)"ألخيو ال سيما ا١تبتلى أبمورىم كالذم عندىم شؤكهنم كأمورىم

بن ٛتيد إٔب أ٫تية األخبلؽ كمكانتها ُب حياة  عبد هللايشَت الشيخ 
الداعية بل كأثرىا ُب نفسيات ا١تدعوين, كأف التخلي ابألخبلؽ ىو منهج 

معاين األخوة اإلسبلمية بُت  قج الدعوة, فبل ٯتكن أف تتحقسديد من مناى
ا١تسلمُت إال بتخلقهم ابألخبلؽ اٟتميدة, كالصفات الفاضلة, كأكد ٝتاحتو 

ـ على أف األخبلؽ متأكدة أكثر ُب حق من ايبتلي أبمور الناس كقا رٛتو هللا

                                        
 مفرغ من قبل الباحث. .( الوجو األكؿُّ( شرح فتح اجمليد, شريط رقم )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِِ 

لك ط الوجو, بشوشنا ُب كجو إخوانو فبذعلى شؤكهنم كأمورىم, فيكوف منبس
 تقبل دعوتو, ك٬تد لو آذاانن صاغية.
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 ُِّ 

 الفصل الثالث
بن زتيِ يف اسأمر بظتعروف والنهي عن  عبِ هللادور الشيخ 

 اظتنكر علمًيا وعملًيا.
 

ا كمبحثُت:   كيتضمن ٘تهيدن
 التمهيِ ويشتمل على: 

 التعريف بسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر وبيان أمهيتو ومكانتو. 
بن زتيِ العلمية يف بيان  عبِ هللاود الشيخ اظتبحث اسأول: جه

 اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر وأتصيل مسائلو. 
بن زتيِ العملية يف حتقيق  عبِ هللااظتبحث الثاين: جهود الشيخ 

 اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر وحفظ اجملتمع. 
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 ُِْ 

 الفصل الثالث
ف والنهي عن بن زتيِ يف اسأمر بظتعرو  عبِ هللادور الشيخ 

 اظتنكر علمًيا وعملًيا
 

 التمهيِ
جعل هللا تبارؾ كتعأب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من أخص 

الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى : }-جل كعبل -فقاؿ  صفات صفيو من خلقو 
ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة  يًل أيىٍميريىيم النَّيبَّ األيمًٌيَّ الًَّذم ٬تًى كىاإًل٧تًٍ

كىو األساس العظيم الذم من أجلو  (ُ){اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمينكىرً 
فهم يدعوف إٔب كل خَت, ك٭تذركف من كل  -عليهم السبلـ -بيعث األنبياء 

شر, كرأس األمر اب١تعركؼ الدعوة إٔب اإلسبلـ, كإرشاد الناس إٔب ما خلقوا 
ا دؿ عليو الكتاب كالسنة, كأعظم منكر ينهى عنو ىو لو, كتبصَتىم ٔت

 الشرؾ ابهلل العظيم, إذ ما عصي هللا بذنب أعظم من الشرؾ بو. 
كفيضلت ىذه األمة احملمدية على سائر األمم بكوهنم خَت الناس 
للناس, نصحنا, ك٤تبة للخَت, كقيامنا ابلدعوة كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن 

                                        
 .(ُٕٓ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كي ا١تنكر, قاؿ تعأب: } نتيٍم خى
يػٍرنا ٢تَّيم  كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى اًبهلل كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خى

نػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى   .(ُ) {مًٌ
 عروف والنهي عن اظتنكر.التعريف بسأمر بظت -أ 
: يطلق ا١تعركؼ على كل ما تعرؼ النفس من معٌت اظتعروف -ُ

ا٠تَت كتطمئن إليو. كىو: اسم جامع لكل ما عرؼ من طاعة هللا كالتقرب 
 إليو كاإلحساف إٔب ا٠تلق. 
, كعرفو ابلكسر كًعرفاانن "قاؿ الفَتكز آابدم:  عرفو يعرفو معرفة كعرفاانن

 .(ِ)"علمو, كا١تعركؼ ضد ا١تنكر -د الفاء بكسرتُت مع تشدي -
العُت كالراء كالفاء أصل صحيح تدؿ على معاف "كقاؿ ابن فارس: 

منها: السكوف, كالطمأنينة إٔب الشيء, يقاؿ: ىذا أمر معركؼ, أم أف 
 .(ّ)"النفس أتلفو كتسكن إليو

 .(ْ) "بلىو ما عيرؼ حسنو شرعنا كعق"كقيل: 

                                        
 (. َُُ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
  .( مادة: )عرؼ(ِٕٓموس احمليط, للفَتزك آابدم, )( انظر: القاِ)
 (. ُِْٖ/( معجم مقاييس اللغة, )ّ)
  .( مادة: )عرؼ(ُّّصفهاين, )( ا١تفردات ُب غريب اللغة, لؤلْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٔ 

ركفنا, مستحسننا غَت مستقبح ُب أىل كأصل ا١تنكر: كل ما كاف مع
اإلٯتاف ابهلل, كإ٪تا ٝتيت طاعة هللا معركفنا.. ألنو ٦تا يعرفو أىل اإلٯتاف كال 

 .(ُ)يستنكركف فعلو
كيراد بو ضد ا١تعركؼ كىو ما عرؼ قبحو  معٌت اظتنكر: يطلق - 4

 . بلشرعنا كعق
ؼ النوف كالكاؼ كالراء أصل صحيح يدؿ على خبل"قاؿ ابن فارس: 

ا١تعرفة اليت يسكن إليها القلب, كنكر الشيء كأنكره: ٓب يقبلو قلبيو كٓب يعًتؼ 
 .(ِ)"بو لسانو

: ا١تنكر كالنكراء كاألمر الشديد, كالنكرة: خبلؼ كقيل: " النّّكري
 . (ّ)"كا١تنكر: ضد ا١تعركؼ ا١تعرفة,

ما أنكره هللا كرآه أىل اإلٯتاف قبيحنا فعلو, كلذلك "كأصل ا١تنكر: 
معصية هللا منكرنا, ألف أىل اإلٯتاف ابهلل يستنكركف فعلها,  ٝتيت

 . (ْ)"كيستعظموف ركوهبا

                                        
 (.َُٕٓ/( انظر: جامع البياف, للطربم )ُ)
 .( مادة: )نكر(ُِِٖ/( معجم مقاييس اللغة, البن فارس )ِ)
 ( مادة )نكر(. ٕٗٔزم )ار ل( مادة: )نكر(, ك٥تتار الصحاح, لّْٗ, للفَتكز آابدم )( انظر: القاموس احمليطّ)
 (. ََُّ/( جامع البياف, البن جرير الطربم, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٕ 

 فيكوف ا١تنكر كل ما هنى عنو الشارع كقبحو كذـ فاعلو. 
 سأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكرابن زتيِ  عبِ هللاف الشيخ عر  
رب كاألمر اب١تعركؼ: اسم جامع لكل ما عرؼ من طاعة هللا, كتق"بقولو: 

إليو, كإحساف إٔب الناس, ككل ما ندب إليو الشرع كحث عليو كرغب 
 .(ُ)"فيو

بن ٛتيد قد اكتفى بتعريف  عبد هللاك٦تا نلحظ ُب التعريف أف الشيخ 
ا١تعركؼ فلعلو قصد بذلك أف ترؾ ا١تنهيات من ا١تعركؼ, فبل يتم فعل ا٠تَت 

عن ا١تنكرات  إال بًتؾ دكاعي الشر, فكل أمر ٔتعركؼ ىو ُب حقيقتو هني
 كدعوة جملانبتها ُب السر كالعلن. 

 لغة واصطلحا:  معٌت اضتسبة - 3
لغة: اًٟتسبة بكسر اٟتاء ُب اللغة تعٍت االحتساب, أم: احتساب 
األجر على هللا سبحانو كتعأب. كمن معانيها ُب اللغة: طلب األجر, 

كالنظر ُب كاالختبار كالسَت, كاإلنكار على قبيح العمل, كحيسن التدبَت 
 .(ِ)األمر كإحصاؤه أك عده

                                        
 (. ّْ/ُٓ( انظر: الدرر السنية, )ُ)
( مادة: ُّٓ-ُّْزم, )ا( مادة: حسب, ك٥تتار الصحاح, للر َٕ( انظر: القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ِ)

 ( مادة: حسب.ُِٓٔ/كلساف العرب, البن منظور, )حسب, 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٖ 

أمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو, كهني "كعيرفت اٟتسبة اصطبلحنا أبهنا: 
 .(ُ)"عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو

كيعترب ىذا التعريف أدؽ التعاريف كأمشلها؛ ألنو ينطوم على ٣تمل ما 
 يقـو بو احملتسب من أعماؿ, كمشولو للمحتسب ا١تٌؤب كا١تتطوع, كسبلمة
أساسو الرتكازه على جوىر اٟتسبة كىو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 
كانضباط عبارتو إلحاطتو بكنو اٟتسبة, كسبلمة أسلوبو حيث استوحاه من 

 الكتاب كالسنة.
 العلقة بُت اضتسبة واسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر:  - 2
ركؼ كالنهي عن ذىب بعض العلماء إٔب أف اٟتسبة مرادفة لؤلمر اب١تع 

, كيرل آخركف أهنا نوع منو فهي ال (ِ)ا١تنكر كما ُب تعريفها االصطبلحي
 .(ّ)ترادفو

كا٠تبلصة أف بينهما عموـه كخصوص؛ ففي األمر اب١تعركؼ ال يقتصر 
ككذا ُب إنكار ا١تنكر فبل يقتصر ذلك على  تركو,ذلك على األمر بو حاؿ 

                                        
, انظر: هناية "كإصبلحنا بُت الناس"(. كزاد الشَتزم قولو: ِٗٗ) ( األحكـا السلطانية, أليب اٟتسن ا١تاكردم,ُ) 

 (.ٓالرتبة ُب طلب اٟتسبة, للشَتزم , )
 (.ُٔٔ/ُٓ( انظر: ٣تموع الفتاكل , البن تيمية , )ِ)
(, ّْ( كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, السبت, )ُٗيابة العامة, لسعد العريفي, )( انظر: اٟتسبة كالنّ)

 (.ِٕكاألصوؿ العلمية, لعبد الرحيم ا١تغذكم. )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٗ 

ىم كهنيهم عن الشر, فاٟتسبة النهي فقط, بل حث الناس على ا٠تَت كتذكَت 
إذف تعد من تطبيقات األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر العملية مثلها ُب 

 ذلك مثل الوالَيت اإلسبلمية األخرل.
على األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  -أم اٟتسبة-أما كجو زَيدهتا 

ة فهو أف عمل احملتسب لو مفهومو الواسع من حيث تعدد جوانبو كمراقب
األسواؽ كالسلع, كمتابعة أىل الصناعات, كمنع البيوع ا١تنهي عنها كالغش, 

 .(ُ)كمراقبة أداء موظفي الدكلة, ككل مالو عبلقة ْتياة الناس كمعامبلهتم
 سأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكرالعلقة بُت الِعوة إىل هللا وا -5

أعم كأمشل من بن ٛتيد أف مفهـو الدعوة إٔب هللا  عبد هللايرل الشيخ 
األمر اب١تعركؼ كالنهي عن النكر كإف كاف بينهما العديد من السمات 
ا١تشًتكة, ذلك أف رأس األمر اب١تعركؼ ىو الدعوة إٔب اإلسبلـ, كإرشاد 

                                        
ـ: ابلبلد إذا تعطل شربو  اآلدميُت( قسم ا١تاكردم األمر اب١تعركؼ ُب حقوؽ ُ) إٔب ضربُت: عـا كخاص, كمثل للعا

كاف مشًتكنا بُت  ٟتقوؽ إذا مطلت, كالديوف إذا أخرت, كأضاؼ إليو ماأك استهدـ سوره, كأما ا٠تاص فكا
ـ ءحقوؽ هللا تعأب كحقوؽ اآلدميُت, كأخذ األكلياء بنكاح األَيمي أكفا ىن إذا طلنب, كإلاـا النساء أحكا

دميُت, كاف من حقوؽ اآل كاف حقنا هلل, كالثاين: ما ككذا النهي عن ا١تنكرات فيقع النهي على ما اْب.العدد.. 
ـ الواسع ١توضوع اٟتسبة ـ السلطانية, ) .كىذا يدؿ على ا١تفهو  ( بتصرؼ.ِِّ-َّٓانظر: األحكا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِِ 

الناس إٔب ما خلقوا لو, كتبصَتىم ٔتا دؿ عليو كتاب رهبم كسنة نبيهم, 
 .(ُ)كٖتذيرىم من ٥تالفة ذلك

 اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر اسأدلة على أمهية  -ب 
على أ٫تية القياـ  دلت النصوص الشرعية من كتاب هللا كسنة نبيو 

ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كٓب يوجبو هللا على عباده إال أل٫تيتو, 
كشدة اٟتاجة إليو, كصبلح العباد كالببلد إ٪تا يكوف ابلتسليم ألمر هللا تعأب 

ك٘تامو ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كاألدلة   كأمر رسولو الكرًن
 الواردة ُب بيانو كثَتة كمنها: 

لنهي عن اظتنكر من اسأدلة على أمهية اسأمر بظتعروف وا -6
 الكتاب العزيز

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ قولو تعاىل:  نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٠تٍىٍَتً كى }كىٍلتىكين مًٌ
 .(ِ) فى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى{كىيػىنػٍهىوٍ 

قىةو أىٍك  :ويقول عز وجل يػٍرى ُب كىًثَتو مًٌن ٧تٍَّوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى }الَّ خى
مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍُتى النَّاًس كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى ابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت هللا فىسىٍوؼى 

 .(ّ)أىٍجرنا عىًظيمنا{ نػيٍؤتًيوً 

                                        
 (.ُْٖبن ٛتيد, رسالة: الدعوة إٔب األمر اب١تعركؼ, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)
 (.َُْ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ِ)
 (.ُُْ( سورة النساء, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِِ 

  لنهي عن اظتنكر من السنةاسأدلة على أمهية اسأمر بظتعروف وا -4
كأما األدلة من السنة على أ٫تية األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر فهي  

من رأى منكم منكًرا فليغَته بيِه, فإن مل ) : قولوكثَتة مشهورة كمنها: 
 .(ُ)(و, وذلك أضعف اإلميانيستطع فبلسانو, فإن مل يستطع فبقلب

ما من نيب بعثو هللا يف أمة قبلي, إال كان لو من أمتو : )قولو ك
حواريون وأصحاب أيخذون بسنتو ويقتِون أبمره, مث أهنا ختلف من بعِىم 

, يقولون ماال يفعلون, ويفعلون ماال يؤمرون, فمن جاىِىم بيِه (4)خلوف
ومن جاىِىم بقلبو فهو  فهو مؤمن, ومن جاىِىم بلسانو فهو مؤمن,
 .(ّ)مؤمن, وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل(

: )والذي نفسي بيِه لتلمرن بظتعروف, ولتنهون عن اظتنكر, أو ويقول 

                                        
(, برقم ُِِٕ/النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابب بياف كوف النهي عن ا١تنكر من اإلٯتاف, )( صحيح مسلم بشرح ُ)

(ٕٖ.) 
ـ, ىو ا٠تالف بشر, ِ) ـ, كبضم ا٠تاء كىو ٚتع خلف إبسكاف البل ( خلوؼ: معٌت ٗتلف ٖتدث كىو بضم البل

ـ فهو ا٠تالف ٓتَت. صحيح مسلم بشرح النوكم, )  (.ِِِِ/كأما بفتح البل
(, برقم ُِِِ/شرح النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابب بياف كوف النهي عن ا١تنكر من اإلٯتاف, )( صحيح مسلم بّ) 

(َٖ.) 
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 ِِِ 

 .ُ()ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عذاًب, مث تِعونو فل يستجاب لكم( 

                                        
جاء ُب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر,  ( اٟتديث: ركاه الًتمذم بشرح التحفة, كتاب الفنت, ابب ماُ) 

و األلباين ُب (. كحسنُِّٕٔبرقم ) (ِّٗٓ/(, كاإلمـا أٛتد ُب مسنده, )ِِٗٓ(, برقم )َّٗ/ٔ)
 (.ْٕٗٔ(, برقم )ٖٗ-ٕٗ/ٔ) صحيح اٞتامع الصغَت,
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 ِِّ 

  عبِ هللاأمهية اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر عنِ الشيخ  -ج
األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كاجباف من أعظم كاجبات الشريعة 
اإلسبلمية كآكدىا, كفرضاف الزماف ال ٭تل تركهما كالتخلي عنهما, 
كاالستقراء الصحيح لنصوص الكتاب كالسنة دؿ على أف الشريعة جاءت 

 ,بلكآج بللتحقيق مصاّب العباد ُب اٟتياة كا١تعاد, كدرء ا١تفاسد عنهم عاج
 كمن ٍب تتحقق ٢تم طرؽ السعادة الدنيوية كاألخركية. 

بن ٛتيد أب٫تية األمر اب١تعركؼ كالنهي عن  عبد هللاكقد شعر الشيخ 
ا١تنكر كأف األمة ُب عهد استقامتها ك٘تسكها ابلسنن, ال تطيق أف ترل 
معاين العصياف كمظاىره تتفشى بُت ٣تتمعاهتا, كأنو مىت غضت األمة 

استغرؽ ُب غيو, كٓب يناجر عن معصيتو فأسرع الفساد  الطرؼ عن العاصي
 إٔب جسد األمة اإلسبلمية, كغاهتا مظاىر التفسخ كاال٨تبلؿ. 

ال شك أف األمر ": بلبن ٛتيد ىذه األ٫تية قائ عبد هللاكيوضح الشيخ 
كالنهي عن ا١تنكر من أىم كاجبات الدين, بل ىو من آكد األصوؿ 

ال يقـو بناء اإلسبلـ إال  بعضهم ابألركاف اليت اإلسبلمية كأكجبها, كقد أٟتقو
 .(ُ)", حىت أهنم لشدة اىتمامهم بو, يذكركنو ُب كتب العقائد كالتوحيدعليها

                                        
 (. ّٓ-ّْ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِْ 

بن ٛتيد إٔب إرساء دعائم بناء اجملتمع  عبد هللاكقد ىدؼ الشيخ 
ا١تسلم اليت تكوف العقيدة الصحيحة ىي قواعده ا١تتينة ا١تتمثلة ُب سلوكيات 

ات ا١تنضوين ٖتت لواءه من أبناء ىذه الببلد ا١تباركة, يتعاكنوف كأخبلقي
كيتعاضدكف كيتواصوف اب٠تَت كأساسو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 
كىو ما يتضح معناه من خبلؿ خطابو ا١توجو لوالة األمر عن شعَتة األمر 

ا ما سبق بقولو:  أف  كغَت خاؼ عليكم:"اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر مؤكدن
األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, ىو قواـ الدين, كأف قواـ ا١تلك كالدكلة 
ىو التمسك ابلدين, فإف الناس مىت جهلوا دينهم أضاعوا حق هللا كحقوؽ 
عباده, كٚتهور الناس اليـو ُب كفة أىل العلم, ك٭تبوهنم ك٭تبوف كالهتم, 

 .(ُ)"كيوالوهنم كيدعوف ٢تم
د يشَت إٔب أ٫تية األمر اب١تعركؼ ليس على بن ٛتي عبد هللافالشيخ 

الواقع فحسب؛ بل يتعدل فضلو ليشمل الوالة العادلُت ٔتواالة ا١تؤمنُت 
كمؤازرهتم ٢تم ُب احملن كالشدائد, ٦تا يدؿ داللة كاضحة على الربكة اٟتاصلة 

-من تعايا جانب اٟتسبة كتكرًن القائمُت عليها كىو ما يشهد لو الواقع 
 . -بفضل هللا

                                        
 (. ّّ/ُٓ( ا١تصدر السابق, )ُ) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٓ 

األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ٫تا من أعظم ": (ُ)يقوؿ الشوكاين
عمد الدين؛ ألف هبما حصوؿ مصاّب األكٔب كاألخرل, فإف كاان قائمُت قاـ 
بقيامهما سائر األعمدة الدينية كا١تصاّب الدنيوية, كإف كاان غَت قائمُت ٓب 

 .(ِ)"يةيكثر االنتفاع بقياـ غَت٫تا من األمور الدينية كالدنيو 
فبل شك أف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر شعَتة عظيمة من 
شعائر الدين, كدعامة كاضحة من دعائم اجملتمع ا١تسلم, فهي قواـ للدين 
كعماده, كمن أجلها أرسل هللا الرسل كأناؿ الكتب كقد جعل هللا قياـ األمة 

يػٍرى أيمَّةو اإلسبلمية هبذه الشعَتة داللة على خَتيتها, فقاؿ تعأب: } كينتيٍم خى
, (ّ){أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى اًبهلل

هبذا الوصف كجعل أمتو مشاركة  كقد كصف هللا سبحانو كتعأب إمامها 
سيوؿى النَّيبَّ الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّ عنو: } -جل كعبل-لو ُب ىذه الفضيلة بقولو 

                                        
ـ ُ)  ىػ, نشأ نشأة علمية, ككٕب ُُّٕ( ىو: دمحم بن علي الشوكاين, مولده هبجرة شوكاف من ببلد خوالف اليمن عا

ىػ( انظر ترٚتتو: أعبلـ ا١تؤلفُت الايدية, عبد َُِٓبدر الطالع( توُب عـا القضاء, من مؤلفاتو: فتح القدير, ال
ـ الوجيو, )  (. ٖٓٗالسبل

 (. ْٓ, )ال ٬توز, للشوكاين ٬توز كما ( انظر: الرسائل السلفية, رسالة رفع الريبة عماِ)
 (.َُُ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٔ 

يًل أيىٍميريىيم اًبٍلمىٍعريكًؼ  ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة كىاإًل٧تًٍ األيمًٌيَّ الًَّذم ٬تًى
لُّ ٢تىيمي الطَّيًٌبىاًت كى٭تيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٠تٍىبىآًئثى   .(ُ) {كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمينكىًر كى٭تًي

ن ٛتيد ىذه ا١تكانة ُب مواضع عديدة ب عبد هللاكقد كضح الشيخ 
كفصل كل ما يتعلق ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من مسائل, فحث 

بن ٛتيد من  عبد هللاعليو كحذر من التهاكف بو, مع ما كاف عليو الشيخ 
قياـ هبذا الواجب كحرصو عليو أشد اٟترص, مع قوة ُب اٟتق, كحكمة كبعد 

ىم هللا  عليو, كالتذكَت لوالة األمر كمن كالٌ نظر, كتوجيو كإرشاد للقائمُت
أب٫تية التواصي ابٟتق كالتناىي عن ا١تنكرات. يقوؿ الشيخ  شؤكف أمة دمحم 

بُت "بن ٛتيد مبيننا مكانة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر:  عبد هللا
سبحانو أف ىذه األمة خَت األمم للناس, فهم أنفعهم ٢تم, كأعظمهم إحساانن 

كملوا كل خَت كنفع للناس أبمرىم اب١تعركؼ كهنيهم عن ا١تنكر,   مم, ألهنإليه
فهذه ا٠تَتية ال تثبت ٢تذه األمة إال إذا حافظت على ىذه األصوؿ الثبلثة, 
فإذا تركتها ٓب تكن ٢تا ىذه ا١تاية.. كقدـ األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر 

على كل الطاعات, ألهنما على اإلٯتاف ابهلل ُب الذكر مع أف اإلٯتاف مقدـ 

                                        
 (. ُٕٓ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٕ 

سياج اإلٯتاف كحفاظو, فكاف تقدٯتهما ُب الذكر موافقنا للمعهود عند الناس 
 .(ُ)"ُب جعل سياج كل شيء مقدمنا عليو

بن ٛتيد فيما سبق أف من أىم ٝتات اجملتمع  عبد هللايقرر الشيخ 
فبو ا٠تَت الفاضل ا١تتماسك أف يسود فيو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 

 تتحقق ٛتاية اجملتمع ا١تسلم من كل دخيل عليو.
كإذا ٓب يؤخذ على يد الظآب أكشك هللا أف يعمهم " بلٍب يضيف قائ

نىةه أىٍك بعذاب لقولو تعأب: } ًر الًَّذينى ٮتيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ فػىٍليىٍحذى
ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه{
 (ِ). 
عركؼ ١تن آكد قواعد األدَيف, كأعظم منافع اإلسبلـ, كإف األمر اب١ت

كىو مقاـ الرسل حيث يثقل صاحبو على الطباع كتنفر منو نفوس أىل 
. كمن ىنا (ّ)"اللذات, كيبغضو أىل ا٠تبلعة, بو ٖتيا السنن ك٘توت البدع

اثبر السلف الصاّب رضواف هللا عليهم على القياـ بوظيفة األمر اب١تعركؼ 
١تنكر, كٓب يبالوا ُب ذلك ٔتا ينشأ عنو من عود ا١تضرات عليهم كالنهي عن ا

ابلقتل فما دكنو, كمن أخذ ابلرخصة ُب ترؾ اإلنكار منهم بقصد الفرار 

                                        
 (. ُّٔبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
 (. ّٔ( سورة النور, اآلية )ِ)
 (.ِّ-ِْ/ُٓ( الدرر السنية, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٖ 

بدينو, أك ١تصلحة إخفاء نفسو, ما ٓب يكن ذلك سببنا لئلخبلؿ ٔتا ىو 
أعظم من ترؾ اإلنكار, فإف ارتكاب خَت الشرين أكؿ من ارتكاب شر٫تا, 

راجع ُب اٟتقيقة إٔب إعماؿ القاعدة ُب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن كىو 
 .(ُ)ا١تنكر

                                        
 (. ّٔٓ( انظر: هتذيب ا١توافقات, حملمد اٞتيااين, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٗ 

 اظتبحث اسأول
بن زتيِ العلمية يف بيان اسأمر بظتعروف  عبِ هللاجهود الشيخ 

 والنهي عن اظتنكر وأتصيل مسائلو
 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ لصفات وآداب احملتسب عبِ هللابيان الشيخ 

 صفات احملتسب:  -6
 لعل من أىم الصفات اليت ينبغي للمحتسب أف يتحلى هبا ما يلي: 

 اإلخلص:  -6
٬تب على اآلمر اب١تعركؼ كالناىي عن ا١تنكر أف ٮتلص عملو هلل تعأب, 

بن ٛتيد ُب رسالتو  عبد هللاحىت يثاب عليو كيؤجر كيقبل منو , كٓب يفت الشيخ 
ٖتقيق اإلخبلص هلل تعأب,  إٔب منسويب ا٢تيئات اب١تملكة أف يؤكد على أ٫تية

كحُت ٓب يرد بعملو "ككيف يناؿ احملتسب بربكة إخبلصو اٟتسنيُت, كمنها قولو: 
إال كجو هللا كالدار اآلخرة, فإف هللا ٭تفظو من أبس الصائلُت كا١تعتدين, كذلك 

 .(ُ)"بربكة إخبلصو كحسن مقصده كقوة توكلو على هللا

                                        
 (.ْٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِّ 

مو مكانة اإلخبلص ابلنسبة بن ٛتيد ُب كبل عبد هللايبُت الشيخ 
للمحتسب, فينشر هللا عليو رداء القبوؿ كعلم التوفيق, كيقذؼ لو ُب 

, كمبادرة إٔب قبوؿ قولو ابلسمع كالطاعة, فيحفظو هللا الالقلوب مهابة كإجبل
 تعأب من الشركر, كمن مكائد أىل الفجور.

بيو من كىو ُب تبينيو ١تا سبق يدرأ عن احملتسب ا١تخاكؼ اليت قد تص
عظيمنا  بلجراء إنكاره للمنكرات اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة, كيدفع عنو مدخ

يتخذه الشيطاف لَتد بو احملتسب عن إنكار ا١تنكر كىو ٗتويفو من العواقب 
ا١تًتتبة على اإلنكار, فإذا أمن احملتسب سواءن أكاف متطوعنا أـ مؤب, ككاف 

ال شكورا, حسنت نيتو, كاستقاـ ىدفو مرضاة هللا, ال يرجو من ا٠تلق جااءن ك 
 فعلو. 

 العلم:  -ب
العلم من أجل الصفات كأعبلىا مرتبة, كقد كصف هللا بو نفسو 

, كىو من أىم ما ٬تب (ُ){ذىًلكى عىآبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة اٍلعىاًياي الرًَّحيمي فقاؿ: }
 على احملتسب بعد اإلخبلص هلل تعأب.

د موضحنا مكانة العلم ُب حياة اآلمر بن ٛتي عبد هللايقوؿ الشيخ 
كيكوف احملتسب ذا علم اب١تنكرات الظاىرة,  "اب١تعركؼ كالناىي عن ا١تنكر: 

                                        
 (.ٔ( سورة السجدة, اآلية )ُ) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِّ 

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كما قاؿ تعأب: } نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٠تٍىٍَتً كى كىٍلتىكين مًٌ
, فدلت اآلية الكرٯتة على أنو (ُ)ًلحيوفى{كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميفٍ 

٬تب على ا١تسلمُت أف تقـو منهم طائفة بوظيفة الدعوة إٔب ا٠تَت, كتوجيو 
 .(ِ)"الناس, كعظتهم كتذكَتىم إٔب ما فيو صبلحهم كاستقامة دينهم

احملتسب ٤تيطنا  بن ٛتيد ابلعلم أف يكوف عبد هللآب يقصد الشيخ 
ا اب١تهم  كا٠تاصة؛ كإ٪تا سبلـ العامةّتميع أحكاـ اإل

ن
يكوف احملتسب عا١ت

كعلم اب١تنكرات "الذم يعينو على أداء كاجباتو, كىو ما عرب عنو بقولو: 
 فبل يكوف عمل احملتسب أك الداعي صاٟتنا ما ٓب يكن بعلم كفقو.  "الظاىرة

ا ٔتا أيمر بو كينهى عنو, "قاؿ النوكم: 
ن
إ٪تا أيمر كينهى من كاف عا١ت

ابختبلؼ الشيء, فإف كاف من الواجبات الظاىرة كاحملرمات كذلك ٮتتلف 
ا١تشهورة كالصبلة كالصياـ كالاان كا٠تمر ك٨توىا.. فكل ا١تسلمُت علماء هبا, 
كإف كاف من دقائق األفعاؿ كاألقواؿ ك٦تا يتعلق ابالجتهاد ٓب يكن للعواـ مدخل 

 . (ّ)"فيو, كال ٢تم إنكاره بل ذلك للعلماء

                                        
 (.َُْ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (.َُٗبن ٛتيد, ) عبد هللاة رسائل الشيخ ( ٣تموعِ)
 (.ِِّ/( صحيح مسلم بشرح النوكم, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِّ 

 الصِق:  -ج
بن ٛتيد ُب رسائلو  عبد هللاالصفة كثَتنا ما أشار ٢تا الشيخ  كىذه

كمؤلفاتو, لكنها ُب جانب العلماء كاحملتسبُت آكد, فالصدؽ مع هللا يورث 
الطمأنينة ُب النفوس كا٢تدكء كراحة الباؿ, كأدرؾ من خبلؿ ٦تارستو للحسبة 

كالغاك مدل أ٫تيتها ُب بناء جسد األمة اإلسبلمية ا١تتصدع جراء الفنت 
ا١تستمر عليها, إذ ال شك أف الناس ٖتب الصادؽ, كتلمس منو ا٠تَت كالعفة 
كالنااىة, فتتقبل منو كبلمو كإرشاده دكف تردد أك تعثر, فيكوف اآلمر 

كىالًَّذم جىاء اب١تعركؼ صادقنا مع هللا ُب دعوتو كٚتيع شأنو, قاؿ تعأب: }
ٍدًؽ كىصىدَّؽى ًبًو أيٍكلىًئكى ىيمي ا  .(ُ){ٍلميتػَّقيوفى اًبلصًٌ

 : التلسي بلنيب  -د
كىذه الصفة من األصوؿ ا١تهمة للقائم ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن 

بن ٛتيد ا١تعنيُت من أىل العلم  عبد هللااليت حث عليها الشيخ  ا١تنكر,
لقد كاف " :دكف أدىن نقصاف ك٦تا قالو بلكاالحتساب على أ٫تية اإلتياف بو كام

أسوة حسنة فعلى ىذا جرت سنة كاألنبياء كا١ترسلُت  لكم ُب رسوؿ هللا 
كالسلف الصاّب رضواف هللا عليهم بدعوة الناس إٔب ا٠تَت, كإرشادىم إٔب طريق 

                                        
 (. ّّ( سورة الامر, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّّ 

 .(ُ)"ا٢تدل ابٞتد كاالجتهاد كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر
بن ٛتيد أف ال قياـ بواجب  عبد هللايقرر الشيخ  من خبلؿ ما سبق

إذ ىو القدكة  كالنهي عن ا١تنكر إال ابلتأسي الكامل بو األمر اب١تعركؼ 
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ هللا كاألسوة اٟتسنة ُب كل شيء, كما قاؿ تعأب: }

, كأكٔب (ِ)أيٍسوىةه حىسىنىةه لًٌمىن كىافى يػىٍرجيو اَّللَّى كىاٍليػىٍوـى اآلًخرى كىذىكىرى اَّللَّى كىًثَتنا{
و اتباعىم الدعاة إٔب هللا؛ ألهنم يدعوف الناس إٔب بو  قتداءالناس ابال

 بو فوجب أف يكونوا ىم السابقُت إٔب ذلك.  قتداءكاال
 الصرب:  -ى 

كىو خلق فاضل كرًنه, كىو قوة من قول النفس اليت هبا صبلح شأهنا 
كزكاهتا كقوامها؛ بل ىو من أىم ا١تهمات, السيما ُب جانب اآلمر اب١تعركؼ 

فىاٍصربٍ كىمىا صىبػىرى أيٍكليوا اٍلعىٍاـً } عا كجلابلصرب فقاؿ:  نبيو ك٢تذا أمر هللا 
أىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكفى مىا ييوعىديكفى ٓبٍى يػىٍلبػىثيوا ًإالَّ سىاعىةن  ًمنى الرُّسيًل كىال تىٍستػىٍعًجل ٢تَّيٍم كى

 .(ّ) {مًٌن نػَّهىارو بىبلغه فػىهىٍل يػيٍهلىكي ًإالَّ اٍلقىٍوـي اٍلفىاًسقيوفى 
بن ٛتيد أب٫تيتو كمدل حاجة القائمُت  عبد هللاكاستشعارنا من الشيخ 

                                        
 (.ّٕٔبن ٛتيد, رسالة بعنواف )كظيفة العلماء(, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
 (.ُِ( سورة األحااب, اآلية )ِ)
 (. ّٓحقاؼ, اآلية)( سورة األّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّْ 

على األمر كالنهي لو فقد سعى بكل ما أكٌب من كسيلة إٔب أتكيد ىذا ا٠تلق 
النبوم الفضيل, كحث احملتسبُت على التخلق بو كمن ذلك قولو ُب رسالتو 

كؼ كالنهي عن ا١تنكر: اٞتامعة الوافية ا١توجهة للقائمُت على ىيئات األمر اب١تعر 
غَت أف الناصح الداعي, كاآلمر الناىي, ينبغي أف يوطن نفسو على الصرب, كيثق "

ابلثواب من هللا عا كجل, كمن كثق ابلثواب من هللا, ٓب ٬تد مس األذل, كىاف 
 .(ُ)"عليو كل ما يبلقيو ُب سبيل ذلك

 أمر هللا": بلحديثو عن الصرب ُب موضع آخر قائ كيستطرد الشيخ
ابلصرب كقولو: للنيب  -كىم أئمة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر-الرسل 
 { ٍكىلًرىبًٌكى فىاٍصرب}(ِ) فافتتح آَيت اإلرساؿ إٔب ا٠تلق ابألمر ابإلنذار .

كختمها ابلصرب, كنفس اإلنذار أمر اب١تعركؼ كهني عن ا١تنكر, فعلم أنو 
 .(ّ)"٬تب بعد ذلك الصرب

 حسن اطتلق:  -و
ن الصفات ا١تطلوبة ُب القائم ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن كىو م

كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو{: }بقولو تعأب كاصفنا نبيو  بلا١تنكر عم
(ْ). 

                                        
 (.ْٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)
 (. ٕ( سورة ا١تدثر, اآلية )ِ)
 (.ُِّبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا  ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ّ)
 (.ْ( سورة القلم, اآلية )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

ُب اٟتث على التخلق ابألخبلؽ اٟتميدة كثَتة معلومة  كاألحاديث عنو 
منا إ: ). كقولو (ُ)(إن من خياركم أحسنكم أخلقًا: )كمنها: قولو 

 .(ِ) (بعثت سأدتم مكارم اسأخلق
كحسن ا٠تلق كما يقوؿ ابن القيم يقـو على أركاف أربعة ال يتصور 

 قياـ ساقو إالٌ عليها كىي: الصرب, كالعفة, كالشجاعة, كالعدؿ. 
فالدين كلو خلق. فمن زاد عليك ُب ا٠تلق: زاد عليك ُب الدين, 

 .(ّ)كمنشأ ٚتيع األخبلؽ الفاضلة من ىذه األربعة 
 اللُت  -ز

بن ٛتيد ُب بياف ما يكوف عليو احملتسب ُب  عبد هللاك٦تا قالو الشيخ 
ينبغي للداعي أف يكوف قولو للناس ليننا, ككجهو منبسطنا "أمره كهنيو قولو: 

طلقنا, فإف تليُت القوؿ ٦تا يكسر عناد الطغاة , فالداعي أَين كانت منالتو 
وسى كىاركف... كقد أمر٫تا هللا كأَين كاف عقلو كعلمو ليس أبفضل من م

, كيقوؿ تبارؾ  (ْ){لَّيًٌننا لَّعىلَّوي يػىتىذىكَّري أىٍك ٮتىٍشىى الفػىقيوال لىوي قػىوٍ ابللُت ُب قولو: }
فىًبمىا رىٍٛتىةو مًٌنى هللا لًنتى ٢تىيٍم كىلىٍو كينتى فىظِّا : }كتعأب ُب حق سيد ا١ترسلُت 

                                        
 (. ّٗٓٓ)برقم ( ِٗٓ/ٕ) ,( البخارم مع الفتح كتاب ا١تناقب ابب صفة النيب ُ)
 (. ٕٓص)( ْٓين ُب السلسلة الصحيحة برقم )(, كصححو األلبإِّ)برقم  ( ركاه البخارم ُب األدب ا١تفرد,ِ)
 ( بتصرؼ. َّٖ-َِّٕ/( مدارج السالكُت, البن القيم , )ّ)
 (.ْْ( سورة طو, اآلية)ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٔ 

حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ُب  غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمنٍ 
بُّ اٍلميتػىوىكًًٌلُتى   .(ُ){األىٍمًر فىًإذىا عىاىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى هللا ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي

ذلك أف ا١تقصود من الدعوة تبليغ شرائع هللا إٔب ا٠تلق كال يتم ذلك 
 .(ِ)"كسكنت نفوسهم لديو إال إذا مالت القلوب إٔب الداعي,

بن ٛتيد أف الداعية أبخبلقو اٟتميدة  عبد هللا٦تا سبق يؤكد الشيخ 
كحسن قيامو هبا, يستطيع أف يؤثر ُب الناس أتثَتنا ابلغنا, كأف ٭تيل ٤تبة 
ا١تعصية إٔب بغض كابتعاد عنها ألف النفوس ٣تبولة على ٤تبة ا١تسلم ا٠تلوؽ 

 األديب األريب. 
 الرفق:  -ح
بد لآلمر اب١تعركؼ كالناىي عن ا١تنكر أف يكوف رفيقنا ُب احتسابو  ال

 -ما أمكنو ذلك؛ ألف صفة الرفق من الصفات اٟتميدة احملببة إٔب ا٠تالق 
إن هللا رفيق حيب الرفق يف اسأمر كلو ويعطي عليو : )قاؿ  -جل كعبل

                                        
 (.ُٗٓ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (َِٕبن ٛتيد, رسالة: الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٕ 

 إن الرفق ال يكون يفقولو: ) , كصح عنو (ُ)(ما ال يعطي على العنف
 .(ِ)(شيء إال زانو, وال ينزع من شيء إال شانو

فاإلنساف بطبعو ٭تب اإلحساف إليو, كيكره أم إساءة قد تصدر إليو 
مهما كانت دكافعها أك مربراهتا, فهو يقبل من الرفق ما ال يقبل من طريق 
العنف كالشدة, كالفظاظة كالغلظة تدعوه إٔب العاة ابإلٍب كاألنفة كاالستكبار 

عناده, كيستمر على معصيتو, كىو ماال يود احملتسب أف يصل فيصر على 
بن ٛتيد أبخذه للرفق ُب  عبد هللاإليو ُب تغيَته للمنكر, فقد عيرؼ الشيخ 

ٚتيع أمور دعوتو, فلم تصدر عنو أم زالت رغم كثرة من رد عليهم الشيخ 
أك بُت ٢تم خطأ ما تبنوه أك اعتمدكا عليو, كىو منهج  بن ٛتيد عبد هللا

٭تتاج إليو الدعاة كطلبة العلم ُب تقييم أىل الالل كا٠تطأ كاإلشفاؽ عليهم, 
كمعاملتهم ابلرفق كتغليب حسن الظن ككف األذل عن ا١تسلمُت, فكاف ٦تا 

بن ٛتيد ُب أتكيد معاين الرفق كاٟترص عليها من قبل  عبد هللاالشيخ  وكجه
ينبغي للداعي أف ال " القائمُت على نصح ا١تسلمُت ا١تتبصرين أبحوا٢تم قولو:

                                        
 (. َِْٔ(, برقم )ْٔ/ُِألدب, ابب الرفق ُب األمر كلو, )( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب اُ)
برقم  (ُُُ/ُٔ) الرفق, لابب فض( أخرجو مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم,كتاب الرب كالصلة كاآلداب, ِ)

(ِْٓٗ.) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٖ 

يعنف أحدن, أك يعلن لو ابلفضيحة, كيشهر ابٝتو على رؤكس, فإف ذلك 
 .(ُ)"أبلغ ُب قبوؿ الدعوة, كأحرل إٔب االستجابة كاالنصياع

فالرفق سبيل األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر؛ ك٢تذا قيل: ليكن 
قة األمر أمرؾ اب١تعركؼ معركفان, كهنيك عن ا١تنكر غَت منكر كىذه حقي

 .(ِ)..كالنهي
بن ٛتيد حقيقة  عبد هللامن خبلؿ السياؽ السابق يقرر الشيخ 

االحتساب ا١تثمر كىو: الذم ٬تعل احملتسب عليو ينقاد ١تا ييطلب منو من 
فعل أك ترؾ, بسرعة االستجابة, كفضيلة االنصياع كىو يدؿ على مكانة 

 الرفق ُب حياة احملتسبُت كفضيلتو. 
 عاملة: العِل يف اظت -ط

أك كا١تقصود هبذا األدب ٖتقيق العدؿ ا١تساكاة بُت الناس دكف ٤تاابة 
, أك تعاظمت مكانتو , ألف كإب اٟتسبة إ٪تا مداىنة ألحد مهما بلغت منالتو

نٌصب إلزالة ا١تنكرات كٗتليص اجملتمع من شركرىا كأخطارىا, كالعدؿ 
اَّللَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ  }ًإفَّ : بقولو تعأب ُب ٤تكم التنايل بلمطلب ضركرم عم

كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاء ًذم اٍلقيٍرىبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم 

                                        
 (.ُُّبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
 (.ُٕا١تنكر, البن تيمية, ) ( انظر: رسالة األمر اب١تعركؼ كالنهي عنِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٗ 

لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى{
كما   -كال يقصد من ذلك أف ال نناؿ الناس مناز٢تم  ,(ُ)

بل تطبيق أحكاـ ُب الصفة ا٠تامسة من صفات احملتسب,  -سيمر بنا 
, كمن ىذا م دكف تفريق أك مفاضلةالشريعة اإلسبلمية على الناس ٚتعيه

بن ٛتيد أف بعض القائمُت على األمر  عبد هللاا١تنطلق شعر الشيخ 
اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر قد يفرؽ ُب اٟتكم كالتعامل بُت شخص كآخر 

: بلفعة فوجههم قائألجل قرابة بينهما أك صداقة أك موافقة ُب مصلحة أك من
, كالساعي ُب ٖتصيل رضى هللا عا كجل: أف يعتٍت فينبغي لطالب اآلخرة"

, السيما كقد ذىب كالنهي عن ا١تنكر, فإف نفعو عظيمٔتقاـ األمر اب١تعركؼ 
معظمو... كإ٪تا األجر على قدر النصب, فبل يًتكو لصداقتو كمودتو, 

, فإف صداقتو كمودتو, لديو لوجاىة عنده, كدكاـ ا١تنالةكمداىنتو, كطلب ا
توجب عليو حرمة كحقنا, كمن حقو أف ينصحو كيهديو إٔب مصاّب آخرتو, 
كينقذه من مضارىا؛ كصديق اإلنساف ك٤تبو من سعى ُب عمارة آخرتو كإف 

 .(ِ)"أدل ذلك إٔب نقص دنياه

                                        
 (.َٗ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (.ّْ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِْ 

بن ٛتيد ُب رسالتو ىذه أف احملتسب ٤تتاج إٔب  عبد هللايرل الشيخ 
االجتهاد قدر اإلمكاف ليحكم ابلعدؿ كاإلنصاؼ, كحقيقة توخي الصواب ك 

اإلخوة ُب هللا إ٪تا تقـو على ٤تبة ا٠تَت للغَت, كمنعو من مقارفة كارتكاب 
 الذنوب كا١تعاصي.

 إنزال الناس منازعتم:  -ي
بن ٛتيد شواىد كأمثلة   عبد هللاك٢تذه الصفة ُب الواقع العملي للشيخ 

ناز٢تم البلئقة هبم من حيث مكانتهم كثَتة, فقد كاف يناؿ الناس م
االجتماعية, فبل ريب أف الناصح ٮتاطب الناس ٚتيعنا كلكن الناس ٮتتلفوف 
ُب مراتبهم ْتسب ما تقتضيو ا١تصلحة كاٟتاجة, كليس معٌت ذلك مداىنتهم 
أك السكوت عنهم, بل أف مناصحتهم ىي من توقَتىم كحفظ مكانتهم؛ إذ 

النيل من صاحب ا١تكانة الرفيعة كقد حرص  أف الذنوب كا١تعاصي سببه ُب
بن ٛتيد ُب رسائلو لوالة األمر كأرابب الفكر كالقلم من أبناء  عبد هللاالشيخ 

ا١تسلمُت على ىذا ا٠تلق النبيل, فلم يغفل فيها أف يذكر جوانب ا٠تَتية 
ك٤تبة ا٠تَت كاٟتذر ٦تا يسخط هللا فيها, كمنها لبعض كالة األمر ُب ىذه 

فإنو ٓب يبق اآلف من ملوؾ اإلسبلـ, من "١تباركة ك٦تا جاء فيها قولو: الببلد ا
يؤمل فيهم النصرة للدين سول ىذه األسرة ا١تيمونة, كال تااؿ ىي: ٤تط 
أنظار العآب اإلسبلمي, كيف ال كأنتم ٛتاة اٟترمُت الشريفُت, كٛتاة قبلة 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِْ 

كانوا ٛتاة   ا١تسلمُت, ُب مشارؽ األرض كمغارهبا, كأسبلفكم األفاضل, ىم
 .(ُ)"الدين, كمنارنا ساطعنا لرفع راية التوحيد

بن ٛتيد كيف يتعامل مع الناس دكف ٕتاكز  عبد هللاأدرؾ الشيخ 
للحد أك مغاالة أك طرؽ ملتوية أك مثَتة للفتنة كالشر ُب اجملتمع, بل أكصل 
ما أراد, كخرج من حيا الكتماف كاجملاملة, إٔب العمل ابلنصح كاإلسهاـ ُب 

كىو ما ٖتقق  -اربة بوادر ا١تنكرات كٛتاية اجملتمعات ا١تسلمة من شركرىا ٤ت
 بن ٛتيد بفضل هللا.  عبد هللاللشيخ 

 تقِير اظتصاحل واظتفاسِ:  -ي
كىذا األصل من األصوؿ العظيمة اليت طلبها الشارع كحض عليها, 

ف ٮتيىفًٌفى ييرًيدي اَّللَّي أى كدلت عليو نصوص الكتاب كالسنة كمنها قولو تعأب: }
كيعد تقدير ا١تصاّب ك٘تيياىا كالقدرة على  (ِ)عىنكيٍم كىخيًلقى اإًلنسىافي ضىًعيفنا{

ا١توازنة بينها كبُت ا١تفاسد من أدؽ ا١تسائل ا١تتعلقة ابألمر اب١تعركؼ كالنهي 
ه كلما كاف ككلما كاف احملتسب أقدر على معرفة ذلك ك٘تييا  ,عن ا١تنكر

لب إ٪تا ىي ٞتمدار بعثة الرسل كإنااؿ الكتب  احتسابو أقول كأثبت؛ إذ
كأىم مصلحة ٭تققها العبد ىي: عبادة  , كدرء ا١تفاسد عنهم؛ا١تصاّب للعباد

                                        
 (.ِٗ/ُٓ( ا١تصدر السابق, )ُ)
 (. ِٖ( سورة النساء, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِْ 

هللا كحده ال شريك هللا كظهور دينو على ما سواه, كأضر ا١تفاسد كأبشعها 
 الشرؾ ابهلل, لذا كاف ضابط ا١تصلحة ىو شرع هللا ا١تطهر. 

بن ٛتيد منهجو على ىذا األصل العظيم,  عبد هللاكقد بٌت الشيخ 
اسد كطبقو كاقعنا ملموسنا, فإف بعض الدعاة قد يًتتب على احتسابو من ا١تف

 درجات:  أربع فإنكار ا١تنكرأكرب ٦تا قد ٬تلب من ا١تصاّب, 
 أف ياكؿ كٮتلفو ضده. اسأوىل: 
 أف يقل كإف ٓب ياؿ ّتملتو. الثانية: 
 .أف ٮتلفو ما ىو مثلوالثالثة: 
 أف ٮتلفو ما ىو شر منو. الرابعة: 

مشركعتاف, كالثالثة موضع اجتهاد, كالرابعة  ففالدرجتاف األكليا
 .(ُ)٤ترمة

ا لذلك ٧تده  عبد هللاكقد استوعب الشيخ  بن ٛتيد ىذه القواعد جيدن
ُب رسائلو كتعامبلتو يوازف بنظره الثاقب بُت ا١تصاّب كا١تفاسد, كمن ىذه 

بن ٛتيد ُب خطابو ألحد أعضاء ا٢تيئة  عبد هللاالشيخ  األمثلة ما أشار إليو
كعليو نفيدكم أف طبيعة الناس ٗتتلف فمن كاف السًت عليو يدفعو "كفيو: 

                                        
ـ ا١توقعُت, البن القيم, )ُ)  (.ّٔ/( إعبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّْ 

كيشجعو على التمادم ُب الفسوؽ كالفجور, فاألكٔب إظهار فعلتو لَتتدع ىو 
 .(ُ)"ا١تصلحة وكأمثالو عنها حسب ما تقتضي

ألمر كالنهي كإف كاف متضمننا لتحصيل فإف ا"قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا: 
مصلحة, كدفع مفسدة, فينظر ُب ا١تعارض لو, فإف كاف الذم يفوت من 
ا١تصاّب, أك ٭تصل من ا١تفاسد أكثر, ٓب يكن مأمورنا بو, بل يكوف ٤ترمنا إذا  
كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو, لكن اعتبار مقادير ا١تصاّب كا١تفاسد ىو 

 .(ِ)"ٔتيااف الشريعة

                                        
( مصدره: د. صاّب ىػََُْ/ٓ/ُٓبن ٛتيد لرئيس ىيئة البكَتية صادر بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)

 الفريح. نسخة موجودة لدل الباحث. 
 (. ُِٕ-ُِِٔ/( االستقامة, البن تيمية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْْ 

 ظتطلب الثاينا
 درجات اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر

 
من رأى منكم منكًرا فليغَته بيِه, فإن مل يستطع : )يقوؿ النيب 

 .(ُ)(فبلسانو, فإن مل يستطع فبقلبو, وذلك أضعف اإلميان
ىامنا ُب صفة تغيَت ا١تنكر, فحق ا١تغَت أف  بلفهذا اٟتديث يعترب أص
فيكسر آالت الباطل,  بلكاف أك فع  البو قو يغَته بكل كجو أمكنو زكالو 

كيريق ا١تنكر بنفسو, أك أيمر من يفعلو, كيناع ا١تغصوب كيردىا إٔب أصحاهبا 
بنفسو أك أبمره إذا أمكنو, كيرفق ُب التغيَت جهده ابٞتاىل, كبذم العاة 

 .(ِ)الظآب ا١تخوؼ شره؛ إذ ذلك أدعى إٔب قبوؿ قولو
د على أف يلتـا القائم ٔتهمة األمر بن ٛتي عبد هللاكقد حرص الشيخ 

اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر هبذه الدرجات الشرعية, كيسلك ُب إنكاره 
ا١تسلك الصحيح دكف ٛتاسة أك هتور, كمن تذكَت الشيخ إلخوانو احملتسبُت 

                                        
(, ُِٕ/ِ) كوف النهي عن ا١تنكر من اإلٯتاف,  فابب بيا( ركاه مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم,كتاب اإلٯتاف, ُ)

 (. ٖٕبرقم )
  .(َِِِ/( ا١تصدر السابق, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٓ 

كمراتبو ثبلث, ابليد, كاللساف, كالقلب, كاثلثها "أب٫تية ىذه ا١تراتب قولو: 
؛ فعد  .(ُ) "ـ إنكار ا١تنكر ابلقلب, دليل على ذىاب اإلٯتافأضعفها إٯتاانن

بن ٛتيد بعض مسائل اإلنكار القليب فيقوؿ:  عبد هللاكيبُت الشيخ 
كاإلنكار ابلقلب: فرض على كل كاحد, ألنو مستطاع للجميع, كىو بغض "

ا١تنكر, ككراىيتو, كمفارقة أىلو عند العجا عن إنكاره ابليد, كاللساف, لقوؿ 
تًنىا فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم حىىتَّ } نو كتعأبسبحاهللا  كىًإذىا رىأىٍيتى الًَّذينى ٮتىيوضيوفى ُب آَيى

ٮتىيوضيوٍا ُب حىًديثو غىٍَتًًه كىًإمَّا يينًسيػىنَّكى الشٍَّيطىافي فىبلى تػىٍقعيٍد بػىٍعدى الذًٌٍكرىل مىعى 
 .(ِ)اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمُتى{

ًت هللا كىقىٍد نػىاَّؿى عىلى كقاؿ تعأب: } ٍعتيٍم آَيى ٍيكيٍم ُب اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
ييكىفىري هًبىا كىييٍستػىٍهاىأي هًبىا فىبلى تػىٍقعيديكٍا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوٍا ُب حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم 

اًفرًينى ُب جىهىنَّمى ٚتىً  اًمعي اٍلمينىاًفًقُتى كىاٍلكى ثٍػليهيٍم ًإفَّ اَّللَّى جى يعنا{ًإذنا مًٌ
(ّ). 

كيدخل ُب ذلك الشرؾ, كالكفر, كأعياد ا١تشركُت, كاالجتماع على 
 .(ْ)"شرب ا٠تمور, كالتدخُت, كاألغاين كأشباه ذلك من ا١تنكرات

                                        
 (.ّّ/ ُٓ( الدرر السنية, )ُ)
ـ, اآلية )ِ)  (. ٖٔ( سورة األنعا
 (.َُْ( سورة النساء, اآلية )ّ)
 (.ُّْ/ُٔ( الدرر السنية, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٔ 

كقد أٚتع ا١تسلموف على أف ا١تنكر كاجب تغيَته على كل من قدر 
, فإف عليو, كأنو إذا ٓب يلحقو ُب تغيَته إال اللـو الذم ال يتعدل إٔب األذل

ذلك ال ٬تب أف ٯتنعو من تغيَته بيده؛ فإف ٓب يقدر فبقلبو؛ ليس عليو أكثر 
من ذلك؛ كإذا أنكره بقلبو فقد أدل ما عليو, إذا ٓب يستطع سول ذلك؛ 

ُب أتكيد األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كثَتة,  كاألحاديث عن النيب 
 .(ُ)كلكنها مقيدة ابالستطاعة
فإن مل ) :فقولو "معٌت اإلنكار ابلقلب بقولو:  كيبُت اإلماـ النوكم

فليكرىو بقلبو, كليس ذلك إبزالة كتغيَت ا١تنكر,  :( معناهيستطع فبقلبو
 .(ِ)"كلكنو الذم كسعو

كفيو دليل على أف من ٓب ينكر "قاؿ الذىيب ُب بيانو للحديث: 
التوجو ا١تعاصي بقلبو, كال يود زكا٢تا, فإنو عدًن اإلٯتاف, كمن جهاد القلب 

 .(ّ)"إٔب هللا تعأب ُب أف ٯتحق الباطل كأىلو أك أف يصلحهم

                                        
 (.ُّْ( اإلٚتاع, البن عبد الرب, )ُ)
 (.َِِِ/( صحيح مسلم بشرح النوكم, )ِ)
 (. ُٖٕ( الكبائر, للحافظ الذىيب, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٕ 

 اظتطلب الثالث
بن زتيِ للقائمُت على اسأمر بظتعروف  عبِ هللاوصااي الشيخ 

 والنهي عن اظتنكر
 

بن ٛتيد على أف يكوف القائموف على  عبد هللاحرصنا من الشيخ 
َت دعاة للحق كالرب, فإنو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر قدكة حسنة, كخ

ٓب يدع فرصة أك مناسبة إال كذكرىم ببعض الوصاَي ا٢تامة ليستفيدكا منها ُب 
 طريقهم كمن أ٫تها ما يلي: 

 الًتفع عن السعي خلف الغاايت واضتظوظ الشخصية:  -6
فيكوف كله ال ىم لو إال السعي كراء "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

 .(ُ)"اإل٢تنكاف ُب ذلك معصية الغاَيت الشخصية, كلو  
بن ٛتيد أف ترفع اآلمر اب١تعركؼ كالناىي عن  عبد هللايرل الشيخ 

ا١تنكر عن حظوظ نفسو كشهواهتا, ٬تعلو أقرب لقلوب الناس ك٢تدايتهم, 
مهمنا من  بلفالورع كالتعفف عما ُب أيدم الناس كفق رؤية الشيخ تعد عام

 ن الداعي. عوامل التأثَت على اآلخرين كقبو٢تم م

                                        
 (. ُٓٗلماء, )( ٣تموعة رسائل الشيخ عبد هلل بن ٛتيد, رسالة موجهة للعُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٖ 

ذلك أف القلب إذا كاف سليمنا ليس فيو إال ٤تبة هللا ك٤تبة ما ٭تبو هللا 
كخشية هللا كخشية الوقوع فيما يكرىو صلحت حركات اٞتوارح كلها, كنشأ 
عن ذلك اجتناب احملرمات كلها كتوقي الشبهات حذرنا من الوقوع ُب 

ا قد استؤب عليو  ا٢تول كطلب ما ٭تبو  اعاتباحملرمات, كإف كاف القلب فاسدن
 .(ُ)كلو كره هللا فسدت حركات اٞتوارح كلها

 الشجاعة واصترأة يف اضتق:  -4
كال يهاب "بن ٛتيد ُب رسالتو إلخوانو احملتسبُت  عبد هللايقوؿ الشيخ 

من ينكر عليو الرتفاع مرتبتو؛ فإف هللا تعأب قاؿ: }كىلىيىنصيرىفَّ اَّللَّي مىن يىنصيريهي 
كيقوؿ }كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّ  ,(ِ) لىقىًومّّ عىاًياه{ًإفَّ اَّللَّى 

 . (ّ) "اَّللَّى لىمىعى اٍلميٍحًسًنُتى{.........
بن ٛتيد يذكر القائمُت على األمر اب١تعركؼ كالنهي  عبد هللافالشيخ 

ف احملتسب رٔتا صادؼ عن ا١تنكر أب٫تية الصدع ابٟتق ُب كجو ا١تنكرات, أل
ُب إنكاره ذا منعة أك سلطاف, فتمنعو مهابة ملكو أك جربكتو من اإلنكار 
عليو, فيقدـ رضى ا١تخلوؽ كسبلمة نفسو على مرضاة هللا تعأب كطلب ما 

                                        
ـ كاٟتكم, البن رجب اٟتنبلي, )ُ)  .(ّٕ( جامع العلو
 (.َْ) ( سورة اٟتج جاء من اآليةِ)
 (.ّْ/ُٓ( كانظر: نص الرسالة ُب الدرر السنية, )ٗٔ) ( سورة العنكبوت, اآليةّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٗ 

 عنده من النعيم ا١تقيم. 
 بلفيكوف القائم ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ُب أمره كهنيو ٦تتث

كىًمنى النَّاًس مىن يىٍشرًم نػىٍفسىوي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت هللا كىاَّللَّي أب: }لقوؿ هللا تع
 .(ُ) {رىؤيكؼه اًبٍلًعبىادً 

                                        
 (.َِٕ( سورة البقرة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٓ 

 اظتبحث الثاين
بن زتيِ العملية يف حتقيق اسأمر  عبِ هللاجهود الشيخ 

 بظتعروف والنهي عن اظتنكر وحفظ اجملتمع
 

 التمهيِ
٬توز  -قوٕب أك عملي-عل احملتسب عليو: ىو كل إنساف يباشر أم ف

أك ٬تب ُب االحتساب, إما بًتؾ للقياـ اب١تعركؼ, أك إبتيانو للمنكر كيطلق 
 .(ُ)عليو: احملتسب عليو

كشركطو: أف يكوف بصفة يصَت الفعل ا١تمنوع منو ُب حقو منكرنا, 
كإف ٓب يكن معصية ٭تاسب عليها دَينة, كأقل ما يكفي ُب ذلك أف يكوف 

.. كعليو ف  .(ِ)أك جهل ط فيو بلوغ كال عقل كال عدـ نسيافبل يشًت إنساانن
بن ٛتيد من العلماء القبلئل الذين كقفوا ُب  عبد هللالقد كاف الشيخ 

كجو الباطل, كٓب ٯتنعهم مانع من منازلتو كىدـ بنيانو من األساس, فكاف 
ة رٛتو هللا جريئنا ُب اٟتق, ال ٮتاؼ ُب هللا لومة الئم, يدعو ابٟتكمة كا١توعظ

                                        
ـ, لعبد الرحيم ا١تغذكم, )ُ)  (. ٕٔ( اٟتسبة ُب اإلسبل
ـ الدين, للغاإب, )( إحِ)  (.ِّٓٓ/ياء علو

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

اٟتسنة, لكن مىت تطلب األمر صراحة كصرامة كقوة فحسبك بو, ك٢تذا كاف 
الكثَتكف من العلماء كطلبة العلم أيتوف إليو كٮتربكنو ببعض ا١تنكرات, 
فسرعاف ما يقـو الشيخ مباشرةن بدكره ُب مكاتبة اٞتهات ا١تعنية, كمناصحة 

تطاع أف يكسب ثقة األفراد حىت تتم إزالة ا١تنكر, كهبذا األسلوب الفريد اس
 اٞتميع, كأحبو الناس حكامنا ك٤تكومُت, لنااىتو كغَتتو على اٟتق. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٓ 

 اظتطلب اسأول
غتاالت اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر اظتتعلقة بسأشخاص 

 بن زتيِ عبِ هللاعنِ الشيخ 
 

 بن زتيِ يف االحتساب على الوالة:  عبِ هللاجهود الشيخ  -6
بن ٛتيد ُب ٣تاؿ األمر اب١تعركؼ كالنهي  عبد هللابرزت جهود الشيخ 

: بقوؿ النيب  بلعن ا١تنكر كالنصح لوالة األمر داخل الببلد كخارجها عم
م أن تعبِوه وال إن هللا يرضى لكم ثلاًث, ويكره لكم ثلاًث: فَتضى لك)

, وأن تعتصموا حببل هللا رتيًعا وال تفرقوا, وأن تناصحوا تشركوا بو شيًلا
 .(ُ)(هللا أمركم...من واله 

ا ُب القياـ بواجب النصح  ابن ٛتيد ال أيلو  عبد هللافكاف الشيخ  جهدن
كالتوجيو كاإلرشاد ١تن كاله هللا أمور ا١تسلمُت, مقتفينا ُب ذلك هنج سلف 
األمة الصاٟتُت, سائر على ا١تنهج القوًن ُب سبيل تذكَتىم كإعانتهم على ما 

د تعددت جوانب االحتساب عند الشيخ هللا من أمر ىذه األمة, كق مكالى
بن ٛتيد لتشمل موضوعات كجوانب عديدة هتم ا١تسلمُت حكامنا  عبد هللا

                                        
( جاء من حديث, أخرجو مسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب: األقضية, ابب النهي عن كثرة ا١تسائل من ُ)

 (. ُُٕٓ)برقم ( ُّٕ/ُِ, )ةغَت حاج

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

ا لتبيُت اٟتق, كقمع الباطل, فوجد ذلك العمل  ك٤تكومُت, فلم يدخر جهدن
صداه الواسع على نطاؽ كاسع كالقى تذكَته كدعوتو لوالة األمر ُب ىذه 

, بل كموضع تقدير كإعجاب. الببلد ا١تباركة مباركة كاستح  ساانن
بن ٛتيد أب٫تية العقيدة ُب حياة اجملتمع  عبد هللاكإٯتاانن من الشيخ 

ا١تسلم, أكالىا مايد عناية كاىتماـ, كحرص على أتصيلها كالدفاع عنها 
بن ٛتيد ليغفل الدكر  عبد هللاكتوضيحها للقاصي كالداين, كٓب يكن الشيخ 

يح ا١تعتقدات كا١تفاىيم ا٠تاطئة كاليت قد يعتقدىا البارز لوالة األمور ُب تصح
ا منهم عن الدين اٟتق, كال سبيل إٔب زكا٢تا كإنكارىا إال  بلالبعض جه كبعدن

بوازع السلطاف الصاّب اٟتريص على منفعة أمتو ككطنو, ك٦تا جاء ُب رسالة 
بن ٛتيد ٞتبللة ا١تلك عبد العايا يستحثو تعيُت من يقـو  عبد هللاللشيخ 

همة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كإلااـ كل من خالف أمرنا معلومنا ٔت
من الدين, أك تلبس اب١تعاصي كا١تنكرات ابلرجوع إٔب رحاب السنة ا١تطهرة 

فيتعُت على اإلماـ كفقو هللا أف أيمر النواب أبف يقوموا "كلو ابلقوة قولو: 
ابلطاعة, حىت تظهر طاعة هللا  على من رأكه اتركنا لؤلمر قيامنا اتمنا, كيلاموه

ُب ا١تسلمُت, كٯتتازكف بذلك عمن خالفهم ُب الدين من أىل  كرسولو 
اٞتفاء كالغفلة كاإلعراض, كلقد أفلح من كاف هلل ٤تياه ك٦تاتو, كخاؼ هللا ُب 
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 ِْٓ 

 .(ُ)"الناس كٓب ٮتف الناس ُب هللا
شد بن ٛتيد كاف من أ عبد هللايوضح نص الرسالة السابقة أف الشيخ 

الغيورين على العقيدة الصحيحة, كساىم كالة األمر ُب ىذه الببلد ا١تباركة بقمع 
البدع كا٠ترافات, فكانوا يبادركف حاؿ كصوؿ الرسائل إٔب تغيَت ا١تنكرات كقت 
ٝتاعهم أك إخبارىم هبا, فكاف ذلك من توفيق هللا للعلماء العاملُت أمثاؿ 

كالة األمر من يهبوف لنصرة العقيدة بن ٛتيد أف قيض ٢تم من  عبد هللاالشيخ 
 اٟتقة اب١تبادرة اٞتادة, كالتغيَت الفورم للمنكرات.

 بن زتيِ يف االحتساب على العلماء:  عبِ هللاجهود الشيخ  -4
 االحتساب على العلماء:  -أ 

ا١تقصود ابلعلماء: ىم العا١توف بشرع هللا, كا١تتفقهوف ُب الدين, 
عليهم  -نة, فهم كرثة األنبياء, كاألنبياء كالعاملوف هبدم الكتاب كالس

كانوا ىم دعاة هللا ُب أرضو يبلغوف دينو, كأيمركف اب١تعركؼ   -السبلـ 
الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ األيمًٌيَّ الًَّذم كينهوف عن ا١تنكر, قاؿ تعأب: }

ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة كىاإلً  يًل أيىٍميريىيم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن ٬تًى ٧تًٍ

                                        
ىػ(. ُّٖٓ/َُ/ِّبن ٛتيد ٞتبللة ا١تلك عبد العايا, صادر بتاريخ ) عبد هللا( خطاب موجو من الشيخ ُ)

 دره: د. أٛتد بن ٛتيد. مص
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 ِٓٓ 

لُّ ٢تىيمي الطَّيًٌبىاًت كى٭تيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٠تٍىبىآًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم  اٍلمينكىًر كى٭تًي
اتػَّبػىعيوٍا النُّورى كىاألىٍغبلىؿى الَّيًت كىانىٍت عىلىٍيًهٍم فىالًَّذينى آمىنيوٍا ًبًو كىعىاَّريكهي كىنىصىريكهي كى 

 .(ُ){الًَّذمى أيناًؿى مىعىوي أيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 
كا١تشركع ُب االحتساب على العلماء ىو التلطف معهم, كإظهار كجو 
اٟتق فيما أعوز بعضهم فهمو, أك ٗتلفوا عن تطبيقو كٖتقيقو, كلكن أبسلوب 

انة أحد منهم, كقد مؤدب, فبل تعنيف كال تشهَت, كال تنقص من قيمة كمك
بن ٛتيد بواجبو ٕتاه علماء األمة, كٓب يقتصر ُب ذلك  عبد هللاقاـ الشيخ 

النصح كالتوجيو على ا١تستول احمللي فحسب بل تعداه ليصل إٔب علماء 
 ا١تسلمُت ُب أ٨تاء األرض كمن ٪تاذج ىذا التطبيق ما يلي: 

 إنكاره على من جعل وصول أعمال الرب لألموات بِعة:  -ُ
كُب ىذا الرد بُت الشيخ عبد هلل بن ٛتيد مسلك من جعل األضحية 

غَت مشركع كساؽ ُب ذلك األدلة على مشركعيتو, بل كنبو  بلعن ا١تيت عم
الشيخ رٛتو هللا ُب جوابو على حرمة التناقض كالعبارات البشعة ُب حق 

 .(ِ)وء أدب ُب اللفظ, كخطأ ُب ا١تعٌتأفاضل العلماء, كعدىا س

                                        
 (. ُٕٓ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)
 (. ْ-ّبن ٤تمود, للشيخ عبد هلل بن ٛتيد, ) أكىـا( انظر: غاية ا١تقصود ُب التنبيو على ِ)
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 ِٓٔ 

ك٦تا يدعو إٔب األسف ىو أف "بن ٛتيد:  عبد هللالو الشيخ ك٦تا قا
بعض العلماء ال يااؿ شغلهم الشاغل إاثرة اجملادالت الفرعية ا٠تبلفية  
كاألضحية عن ا١تيت, ككصوؿ ثواب األعماؿ إٔب األموات, ُب حُت أف 

 .(ُ)"ا١تنع منهما قوؿ ضعيف ال يعبأ بو
 البئح اعتِي للفقراء بِإنكاره على القائلُت جبواز دفع ذتن ذ -4

 عن ذحبها: 
على القائلُت هبذا القوؿ, كفند األقاكيل  ٛتيدبن  عبد هللاأنكر الشيخ 

كالدعاكل اليت استندكا عليها, كأهنا ٤تض رأم ٓب تستند إٔب الكتاب كالسنة 
 كٓب يقل هبا أحد من التابعُت ٢تم إبحساف. 

كقو٢تم: ُب دفع "اإلفتاء(:  يقوؿ الشيخ رٛتو هللا ُب رسالتو: )ال َي ٞتنة
ا لفقراء ا١تسلمُت كا١تساكُت ٔتكة,  أٙتاف ا٢تدل أنو ٬توز دفع ٙتن الذابئح نقدن

.. كىي ٤تض رأم ٣ترد, ٥تالفة للكتاب كالسنة كالبقاع ا١تقدسة عمومان 
 .(ِ)"كإٚتاع األمة

استنكاره موافقة غتمع البحوث اإلسلمية مبصر على قانون  -3
  اسأحوال الشخصية:

                                        
 (.ُُِ-ُُُ( ا١تصدر السابق: )ُ)
ـ  -( كاتريخ )٤ترـ ِ, ُ( ٣تلة التوحيد ا١تصرية, )عدد ِ)  ىػ. ُّٔٗصفر( عا
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 ِٕٓ 

كذلك أف ٣تمع البحوث اإلسبلمية ابلقاىرة كافق على مشركع قانوف 
جديد لؤلحواؿ الشخصية يعطي الاكجة حق الطبلؽ من زكجها ُب حاؿ 

كأعضاء ٣تلس  (ُ)زكاجو أبخرل, ك٘تت موافقة شيخ األزىر عبد اٟتليم ٤تمود
 البحوث اإلسبلمية على القانوف.

ف بعث برسالة إٔب ٣تمع بن ٛتيد إال أ عبد هللافلم يسع الشيخ 
البحوث اإلسبلمية يبدم فيو النظرة الشرعية ١تثل ىذا القرار ا٠تطَت, كالذم 

على من تبعات تنفيذه, بل كشدد الشيخ  ٮتشى على األمة اإلسبلمية
كجوب كقوؼ العلماء ُب كجو ىذا القانوف كعدـ موافقتهم عليو ك٦تا جاء 

نوف اٞتائر كاألعضاء احملًتمُت؛ فإنو ١تخجل موافقتكم على ىذا القا"فيو: 
فهذا القانوف ٓب يقره شرع كال عقل, كمن أتمل أسرار الشريعة, كحكمها 
ّتعل الطبلؽ ُب يد الرجل دكف ا١ترأة علم يقيننا فساد ىذه القانوف.... فحق 
على شيخ األزىر أف يعيد النظر ُب موافقتو تلك, كٮتشى هللا كيتقيو كيعلن 

ربأ منو, كحق على العلماء العاملُت أف يتمسكوا فساد ىذا القانوف كيت
 وبتعاليم دينهم, موضحُت للناس حكمو كأحكامو متربئُت من كل ما ٮتالف

                                        
ىػ( فحفظ هبا القرآف ٍب دخل األزىر فدرس بو حىت الشهادة العا١تية, كاف ُِّٖأبو أٛتد عـا ) ( كلد ُب عابةُ)

ـ, دمحم خَت, َُُْ, الغاك الفكرم(, توُب عـا )دمحم ), من مؤلفاتو: لؤلكقاؼكزيرنا  ىػ( انظر: تتمة األعبل
(ُ/َِٕ-ُِٕ .) 
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 ِٖٓ 

 . (ُ)"كيناقضو
  (ِ)االحتساب على القضاة: -ب 

القضاء ُب اإلسبلـ كاليةه من الوالَيت, كليس كظيفة من كظائف  
جَتنا اب١تصطلح الفقهي, أ بلالدكلة. أم: أف القاضي ُب اإلسبلـ ليس عام

 كال موظفنا عمومينا اب١تصطلح اٟتديث.
 -أساسنا-كا١تقصود ابلوالية: مسؤكلية كاختصاص كٕب أمر ا١تسلمُت 

ُب ىذه الوالية إٔب  صبلحياتولذلك فيفوض بعض  بليفوضها إٔب من يراه أى
 .(ّ)٢تا بلمن يراه أى

و الشيخ دمحم بن ٛتيد ُب رسالة موجهة لشيخ عبد هللايقوؿ الشيخ  
ٔتا أين أعترب نفسي كواحد من أبنائكم, كأف الواجب " :بن إبراىيم رٛتو هللا

علينا ٚتيعنا التناصح, على ما فيو ا٠تَت كالصبلح العاـ, كالتعاكف على الرب 
كالتقول.., كغَت خاؼ عليكم مكانة القضاء ُب اإلسبلـ, كما عليو الناس 

                                        
ـ  اآلخرةٚتادل -( كاتريخ )ٚتادل األكؿٓٔ,) ( ٣تلة التوحيد ا١تصرية, عددُ)  ىػ(. ُّٔٗعا
( تنبيو: ليس ا١تقصود ابلقضاة ىنا مصطلح قضاء اٟتسبة كىي: اٟتكم بُت الناس ُب النوع الذم ال يتوقف على ِ)

اٟتقوؽ كا١تعونة على  ألـاالدعول, كقاعدتو كأصلو, ىو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, فموضوع اٟتسبة 
العـا , فاٟتسبة ٢تا ٣تاالهتا كميادينها الواسعة. انظر: القضاء كنظامو ُب الكتاب فيما يتعلق ابلنظـا  ااستيفائه

 (. ٕٓ-ٔٓكالسنة, لعبد الرٛتن اٟتميضي, )
 (.ّّ( انظر: حملات حوؿ القضاء ُب ا١تملكة, لعبد العايا آؿ الشيخ, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٓٗ 

؛ فإعطاؤه العناية الكاملة من   كل الوجوه.. لذا: رأيت من ا١تتعُت علي اليـو
أف أبُت لسماحتكم بعض ما الحظتو على القضاء ُب ىذه ا١تملكة, كهللا 
يعلم أين ال أريد إال النصح, كالسعي فيما فيو حفظ حقوؽ ا١تسلمُت, 
كاحًتاـ الشريعة اإلسبلمية... كمنها: تولية غَت األكفاء, كبعض الطبلب 

ىم, ٦تن ال ييعرؼ دينو كعقلو كعلمو ا١تتخرجُت من الكليات كغَت 
 .(ُ)"كأمانتو

بن ٛتيد ٚتلة ا١تآخذ اليت قد تضعف من  عبد هللاٍب ساؽ الشيخ 
مكانة القضاة ُب نفوس الكثَتين كتهاكف البعض ُب األخبلؽ اإلسبلمية, 

 كإدخاؿ بعض األنظمة شديدة التعقيد كقصور علم بعضهم.. اْب. 
د ابالحتساب على القضاة انبع من بن ٛتي عبد هللاكاىتماـ الشيخ 

أثرىم الظاىر ُب ٣تاؿ الدعوة إٔب هللا, كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 
ككشف مواطن السوء عند نظرىم ُب القضاَي اليت تعرض عليهم, كىذه 
األمور ٖتتاج إٔب أف يقـو هبا قضاة على درجة عالية من ا١تعرفة كالبصَتة, 

 ونوا قدكة للناس ُب أخبلقهم كتعامبلهتم.كالفطنة كالذكاء, كأف يك

                                        
 (. ُٓٗ-ُُٗ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)
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 َِٔ 

كىذا ا١تسلك ُب االلتااـ بشرائع الدين إضافة إٔب كونو حجة للقاضي 
عند هللا تعأب, فإنو ييكسب القاضي ثقة الناس ٔتا يقضي بو, كما يلقي 
بظبللو على اجملتمع ُب إكبارىم لشرع هللا تعأب, كىذا مطلب دعوم رفيع ال 

 القضاء , كال يقـو بو إال القضاة. يتم إال ُب دكائر 
بن زتيِ يف االحتساب على أىل  عبِ هللاجهود الشيخ  -3

ِع:   اسأىواء والب
ٝتي أىل البدع أىل األىواء؛ ألهنم اتبعوا أىواءىم فلم أيخذكا ابألدلة 
الشرعية مأخذ االفتقار إليها, كالتعويل عليها, حىت يصدركا عنها, بل قدموا 

ا آرائهم, ٍب جعلوا أدلة الكتاب كالسنة منظورنا فيها من أىواءىم, كاعتمدك 
 . (ُ)بعد ذلك

بن ٛتيد ٬تد أنو حارب البدع بكافة  عبد هللاكا١تتأمل لسَتة الشيخ 
أنواعها, بل كيرل أف االحتساب عليها كإنكارىا من أفضل ما يتقرب بو 

كالتذكَت بنعمو  فإف التناصح ُب دين هللا,"العبد إٔب هللا تعأب, قاؿ رٛتو هللا: 
كأَيمو, كالتحذير من ٥تالفة أمره, كارتكاب هنيو, فيو من ا١تصاّب الكليات 

 .(ِ)"كاٞتائيات ما ال ٭تيط بو إال هللا سبحانو كتعأب

                                        
ـ, للشاطيب, )ُ)   (. ُِٕٔ/( انظر: االعتصا
 (. ْْٗ/ ُْ( الدرر السنية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٔ 

بن ٛتيد ١تن غبل ُب الدين كخرج عنو,  عبد هللاكقد تصدل الشيخ 
ا أقوالو ٔتا كأنكر عليهم ابتداعهم كبُت ضعف أدلتهم اليت استدلوا هبا معضدن 
 صح من الكتاب كالسنة كمن أمثلة احتسابو عليهم أكرد ما يلي: 

 إنكاره لبِعة اظتولِ النبوي:  -أ
بن ٛتيد ىذه البدعة اٟتادثة ا١تنكرة, كاليت ال  عبد هللاكقد أنكر الشيخ 

تستند إٔب دليل صحيح, بل كشدد ُب عدـ جواز إقامة اٟتفبلت كتنظيم 
كوهنا ٦تا أيحدث ُب الدين على كجوه تناُب ٝتاحتو, االحتفاالت ُب ذكراىا  

كٗتالفو أكامره, بل كيايد الشر حُت يعتقد بعض ا١تسلمُت أف بعض ىذه 
فوقف الشيخ منها  -على حد قوؿ بعضهم-ا١تظاىر ىي من أساس الدين 

ٓب تكن  إف إقامة اٟتفبلت لذكرل مولده "موقف ا١تبُت كاحملذر منها فقاؿ: 
الدين اإلسبلمي, فإف الصحابة ٓب يكونوا يفعلوف شيئنا من مشركعة ُب ىذا 

ذلك ال ىم كال أحد من األئمة اجملتهدين... مع أهنم أعظم ٤تبة كىم على 
كتعظيمو ُب متابعتو كطاعتو و أشد, فكماؿ ٤تبتو, اتباعحرص, كعلى أا٠تَت 

 .(ُ)"أكامره كاجتناب هنيو, كإحياء سنتو ظاىرنا أك ابطننا اتباعك 
 كاره على من أبح الغناء: إن -ب

ال شك أف الغناء حراـ دؿ على ٖترٯتو الكتاب كالسنة؛ ١تا فيو من 

                                        
 .ّ(ىػ صُِّٖ/ْ/َُكاتريخ  ُُُْ( جريدة الندكة, عدد )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٔ 

الضرر البُت, كالفساد العريض, فهو يلهب النفوس, كيوقدىا كيقعدىا, فيؤثر 
 فيها أتثَتنا بليغنا.

قاؿ تعأب ُب ٤تكم تنايلو مبيننا حاؿ من تنكب عن الصراط ا١تستقيم  
ٍوى ور الظلمات كالضبلؿ: }كغرقت نفسو ُب ْت كىًمنى النَّاًس مىن يىٍشًتىًم ٢تى

ًبيًل هللا ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىيػىتًَّخذىىىا ىيايكنا أيٍكلىًئكى ٢تىيٍم عىذىابه  اٟتٍىًديًث لًييًضلَّ عىن سى
 .(ُ)مًُّهُته{

بن ٛتيد على من أجاز ٝتاع الغناء كحذر  عبد هللاكقد أنكر الشيخ 
فبل ٬توز ١تن يتؤب اٟتكم "ألدعياء للعلم بقولو: ٦تن ينساؽ خلف بعض ا

على أفعاؿ ا١تكلفُت, ابإلابحة كاٟترمة, إال أف ينظر ُب ذلك, نظر أتفو 
كحكمة, لينفذ بثاقب فكره إٔب األعماؽ منها, بتأمل األحاديث الشرعية, 
ا١تفيدة حكم التحرًن كاإلابحة, ٍب بعد ذلك ٭تكم. أما ما أكرده..... من 

, الدالة على منع الغناء, كطعنو ُب أسانيدىا كأهنا غَت صاٟتة األحاديث
 .(ِ)"لبلحتجاج.......كال يقوؿ مسلم إبابحة مثل ىذا الغناء الفاتن

 إنكاره على من أجاز ذبئح أىل الكتاب وغَتىم:  -ج
أٚتع علماء ا١تسلمُت على ٖترًن ذابئح ا١تشركُت من عباد األكاثف 

                                        
 (. ٔ( سورة لقماف, اآلية )ُ)
  .(ُُٖ-ُُُ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٔ 

ٚتيع أصناؼ الكفار غَت اليهود كالنصارل,  كمنكرم األدَيف ك٨توىم, من
إذا ذْتت على الوجو الشرعي, إذ األصل حلها ابلنص القرآين فبل يعدؿ 

اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي عن ذلك إال أبمر متحقق يقتضي ٖترٯتها, قاؿ تعأب: }
ـي الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًحلّّ لَّكيٍم كىطىعىاميكي  , أما (ُ) {ٍم ًحلُّ ٢تَّيمٍ الطَّيًٌبىاتي كىطىعىا

إف كانت اللحـو من ذابئح بقية الكفار فهي حراـ على ا١تسلمُت كال ٬توز 
 . (ِ)أكلها ابلنص كاإلٚتاع
بن ٛتيد على من أجاز ذكاة أىل الكتاب  عبد هللافأنكر الشيخ 

كغَتىم كٓب يقيدىا بقيد أك شرط, كقاؿ ّتواز أكل ٟتومهم كيفما ذكوىا, 
  كعلى أم صفة.

كجاء إنكاره عليو ُب الرد على الشبهات اليت اعتمد عليها اجملياكف 
ألكل ٟتـو الكفار مدعمنا أقوالو ابألدلة الشرعية, فأقاـ اٟتجة على من 
خالف فقهاء ا١تسلمُت, كٓب يدع للمخالفُت أم مستند يصح االعتماد عليو 

لكتاب اليـو : شأف أىل االأك "ُب ما ذىبوا إليو كمن ٚتلة رده عليهم قولو: 
اليهود كالنصارل ىل يعتربكف أىل كتاب أـ ينظر إٔب حالتهم ككضعهم 
الديٍت؟ فقد ٝتعنا كثَتنا أف كثَتنا منهم ال يدينوف بيهودية كال نصرانية, إال 

                                        
 (. ٓ( سورة ا١تائدة, جاء من اآلية)ُ)
  (.ُِِ/ّٓ(, ك٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ٕٔٓ/ٓ) ( انظر: ا١تغٍت, البن قدامة,ِ)
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 ِْٔ 

٣ترد انتساب إليهما فقط, فهم علمانيوف ال يدينوف ُب الواقع أبم 
م دينهم, كعدك٢تم عنو دين....كحكم أىل الكتاب الذين أشران إليهم بًتكه

 .(ُ)"إٔب أدَيف أخرل ٮترجهم عن حكم أىل الكتاب
من خبلؿ رسالتو السابقة اٟتكم الشرعي  بن ٛتيد عبد هللابُت الشيخ 

ُب الذابئح ا١تذكاة كفق الشريعة اإلسبلمية, كشدد على عدـ جواز أكلها إذا  
سنا, أـ كاف القائموف على ذْتها من غَت أىل الكتاب سواءن أكانوا ٣تو 

مذاىب ك٨تل منحرفة, كىذه ا١تسألة ٦تا تعم هبا  اتباعصابئة, أـ عباد أكاثف ك 
البلول خاصة ُب ىذه األزماف ا١تتأخرة نظرنا لكثرة ما يرد على ببلد ا١تسلمُت 
من الدكؿ غَت اإلسبلمية, كانعداـ توفر شركط الذكاة الشرعية, كغياب 

ناء ا١تسلمُت لكثرة اختبلطهم ٔتن الوعي ابلشريعة اإلسبلمية كآداهبا بُت أب
حو٢تم من أىل األمصار, كىجرة البعض لبلداف الكفار بقصد العيش 

كال حوؿ -كاإلقامة بُت ظهرانيهم, كىو ببل شك ببلءه عظيم, كشر مستطَت 
 . -كال قوة إال ابهلل

 مشاركتو يف ػتاكمة بعض رؤوس اظتبتِعة الغلة:  -د
يصنا على التمسك هبدم الكتاب بن ٛتيد حر  عبد هللاكاف الشيخ  

غالبنا ما يقـو ابلرد  ود ما ُب رأم أك مذىب, فإنكالسنة, كحُت ٮتالفو أح

                                        
ـ ا١تستوردة كذابئح أىل الكتاب, للشيخ ُ)  ( ّٗ-ّٖبن ٛتيد, ) عبد هللا( حكم اللحو
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 ِٔٓ 

عليو أبسلوب علمي رصُت, كقد يغلب على بعض ا٠تصـو غلبة ا٢تول ك٤تبة 
التفرؽ كاإلنفراد ابلرأم, فحينئذ ال بد من إلاامو بو منعنا للتفرؽ بُت 

ا لباب البلبل  ة كالشقاؽ ُب جسد األمة اإلسبلمية. ا١تسلمُت, كسدن
كقد رأل الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا أف بعض ا١تنتسبُت إٔب 
اإلسبلـ خاضوا ُب أمور ٘تس مآخذ ا١تسلمُت كحججهم, كالنقد فيها 
يسبب إسقاط حجيتها كساطع برىاهنا, فأككل إٔب ٞتنة من العلماء األجبلء 

ٛتيد مهمة اٞتلوس حملاكمة من ثبتت بن  عبد هللاكجعل على رأسها الشيخ 
عليهم هتمة التعرض ابلقدح كالتشكيك ألمور معلومة من الدين ابلضركرة, 
فأهنت اللجنة مهمتها ا١توكلة إليها بقرار انؿ مباركة الشيخ دمحم بن إبراىيم 

 .(ُ)رٛتو هللا كًب رفعو لوالة األمر ُب حينو
سدل بل جعلت  كٓب تذىب ىذه احملاكالت مع ىؤالء ا١تخالفُت

الكثَتين ٦تن كقعوا ُب حبائل الشيطاف يتأملوف أقوا٢تم كيراجعوف أنفسهم, 
فاىتدل بعضهم ١تا فيو اٟتق كالصواب رغبة ُب اٟتق كرجوعنا عما فعلوه من 

 جناية على الشريعة اإلسبلمية.
 بن زتيِ يف االحتساب على العامة:  عبِ هللاجهود الشيخ  -2

األكثر ُب األمة, كالذين ٭تسن ابحملتسب عامة الناس ىم السواد 

                                        
 (. ُِٓ-َُِٓ/( فتاكل كرسائل الشيخ دمحم بن إبراىيم, )ُ)
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 ِٔٔ 

العناية بتوجيههم كتقدًن النصح ٢تم, حىت ٭تافظ احملتسب مع غَته على 
سفينة اجملتمع من الغرؽ كا٢تبلؾ, عرب إرشادىم ١تصاٟتهم ُب آخرهتم 
كدنياىم, ككف األذل عنهم, فيعلمهم ما ٬تهلونو من دينهم, كيعينهم عليو 

اهتم, كسد خبلهتم, كدفع ا١تضار عنهم كجلب ابلقوؿ كالفعل, كسًت عور 
ا١تنافع ٢تم, كأمرىم اب١تعركؼ كهنيهم عن ا١تنكر برفق كإخبلص, كالشفقة 
عليهم كتوقَت كبَتىم, كرٛتة صغَتىم كٗتو٢تم اب١توعظة اٟتسنة, كترؾ غشهم 
كحسدىم, كأف ٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت, كيكره ٢تم ما يكره لنفسو 

الذب عن أموا٢تم كأعراضهم, كغَت ذلك من أحوا٢تم ابلقوؿ من ا١تكركه, ك 
كالفعل, كحثهم على التخلق ّتميع أنواع النصيحة كتنشيط ٫تهم إٔب 

 .(ُ)الطاعة
لوقتو كجهده ُب  البن ٛتيد كاف ابذ عبد هللاكمن ا١تعلـو أف الشيخ 

ِكم حىت حيب سأخيو ما : )بقوؿ النيب  بلنفع ا١تسلمُت, عم ال يؤمن أح
 .(ِ)(لنفسو حيب

 ُب االحتساب على عامة ا١تسلمُت:  عبد هللاكمن جهود الشيخ 

                                        
 .(ُِّ-َِِّ/( صحيح مسلم بشرح النوكم, )ُ)
( ِٖ/ُ) نفسو,صحيح البخارم, كتاب اإلٯتاف, ابب من اإلٯتاف أف ٭تب ألخيو ما ٭تب ل البارم على ( فتحِ)

 (. ُّبرقم )
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 ِٕٔ 

أمره إبقامة شعَتة اسأمر بظتعروف والنهي عن اظتنكر وإحيائها  -أ
 بُت اظتسلمُت: 

بن ٛتيد إلحياء شعَتة األمر اب١تعركؼ كالنهي  عبد هللااجتهد الشيخ 
ُب قلوب الوالة  عن ا١تنكر, كتعظيم ىذين السهمُت من سهاـ اإلسبلـ

كالعلماء كالناس, كحرص الشيخ رٛتو هللا من خبلؿ رسائلو العديدة ٞتموع 
عبد من "يقوؿ الشيخ:  ,ا١تسلمُت تذكَتىم أب٫تية التناصح كالتواصي ابٟتق

بن ٛتيد إٔب كافة إخواننا ا١تسلمُت, رزقنا هللا كإَيىم القياـ بواجب  هللا
  كبركاتو. الدين, آمُت؛ السبلـ عليكم كرٛتة هللا

أما بعد: فمن أعظم ما ٬تب علينا كعليكم: التناصح ُب دين هللا 
تعأب, كالتفطن ١تا من هللا بو عليكم من النعم العظيمة, كا١تنح 
اٞتسيمة....ك٦تا ينبغي القياـ بو: األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, على 

اب١تعركؼ, كينهى  كفق ما تقتضيو الشريعة ا١تطهرة, فإف هللا ذـ من ٓب أيمر
ليًعنى الًَّذينى كىفىريكٍا عن ا١تنكر, كلعنهم على ألسنة أنبيائهم, كما قاؿ تعأب: }

انيواٍ  ًمن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرًنىى ذىًلكى ٔتىا عىصىوا كَّكى
انيواٍ الى يػىتػىنىاىىٍوفى عىن مُّنكىرو فػىعى   يػىٍعتىديكفى  انيواٍ يػىٍفعىليوفى كى  .(ُ){ليوهي لىًبٍئسى مىا كى

                                        
 (. ٕٗ-ٖٕ( سورة ا١تائدة, اآليتاف: )ُ)
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 ِٖٔ 

: أف ٚتيع بٍت آدـ, ال تتم مصاٟتهم ُب الدنيا كاآلخرة, إال  كمعلـو
 .(ُ)"ابالجتماع, كالتعاكف كالتناصر على جلب ما ينفعهم, كدفع ما يضرىم

بن ٛتيد ا١تبذكلة ُب حث الناس على  عبد هللاككانت جهود الشيخ 
اىي عن ا١تنكر تنبع من علمو ٓتطورة تكاسل ا١تسلمُت األمر اب١تعركؼ كالتن

عن القياـ هبذه الشعَتة أك تركهم ٢تا ابلكلية, فيكونوف حينئذ عرضةن للعن 
كبذلك عن بٍت إسرائيل,  كالطرد من رٛتة هللا كما أخرب بذلك النيب 

جرت عادتو ُب نصائحو بتذكَت إخوانو ا١تسلمُت أب٫تية القياـ بواجب األمر 
عركؼ كالنهي عن ا١تنكر حىت ال يكاد ٮتلو خطاب من خطاابتو من اب١ت

اإلشارة إٔب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ككثرة اإلشارة إليو ُب خطاابت 
بن ٛتيد كرسائلو دليل على أثر األمر اب١تعركؼ كالنهي عن  عبد هللاالشيخ 

 كاحملن. ا١تنكر ُب كاقع ا١تسلمُت كٛتايتو ٢تم من الدخوؿ ُب الشقاء 
 حثو لعامة اظتسلمُت أبمهية احملافظة على الطاعات وترك احملرمات:  -ب

بن ٛتيد يشعر أب٫تية تذكَت إخوانو ا١تسلمُت أبداء  عبد هللاكاف الشيخ 
مع كثرة ما أصاب  كخشي -جبل كعبل-ها عليهم خالقهم افًتضالعبادات اليت 

ف يدب إليها داءه الوىن األمة اإلسبلمية من كيبلت كحركب فكرية كعسكرية, أ
فتضيع الكثَت من العبادات بسبب انتشار اٞتهل كتفشي ا٠ترافات ُب بعض 

                                        
 (. ّْٗ-ْٖٓ/ُْ( الدرر السنية, )ُ)
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 ِٔٗ 

 .اجملتمعات ا١تسلمة , كمن األكامر الشرعية اليت حث عليها
  احملافظة على الصلوات ا٠تمس, كعدـ التهاكف أبدائها على

 الوجو ا١تطلوب.
 ة. احملافظة على الاكاة ا١تفركضة كوهنا قرينة الصبل 
 عامبلت الربوية كالعقود الفاسدة.تطهَت األمواؿ كالتجارات من ا١ت 
  .اجتناب التدخُت )التنباؾ( كالتحذير من مضاره 
  أ٫تية مراقبة هللا كتقواه, كالتجرد من الذنوب كا١تعاصي كالقياـ

 اب١تسؤكليات كاحملافظة على الرعية. 
  ترؾ تذكَتىم بواجب القياـ برب الوالدين كصلة األرحاـ ك

 ا١تنهيات من التشاحن كالتباغض كالتحاسد, كالتقاطع, كالتدابر.
  ضركرة مبلحظة األبناء كتربيتهم على الفضائل كاآلداب

 .(ُ)همُب أعناؽ آابئهم كأكليائ اإلسبلمية السامية فهم أمانة

                                        
ىػ, ُُّٔ( ك٣تموعة كاثئق صدرت ُب العامُت )ْٗٗ-ْْٗ, كّْٗ-ْٖٓ/ ُْ( انظر: الدرر السنية , )ُ)

أ ُب ا١تساجد, مصدرىا: بن ٛتيد لعامة ا١تسلمُت تقر  عبد هللاىػ( عبارة عن نصائح موجهة من الشيخ ُِّٔ
 .معإب الشيخ/ صاّب بن ٛتيد
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 َِٕ 

 اظتطلب الثاين
 يِ العملية يف غتال حفظ اجملتمعبن زت عبِ هللاجهود الشيخ 

 م
ا١تسلم ٓتصائص سامية, كٝتات متمياة عن غَته من  متاز اجملتمع

اجملتمعات األخرل ذلك أف اإلسبلـ ينظم حياة ا١تسلم كعبلقاتو بغَته, 
فإف ذلك يعٍت  كحينما يصدر اجملتمع ُب إٯتانو عن كتاب هللا كسنة رسولو 

بن ٛتيد أف  عبد هللاازدىار اٟتياة اإلنسانية كسعادهتا, كقد حرص الشيخ 
ا عن يكوف للم جتمع نصيب كاسع ُب دعوتو, كأف يضل اجملتمع بعيدن

 بن ٛتيد ُب ىذا اجملاؿ:  عبد هللاا١تنكرات كا١تعاصي, كمن جهود الشيخ 
ِع  -6 حفاظو على مكانة اضترمُت الشريفُت وصيانتهما من الب

 واظتنكرات: 
بن ٛتيد ُب العديد من ا١تناصب اليت توالىا على  عبد هللادأب الشيخ 

جملتمع ا١تسلم من أسباب اال٨تراؼ كاٞتهل كالبعد عن الدين, كٓب رعاية ا
تنحصر جهوده على األعماؿ اإلدارية كالتنظيمية لرائسة اٟترمُت الشريفُت 
بل ازدادت مسؤكلياهتا كمهامها فيما يتعلق ابلدعوة إٔب هللا كاألمر اب١تعركؼ 

واء ا١تناسبة بُت كهتيئة األجكالنهي عن ا١تنكر كذلك من خبلؿ تعيُت مراق
ئفُت كالعاكفُت كالركع السجود, كمنع حدكث كل ما ٮتالف العقيدة للطا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٕ 

الصحيحة من بعض اٟتجاج, أك ا١تعتمرين, أك الاائرين, كإرشادىم إٔب 
 .(ُ)الصواب من أمور العقيدة 

كال شك أف ىذه اٞتهود ا١تبذكلة من قبلو قد قامت بدكر إ٬تايب ُب 
لوافدين إٔب اٟترمُت الشريفُت, خاصة كأف ٛتاية خدمة الدعوة إٔب هللا, بُت ا

اجملتمع من البدع كا٠ترافات, كاٟتفاظ على البقاع ا١تقدسة نقية طاىرة من 
الشرؾ ٢تو من أجل األعماؿ كأعبلىا, كاالحتساب على تلك ا١تخالفات 
كتنبيو الناس ٢تا مطلب ىاـ خاصة ُب ظل توارد اٟتجيج إٔب بيت هللا 

وف متلبسنا بشيء من أنواع الشرؾ أبنواعو من غَت أف كالبعض منهم قد يك
 ٬تد من يرشده إٔب طريق اٟتق كالصواب. 

 بحملافظة على اضتجاب الشرعي وترك التربج:  أمره النساء -4
بوصية  بلإف مسؤكلية الدعاة ٕتاه ا١ترأة ا١تسلمة مسؤكلية عظيمة, عم

من ضلع, وإن  فإن اظترأة خلقت ؛استوصوا بلنساءالقائل: ) النيب 
أعوج شي يف الضلع أعله فإن ذىبت تُقيمو كسرتُو, وإن تركتو مل يزل 

 .(ِ)(أعوج فاستوصوا بلنساء

                                        
 (.ُِٓ-ُِْ( انظر: التطبيقات العملية للحسبة, لطامي البقمي, )ُ)
(, كمسلم َّْٖ(, برقم )ُُِ/ ُُ( البخارم مع الفتح, كتاب أحاديث األنبياء, ابب خلق آـد كذريتو, )ِ)

 (. ُِٕٔ( برقم )َُْٕ/بشرح النوكم, كتاب الرضاع, ابب الوصية ابلنساء, )
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 ِِٕ 

بن ٛتيد على دعوة النساء كٖتذيرىن من آاثر  عبد هللاحرص الشيخ 
  .ُب كل مكاف هنالغاك الفكرم كالفساد األخبلقي الذم يستهدف

واتو ا١تسلمات خطاب بن ٛتيد أخ عبد هللاكقد خاطب الشيخ 
ال شك أف من "ا١تشفق اٟتاين, اٟتريص على ما فيو نفعهن ك٧تاهتن بقولو: 

أقبح ا١تنكرات كأكرب الببلَي, كأعظم األخطار على اجملتمع: أف تتربج ا١ترأة, 
كتظهر زينتها للرجاؿ األجانب ُب الطرقات, كاألسواؽ, كبيوت التجارة, أك 

. فالتربج: ضرره جسيم, كخطره عظيم, ا١تساجد كغَتىا من اجملتمعات..
 .(ُ)"ٮترب الدَير, ك٬تلب ا٠تام كالعار

بن ٛتيد نصيحتو مذكرنا كالة أمورىن بتقول  عبد هللاكيتابع الشيخ  
هللا كتربيتهن كتوجيهُت, كاحملافظة عليهن ٦تا يدبر ٢تن من دسائس 

ا من كمؤامرات, كأف نساء اٞتاىلية األكٔب كن على جاىليتهن أقل تربجن 
بعض النساء ُب ىذا الاماف, كىو ببل شك سبب سرَيف الفساد ُب اجملتمع, 

 .(ِ)كخلع ا١ترأة لثياب حشمتها كٕتردىا من حيائها كعفافها
بن ٛتيد على كالة األمر كأىل اٟتسبة كأكلياء  عبد هللاكشدد الشيخ 

و أمور النساء كغَتىم ٦تن ٢تم قدرة كسلطاف على أ٫تية اإلنكار لكل من يدع

                                        
 (. ِّٔ-ِِٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)
 (. ِّٔ/ُٓ( ا١تصدر السابق: )ِ)
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 ِّٕ 

للتربج ابألخذ على يد السفيو كأطره على اٟتق, حىت ال ٭تل ابألمة ما حل 
 ٔتن قبلنا من األمم من ا١تصائب كالكوارث.

كاستطاع من خبلؿ منصبو كرئيس لئلشراؼ الديٍت على ا١تسجد 
اٟتراـ أف ٯتنع مظاىر التربج ُب ا١تسجد اٟتراـ فكاف استثماره ٢تذا ا١تقاـ 

عركؼ كالنهي عن ا١تنكر كونو يتطلب ُب بعض مكسب عظيمه لؤلمر اب١ت
بن ٛتيد ُب منعو  عبد هللااألحياف قوة كسلطة, كىو ما استخدمو الشيخ 

النساء ا١تتربجات بقوة السلطاف من دخوؿ ا١تسجد اٟتراـ, كأمره رجاؿ ا٢تيئة 
كمنع النساء  مكا١تراقبُت, كرجاؿ الشرطة ابٟتـر الشريف ابلقياـ بواجباهت

ن دخوؿ ا١تسجد اٟتراـ صيانة ٟترمتو, كحفظنا لنساء ا١تسلمُت ا١تتربجات م
 .(ُ)من التربج كالتعرم

 إنكاره للربامج واظتقاالت اظتخالفة للِين يف بعض وسائل اإلعلم -3
بن ٛتيد إٔب الوسائل اإلعبلمية ا١تختلفة كبعضها  عبد هللانظر الشيخ 

ديننا اٟتنيف, بل ٖتمل غارؽه ُب نشر الرذيلة كبث برامج تتعارض مع تعاليم 
١تعاين الغَتة الدينية, كىتكنا لستار اٟتياء, كحرابن لكل مبادئ  بلُب طياهتا قت

 ا١تركءة, كتصيبها ُب أعا ما لديها كىو دينها كعقيدهتا. 

                                        
 (. ِْٔ/ُٓ( نفس ا١تصدر: )ُ)
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 ِْٕ 

كىو يرل أف التلفاز آلة ببلء كشر داعية إٔب كل رذيلة ك٣توف, داعية 
مذىبة لو ببل فائدة, بل رٔتا  إٔب كل فساد كخراب للعائبلت, مشغلة للوقت

 .(ُ)أدل إٔب ترؾ الواجبات كىجر للصلوات ا١تفركضة
بن ٛتيد ألحد كالة األمر يستحثهم فيو  عبد هللاكمن خطاابت الشيخ 

كمن أىم ما "على إزالة بعض ا١تنكرات الظاىرة ُب كسائل اإلعبلـ قولو: 
ىو: كجود التلفايوف, ٬تب ا١تبادرة إٔب رفعو كإزالتو, أك دفعو كعدـ إقراره, 

كفشوه ُب الكثَت من الببلد... ككجود بعض ا١تنكرات ُب األسواؽ, كأجهاة 
الطرب ُب بيعها علننا, كاستعما٢تا ٣تاىرة؛ كمنها أصوات النساء كاألغاين... 

مراقبة الصحف احمللية, فكل جاىل  -أم ما ٬تب ا١تبادرة إٔب إزالتو -كمنها
الف القرآف كالسنة, ك٭تل ك٭تـر كيكذب يكتب كيفيت ُب مسائل ىامة, كٮت

على العلماء, كينقل نقوالت خاطئة ببل خجل كال حياء, ٍب يًتؾ كال يوقف 
 .(ِ)"عند حده
 إنكاره للمعاملت اظتالية احملرمة يف اسأسواق:  -2

بن ٛتيد أف الناس قد هتاكنوا ُب االلتااـ أبحكاـ  عبد هللارأل الشيخ 
 هم الًغش كا٠ًتداع كسببو راجع إٔب جهلهم ابألحكاـالبيوع الشرعية, فكثير في

                                        
 (. ِٕٕ-ِٗٔص)( انظر: رسالة التلفايوف كحكمو, مصور موجود لدل الباحث ُ)
 (.ِّ-ُّ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)
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 ِٕٓ 

, كّتانب أتثَت ىذه ا١تعامبلت ا١تالية على كتعلق قلوهبم ابألطماع الدنيوية
األحكاـ الشرعية من حيث حيرمة بعضها ككراىة البعض اآلخر , فلها آاثر 
سيئة على أخبلؽ الناس كاقتصادىم ك٣تتمعهم الذم يعيشوف فيو , كىو ما 

شيخ يرل مسؤكلية اإلنكار على مثل ىذه التجاكزات ا٠تطَتة عاـه جعل ال
 .(ُ)يشمل ٚتيع الدكائر ذات العبلقة 

                                        
 ىػ(, نسخة موجودة لدل الباحث. ُّٕٗ/ُُٔ/( خطاب من الشيخ إٔب رئيس ىيئة البكَتية بتاريخ )ُ)
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 ِٕٔ 

 اظتطلب الثالث
بن زتيِ العملية يف سبيل تعزيز جانب  عبِ هللاجهود الشيخ 

 وإرشاد القائمُت عليها اضتسبة
 

بن ٛتيد إٔب االىتماـ برجاؿ األمر اب١تعركؼ  عبد هللاسعى الشيخ 
النهي عن ا١تنكر كحرص أشد اٟترص على إعدادىم كتوجيههم, كمناصحتهم ك 

بن ٛتيد يلمس أنو كاف  عبد هللابُت اٟتُت كاآلخر, كالناظر ُب رسائل الشيخ 
يوٕب احملتسبُت عناية فائقة, كاىتماما كبَتنا, كيوجو إليهم نصائحو كتوجيهاتو بُت 

قوؽ ٕتاه ما كلفوا القياـ بو الفينة كاألخرل من أجل بياف ما ٬تب عليهم من ح
على الوجو الشرعي الصحيح, دكف حيف أك ٣تانبة للصواب, فهو يعلم أف أم 
تقصَت أك ٕتاكز قد يفتح الباب على مصراعيو أماـ من ينالوف من رجاؿ اٟتسبة 

 بدافع الضغينة كتشويو السمعة. 
 بن ٛتيد مع رجاؿ اٟتسبة ُب مواقف كثَتة عبد هللاكلقد كقف الشيخ 

يعاز جانبهم, كيسعى ٟتمايتهم, كيكتب ا١تقاالت كالردكد اليت تدافع عنهم, 
ككجو نصائح عديدة طيلة حياتو لوالة األمر كأىل السلطة ٭تثهم فيها على 
مايد من العناية كاالىتماـ ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كحفظ أىلو 

ة, كحذر الشيخ رٛتو كصيانتهم ٦تن يكيدكف ٢تم عرب كسائل اإلعبلـ ا١تختلف
هللا من أف ينساؽ البعض خلف تلك الدعاكل كالتهم اليت تلقى عليهم, 
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 ِٕٕ 

لعلمو رٛتو هللا أف ما يًتتب من ضياع الدين كفساد األخبلؽ كخراب الدَير 
كالعباد أشده كأنكى ُب جسد الدكلة ا١تسلمة من بعض أخطاء قد يرتكبها 

 ن قصد كٛتاسة أك غَتة. بعض ا١تنتسبُت إٔب جهاز اٟتسبة رٔتا عن حس
بن ٛتيد كغاارة علمو, كسعيو ١تا فيو  عبد هللاكنظرنا ١تكانة الشيخ 

منفعة الببلد كصبلحها, فقد ساعدت قوة الشيخ ُب اٟتق, كصدعو بو ُب 
إزالة الكثَت من مظاىر اال٨تراؼ ُب اجملتمع, ساعده ُب ذلك ٕتاكب كالة 

قيهم ١تبلحظاتو كتنبيهاتو بصدر األمر كتعاكهنم معو ُب شىت اجملاالت, كتل
 رحب, كقبوؿ حسن. 

 جهود الشيخ يف إنشاء مراكز اعتيلات وتنظيمها:  -6
بن ٛتيد ما قاـ بو من عناية  عبد هللاكاف من أبرز أعماؿ الشيخ 

بشؤكف االحتساب ابٟترمُت الشريفُت, فساىم ُب إ٬تاد كظيفة مبلحظ يقـو 
رة, تكوف مهمتهم اإلنكار كالتوجيو ّتميع أعماؿ احملتسب كيتبعوف لو مباش

١تن يقعوف ُب بعض احملذكرات الشرعية من اٟتجاج كا١تعتمرين, فيعلموهنم 
 شرائع دينهم ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة. 

بن ٛتيد على أف يضم ٚتيع احملتسبُت إٔب  عبد هللاكحرص الشيخ 
ا١تسجد إدارتو ا١تعركفة ُب ذلك الوقت ابسم )رائسة اإلشراؼ الديٍت على 

عبد اٟتراـ( بعد أف كانوا يتبعوف لشرطة اٟتـر ا١تكي الشريف, كلعل الشيخ 
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 ِٕٖ 

بن ٛتيد قصد من ذلك أف يضبط بعض التجاكزات اليت قد تقع من  هللا
 .(ُ)بعض ا١تنتسبُت إٔب جهاز اٟتسبة, فيقومها بطريقتو اٟتكيمة

من قلة بن ٛتيد ما يبلقيو احملتسبوف  عبد هللاكحُت نبا إٔب علم الشيخ 
ذات اليد كعدـ ٖتسُت أكضاعهم الوظيفية, ابدر رٛتو هللا ابلكتابة لوالة 
األمر بشأف ضركرة ٖتسُت أكضاع أعضاء ا٢تيئة الوظيفية, كزَيدة عددىم 
تقديرنا لعملهم, كشدنا ألزرىم كإعانة ٢تم فيما ىم قائموف بو, فكاف لو أعظم 

 .(ِ)األثر ُب نفوسهم
 حملتسبُت وتوجيههم: جهود الشيخ يف إرشاد ا -4

بن ٛتيد يشجع القائمُت على اٟتسبة كيوجههم,  عبد هللاكاف الشيخ 
سرعاف ما ينبههم على  كانوا متسرعُت فإنو  كيكثر النصح كاإلرشاد ٢تم, كإف

مواطن ا٠تلل كيقـو بتوجيههم كيناقشهم هبدكء كسعة ابؿ, كاف تسرع البعض من 
 ا١توضوع كيضبطو ْتكمتو كحنكتو, فقد طلبة العلم ُب أمور اإلنكار فإنو يعاِب

 بُت القوة ُب اٟتق كبُت ا١تناصحة.استطاع أف ٬تمع 
بن ٛتيد, إٔب   عبد هللامن "كمن ٚتلة نصائحو كإرشاداتو ٢تم قولو: 

                                        
ـ, بتاريخ ) :( لقاء مع الشيخُ)  .ىػ(ُِْٔ/ُُْ/دمحم السبيل ٔتكتبو اب١تسجد اٟترا
بن ٛتيد إٔب الرئيس العـا ٢تيئات األمر اب١تعركؼ اب١تملكة. بتاريخ  عبد هللا( خطاب موجو من الشيخ ِ)

 نسخة موجودة لدل الباحث.  .ىػ(ُّٖٗ/ُ/ُٓ)
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 ِٕٗ 

كافة ىيئات األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر.... فإنو من ا١تتعُت علينا 
م هللا كأَيمو, فإف ُب ذلك من كعليكم, التناصح ُب دين هللا, كالتذكَت بنع

 .(ُ)"ا١تصاّب النافعة ما ال ٭تيط بو علمنا إال هللا
  إعزاز جانب احملتسبُت وزتايتهمجهود الشيخ يف -3

ابلورع كالغَتة على األمر اب١تعركؼ  بن ٛتيد عبد هللاعرؼ الشيخ 
  أبحد مهما ارتفعت مرتبتو, أك عبل شأنو, كلذلك كالنهي عن ا١تنكر ال يبإب

كاف احملتسبوف ُب ىيئة بريدة من القوة ٔتكاف, فيقول عضدىم ٔتساندة 
الشيخ ٢تم, كيهاهبم الناس ١تكانة الشيخ منهم, فاٞتميع يعلموف أف الشيخ 

 .(ِ)بن ٛتيد ىو سندىم عبد هللا
هتجم بعض الكتاب على رجاؿ ا٢تيئة ككصفهم  كحُت رأل الشيخ

 مقاؿ صحفي مكانة أبقذع األكصاؼ كالنعوت, تصدل ٢تم كأكضح ُب
فقد كثر ا٠توض ُب ىذه األَيـ, حوؿ األمر " :احملتسبُت ُب اإلسبلـ قائبلن 

.فلذا .اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كٕترأ بعض الكتاب كأكثركا من الكبلـ
رأينا: أنو من ا١تتعُت علينا التنبيو ُب ىذا ا١توضوع, كبياف مكانتو من 

                                        
 (. ُْ/ُٓر السنية, )( الدر ُ)
ـ بتاريخ ) :( لقاء مع الشيخِ)  ىػ(. ُِْٓ/ُُْ/دمحم السبيل ٔتكتبو اب١تسجد اٟترا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٖ 

 .(ُ) "الشريعة...
أف بعض القوانُت ا١تستحدثة قد  بن ٛتيد بد هللاعكحُت أحس الشيخ 

ٖتد من صبلحيات رجاؿ ا٢تيئة, سعى ابلكتابة كا١تطالبة لدل كالة األمور 
لتعايا جانب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كإعادة بعض الصبلحيات 
حفاظنا على ىذا الفرض العظيم, كتعايانا ٞتانبو بكل ما أمكن, كضركرة ردع  

 .(ِ)عليهم بقوؿ أك فعلكل متجٍت 

                                        
 ىػ(. ُِّٖ( جريدة الببلد السعودية , )اتريخ ُ)
 (. ّّ-ِّ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٖ 

 الباب الثاين
 بن زتيِ عبِ هللاموضوعات الِعوة عنِ الشيخ 

 
 ويتضمن ثلثة فصول: 

بن زتيِ يف بيان عقيِة  عبِ هللاالفصل اسأول: جهود الشيخ 
 السلف.

الفصل الثاين: جهوده يف الِعوة إىل شرائع اإلسلم وحتكيم 
 الشريعة.

بن زتيِ يف الِعوة  عبِ هللاالفصل الثالث: جهود الشيخ 
 لألخلق اإلسلمية والًتبية عليها.

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٖ 

 الفصل اسأول
 بن زتيِ يف بيان عقيِة السلف عبِ هللاجهود الشيخ 

 
ا كثبلثة مباحث:   كيشمل ٘تهيدن

 التمهيِ: ويتضمن: 
 : التعريف بعقيِة السلف الصاحل وبيان أمهية الِعوة إليها. الأو 

صطلحا وبيان مكانتو وأمهية الِعوة اثنًيا: التعريف بإلميان لغة وا
 إليو. 

بن زتيِ يف الِعوة إىل  عبِ هللااظتبحث اسأول: جهود الشيخ 
 أركان اإلميان. 

بن زتيِ يف إيضاح مسائل  عبِ هللااظتبحث الثاين: جهود الشيخ 
 اإلميان. 

بن زتيِ يف التصِي  عبِ هللااظتبحث الثالث: جهود الشيخ 
 رفة.للتيارات الفكرية اظتنح

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٖ 

 الفصل اسأول
 بن زتيِ يف بيان عقيِة السلف عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

العقيدة اإلسبلمية ىي اليت بعث هللا هبا رسلو, كأناؿ هبا كتبو, 
: كما قاؿ تعأب: }كىمىا خىلىٍقتي -اٞتن كاإلنس-كأكجبها على ٚتيع خلقو 
ًمنػٍهيم مًٌن ٌرًٍزؽو كىمىا أيرًيدي أىف ييٍطًعميوًف  مىا أيرًيدي  اٞتًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف 

 }ًإفَّ اَّللَّى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي(ُ). 
أىًف اٍعبيديكٍا اَّللَّى كىاٍجتىًنبيواٍ  الكيقوؿ تعأب: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رَّسيو 

كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبللىةي فىًسَتيكٍا ُب  الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي 
  .(ِ)األىٍرًض فىانظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًًٌبُتى{

يلحظ مدل عنايتو هبذا  ٛتيدبن  عبد هللاكا١تتأمل ُب دعوة الشيخ 
 األساس العظيم, كأف الدعوة إٔب العقيدة كانت من أكلوَيت دعوتو إٔب هللا
منطلقة من كوف الدعوة إٔب هللا ىي فاٖتة دعوة الرسل ٚتيعنا؛ فلم يكونوا 
يبدؤكف بشيء قبلها؛ ككل رسل هللا عليهم السبلـ كانت أكؿ دعوهتم لقومهم 

                                        
 (.ٖٓ-ٔٓ( سورة الذارَيت, اآلَيت: )ُ)
  (.ّٔ( سورة النحل, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٖ 

ُب مكة ثبلث  أف يعبدكا هللا كال يشركوا معو غَته, كقد مكث النيب 
رؾ عبادة عشرة سنة بعد البعثة, يدعو الناس إٔب تصحيح العقيدة, كت

األصناـ, قبل أف أيمر ابلصبلة كالاكاة كاٟتج كترؾ احملرمات كغَتىا من 
 ا١تأمورات كا١تنهيات. 

فالدعوة إٔب التوحيد ىي أكؿ ما يبدأ بو الداعية دعوتو, كيركا عليو ُب 
مسَتتو, كيوليو جل عنايتو؛ ألف القياـ ابلتوحيد ا٠تالص لرب العا١تُت ىو 

, نو تتفرع الشرائع, كتفرض األحكاـدة, كمأساس الدين, كأصل العقي
كأساس كل العبادات كالواجبات, ككل خلل أك تقصَت ُب الدعوة إليو يناقض 

 .مفهـو الدعوة كأساسها, كٮترج هبا عن طريقها كمنهاجها
 : التعريف بعقيِة السلف الصاحل وبيان أمهية الِعوة إليها. الأو 
 التعريف بعقيِة السلف الصاحل. -أ 
 عريف العقيِة لغة واصطلًحا: ت -6
العُت كالقاؼ كالداؿ أصل كاحد يدؿ على شد "قاؿ ابن فارس:  

كىي من العقد: كىو الربط  (ُ)"كشدة كثوؽ كإليو يرجع فركع الباب كلها
 .(ِ)كالشد بقوة, كمنو اإلحكاـ كاإلبراـ, كالتماسك كا١تراصة كاإلثبات كالتوثق

                                        
 (, مادة: عقد. ٕٗٔغة, البن فارس, )( معجم مقاييس اللُ)
 (.ُُ( ْتوث كدراسات ُب عقيدة أىل السنة كاٞتماعة, لناصر العقل, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٓ 

كم الذىن اٞتاـز فإف كافق الواقع كالعقيدة ُب االصطبلح العاـ ىي: ح
 . (ُ)فهو اعتقاد صحيح, كإف خالف الواقع ُب نفس األمر فهو اعتقاد فاسد

فهي هبذا اإلطبلؽ تطلق على ما عقد عليو القلب من اعتقاد جاـز 
 . بلسواءن كاف ذلك االعتقاد حقنا أـ ابط

و كاالعتقاد: مصدر اعتقد كذا إذا اٗتذه عقيدة لو, ٔتعٌت عقد علي
 . (ِ)الضمَت كالقلب كداف هللا بو

أما تعريف العقيدة ُب االصطبلح ا٠تاص عند أىل السنة كاٞتماعة: 
اإلٯتاف اٞتاـز ابهلل, كما ٬تب ُب إلوىيتو كربوبيتو كأٝتائو كصفاتو, "فهي 

كاإلٯتاف ٔتبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر, كالقدر خَته كشره, كبكل ما 
ة من أصوؿ الدين كأمور الغيب كأخباره, كما جاءت بو النصوص الصحيح

أٚتع عليو السلف الصاّب كالتسليم هلل تعأب ُب اٟتكم كاألمر كالقدر كالشرع 
 .(ّ)"تباعابلطاعة كالتحكيم كاال كلرسولو 
 السلف الصاحل:  -4

                                        
 (. ِّ( شرح العقيدة السفارينية, البن مانع, ٖتقيق أشرؼ عبد ا١تقصود, )ُ)
 (.ُٔ( انظر: شرح العقيدة الواسطية, حملمد خليل ىراس, )ِ)
 (. ُُسنة, لناصر العقل, )( ْتوث كدراسات ُب عقيدة أىل الّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٔ 

 .(ِ)"كل شيء قدمتو فهو سلف": (ُ)السلف لغة: قاؿ ا٠تليل
لفاء: أصل يدؿ على تقدـ سبق, السُت كالبلـ كا"كقاؿ ابن فارس: 

 .(ّ)"من ذلك السلف الذين مضوا. كالقـو السبلؼ: ا١تتقدموف
عقيدة السلف "بن ٛتيد بقولو:  عبد هللاكاصطبلحنا: يعرفها الشيخ 

كأصحابو كالتابعوف كاألئمة ا١تتبعوف كمن سار  الصاّب ما كاف عليو النيب 
 .(ْ)"على هنجهم

هم من أئمة اإلسبلـ اتباعمهنع هللا يضر كاتبعوىم ك كيراد هبذه التسمية الصحابة 
العدكؿ, ٦تن اتفقت األمة على إمامتهم ُب الدين, كعظم شأهنم فيو, كتلقى 

, كأٚتع ا١تسلموف على ابلرضا كالقبوؿ -خلفنا عن سلف-ا١تسلموف كبلمهم 
هم كالسَت بسَتىم كالنهج اتباعهبم ك  قتداءىدايتهم كدرايتهم كتقدمهم كاال

                                        
( ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم: أبو عبد الرٛتن كاف إمامنا ُب النحو كىو الذم استنبط علم العركض كأخرجو إٔب ُ)

( انظر: كفيات األعياف, البن خلكاف َُّكتاب العُت, كالعركض, توُب عـا )  :الوجود, من أشهر تصانيفو
(ُ/َُّ.) 

 (. ِٖٕٓ/( العُت, للفراىيدم, )ِ)
 (.ُْٖٗ/( معجم مقاييس اللغة, البن فارس, )ّ)
 (.ُِٔبن ٛتيد, رسالة: الشيخ دمحم بن عبد الوىاب كحقيقة دعوتو, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٕ 

نوا٢تم كمذىب السلف ىو: ما كانوا عليو من االعتقاد ا١تنسوب على م
 . (ُ)إليهم

 والسلفية تطلق ويراد هبا أحِ معنيُت: 
األكؿ: حقبة اترٮتية معينة ٗتتص أبىل القركف الثبلثة ا١تتقدمة, كما 

 . (ِ)(ين يلوهنم, مث الذين يلوهنم....خَت القرون قرين, مث الذ) ُب اٟتديث:
ة اليت كاف عليها الصحابة كالتابعوف, كمن تبعهم الثاين: الطريق

إبحساف من التمسك ابلكتاب كالسنة كتقدٯتهما على ما سوا٫تا, كالعمل 
 .(ّ)هبما على مقتضى فهم الصحابة كالسلف

                                        
 (.ُٖٓ(, كالفتول اٟتموية الكربل, البن تيمية, )َُُِ/( انظر: لوائح األنوار السنية, حملمد السفاريٍت, )ُ)
ذر من زىرة الدنيا كالتنافس فيها, )( صحيح البِ) ( برقم ُِ-َِ/َُخارم مع الفتح, كتاب الرقاؽ, ابب ما ٭تي

(ِْٖٔ.) 
ُٕ.ُ/( انظر: شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة, لبللكائي, )ّ) (, كاعتقاد أىل السنة أصحاب اٟتديث, ٗ

 (.ُِٗ-ُِٖحملمد ا٠تميس, )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٖ 

فالسلفية ابإلطبلؽ األكؿ تكوف مرحلة اترٮتية, قد انتهت ٔتوت 
 رجا٢تا. 

 يـو القيامة, يصح كابإلطبلؽ الثاين: تكوف منهاجنا ابقينا إٔب
ال تزال طائفة من االنتساب إليو مىت التامت شركطو كقواعده؛ ٟتديث: )

أميت ظاىرين على اضتق, ال يضرىم من خذعتم, حىت أييت أمر هللا وىم  
 .(ُ)(كذلك

السلفية نسبة إٔب "كخبلصة القوؿ ُب تعريف السلفية أف نقوؿ: 
٢تدل من أىل القركف كأئمة ا السلف, كالسلف ىم أصحاب رسوؿ هللا 

 اب٠تَت. الثبلثة األكٔب الذين شهد ٢تم رسوؿ هللا 
كالسلفيوف ٚتع سلفي نسبةن إٔب السلف كىم: الذين ساركا على  

الكتػاب كالسنػة كالدعوة إليهما كالعمػل هبما فكانوا  اتباعمنهاج السلف من 
 .(ِ)"بذلك أىل السنة كاٞتماعة

إطبلؽ السلفية الامن إال ُب زمن  ك٦تا تقدـ يظهر أنو ال يشًتط ُب
كأما من بعدىم فبل يشًتط إال  ,كصحبو القدكة الذم ىو عصر النيب 

                                        
(, كمسلم بشرح النوكم, كتاب ِّْٕ/بدكف ترٚتة, ) ِٖقب, ابب صحيح البخارم مع الفتح, كتاب ا١تنا ُ() 

(, برقم ْٓ/ُّ: ال تااؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ال يضرىم من خالفهم, )اإلمارة, ابب قولو 
(َُِٗ.) 

 (.ََٖٔ(, كرقم )ُُّٔىػ, فتول رقم )ُُِْ(, ّْ( ٣تلة البحوث اإلسبلمية, عدد )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٗ 

كهبذا يعلم بطبلف القوؿ الذم خص  ـ,كصحبو الكرا ا١توافقة للرسوؿ 
كصحبو فقط, كمنع إطبلؽ ىذا االسم على من  السلفية بامن الرسوؿ 

 كوف ا١تتسمي هبذا اإلسبلـ موافقنا سواىم إال أننا مع ذلك ال بد من اعتباران
ُب األصوؿ كالفركع كا١تنهج ا١تتبع, ألف من تسمى هبذا االسم  للرسوؿ 

كخالف مدلولو كمسماه فهذه التسمية غَت مطابقة ٟتقيقة االنتساب لطريقة 
السلف الصاّب ألف النسبة ٢تم موجبة ١تدح من التامها لفظنا كمعٌت, كأما 

 لتااـ هبا فبل مدح فيو. النسبة إليها دكف اال
 )عقيِة التوحيِ(:  أمهية الِعوة إىل العقيِة السلفية -ب

العقيدة تشمل األمرين, فالعقيدة تشمل التوحيد, كتشمل اإلٯتاف ابهلل 
, كاإلٯتاف أبٝتائو كصفاتو, كٔتا أخرب بو سبحانو أك أخرب بو رسولو 

يدين هللا هبا كيتعبده  عقيدةكالعقيدة: ىي ما يعتقده اإلنساف بقلبو كيراه 
, فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد هللا كاإلٯتاف أبنو ا٠تبلؽ الرازؽ هبا

كأبنو لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى, كاإلٯتاف أبنو ال يصلح للعبادة 
 .(ُ), فهي أمشلسواه, كاإلٯتاف أبنو حـر كذا, كأكجب كذا كشرع كذا

                                        
 (.ُُٗ/د العايا بن ابز, )( ٣تموع فتاكل الشيخ عبُ)
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 َِٗ 

ية البدء ابلدعوة إٔب عقيدة التوحيد بن ٛتيد أ٫ت عبد هللايقرر الشيخ 
كبياف اإلٯتاف كتقرير أصوؿ الدين, ٍب بعد ذلك ينتقل الداعية إٔب بياف 
األحكاـ الشرعية كاألكامر كالنواىي كاألخبلؽ كاآلداب, فبل بد للداعية أف 

كقد علم ابالضطرار من "يراعي فقو األكلوَيت ُب الدعوة إٔب هللا فيقوؿ: 
تفقت عليو األمة أف أصل اإلسبلـ كأكؿ ما يؤمر بو كا دين الرسوؿ 

ا رسوؿ هللا   أمر النيب  كقدا٠تلق: شهادة أف ال إلو إال هللا, كأف ٤تمدن
إنك أتيت قوًما من أىل بذلك معاذنا حُت بعثو إٔب اليمن فقاؿ لو: )

ويف -إال هللا الكتاب, فليكن أول ما تِعوىم إليو شهادُة أن ال إلو 
 افًتضم أطاعوك لذلك, فلعلمهم أن هللا فإن ى -حِوا هللارواية: أن يو 

, يوم وليلة, فإن ىم أطاعوك لذلك عليهم ستس صلوات يف كل
عليهم صِقًة تؤخذ من أغنيائهم فًتد على  افًتضفلعلمهم أن هللا 

فبذلك يصَت الكافر مسلمنا كالعدك كلينا, كا١تباح دمو  ,اٟتديث (...فقرائهم
 .(ُ)"١تاؿكمالو معصـو الدـ كا

ألهنما أصل  -أم الشهادتُت -ككقعت البداءة هبما "قاؿ ابن حجر: 
الدين الذم ال يصح شيء غَت٫تا إال هبما فمن كاف منهم غَت موحد 

                                        
 (.َّٖبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
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 ُِٗ 

فا١تطالبة متوجهة إليو بكل كاحدة من الشهادتُت على التعيُت, كمن كاف 
ا فا١تطالبة لو ابٞتمع بُت اإلقرار ابلوحدانية كاإلقرار اب  .(ُ)"لرسالةموحدن

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى هللا عىلىى بىًصَتىةو أىانٍى كىمىًن  كُب قولو تعأب: }قيٍل ىىًذًه سى
اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى هللا كىمىا أىانٍى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى{

, داللة كاضحة على أ٫تية (ِ)
ل ىم من اقتد الرسوؿ  اتباعمعرفة العقيدة اإلسبلمية كالدعوة إليها كأف 

بو ُب ذلك, كاتصف ابلصفتُت؛ العلم ابلعقيدة كالدعوة إليها, كأف من ٓب 
ُب  الرسوؿ  اتباعيتعلم أحكاـ العقيدة كيهتم هبا كيدع إليها؛ فليس من 

 منهجو. 
بن ٛتيد مكانة التوحيد من الدعوة إٔب هللا  عبد هللاكيبُت الشيخ 

بادتو كحده ال شريك لو, توحيد هللا بع كأكؿ ما أمر بو نبينا دمحم "فيقوؿ: 
ثًٌري  قيٍم فىأىنًذٍر  كإخبلص الدين لو كحده كما قاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا اٍلميدَّ

 }ٍ كىرىبَّكى فىكىربًٌ
كربك فكرب أم عظم ربك ابلتوحيد,  :. فمعٌت قولو(ّ)

كإخبلص العبادة لو كحده, ال شريك لو, كىذا قبل األمر ابلصبلة, كالاكاة, 
, كاٟتج   .(ْ)", كغَتىا من شعائر اإلسبلـكالصـو

                                        
 (.ُِْٕ/( صحيح البخارم مع الفتح, )ُ)
 .(َُٖ( سورة يوسف, اآلية )ِ)
 (. ّ-ُ( سورة ا١تدثر, اآلَيت: )ّ)
 (.ُِِبن ٛتيد, رسالة التوحيد, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ْ)
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 ِِٗ 

  اثنيًا: تعريف اإلميان لغة واصطلًحا وبيان مكانتو وأمهية الِعوة إليو
 التعريف بإلميان لغة واصطلًحا:  -أ 

اإلٯتاف: التصديق "غة: قيل ىو مطلق التصديق. كقيل: اإلٯتاف ل
أم  (ُ)نَّا صىاًدًقُتى{}كىمىا أىنتى ٔتيٍؤًمنو لًٌنىا كىلىٍو كي : كقولو تعأب و".نفس

 .(ِ)"ٔتصدؽ
ىو التصديق  :. كقيل(ّ)"معناه التصديق كضده التكذيب"كقيل: 

 لؤلمور الغائبة. 
 .(ْ)"بلكاف أك فع  الفمعناه ُب اللغة: التصديق ٔتا غاب قو "

األمن الذم فإف اشتقاقو من "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: 
ا ٭تصل إذا استقر ُب القلب التصديق , كذلك إ٪تىو القرار كالطمأنينة

 .(ٓ)"كاالنقياد

                                        
 (.ُٕاآلية ) ( سورة يوسف,ُ)
 (.ّٖٖٗ/( كتاب العُت, للخليل الفراىيدم, )ِ)
 (.ُِِّ/( لساف العرب, البن منظور, )ّ)
 (.َُِٓ/م, )اك ( التحبَت, لعبلء الدين ا١تردْ)
ـ ا١تسلوؿ, البن تيمية, )ٓ)  (.ّٕٔٗ/( الصار
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 ِّٗ 

أما اإلٯتاف اصطبلحنا: فهو قوؿ كعمل, قوؿ القلب كاللساف كعمل 
  .القلب كاللساف كاٞتوارح كاألركاف, يايد ابلطاعة كينقص ابلعصياف

فإف حقيقة اإلٯتاف عند أىل السنة كاٞتماعة قد اشتملت على ىذه  
لب كعملو, كقوؿ اللساف كعملو, كعمل اٞتوارح قوؿ الق"األمور ا٠تمسة: 

 كال بد من اجتماع ىذه األمور ا٠تمسة ٟتصوؿ اإلٯتاف كصحتو.  ,كاألركاف
كا١تقصود بقوؿ القلب؛ ىو تصديقو كإقراره كإٯتانو كمعرفتو, كقوؿ 

 .(ُ)اكمهااللساف ىو؛ النطق ابلشهادتُت كاإلقرار بل
كيرضاه. ك)الكفر( اسم جامع  ك)اإلٯتاف( اسم جامع لكل ما ٭تبو هللا 

 .(ِ)لكل ما يبغضو هللا كينهي عنو
ابب القوؿ أبف اإلٯتاف تصديق ابلقلب, إقرار ابللساف " :قاؿ اآلجرم

 .(ّ)"كعمل اٞتوارح, ال يكوف مؤمننا إال ابف ٕتتمع فيو ا٠تصاؿ الثبلثة

                                        
( كما بعدىا, ُُْٗ/كائي, )( لبلستاادة حوؿ معاين اإلٯتاف ينظر: شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة, لبللُ)

 .(َِ-ُْكاإلٯتاف, البن تيمية, )
 (.ِّٖ-ِِٖ/ُٓ( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ِ)
 (. ُُِٔ/( الشريعة, لآلجرم, )ّ)
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 ِْٗ 

 مكانة اإلميان وأمهية الِعوة إليو:  -ب
ة كأصلها, كىو يعٍت االعتقاد اٞتاـز أبف اإلٯتاف ابهلل ىو أساس العقيد

هللا رب كل شيء كمليكو, كأنو ا٠تالق كحده, ا١تدبر للكوف كلو, كأنو ىو 
, كأف كل معبود سواه فهو ابطل ريك لوالذم يستحق العبادة كحده ال ش

 كعبادتو ابطلة. 
ًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىًكنَّ قاؿ تعأب: }لٍَّيسى اٍلربَّ أىف تػيوىلُّوٍا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرً 

اٍلربَّ مىٍن آمىنى اًبهلل كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيًٌُتى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى 
حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكُتى كىاٍبنى السًَّبيًل كىالسَّآئًًلُتى كىُب الرًٌقىاًب 

ـى الصَّبلةى كىآتىى الاَّكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكٍا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاء كىأىقىا
قيوا كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى{  .(ُ)كالضَّرَّاء كىًحُتى اٍلبىٍأًس أيٍكلىًئكى الًَّذينى صىدى

ًو ًمن رَّبًًٌو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ كيقوؿ عا كجل: }آمىنى الرَّسيوؿي ٔتىا أيناًؿى إًلىيٍ 
ٍعنىا  ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو الى نػيفىٌرًؽي بػىٍُتى أىحىدو مًٌن رُّسيًلًو كىقىاليوٍا ٝتًى آمىنى اًبهلل كىمىآلًئكى

كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىإًلىٍيكى اٍلمىًصَتي{
(ِ). 

                                        
 (.ُٕٕ( سورة البقرة, اآلية )ُ)
 (.ِٖٓ( سورة البقرة, اآلية )ِ)
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 ِٗٓ 

آمىنيوٍا آًمنيوٍا اًبهلل كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب  ارؾ كتعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى تبكيقوؿ 
الًَّذم نػىاَّؿى عىلىى رىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذمى أىناىؿى ًمن قػىٍبلي كىمىن يىٍكفيٍر اًبهلل 

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى  بىًعيدنا{ الكىمىبلىًئكى
(ُ). 

ن أن تؤمن بهلل وملئكتو وكتابو ولقائو ورسلو اإلميا: )كيقوؿ 
 .(ِ)واليوم اآلخر, وتؤمن بلقِر خَته وشره(

أتِرون ما قاؿ: ) كعن ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب 
 قالوا: هللا ورسولو أعلم.  اإلميان؟

قال: شهادة أن ال إلو إال هللا وإقام الصلة وإيتاء الزكاة وصوم 
 .(ّ)(طتمس من اظتغنمرمضان وأن تعطوا ا

 :بٍت اإلسلم على ستسقاؿ: ) عن النيب  كعن ابن عمر 
 ,وحج البيت ,وإيتاء الزكاة ,وإقام الصلة ,شهادة أن ال إلو إال هللا

 .(ْ)(وصوم رمضان

                                        
 (.ُّٔ( سورة النساء, اآلية )ُ)
ـ ( جاء من حديث أخرجو مسلم ُب صحيحِ) و بشرح النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابب بياف اإلٯتاف كاإلسبل

 (.ٓ) (, برقمُُُِ/كاإلحساف, )
(. كمسلم ُب صحيحو ٖ(, برقم )ُُٕ/( البخارم مع الفتح, كتاب: اإلٯتاف ابب أداء ا٠تمس من اإلٯتاف, )ّ)

 (.ِْكىشىرىائًًع الٌدًيًن, برقم ) ولًوً بشرح النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابىب األىٍمًر اًبإًلٯتىاًف اًبهلل تػىعىأبى كىرىسي 
(, كمسلم, كتاب اإلٯتاف, ِّٓ)برقم (, ُُٕٔ/( البخارم مع الفتح, كتاب اإلٯتاف, ابب دعاؤكم إٯتانكم, )ْ)

ـً كىدىعىائًًمًو الٍعًظىاـً, برقم )  (.ُِابىب بػىيىاًف أىرٍكىاًف اإٍلًٍسبلى
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 ِٗٔ 

كأ٫تية الدعوة إٔب اإلٯتاف تربز ُب حرص الدعاة إٔب هللا على فعل 
بذؿ األسباب ٢تدايتهم من أعظم الطاعات, كترؾ ا١تنهيات فإف دعوة ا٠تلق ك 

مقوَيت اإلٯتاف كأسبابو, كبو يكمل العبد نفسو, كيكمل غَته, كما أقسم 
 كىاٍلعىٍصًر }هللا تبارؾ كتعأب بذلك ُب سورة العصر فقاؿ عا من قائل: 

ا اًبٟتٍىقًٌ ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت كىتػىوىاصىوٍ  ًإفَّ اإًلنسىافى لىًفي خيٍسرو 
كىتػىوىاصىٍوا اًبلصَّرٍبً{

(ُ). 
فحكم الرب تبارؾ "بن ٛتيد ُب بيانو ١تعٌت اآلية:  عبد هللاقاؿ الشيخ 

اب٠تسار على ٚتيع الناس إال من كاف آتينا هبذه األشياء األربعة كىي:  كتعأب
اإلٯتاف, كالعمل الصاّب, كالتواصي ابٟتق, كالتواصي ابلصرب, فدؿ ذلك على 

لنجاة معلقة ٔتجموع ىذه األمور كأنو كما يلـا ا١تكلف ٖتصيل ما ٮتص أف ا
الدعوة إٔب الدين, كالنصيحة  كذلك يلامو ُب غَته من أمور منها:نفسو, ف

 .(ِ)"للمسلمُت....
إذا عرفت "بن ٛتيد ُب موضع آخر قائبل:  عبد هللاكيضيف الشيخ 

ت أف من فعل ما حقيقة التوحيد كحقيقة ما دعت إليو الرسل أ٦تهم, علم
, أك ترؾ شيئنا ٦تا أمر هللا بو كرسولو فقد حصل عليو هنى هللا عنو كرسولو 

                                        
 (.ّ-ُ( سورة العصر, اآلَيت )ُ)
 (. ٓٔ-ْٔبن ٛتيد, ) عبد هللا٤تاضرة مطبوعة للشيخ  ( دعوة الرسل,ِ)
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 ِٕٗ 

من ا٠تلل كالنقص ُب دينو ْتسب ما فعل ا١تنهي عنو أك ْتسب ما ترؾ 
ا١تأمور بو فقد ٮترج من اإلسبلـ كىو ال يشعر كقد ينقص توحيده كىو ال 

ـ من دعاء األموات يعلم فمن ذلك ما يفعلو بعض ا١تنتسبُت لئلسبل
 .(ُ)"كالغائبُت ٦تن ال ٯتلك لنفسو نفعنا كال ضرنا....

بن ٛتيد فيما سبق أ٫تية الدعوة إٔب اإلٯتاف كأنو  عبد هللايبُت الشيخ 
سبيل النجاة, كمفتاح السعادة, ذلك أف نفس الدعوة إٔب هللا كالنصيحة 

يسعى بنصر  لعباده, من أكرب مقوَيت اإلٯتاف, كصاحب الدعوة ال بد أف
, , كأيٌب األمور من أبواهباىذه الدعوة, كيقيم األدلة كالرباىُت على ٖتقيقها

 ألف الدعوة إٔب هللا من أعظم األعماؿ اليت تايد ُب اإلٯتاف. 
فباإلٯتاف يكوف االغتباط بوالية هللا تبارؾ كتعأب ا٠تاصة, اليت ىي 

ًإفَّ }فقوف, قاؿ تعأب: أعظم ما تنافس عليو ا١تتنافسوف, كأجل ما حصلو ا١تو 
 .(ِ)الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت سىيىٍجعىلي ٢تىيمي الرٍَّٛتىني كيدِّا{

, إلٯتاف كشعبو يكوف اترة من العبدكسبب ا": رٛتو هللاقاؿ ابن تيمية 
كاترة من غَته, مثل من يقيض لو من يدعوه إٔب اإلٯتاف, كمن أيمره اب٠تَت, 

شر, كيبُت لو عبلمات الدين كحججو كبراىينو كما يعتربه كينالو كينهاه عن ال

                                        
 (.ُُبن ٛتيد, رسالة بعنواف: كظيفة العلماء ) عبد هللا( توجيهات إسبلمية, للشيخ ُ)
 (.ٔٗ( سورة مرًن, اآلية )ِ)
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 ِٖٗ 

 .(ُ)"بو كيتعظ بو, كغَت ذلك من األسباب
فإف اٞتااء من جنس العمل, فكما سعى إٔب تكميل العباد كنصحهم 
كتوصيتهم ابٟتق, كصرب على ذلك ال بد أف ٬تازيو هللا من جنس عملو, 

لتوكل, فإف اإلٯتاف كقوة التوكل على كيؤيده بنور منو كركح كقوة إٯتاف كقوة ا
هللا ٭تصل بو النصر على األعداء من شياطُت األنس كشياطُت اٞتن, كما 

 ,(ِ){ًإنَّوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى آمىنيوٍا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى }قاؿ تعأب: 
 عليو ُب من فإنو متصد لنصر اٟتق, كمن تصدل لشيء فبل بد أف يفتح هللا

 .(ّ)الفتوحات العلمية كاإلٯتانية ٔتقدار صدقو كإخبلصو
فالداعية إٔب هللا ينبغي أف يتمتع بقسط كافر من اإلٯتاف, كأف يكوف 

, كاالستعانة ابلقرابت كالنوافل على طاعة هللا كالسعي ُب مرضاتو حريصنا
لمشاؽ , كٖتملو لؤلذل كمكابدتو لة ٖتدم ا٠تصـو كإعراضهم عنو١تواجه

كالصعاب ُب سبيل إيصاؿ دعوتو, كا١تصابرة للتغلب على ناغات الشيطاف, 
 كاالستعبلء على ىول النفس, كرغبتها ُب الشهوات كاحملرمات. 

                                        
 (.َٕٓٔ/( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ُ)
 (.ٗٗ( سورة النحل, اآلية )ِ)
 (. ّٕ-ّٔعدم, )( انظر: التوضيح كالبياف, البن سّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٗٗ 

كالداعية ينبغي أف ٭تذر من ا١تعاصي ما كسعو اٟتذر, ألف ا١تعاصي 
تنقص اإلٯتاف كتضعفو كىي حجاب بُت ا١تؤمن كربو كىو سبحانو مصدر 

 كأتييده, كتسديده ك٧تاحو ُب طريق دعوتو. عونو 
فسلوؾ الداعية, كمدل ٘تسكو هبدم القرآف الكرًن, كعنايتو أبمر سنة 

تطهر قلبو من اآلاثـ, كسلوكو من اال٨تراؼ, كخلقو من  النيب األمُت 
الفساد, ألف أمراض القلوب ٕتعلو تربة غَت صاٟتة إلنبات بذرة اإلٯتاف, ك٪تو 

 شجرتو الطيبة.
 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ََّ 

 اظتبحث اسأول
 يف الِعوة إىل أركان اإلميان عبِ هللاجهود الشيخ 

 
أصوؿ العقيدة اإلسبلمية: ىي اإلٯتاف ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو 

 كاليـو اآلخر كالقدر خَته كشره. 
كىذه األصوؿ العظيمة تسمى )أركاف اإلٯتاف(, كقد اتفقت عليها 

كدلت عليها نصوص كثَتة الرسل كالشرائع, كنالت هبا الكتب السماكية, 
 من الكتاب كالسنة, كأٚتعت األمة عليها.

على أف العقيدة الصحيحة  دؿ الكتاب ا١تبُت كسنة الرسوؿ األمُت 
تتلخص ُب اإلٯتاف ابهلل كمبلئكتو كرسلو كاليـو اآلخر كابلقدر خَته كشره, 

 .فهذه األمور الستة ىي أصوؿ العقيدة الصحيحة
ربَّ أىف تػيوىلُّوٍا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىًكنَّ لٍَّيسى الٍ }قاؿ تعأب: 

 .(ُ){اٍلربَّ مىٍن آمىنى اًبهلل كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيًٌُتى 
اًب الًَّذم َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا آًمنيوٍا اًبهلل كىرىسيولًًو كىاٍلًكتى }كقاؿ تعأب: 

ًتًو  نػىاَّؿى عىلىى رىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذمى أىناىؿى ًمن قػىٍبلي كىمىن يىٍكفيٍر اًبهلل كىمىبلىًئكى

                                        
 .(ُٕٕ( سورة البقرة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُّ 

بىًعيدنا{ الكىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى 
(ُ). 

إف عقيدة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب "بن ٛتيد  عبد هللايقوؿ الشيخ 
و ىي عقيدة السلف الصاّب.... فهو يرل كما يركف من أف هللا كاحد, اتباعك 

ا, لو, كال مثيل لو, ٓب يتخذ صاحبة أحد, فرد, صمد, ال شريك , كال كلدن
عآب ٔتا كاف كما يكوف, قادر على كل شيء.. يثبت ٚتيع صفات هللا العبل, 

, يؤمن هبا, كأٝتائو اٟتسٌت, كما جاء ُب الكتاب العايا كالسنة الصحيحة
كٯترىا كما جاءت, إثبااتن ببل ٘تثيل, كتنايهنا ببل تعطيل, فهو ال يكيف, كال 
ٯتثل, كال يعطل, كال ٭ترؼ, بل يثبتها حقيقة على كجو يليق بكمالو على 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البىًصَتي{}حد قولو تعأب:   . (ِ)لىٍيسى كى
بل يشرؾ بو أحد, ال ملك مقرب, كال كيوجب أف يفرد هللا ابلعبادة, ف

 نيب مرسل. 
كيربأ من عبادة ما سواه كائنا ن من كاف, كيربأ من عبادة األحجار, 
كاألشجار, كالصاٟتُت, أبف يصرؼ ٢تم أم نوع من أنواع العبادة, فبل ٬توز 

فبل استغاثة, كال استعانة, كال دعاء, كال  عا كجلشيء من ذلك إال هلل 

                                        
 (.ُّٔ( سورة النساء, اآلية )ُ)
 (. ُُ( سورة الشورل, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِّ 

كال نذر إال هلل عا كجل فهو ا١تستحق لذلك كحده ال توكل, كال ذبح, 
 شريك لو. 

, , كا١تياافكيؤمن ابليـو اآلخر, كالبعث بعد ا١توت, كيؤمن ابٟتساب
 .(ُ)"كالصراط, كاٞتنة, كالنار, كما يؤمن ابلقدر خَته كشره

بن ٛتيد كاف يسَت ُب تقريره ١تنهج السلف على  عبد هللافالشيخ 
االعتقاد كالعمل كالسلوؾ, كىذه األصوؿ العظيمة  أصوؿ اثبتة ككاضحة ُب

مستمدة من الكتاب كالسنة, كٯتكن أف تتلخص ىذه األصوؿ اليت يرتكا 
 عليها فيما يلي: 

اإلٯتاف ابهلل: ىو اإلقرار بربوبيتو كإ٢تيتو, يعٍت: اإلقرار أبنواع  -ُ
د األلوىية, التوحيد الثبلثة كاعتقادىا كالعمل هبا, كىي: توحيد الربوبية كتوحي

  كتوحيد األٝتاء كالصفات.
فتوحيد الربوبية معناه: توحيد هللا أبفعالو من ا٠تلق كالرزؽ كاإلحياء 
كاإلماتة كأنو رب كل شيء كمليكو, كتوحيد األلوىية: معناه إفراد هللا أبفعاؿ 
العباد اليت يتقربوف هبا إليو إذا كاف ٦تا شرعو هللا: كالدعاء كا٠توؼ كالرجاء 

بة كالذبح كالنذر كاالستعانة كاالستعاذة ككل ما شرعو هللا كأمر بو ال كاحمل
 يشركوف مع هللا غَته فيو ال ملكنا كال نبينا كال كلينا كال غَتىم.

                                        
 (.ُُِّٔٔبن ٛتيد, رسالة: الشيخ دمحم بن عبد الوىاب كحقيقة دعوتو, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّّ 

كتوحيد األٝتاء كالصفات معناه: إثبات ما أثبتو هللا لنفسو أك أثبتو لو رسولو 
من  ك ناىو عنو رسولو من األٝتاء كالصفات, كتنايو هللا عما ناه عنو نفسو أ

العيوب كالنقائص من غَت ٘تثيل كال تشبيو كمن غَت ٖتريف كال تعطيل كال أتكيل  
 .(ُ)لىٍيسى كىًمثٍلًًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البىًصَتي{}كما قاؿ تعأب: 

اإلٯتاف اب١تبلئكة يعٍت: التصديق بوجودىم كأهنم خلق من خلق  -ِ
بادتو كتنفيذ أكامره ُب الكوف كما قاؿ تعأب: هللا خلقهم من نور, خلقهم لع

انىوي بىٍل ًعبىاده مٍُّكرىميوفى } ا سيٍبحى ال يىٍسًبقيونىوي اًبٍلقىٍوًؿ  كىقىاليوا اٗتَّىذى الرٍَّٛتىني كىلىدن
 .(ِ){كىىيم أبًىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى 

اإلٯتاف ابلكتب: يعٍت التصديق هبا كٔتا فيها من ا٢تدل كالنور,  -ّ 
 أنا٢تا على رسلو ٢تداية البشر, كأعظمها الكتب الثبلثة التوراة كأف هللا

كاإل٧تيل كالقرآف, كأعظم الثبلثة القرآف الكرًن كىو معجاة اإلسبلـ ا٠تالدة  
ٍتيواٍ }كما قاؿ عنو تبارؾ كتعأب:  قيل لًَّئًن اٍجتىمىعىًت اإًلنسي كىاٞتًٍنُّ عىلىى أىف أيى

ا اٍلقيٍرآًف الى  ٍتيوفى ٔتًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهَتنأتًٍثًل ىىذى . كىو كبلـ (ّ){أيى
 هللا مناؿ غَت ٥تلوؽ منو بدأ كإليو يعود. 

                                        
 (. ُُ( سورة الشورل, اآلية )ُ)
 (. ِٕ-ُِٔت: )( سورة األنبياء, اآليتِ)
 (. ٖٖ( سورة اإلسراء, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّْ 

اإلٯتاف ابلرسل يعٍت: التصديق هبم ٚتيعنا من ٝتى هللا منهم كمن  -ْ
, كبغَته بلكاإلٯتاف يكوف بو إٯتاانن مفص ٓب ييسم من أك٢تم إٔب آخرىم دمحم 

ن الرسل يكوف اإلٯتاف هبم ٚتلة كمن ٓب يعتقد ذلك فهو كافر, قاؿ تعأب: م
لَّمى اَّللَّي  بلقىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمن قػىٍبلي كىريسي  بلكىريسي } ٓبٍَّ نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكى

رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عى  بلرُّسي  ميوسىى تىٍكًليمنا  لىى هللا حيجَّةه مُّبىشًٌ
 .(ُ) {بػىٍعدى الرُّسيًل كىكىافى اَّللَّي عىاًيانا حىًكيمنا

اإلٯتاف ابليـو اآلخر يعٍت: التصديق بكل ما يكوف بعد ا١توت ٦تا  -ٓ
أخرب هللا بو كرسولو من عذاب القرب كنعيمو كالبعث من القبور كاٟتشر 

فػىهىٍل يىنظيريكفى }: كاٟتساب ككزف األعماؿ كالصراط كاٞتنة كالنار, قاؿ تعأب
ٍتًيػىهيم بػىٍغتىةن فػىقىٍد جىاء أىٍشرىاطيهىا فىأىىنَّ ٢تىيٍم ًإذىا جىاءتٍػهيٍم  ًإالَّ السَّاعىةى أىف أتى

 .(ِ){ذًٍكرىاىيم
اإلٯتاف ابلقدر كيعٍت: اإلٯتاف أبف هللا علم كل شيء ما كاف كما  -ٔ

كشر ككفر يكوف كقدر ذلك ُب اللوح احملفوظ, كأف كل ما ٬ترم من خَت 
كإٯتاف كطاعة كمعصية فقد شاءه هللا كقدره كخلقو, كللعباد قدرة على أفعا٢تم 
كاختيار كإرادة ١تا يقع منهم من طاعة أك معصية, لكن ذلك اتبع إلرادة هللا 

                                        
 (. ُٓٔ-ُْٔ( سورة النساء, اآلَيت: )ُ)
 (. ُٖ( سورة دمحم, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٓ 

ةه   ًإانَّ كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدىرو }كمشيئتو. قاؿ تعأب:  كىمىا أىٍمريانى ًإالَّ كىاًحدى
 أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اَّللَّى يػىٍعلىمي مىا ُب السَّمىاءً }. كيقوؿ تعأب: (ُ){اًبٍلبىصىرً  كىلىٍمحو 

كىاألىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإفَّ ذىًلكى عىلىى هللا يىًسَته{
 (ِ). 

قولو: كنؤمن اب١تبلئكة كالنبيُت, ": رٛتو هللا (ّ)قاؿ ابن أيب العا اٟتنفي
. ىذه "١ترسلُت, كنشهد أهنم كانوا على اٟتق ا١تبُتكالكتب ا١تنالة على ا

آمىنى الرَّسيوؿي ٔتىا أيناًؿى إًلىٍيًو ًمن رَّبًًٌو }األمور من أركاف اإلٯتاف. قاؿ تعأب: 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو الى نػيفىٌرًؽي بػىٍُتى أىحىدو مًٌن رُّسيًلًو  كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى اًبهلل كىمىآلًئكى

ٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىإًلىٍيكى اٍلمىًصَتي كى   .(ْ){قىاليواٍ ٝتًى
فجعل هللا سبحانو كتعأب اإلٯتاف ىو اإلٯتاف هبذه اٞتملة كٝتى من 

فهػذه  ,جعل الكافرين من كفر هبذه اٞتملةآمن هبذه اٞتملة مؤمنُت, كما 
 .(ٓ)"هللا عليهم كسبلمو األصػوؿ اليت اتفقػت عليها األنبياء كالرسل صلوات

 

                                        
 (. ْٗ( سورة القمر, اآلية )ُ)
 (. َٕ( سورة اٟتج, اآلية )ِ)
الطحاكية, ىػ( من مؤلفاتو: شرح العقيدة ُّٕ( ىو: علي بن علي بن دمحم الدمشقي اٟتنفي, كلد بدمشق سنة )ّ)

ـ )  (. ّٕٖ/ىػ( كدفن بسفح قاسيوف. انظر: الدرر الكامنة, البن حجر, )ِٕٗكاالتباع, توُب بدمشق عا
 (.ِٖٓ( سورة البقرة, اآلية )ْ)
 (. ِٕٔ( شرح العقيدة الطحاكية, البن أيب العا اٟتنفي, )ٓ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٔ 

 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٕ 

 اظتبحث الثاين
 (6)يف إيضاح مسائل اإلميان عبِ هللاجهود الشيخ 

 
من األصوؿ اجملمع عليها عند أىل السنة كاٞتماعة القوؿ باَيدة 

 اإلٯتاف كنقصانو. 
 ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىًجلىتٍ }قاؿ تعأب ُب ٤تكم التنايل: 

تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتىاانن كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى  . كقولو: (ِ){قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آَيى
ًذًه ًإٯتىاانن فىأىمَّا الًَّذينى } كىًإذىا مىا أيناًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيم مَّن يػىقيوؿي أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىى

انن كىىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى{آمىنيواٍ فػىاىادىتٍػهيٍم ًإٯتىا
(ّ). 

كىذه اآلية من أكرب الدالئل على أف اإلٯتاف "قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا: 
 .(ْ)"يايد كينقص كما ىو مذىب أكثر السلف كا٠تلف من أئمة العلماء

                                        
بن ٛتيد رأم ُب ىذه ا١تسألة  عبد هللا , كليس للشيخكنقصانو( يقصد ىنا ٔتسائل اإلٯتاف, مسألة: زَيدة اإلٯتاف ُ)

مستقل عن آراء العلماء الرابنيُت, فرأيت أف أكتفي بذكر مذىب الشيخ رٛتو هللا ُب ا١تسألة دكف خوض ُب 
 التفاصيل. 

 (.ِ( سورة األنفاؿ, اآلية )ِ)
 (. ُِْ( سورة التوبة, اآلية )ّ)
 (.ِْْٗ/( تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت , )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٖ 

أف اإلٯتاف قوؿ  أٚتع أىل الفقو كاٟتديث على": (ُ)قاؿ ابن عبد الرب
طاعة, كينقص اب١تعصية, كالطاعات كلها كعمل.. كاإلٯتاف عندىم يايد ابل

 .(ِ) "من اإلٯتاف
كأٚتع السلف أف اإلٯتاف ": رٛتو هللاكقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 .(ّ)"قوؿ كعمل, يايد كينقص
: أف كمن مذىب أىل اٟتديث": (ْ) رٛتو هللاكقاؿ اإلماـ الصابوين 

 .(ٓ)", يايد ابلطاعة كينقص اب١تعصيةاإلٯتاف قوؿ كعمل كمعرفة
مذىب أىل السنة كاٞتماعة ُب تعريف اإلٯتاف  (ٔ)كقد ذىبت ا١تعتالة

                                        
ىػ, ّْٔىػ, كتوُب سنة ّٖٔبن عبد الرب النمَتم, القرطيب ا١تالكي, كلد سنة  عبد هللا: أبو عمر, يوسف بن ( ىوُ)

ـ النببلء,   .ُّٓ/ُٖانظر سَت أعبل
 (. ِّٖٗ/( انظر: التمهيد, البن عبد الرب, )ِ)
 (. ِٕٕٔ/( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ّ)
ن أٛتد الصابوين النيسابورم, كلد ُب بوشنج من نواحي ىراة سنة ( ىو: أبو عثماف إٝتاعيل بن عبد الرٛتن بْ)

ىػ( كنشأ ٤تبنا للعلم كأىلو, من مؤلفاتو: )عقيدة السلف أصحاب اٟتديث, كاألربعوف حديثنا( توُب ّّٕ)
ـ ) ـ النببلء, للذىيب, )ُب ىػ( انظر ترٚتتوْْٗبنيسابور عا  (. ّْ/ُٖ: سَت أعبل

 (.َُْ, إلٝتاعيل الصابوين, )( عقيدة السلف كأصحاب اٟتديثٓ)
( ا١تعتالة: فرقة عقبلنية كبلمية فلسفية, تتكوف من عدة طوائف من أىل الكبلـ الذين خلطوا بُت الشرعيات ٔ)

كالفلسفة كالعقليات ُب كثَت من مسائل العقيدة, كسبب تسميتهم يعود إٔب اعتااؿ كاصل بن عطاء ٣تلس 
 (. ُٔٓ/شهرستاين, )اٟتسن البصرم. انظر: ا١تلل كالنحل, لل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٗ 

من حيث أنو شامل لؤلعماؿ كاألقواؿ كاالعتقادات, إال أهنم فارقوا أىل 
السنة كاٞتماعة بقو٢تم: إف اإلٯتاف كل كاحد ال يتجاأ إذا ذىب بعضو ذىب  

 . (ُ) كلو , كأنو ال يقبل التبعض
عماؿ كارتكاب الكبائر عندىم ٥ترجنا من كمن ىنا كاف اإلخبلؿ ابأل

اإلٯتاف كلية, على خبلؼ بينهم ُب تسميتو كافرنا, فا١تعتالة قالوا: ٨تن ال 
نسميو مؤمننا كال كافرنا, كإ٪تا ىو ُب منالة بُت ا١تنالتُت أم: بُت منالة اإلٯتاف 

 كالكفر. 
م أف من كأما ا١تنالة بُت ا١تنالتُت فعندى"بن ٛتيد  عبد هللاقاؿ الشيخ 

ارتكب كبَتة ٮترج من اإلٯتاف, كال يدخل ُب الكفر, كأف الفاسق ال يسمى 
مؤمنا بوجو من الوجوه كما ال يسمى كافرنا... فنالوه بُت منالتُت.. كىو 

 . (ِ)"عندىم ٥تلد ُب النار..... كىذا أصل فاسد كخطأ كاضح
إذا  كهبذا يعلم فساد شبهتهم كزعمهم أف اإلٯتاف كله كاحد ال يتجاأ

ذىب بعضو ذىب كلو , كىو قوؿ ٥تالف لنصوص الوحي الدالة على أف 
)اإلميان بضع وسبعون شعبة ُب اٟتديث:  لئلٯتاف أجااءن كأبعاضنا كقولو 

                                        
 (.ِّٓ( انظر: زَيدة اإلٯتاف كنقصانو , لعبد الرزاؽ العباد, )ُ)
 ىػ(. َُِْ/ُُ/َُ( ٣تلة التوعية اإلسبلمية, العدد األكؿ السنة الثامنة بتاريخ )ِ)
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 َُّ 

أعلىا قول: ال إلو إال هللا, وأدانىا إماطة اسأذى عن الطريق, واضتياء 
 .(ُ)(شعبة من اإلميان

ب كالسنة كلها تدؿ على أف كاألدلة على ما ذكرتو كثَتة من الكتا
مسألة اإلٯتاف كنقصانو ٣تمع عليها عند أىل السنة كاٞتماعة, كىو القوؿ 

هم إٔب عصران ىذا, كأقوا٢تم مشهورة اتباعا١تأثور عن الصحابة كالتابعُت ك 
منثورة ُب اآلفاؽ فلم ٮتل عصر كال مصر من قائم بدين هللا من أىل السنة 

 .(ِ)ٚتيع األصوؿ العقدية ألىل السنة كاٞتماعةكاٞتماعة مبيننا ىذا األصل ك 

                                        
 (.ٖ)برقم ( البخارم مع الفتح, كتاب اإلٯتاف, ابب أمور اإلٯتاف, ُ)
(, ك٣تموع َُُّ/بن أٛتد بن حنبل, ) عبد هللاقصانو ينظر: كتاب السنة, ل( لبلستاادة حوؿ زَيدة اإلٯتاف كنِ)

ِِٕ/الفتاكل, البن تيمية, ) .ِّ ٕٓ .) 
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 ُُّ 

 اظتبحث الثالث
 بن زتيِ يف التصِي للتيارات الفكرية اظتنحرفة عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

سا٫تت النهضة العلمية ُب ا١تملكة بعد توحيدىا على يد ا١تلك عبد 
بلمية ُب إ٬تاد بيئة علمية متمياة للشعوب اإلس رٛتو هللاالعايا بن سعود 

 .عامة كلشعب ا١تملكة العربية السعودية
كاستطاع حكاـ ىذه الببلد ا١تباركة الوقوؼ أماـ ٤تاكالت أعداء 
اإلسبلـ الذين كانوا ينشركف ا١تبادئ ا٢تدامة بُت الناس ك٤تاربتها ابلوسائل 
كاألساليب ا١تختلفة, كساندىم ُب ذلك العلماء كا١تخلصوف كمن ٚتلتهم 

ٛتيد فتمكنوا بفضل هللا من التصدم لغاَيت ا١تتآمرين بن  عبد هللاالشيخ 
من أرابب تلك التيارات ا١تنحرفة, ا١تتمثلة ُب ىدـ أصوؿ الدين, كبناء عقائد 
فاسدة على أنقاضو بشعارات كأٝتاء زائفة, فسا٫توا ّتهود عظيمة ُب درء 
أخطارىا, كتنبيو ا١تسلمُت ُب العآب اإلسبلمي إٔب خطر االنسياؽ خلفها, 

ا١تضللة, خاصة بعد أف  مكالوقوؼ ٢تا اب١ترصاد, كإفساد ٥تططاهتم كإدعاءاهت
تسلل ىذا الفكر إٔب بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية, كأيسست لو األحااب 
كاجملامع الكثَتة ُب بلداف عدة, كصار ٭تظى ابلدعم كالرعاية من بعض 

اـ ا١تملكة الدكؿ كالرؤساء ا١تسلمُت, كتعدل ذلك منهم إٔب مهاٚتة التا 
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 ُِّ 

بدستور رهبا, ك٤تاكلتهم تاييف اٟتقائق كالنيل من مصادر عاهتا كنرباس 
 بدعول نشر اٟترية كا١تساكاة.  شريعتها ك٫تا: كتاب هللا كسنة رسولو 
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 ُّّ 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ يف التصِي لتيار القومية عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 : (ُ)القومية تعريف -6

بة, تدعو إٔب ٘تجيد العرب كإقامة دكلة ىي حركة سياسة فكرية متعص
موحدة ٢تم, على أساس رابطة الدـ كالقرىب كاللغة كالتاريخ, كإحبل٢تا ٤تل 

 .(ِ)رابطة الدين
أك ىي دعوة هتدؼ إٔب توحيد العرب ُب دكلة كاحدة تقـو على 

 . (ّ)أساس اللغة كالثقافة كالتاريخ
كاللغة الواحدة, ينبغي القومية: معناىا أف أبناء األصل الواحد "كقيل: 

ا كإف تعددت أرضهمأف يكو  , كتفرقت أكطاهنم, كإف كاف ف كالؤىم كاحدن
معناىا أيضنا السعي ُب النهاية إٔب توحيد الوطن ْتيث ٕتتمع القومية 

                                        
ـ, كىم اٞتماعة من الرجاؿ كالنساء معنا, أك الرجاؿ خاصة, كرٔتا دخل ُ) ـ: مصدر صناعي منسوب إٔب قو ( القو

( َُّٗانظر: القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, ) النساء فيو على سبيل التبع؛ ألف قـو كل نيب رجاؿه كنساءه.
ـ(, ك٥تتار الصحاح, للرازم, ) ـ(. ٔٓٓمادة: )قو  ( مادة: )قو

 (.ُْْْ/( ا١توسوعة ا١تيسرة , )ِ)
 (.ٕٓ( انظر: حوؿ القومية العربية , لساطع اٟتصرم , )ّ)
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 ُّْ 

الواحدة ُب كطن شامل, فيكوف الوالء للقومية مصحوابن ابلوالء للوطن... 
 .(ُ)"دة األرضكقد يكوف الوالء للقومية كلو ٓب تتحقق كح

 القومية:  نشلة -4

كاف أكؿ من ٛتل فكرة القومية العربية كنشرىا بُت أبناء ا١تسلمُت ىم 
نصارل لبناف, كقد كجدت فيهم الدكؿ االستعمارية خَت نصَت على ذيوع 
 الفكرة كانتشارىا عن طريق ا١تدارس التبشَتية, كاٞتمعيات األدبية النصرانية. 

ن ٛتيد عن جوانب من نشأة القومية العربية ب عبد هللايتحدث الشيخ 
, كدست ُب أكساط دعوهتا الفرقة ككيف احتضنتها قول الغرب الكافرة

كالدعوة إٔب القومية العربية إ٪تا نشأت على قوؿ كثَتين ُب "كالشقاؽ فيقوؿ: 
أكائل ىذا القرف, كأكؿ من دعا إليها ىم الغربيوف على أيدم بعثات التبشَت 

اد حىت عقد ٢تا أكؿ مؤ٘تر ُب )ابريس( من ٨تو ستُت سنة , كظلت تنمو كتا 
, كتعددت االٕتاىات, كذلك أف أعداء عربيةككثرت بذلك اٞتمعيات ال

ا١تسلمُت ١تا رأكا من ٚتع اإلسبلـ ١تختلفي األجناس من بٍت آدـ أرادكا 
 الإحبلؿ العصبية اٞتنسية ٤تل الوجداف الديٍت, فدعوا إٔب القومية العربية بد

 .(ِ)"ن األخوة الدينيةم

                                        
 (. ْٓٓ( مذاىب فكرية معاصرة, حملمد قطب, )ُ)
 .(ٕٖ-ٗٔبن ٛتيد, ) عبد هللاادع , للشيخ ( اإلبداع ُب شرح خطبة الو ِ)
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 ُّٓ 

كأخذ اإلعداد لسيطرة االٕتاه القومي ُب ببلد العرب إبعداد نظاـ 
تعليمي متكامل.. يبدأ من ا١ترحلة االبتدائية إٔب اٞتامعة, ككاكب ذلك 
بكتب مؤلفة ُب ٚتيع ا١تستوَيت يتم الًتكيا فيها على اٞتانب القومي 

دين أك مسا٫تة لو ُب تلك كاالعتااز أب٣تاد العرب كأَيمهم, بدكف ذكر لل
 . (ُ)األ٣تاد كأتثَته اٟتقيقي ُب قلوب كعقوؿ ا١تسلمُت

كلقد كجدت تلك األقلية ُب جنوح بعض األتراؾ إٔب القومية الطورانية 
ا١تربر لرفع راية القومية العربية ُب كجو القومية الًتكية, كالوقوؼ ضد 

بية, كاليت عمدت لو الدكلة مشاريعها للمناىج كا١تدارس العربية ُب الببلد العر 
العثمانية ُب آخر عهدىا ٦تا سبب ُب كجود الكثَت من ا١تناىضُت لتلك 

 .(ِ)الدعوات العنصرية
كأدل ظهور اٞتمعيات القومية العربية إٔب إبراز فكرة القومية العربية ُب إطار 

تراث مشًتؾ كحضارة عريقة ٘تتد  -كمسلمُت مسيحيُت-عاـ أساسو أف العرب 
 .(ّ)ا التارٮتية كالعمل على تطويرىا لتساير ركح العصرجذكرى

                                        
 (.ُِّ-ُِِ( انظر: االٕتاىات الفكرية ا١تعاصرة, ٞتمعة ا٠توٕب, )ُ)
 (.ْٖ( نشوء القومية العربية, لاين نور الدين, )ِ)
 (.ُْٔ/( اٞتمعيات القومية العربية, ٠تالد الدبياف, )ّ)
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 ُّٔ 

لقد كانت الدعوة إٔب القومية العربية مرحلة مؤقتة للتمرد على ا٠تبلفة, 
كىاىم نصارل ا١تشرؽ كلبناف خاصة, يتنكركف للقومية, كيعلنوهنا طائفية 
حاقدة, فتماقت ببلد الشاـ إٔب دكيبلت متفرقة, زرع الغرب فيها قيادات 

 .(ُ)ية ال دينية كىيأكا فلسطُت لتكوف لقمة سائغة أبيدم اليهودطائف
 احملتوى الفكري لتيار القومية:  -6
ال خبلؼ أف منابع القومية العربية كانت كالزالت منابع علمانية  

٤تضة, ككانت أىم من ذلك ال تتوخى التوحيد كالوحدة, بل التفتيت 
 كاالنفصاؿ. 

لقومية العربية متعاكنُت مع ا١تبشرين فنصارل العرب ىم الذين اندكا اب
ابلنصرانية من األمريكاف كاإل٧تليا, فلقد كانت األقلية ا١تسيحية ُب العآب العريب 
كٓتاصة ببلد الشاـ يطمحوف إٔب إقامة دكلة خاصة هبم ُب لبناف, فلم ٕتد من 

ب سبيل لذلك إال االنفصاؿ عن ا٠تبلفة العثمانية اليت ترتبط ابلدين بُت العر 
كإخواهنم من األتراؾ , فسعوا إٔب إسقاط ا٠تبلفة العثمانية ابسم التحرر من 
االستعمار الًتكي للببلد العربية , فدعوا إٔب رابطة عربية ٕتمع بُت ا١تواطنُت, على 
اختبلؼ مذاىبهم كاستيوحي التاريخ ا١تشًتؾ كا١تنجاات اٟتضارية من ا١تذاىب  

                                        
ـ, حملمد ا٠تالُ)  (. ُْٖدم, )( انظر: ا١تؤامرة الكربل على ببلد الشا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٕ 

كاحد, يؤكد ا٢توية القومية للعرب, ُب سبيل كافةن, ٞتمع أبناء األمة كراء ىدؼ 
 .(ُ)كحدهتم كٖتررىم كرقيهم

عن  (ِ)يتحدث أبرز دعاة الفكر القومي العلماين ساطع اٟتصرم
إف بث اإلٯتاف بوحدة األمة العربية ": بلا١تضموف الفكرم للدعوة القومية قائ

اء ُب ظركفنا اٟتالية يتطلب بذؿ اٞتهود الكثَتة الستئصاؿ جذكر اآلر 
كا١تعتقدات ا١تخالفة اليت تسلطت على أذىاف الكثَتين, مع مواصلة اٞتهود 
لوقاية ىذا اإلٯتاف من أتثَت التيارات اليت تعمل لاعاعتو كإضعافو بوسائل 

 .(ّ)"شىت

                                        
( كقد شارؾ بعض أعضاء اٞتمعيات القومية مشاركة ميدانية ُب إسقاط السلطاف العثماين عبد اٟتميد منهم: عايا ُ)

علي ا١تصرم كغَته من ا١تتآمرين على األمة اإلسبلمية ٖتت شعار القومية ا١توحدة, انظر: الببلد العربية كالدكلة 
كلبلستاادة حوؿ دكر  (.ّٗ-ّٖاٟتركة العربية, حملمد دركزة, ) (. كنشأةِٗالعثمانية, لساطع اٟتصرم, )

ـ, لصاّب العبود,  النصارل ُب نشوء الفكرة القومية العربية كأىدافهم, ينظر: فكرة القومية العربية ُب ضوء اإلسبل
(ُّْ-ُْٓ .) 

كاإلدارة, ك١تا انفصلت  ( ىو: ساطع بن دمحم ىبلؿ اٟتصرم, كلد بصنعاء, كتعلم ُب اسطنبوؿ, كتنقل ُب التعليمِ)
سورَي عن اٟتكم العثماين عُت كزيرنا للمعارؼ بدمشق, لو مؤلفات كثَتة حوؿ القومية العربية كيعترب من أبرز 

ىػ( انظر: األعبلـ للاركلي, ُّٖٖمنظريها, من مؤلفاتو: )العركبة أكال كدفاع عن العركبة( توُب ببغداد عـا 
(ْ/َٕ .) 

 (.َِ-ُٗ, لساطع اٟتصرم, ) ( حوؿ القومية العربيةّ)
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 ُّٖ 

ُب العصور ا١تتأخرة اٞتمع بُت  (ُ)كقد حاكؿ بعض دعاة القومية العربية
ْتجة أف قوة األمة العربية ككحدهتا  الدعوة للقومية العربية كالدعوة اإلسبلمية

كهنوضها كتكاملها كازدىارىا كٖتررىا ىو من صميم أىداؼ الدعوة 
ىم مادة اإلسبلـ األكٔب كمادامت  -حد قولو-اإلسبلمية؛ ألف العرب على 

 . (ِ)عاة اإلسبلـ كانتشاره إال ٖتت رايتهم

 وبن زتيِ من القومية العربية وبيان عبِ هللاموقف الشيخ  -4
 طتطورهتا.

بن ٛتيد إٔب مقصد الدعوات القومية من إطفاء  عبد هللاتنبو الشيخ 
الركح الدينية, كتربية الناشئة على التعصب للمبادئ اٞتاىلية, كحذر الشيخ 

من تسلل أعضاء اٞتمعيات القومية العربية متعاكنُت مع أعضاء  رٛتو هللا
مية ا١تختلفة, كالًتكيج اٞتمعيات األخرل من خبلؿ الصحف كا١تنابر اإلعبل

لتيارات القومية كالتعصب القائم على أساس عرقي ال ٕتمعهم فيو رابطة 
دعوة جاىلية, "الدين كاألخوة اإلسبلمية؛ فالقومية ُب حقيقة أمرىا: 

 .(ّ)"إٟتادية, هتدؼ إٔب ٤تاربة اإلسبلـ كالتخلص من أحكامو كتعاليمو

                                        
 .( ىو: دمحم عات دركزةُ)
 (.ِٓ-َٓ( انظر: نشأة اٟتركة العربية, حملمد دركزة , )ِ)
 (.ٓ( نقد القومية العربية, البن ابز )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٗ 

ة اجملتمع ا١تسلم من بن ٛتيد على ٛتاي عبد هللاكقد حرص الشيخ 
أضرارىا كما تضمنتو من عودة اب١تسلمُت إٔب دعول اٞتاىلية اليت تفرؽ بُت 
ا١تسلمُت, كتفصل بُت ا١تسلم العجمي عن أخيو العريب, كتفرؽ بُت العرب 
أنفسهم ألهنم كلهم ليسوا يرتضوهنا كخيار للتوحد كالتفرؽ, فهي دعوة ابطلة 

 نكراء, كيد سافر لئلسبلـ كأىلو. كخطأ عظيم, كمنكر ظاىر, كجاىلية 
أال ال فضل لعريب على ): كقولو "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

عجمي, وال لعجمي على عريب, وال سأسود على أزتر, وال سأزتر على 
, صريح ُب إبطاؿ العصبية اٞتنسية, كإبطاؿ التفاضل (ُ)(أسود إال بلتقوى

العجمي كلهم بنو آدـ خلقهم هللا من ابأللواف؛ فاألسود كاألٛتر كالعريب ك 
ا النَّاسي ًإانَّ خىلىٍقنىاكيم مًٌن ذىكىرو كىأينثىى }ذكر كأنثى, كما قاؿ تعأب:  َيى أىيػُّهى

كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى هللا أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اَّللَّى عىًليمه 
اآلية الكرٯتة على أف اٞتميع من أصل كاحد, كأف هللا  , فدلت(ِ){خىًبَته 

ما  اتباعجعلهم شعوابن كقبائل للتعارؼ فيما بينهم... إذ الفضل اٟتقيقي ىو 
ا  من اإلٯتاف كالعلم ابطننا كظاىرنا فكل من كاف فيو  بعث هللا بو ٤تمدن

                                        
 (.ََِٕ(, كصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة برقم )ُِِّٗ( أخرجو أٛتد ُب مسنده, )ُ)
 (. ُّ( سورة اٟتجرات, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِّ 

أمكن كاف أفضل؛ كالفضل إ٪تا ىو ابألٝتاء احملمودة ُب الكتاب كالسنة 
 .(ُ)"مثل: اإلسبلـ كاإلٯتاف, كالرب, كالتقول, كالعلم, كالعمل الصاّب

بن ٛتيد ُب شرحو ٠تطبة الوداع كتناكلو  عبد هللاكيضيف الشيخ 
كما اشتهر "ألحكامها كآداهبا بعض مثالب التعصب للقومية العربية فيقوؿ: 

ية من التعصب للقوم -بن ٛتيد عبد هللايعٍت عصر الشيخ -ُب ىذه األزمنة 
العربية ابطل تبطلو اآلَيت القرآنية كاألحاديث النبوية, كإف كاف للعرب 
شرؼ نسب فبل ينفعهم ىذا الشرؼ مع كجود اال٨تراؼ منهم عما جاء بو 

 .(ِ)"النيب 
فتوافد اٟتجيج على ا١تشاعر من كل حدب كصوب تشهد ببطبلف 

كاد تذكر التعصب للقومية العربية كزىوؽ مااعم القوميُت عملينا, كال ت
دعاكل القوميُت إال للعربة كالفكرة, فما أنسب بطبلف التعصب للقومية 

 . (ّ)ُب أعظم زمن كمكاف العربية ُب شرح أعظم خطبة ألعظم رسوؿ 
بن ٛتيد من القومية قائمي على كشف آتمر  عبد هللاإف موقف الشيخ 

على أصل الدكؿ الصليبية على تغريب ا١تسلمُت, كتعاكهنم كتكاتفهم للقضاء 

                                        
 (.ُٓىػ صُّٓٗكاتريخ ذم القعدة,  (ْ)( ٣تلة التوحيد ا١تصرية, عدد ُ)
 (.ِٖبن ٛتيد, ) عبد هللا( انظر: اإلبداع شرخ خطبة الوادع, للشيخ ِ)
 (.ُِٕ-َِٕ( انظر: فكرة القومية العربية, لصاّب العبود, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِّ 

بن ٛتيد قد كثرت فيو  عبد هللاكحدهتم )اإلسبلمية( كٓتاصة أف زمن الشيخ 
الدعوات الرامية إٔب زرع الفرقة بُت ا١تسلمُت ك٘تأب بعض ا١تنتسبُت إٔب العلم 

  .مع الرؤساء لتحقيق ىذه الدعوة الباطلة
بن ٛتيد ُب موضع آخر أ٫تية الوقوؼ بوجو  عبد هللاكيبُت الشيخ 

فبل دعوة إال إسبلمية؛ كأف القومية العربية أك سواىا ": بلالقومية قائ الدعوات
, أك  تلتـا ٔتا ٬تب, ينبغي ٤تاربتهامن القوميات, مىت فارقت الدين, كٓب

 . (ُ)"االبتعاد عنها حىت ترضخ لئلسبلـ كتدين بو
ككانت النتيجة اليت ٘تخضت عنها الدعوة إٔب )القومية العربية( أف 

كتقطعت أكصا٢تم إٔب قوميات كثَتة, كما ذلك إال ألف تفتت العرب, 
الدعوة إٔب القومية العربية ُب حقيقة األمر ٓب يقصد هبا إال ضرب الرابطة 
اإلسبلمية, كالقضاء على الوحدة اإلسبلمية, كدعوة القومية على أهنا رابطة, 
 ىي دعوة بشرية إٔب رابطة بشرية كشأهنا مثل كل الركابط اليت ىي من خلق

البشر كصنعهم, فيها من الضعف كالوىن ما ُب صنعة البشر كأفعا٢تم, كمثل 
ىذه ال ينبغي أف تكوف بديلة لرابطة اإلسبلـ اليت تقـو عليها الوحدة 

 .(ِ) اإلسبلمية

                                        
 (.ّٔ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)
 (. َِٓ, )( انظر: مذاىب فكرية معاصرة, حملمود ماركعةِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِّ 

فهذه الدعوة جاىلية ال ٬توز االنتساب إليها كال تشجيع القائمُت 
لذم ٮتلد العركبة لغة هبا, بل ٬تب القضاء عليها؛ ألف اإلسبلـ كحده ىو ا

كأدابن كخلقنا كأف التنكر ٢تذا الدين معناه القضاء اٟتقيقي على العركبة ُب 
 .(ُ)لغتها كأدهبا كخلقها

إف نشوء الشعور القومية ابلقومية ُب ا١تسلمُت مستلـا ببل ريب ١توت 
فدعاة  ,الشعور ابلقومية اإلسبلمية من قلوهبم كزكاؿ كحدهتم اإلسبلمية

ا من القياـ الوطنيات  أك اٞتنسيات من ا١تسلمُت إف كانوا ال ٬تدكف بدن
بدعواهتم, فاألحسن أف ال ٮتادعوا أنفسهم... ألف دعوهتم مضادة لدعوة 

 .(ِ)ُب صميمها الرسوؿ 
 

                                        
 (.ٔٗٓفتاكل كتنبيهات كنصائح, للشيخ عبد العايا بن ابز, )انظر: ( ُ)
 ( بتصرؼ. ّٕ-ِٕ( بُت الدعوة القومية كالرابطة اإلسبلمية, للمودكدم, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّّ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ يف التصِي لتيار الشيوعية عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

بن ٛتيد من طبلئع  عبد هللا عانت األمة اإلسبلمية ُب عصر الشيخ
الغاك الفكرم متعددة الشعارات, متباينة االٕتاىات, عليها من البهرجة 
كالربيق ما يكفي لتضليل أمة منبهرة مهاكزة, كجاءت االشًتاكية كالقومية 
كغَتىا من الشعارات كا١تسميات, فبات ٢تا من أبناء ا١تسلمُت من يناصرىا 

صدقوا  الدىم ُب ٨تورىم كأكجد ُب األمة رجاكلكن هللا رد كي ,بل ك٭تميها
الذم  ٛتيدبن  عبد هللاالشيخ  :ما عاىدكا هللا عليو ككاف من ىؤالء الرجاؿ

ا كاسعنا ُب سبيل تبصَت ا١تسلمُت أبمور دينهم كفق منهج علمي  بذؿ جهدن
 أصيل.

 : تعريف الشيوعية -6
, كسإابحية, كضعها كارؿ مار ىي حركة فكرية كاقتصادية يهودية 

تقـو على اإلٟتاد, كإلغاء ا١تلكية الفردية كإلغاء التوارث, كإشراؾ الناس كلهم 
 .(ُ)ُب اإلنتاج على حد سواء

                                        
 (.َٗ( ا١توجا ُب األدَيف كا١تذاىب ا١تعاصرة, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّْ 

كىي: إتاه فكرم فلسفي قدًن, ٓب ٮتًتعو شيوعيو العصر اٟتديث, كٓب 
يكونوا أكؿ الواضعُت لو, أك الداعُت إليو؛ ألف لو جذكرنا تضرب ُب عمق 

بن ٛتيد أهنا ليست من اإلسبلـ  عبد هللاساف كيرل الشيخ التاريخ الفكرم لئلن
ُب شيء, بل إف أصو٢تا ترجع إٔب ما قبل اإلسبلـ ُب ببلد فارس فبل عربة بقوؿ 

 .(ُ)بعض ا١تنتسبُت إٔب اإلسبلـ القائلُت ابالشًتاكية ُب ا١تاؿ
ك٦تا يندرج ٖتت مسمى الشيوعية اصطبلح االشًتاكية كىي ُب الواقع 

ر الديكتاتورية االجتماعية أك الطائفية, كالفرؽ بينهما إ٪تا يقع صورة من صو 
ُب بعض اإلجراءات التفصيلية بل تعترب االشًتاكية ىي ا١ترحلة اليت تسبق 

 .(ِ)الشيوعية مباشرة فهي مقدمة أك ٘تهيد ٢تا
 مبادئ الشيوعية:  -4

أشرت ُب تعريف الشيوعية إٔب أهنا تقـو على اإلٟتاد كا١تادية 
 ىي: إال أف أىم ا١تبادئ اليت تقـو عليها ًتاكية ُب اٞتملة, كاالش

خالق  -باعمهم-اٟتياة, كليس ٢تا  أف ا١تادة )الطبيعة( ىي أصل -6
 كال مبدع, فهي ٖتارب اإلٯتاف ابهلل كٖتارب األدَيف. 

                                        
 (.َِ-ُٗبن ٛتيد, ) عبد هللا( انظر: اإلبداع ُب شرح خطبة الوادع, لُ)
 (. ُُٕ-ُٓٔ( انظر: االٕتاىات الفكرية ا١تعاصرة, ٞتمعة ا٠توٕب, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

ُب ٣تاؿ الوجود: الكوف مادة كا١تادة سابقة ُب الوجود على  -4
 الفكر. 

 صل الوجود, ك٢تا قوانينها. ُب ٣تاؿ الطبيعة: ا١تادة أ -3

 ُب فلسفة التاريخ: التفسَت ا١تادم للتاريخ.  -2

ُب اجملاؿ االقتصادم: نظرية فائض القيمة, كإلغاء ا١تلكية  -5
 الفكرية. 

ُب اجملاؿ االجتماعي كالسياسي: الصراع بُت الطبقات,  -1
 كديكتاتورية العماؿ.
بلشًتاكية: بن ٛتيد موضحان احملتول الفكرم ل عبد هللايقوؿ الشيخ 

االشًتاكية ُب ٣تملها تناقض ما أقره اإلسبلـ من إقرار ا١تلكية الفردية "
كاحًتامها, كتناقض ما أكده القرآف الكرًن من التفاضل بُت الناس ُب الرزؽ 

اٟتياة, يقوؿ  شؤكفإذ أف تفاضلهم فيو ىو كتفاضلهم ُب العقوؿ كُب كافة 
تػىهيٍم ُب أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىٍٛتى }سبحانو كتعأب:  نػىهيم مًَّعيشى ةى رىبًٌكى ٨تىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ

نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو لًيػىتًَّخذى بػىٍعضيهيم بػىٍعضنا سيٍخرَيِّ  اٟتٍىيىاًة الدُّ
ِي كىرىٛتٍ  يػٍره ٦تًٌَّا ٬تىٍمىعيوفى  ةي  .(ُ){رىبًٌكى خى

                                        
 (.ِّ( سورة الاخرؼ, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٔ 

اكلة فرض ىذا التساكم تغافل إف القوؿ اب١تساكاة بُت الناس, أك ٤ت
عن الواقع؛ فالناس متفاكتوف ُب األرزاؽ كما أهنم متفاكتوف ُب ا١تراتب 

 .(ُ)"كالوظائف كأنواع األعماؿ
يبُت ىنا أف النظرية الشيوعية )االشًتاكية( مصادمةه ُب حقيقتها للدين 

 بلطويكالفطرة اليت فطر هللا الناس عليها, كعلى ىذا فإهنا ال ٯتكن أف تبقى 
ألهنا ال ٘تلك مقومات البقاء ُب ٚتيع أصو٢تا؛ لذلك اهنارت الشيوعية ُب 
معاقلها بعد قرابة السبعُت عامنا من قيامها, كٓب يعد ٔتقدكرىا أف تواجو 
مشكبلت كمتطلبات العصر ٦تا تسبب ُب ٗتلف البلداف اليت تطبق ىذا 

كاٟترماف كالظلم  النظاـ عن مثيبلهتا الرأٝتالية, كتسببت ُب إشاعة البؤس
 كالفساد, كمصادرة اٟترَيت ك٤تاربة األدَيف.

 على القائلُت هبا ضتقيقة الشيوعية وإنكاره عبِ هللابيان الشيخ  -3
الشيوعية منافية لئلسبلـ كاعتناقها كفر ابلدين الذم ارتضاه هللا لعباده  

 لبشرية.كىي ىدـه للمثل اإلنسانية, كالقيم األخبلقية, كا٨تبلؿ للمجتمعات ا
كالشريعة اإلسبلمية ىي خا٘تة األدَيف السماكية, كقد أنالت من لدف 
حكيم ٛتيد إلخراج الناس من الظلمات إٔب النور كىي نظاـ كامل للدكلة 

                                        
ـ, للشيخ ُ)  (. مصدرىا: الشيخ صاّب بن ٛتيد.ٗص)بن ٛتيد,  عبد هللا( بعنواف: ال اشًتاكية ُب اإلسبل
 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٕ 

, كىي ا١تخرج الوحيد ٢تذه األمة من ا, كاقتصادَين سياسيا, كاجتماعينا, كثقافين 
ابلذات ىو ٤تل ا٢تجـو مشكبلهتا كأتخرىا, كليس غريبنا أف يكوف اإلسبلـ 

العنيف من الغاك الشيوعي االشًتاكي ا٠تطَت بقصد القضاء على مبادئو 
 كمثلو كدكلو. 

بن ٛتيد أف كثَتنا من الدكؿ ُب العآب  عبد هللاكقد رأل الشيخ 
اإلسبلمي تعاين فراغنا فكرَين كعقائدَين خاصة أف ىذه األفكار كالعقائد 

إٔب اجملتمعات اإلسبلمية كأحدثت فيها  ا١تستوردة قد أعدت بطريقة نفذت
 سلوؾ, كٖتطيمنا للقيم اإلنسانية.ُب التفكَت كال الُب العقائد, كا٨تبل بلخل

بن ٛتيد من الشيوعية يتضح من قولو ُب بياف  عبد هللاكموقف الشيخ 
فبل أتميم كال اشًتاكية كإ٪تا ىي ا١تلكية الفردية يقرر الرسوؿ "حقيقة دعواىا: 

  صيانتها؛ فيستأذف مبلكها كيطلب رضاىم ليشرع للناس أنو ال حرمتها ك
يستأذف  ٭تل ألحد ماؿ أحد إال بطيب نفس منو, كإذا كاف ىو نفسو 

الناس ُب التنازؿ عن حقوقهم, كيطلب رضاىم ُب ذلك فغَته من الناس من 
ابب أكٔب, كمن ىنا يتضح أنو ال اشًتاكية ُب اإلسبلـ كإ٪تا ذلك قوؿ ابطل 

يو بعض الناس, كزعم أنو من الدين كٝتى ذلك اشًتاكية إسبلمية دعا إل
؛ فا١تساكاة بُت الناس ُب ا١تاؿ ٦تا ال سبيل إليو كإ٪تا ىو ٘ترد بل٘تويهنا كتضلي
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 ِّٖ 

 .(ُ)"على النظاـ السماكم
بن ٛتيد ُب رسالتو ىذه مبدأ ا١تساكاة كالتكافل  عبد هللايقرر الشيخ 

١تلكية الفردية كٖترًن االعتداء عليها أبم االجتماعي بُت ا١تسلمُت كاحًتاـ ا
الفرؽ بُت مفهـو االشًتاكية  رٛتو هللاكجو من الوجوه, كما يبُت الشيخ 

ٔتعناىا كتطبيقاهتا ا١تنحرفة, كبُت مفهـو العدالة االجتماعية كاليت تكفل 
الدين اإلسبلمي بتحقيقها من خبلؿ الواجبات ا١تفًتضة على ا١تقتدرين من 

 اؿ كحقوؽ األقارب من النفقات كغَتىا من الفركض. أرابب األمو 
ك٦تا جاء ُب تفنيده لبعض مااعم الشيوعيُت ُب إحدل الدكؿ اجملاكرة 
كاليت كانت تيعترب ُب تلك اٟتقبة من الامن أىم معاقلها كحصننا من حصوهنا 

ك٧تد أف الرئيس... ُب أعمالو يتابع خطى الشيوعيُت ُب كل ما " :العتيدة
أمركا بو إذا كاف ا٢تدؼ منو كمنهم ٤تاربة اإلسبلـ بنقص تعاليمو أك قالوه أك 

-التهجم عليو, كما ُب صحفو الناطقة بلسانو فتنشر أف هللا غَت موجود 
كىل يستطيع أحد أف يفوه هبذا الكبلـ إال  ,-عأب هللا عن قو٢تم علونا كبَتنات

 لئلسبلـ. اليهود كالنصارل فكيف اب١تنتسبُت
كالعياذ -الدين الذم يبيح تعدد الاكجات دين رجعي  كتنشر أف ىذا

.... بل ىو دين ٝتاكم كامل ُب مصادره كموارده ما ناؿ على نيب من -ابهلل

                                        
ـ, )ُ)  (. ُْ( رسالة: ال اشًتاكية ُب اإلسبل
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 ِّٗ 

 .(ُ)"اآلخرة كما أقر بو أعداء اإلسبلـاألنبياء مثلو شامل ١تصاّب الدنيا ك 
بن ٛتيد حقيقة الدعوة إٔب الشيوعية حىت  عبد هللالقد كضح الشيخ  

عن بعض ا١تنتسبُت إٔب اإلسبلـ؛ فهي كفر اب٠تالق العظيم,  لو صدرت
, فاإلسبلـ دين كامل نشأ ك٥تالفة لشرعو اٟتكيم, ٤تاربة هلل كلرسولو 

٣تتمعو ا١تسلم على نظاـ إ٢تي حكيم, كقطع الطريق على أمثاؿ تلك 
الدعوات ا٢تدامة, كالناعات ا١تدمرة لكل ا١تعاين اإلنسانية قبل أف تكوف 

صنع أك مارعة أك لكياانت كثَتة قامت على الشيوعية كأصبحت مدمرة ١ت
 بعد تطبيقها للشيوعية أثرنا بعد عُت. 

بن ٛتيد ٠تطورة الشيوعية انبع من فكر عميق  عبد هللاإف بياف الشيخ 
كبصَتة انفذة حكمت على ٕتربة الشيوعية ابلفشل رغم أنو ٓب يعش حىت 

أبعواـ عديدة كمع ذلك فقد حذر سقوط الشيوعية بل كافاه أجلو قبل ذلك 
ُب أكج قمتها, كأمنع دك٢تا, كصدؽ هللا  -آنذاؾ-األمة ككانت الشيوعية 
ا نيورى هللا أبًىفػٍوىاًىًهٍم كىاَّللَّي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو  ئيو ييرًيديكفى لًييٍطفً }القائل ُب ٤تكم التنايل: 

اًفريكفى{  .(ِ)كىرًهى اٍلكى

                                        
ـ, للشيُ)  (. ٔ-ٓبن ٛتيد, ) عبد هللاخ ( دفاع عن اإلسبل
 (.ٖ( سورة الصف, اآلية )ِ)
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 َّّ 

 اظتطلب الثالث
 يف بيان حقيقة العلمانية وبطلهنا عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

أدل كقوع الكثَت من البلداف اإلسبلمية ٖتت نَت االستعمار العسكرم 
كما جرتو تلك احملاكالت االستعمارية على العآب اإلسبلمي من ٤تن ككيبلت, 

 إٔب إفساد البيئات اإلسبلمية ابألفكار كالتيارات اإلٟتادية كالعلمانية.
ـ ا١تستغربوف من أبناء ا١تسلمُت ٦تن أتثركا هبذه األفكار بدعم تلك كقا

الدعوات كهتيئة األجواء ا١تبلئمة لتطبيق القوانُت الوضعية بدعول أف تطبيقها 
ال يتيح اٟترية لؤلمة لكي ٘تارس )حقوقها السياسية( كٓب يعلموا أف الشريعة 

 هم كدنياىم.اإلسبلمية قد قامت على ما فيو نفع البشر كصبلح دين
بن ٛتيد أف احملرؾ األساس ٢تذه الدعوات  عبد هللالقد أدرؾ الشيخ 

و أف يبُت حقيقة الدين الشريعة الغراء, فكاف لاامنا علي ىو اال٨تراؼ عن هنج
ىو الذم ٯتلك أف ٮترج البشرية من ظلماهتا إٔب  -كحده-القوًن؛ فاإلسبلـ 
 نور رب الربية. 
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 ُّّ 

 اظتقصود بلعلمانية:  -6
لًعلمانية: ابلكسر مأخوذة من )عًلم(, كىو ضد اٞتهل, كعلى ىذا ا

تنطق "ًعلمانية" نسبة إٔب العلم, كالقياس أف يقاؿ: "علمية", كزيدت األلف 
كالنوف كىو على غَت القياس, كإف جاء ٝتاعنا ُب كبلـ ا١تتأخرين كػ)نوراين, 

معناىا: نظاـ  كْتراين, كجسماين(, كجاءكا بذلك للمبالغة ُب اإليهاـ فيكوف
 . (ُ)علمي أك مذىب علمي

كالعىلمانية: ابلفتح معناىا العآب أك الدنيا كعليو يكوف معناىا الدنيوية 
كلعل ىذا ا١تعٌت يكوف ىو األقرب ٟتقيقتها فتكوف ٔتعٌت )البلدينية( فيكوف 
ا عن الدين, أك الفصل  ا١تقصود هبا ُب تلك اللغات ىو إقامة اٟتياة بعيدن

 .(ِ) الدين كاٟتياة الكامل بُت
فهي إذف: تعٍت عاؿ الدين عن الدكلة, كحياة اجملتمع كإبقاؤه حبيسنا  

ُب ضمَت الفرد ال يتجاكز العبلقة ا٠تاصة بينو كبُت ربو, فإف ٝتح لو ابلتعبَت 
 .(ّ) عن نفسو ففي الشعائر التعبدية كا١تراسم ا١تتعلقة ابلاكاج كالوفاة ك٨توىا

                                        
 (. ُِالعلمانية, لسفر اٟتوإب, )ينظر: ( ُ)
 (.ُٗ( انظر: االٕتاىات الفكرية ا١تعاصرة, ٞتمعة ا٠توٕب, )ِ)
 (ِٕٗٔ/( ا١توسوعة ا١تيسرة, )ّ)
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 ِّّ 

 نشلة العلمانية:  -4
شأت مسألة الفصل بُت الدين كالدكلة ُب النصرانية لظركؼ خاصة ن

هبا, فهي ُب حقيقة أمرىا ليست أكثر من نظاـ عقائدم ينضم عبلقة 
ا١تخلوقُت ٓتالقهم كٓب أتت بنظاـ تشريعي جديد ينظم عبلقة الناس بعضهم 

 ببعض. 
نتيجة لذلك فقد تعدل دعاة الكنسية حدكدىم, كأعطوا ألنفسهم 

ا أناؿ هللا هبا من سلطاف, ٦تا تسبب ُب إاثرة النااعات كنشوء حقوقنا م
ا١تشكبلت بُت الدكؿ كأرابب الكنائس, فقد كانت الكنيسة ىي صاحبة 

 السلطة طواؿ القركف الوسطى ُب أكراب حىت قياـ النهضة العلمية ىناؾ.
اب ك أحدثت ىذه الظركؼ ٣تتمعة رد فعل عنيف لدل ٚتاىَت أكر 

ضد الكنيسة ُب ٚتيع األكساط كٓتاصة الطبقة  ككلدت سخطنا عامنا
الوسطى فأنفجر اٞتميع ضد الدين كرجالو ٚتيعنا كاندكا ابٟترية كالعدؿ 

 . (ُ)كا١تساكاة, أك فصل الدين عن اٟتياة
 مبادئ التيار العلماين:  -3

العلمانية ُب اٞتانب التشريعي تعٍت فصل الدين عن الدكلة أك عن 
  اٟتكم بغَت ما أناؿ هللا. اٟتياة كلها , كىذا يعٍت

                                        
ـ, حملمد البهي, )ُ)  (.ُٔ( انظر: العلمانية كاإلسبل
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 ّّّ 

كالعلمانية من اٞتانب العقدم تعٍت اإلٟتاد أك التنكر للدين كعدـ 
 اإلٯتاف بو , كترؾ العمل أبحكامو كحدكده كىذا ىو الكفر الصريح. 

كمن اٞتانب األخبلقي تعٍت: االنفبلت كالفوضى ُب إشاعة الفاحشة 
 .(ُ) ة كسنن ا٢تدلكالرذيلة كالشذكذ, كاالستهانة ابلدين كالفضيل

فاإلسبلـ ال ٯتكن أف يلتقي مع العلمانية اليت تقوؿ: ال عبلقة للدين 
ابلسياسة, أك تفصل بُت حكم الدين كبُت نواحي اٟتياة ا١تختلفة كاليت 

 تكفلت الشريعة إبيضاحها كبياهنا.
إف ظركؼ نشأة العلمانية بعيدة كل البعد عن ظركؼ اجملتمع ا١تسلم 

ـ كساطة بُت العبد كربو, كيستطيع ا١تسلم ُب أم بقعة من إذ ليس ُب اإلسبل
األرض أف يتصل بربو ببل كاىن أك قسيس, كليس ُب اإلسبلـ رجاؿ دين 

 اب١تعٌت ا١تعركؼ عند ا١تسيحية. 
كليس ُب اإلسبلـ خصاـ أك سوء تفاىم بُت العلم كالدين؛ بل إف الدين 

 كمسلمة.  اإلسبلمي حث على العلم كجعلو فريضة على كل مسلم
كليس ُب اإلسبلـ قداسة أك عصمة ٞتماعة أك طائفة معينة, كابلتإب 

                                        
( كما بعدىا كفيها تطرؽ لتطور العلمانية ُب اٟتياة األكركبية من حيث َِٗص)فر اٟتوإب, ( انظر: العلمانية, لسُ)

علمانية اٟتكم, كعلمانية االقتصاد كالعلم ككيف أدت إٔب تفشي األمراض العصرية كاهنيار اجملتمعات اليت تتخذ 
 (.ْٕٖ-ِْٔاٟتكم العلماين منهجا كطريقة لو. كانظر: مذاىب فكرية, حملمد قطب, )
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 ّّْ 

فبل سبيل إٔب الصداـ كالشقاؽ   ليس فيو عصمة ألحد إال للرسوؿ 
 .(ُ)كالذم حدث بُت الكنيسة كالدكلة ُب الفكر األكريب

إف الدين اٟتق ال ٯتكن أف يكوف عقيدة مفصولة عن الشريعة, 
و إال فمقتضى شهادة أف ال إل ,ىو مقتضى العقيدة ذاهتافااللتااـ ابلشريعة 

ْتيث ال تكوف الشهادة صحيحة كقائمة إف ٓب تؤد  هللا كأف ٤تمدنا رسوؿ هللا
عند صاحبها ىذا ا١تعٌت, كىو االلتااـ ٔتا جاء من عند هللا, كالتحاكم إٔب 

 . (ِ)شريعة هللا
 ورده عليها: بن زتيِ ضتقيقة العلمانية  عبِ هللابيان الشيخ  - 2

حو٢تا كإف ٓب  بن ٛتيد العلمانية بعبارات تدكر عبد هللاذكر الشيخ 
, كقد أاثر بعض الكتاب كا١تتأثركف ابٟتضارة الغربية عرب يذكر لفظتها صراحة

كسائل اإلعبلـ شبهات عديدة مفادىا الاعم أبف اإلسبلـ ال يتبلءـ مع 
 كشعائر ركحية. اٟتضارة كيدعو إٔب التخلف, كأنو عبارة عن طقوس 

إف النظاـ األساسي للدكلة كفيل "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
بتحديد كل ا١تعاين اليت ننشدىا ٚتيعنا... فلدينا شريعة ٝتاكية ٓب يكن مثلها, 

                                        
 (. بتصرؼ ٖٗ-ٓٗ( انظر: االٕتاىات الفكرية, ٞتمعة ا٠توٕب, )ُ)
 (. ْٔٗ( انظر: مذاىب فكرية معاصرة , حملمد قطب, )ِ)
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 ّّٓ 

كال ناؿ على نيب من األنبياء نظَتىا, كقد أرشدتنا إٔب ما فيو صبلح ديننا 
 .كدنياان, كما ٨تتاجو ُب ٚتيع أموران...

أليس عندان من النظم كا١تبادئ, ما ىو أفضل كأعل كأكمل كأمشل, 
؟ من كل نظاـ على الوجود؟ أليس نظامنا كتاب هللا كسنة رسولو 

 .(ُ)"أيستوم نظاـ من زابلة األذىاف, كنظاـ من حكيم خبَت؟!
إف أريد التنظيم اٟتديث, ٔتعٌت احملدث ُب نظامنا ": بلكيضيف قائ 

حاجة إليو, فالدين كامل ال ٭تتاج إٔب ٕتديد, كبكمالو   اإلسبلمي, فلسنا ُب
كمل لنا كل معٌت من ا١تعاين اليت ٨تتاجها, كقد حصل لنا من الرخاء 
كالطمأنينة اليت ال توجد ُب غَت ببلدان, على حسب ما طبقنا من النظم 

 الشرعية. 
 فهي الغاية ُب الًتكيا, -كما قلتم-ال ٖتتاج إٔب صقل كتركيا  كمبادئنا

 .(ِ) "كالغاية ُب الوضوح كالبياف
بن ٛتيد تقيم اٟتجة على ا١تخالفُت  عبد هللافجاءت رسائل الشيخ 

كأف الشريعة اإلسبلمية كاليت ارتضاىا حكاـ ىذه الببلد دستورنا كمنهاجا قد 
تكفلت ٔتا فيو صبلح البشرية ُب الدنيا كاآلخرة, فكيف نرضى بغَت الشريعة 

                                        
 ( بتصرؼ. ّٗ-ُْ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)
 (.ّّ/ُٔ( ا١ترجع السابق )ِ)
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 ّّٔ 

أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن }ُب ٤تكم التنايل:  يقوؿ عا كجلحكمنا كهللا 
ا لًٌقىٍوـو ييوًقنيوفى   .(ُ){أىٍحسىني ًمنى هللا حيٍكمن

ُب موضع آخر مبيننا كماؿ الشريعة  بن ٛتيد عبد هللاكيتحدث الشيخ 
كمشوليتها لكل ما ٭تتاجو البشر, فهي صاٟتة لكل زماف كمكاف, كأىدأ 

ا هبا سواءن كاف ذلك المهم ابكأنع الالناس حا , كأقرىم عيشنا أشدىم ٘تسكن
 على مستول األفراد أك الشعوب أك اٟتكومات. 

إف أبناء ىذا الدين جهلوا قدره كحقيقتو, بل كثَت منهم عادكه كأصبحوا "
يدسوف عليو معاك٢تم ليهدموه كليفرقوا أىلو, ظننا منهم بعقو٢تم الفاسدة كآرائهم 

ىو الذم أخرىم..!؟, كىيهات أف يكوف الدين ىو الذم الكاسدة أف الدين 
أخرىم كلكنهم أخركا أنفسهم ابإلعراض عن تعاليم دينهم, كأخلدكا إٔب الكسل 

 ٞتهل, فأصبحوا ُب حَتة من أمرىم.كقنعوا اب
إهنم لو عرفوا دينهم كطبقوا تعاليمو؛ لوصلوا فوؽ ما كصل إليو غَتىم 

نهم كاقتنعوا ابلًتؼ كالنعيم كأ٫تلوا العناية من التقدـ الصناعي, كلكن تركوا دي
 .(ِ)"بو, فو هللا لو أف أىلو قاموا ٔتا ٬تب عليهم ٟتازكا شرؼ الدنيا كاآلخرة

                                        
 (. َٓ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
 (.ِّٗيعة كمشو٢تا, )بن ٛتيد: رسالة كماؿ الشر  عبد هللا( فتاكل الشيخ ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّٕ 

بن ٛتيد ُب رسالتو أف ىذا الدين ٓب يدع جانبنا  عبد هللايبُت الشيخ 
من جوانب البشرية إال تناكلو ٔتا يصلحو كصلح لو, فقد نظم العبلقة بُت 

, ككل شيء ُب  الفرد كربو, كعبلقة الفرد ابجملتمع, كعبلقة اٟتاكم ابحملكـو
 حياة اإلنساف تناكلتو الشريعة من شىت اٞتوانب. 

كيرد ُب رسالتو على قوؿ القائلُت من مرضى القلوب: إف ىذه الشريعة 
؛ أبف ىذه  قد نالت قبل أربعة عشر قران, فهي ال تصلح للتطبيق اليـو

حياة الناس إٔب قياـ الساعة, فبل سبيل للعاة, كال الشريعة جاءت لتحكم 
 طريق للرفعة إال ابلتمسك هبذه الشريعة كتطبيقيها ُب نظاـ حياهتم. 

إف أثر الفكر العلماين كاضح ُب الببلد اليت ال ٖتكم بشريعة هللا, 
كتركح تستورد ا١تبادئ كالنظم من الشرؽ كالغرب, فتكوف النتيجة ىي التبعية 

لعاة, كشيوع أمراض العصر ُب اجملتمع اإلسبلمي, من ٖتلل خلقي ٢تم كزكاؿ ا
كفكرم, كقلق كحَتة كاضطراب, كقبل ذلك غضب هللا كسخطو على 

كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيواٍ }, ا٠تارجُت عن طاعتو, قاؿ تعأب: ا١تخالفُت ألمره
ىيم ٔتىا   اءً كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمى  بيوٍا فىأىخىٍذانى كىاألىٍرًض كىلىًكن كىذَّ

انيواٍ يىٍكًسبيوفى{ كى
(ُ). 

                                        
 (. ٔٗ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّٖ 

 الفصل الثاين
بن زتيِ يف الِعوة إىل شرائع اإلسلم  عبِ هللاجهود الشيخ 

 وحتكيم الشريعة
 

ا كثبلثة مباحث:  كيشمل ٘تهيدن
 التمهيِ ويتضمن:

 مفهوم الشريعة لغة واصطلًحا وأمهيتها. 
بن زتيِ يف الِعوة إىل  عبِ هللااسأول: جهود الشيخ  اظتبحث

 شرائع اإلسلم وتطبيقها.
بن زتيِ يف الِعوة إىل  عبِ هللااظتبحث الثاين: جهود الشيخ 

 اإلسلم وتطبيقها.أركان 
بن زتيِ يف التصِي  عبِ هللااظتبحث الثالث: جهود الشيخ 

 للقوانُت الوضعية وتِعيم القضاء الشرعي.
 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّٗ 

 لثاينالفصل ا
بن زتيِ يف الِعوة إىل شرائع اإلسلم  عبِ هللاجهود الشيخ 

 وحتكيم الشريعة
 

 التمهيِ
بن ٛتيد على العقيدة الصحيحة ا١تستمدة  عبد هللاقامت دعوة الشيخ 

, فكانت دعوتو ُب حقيقة أمرىا دعوة إٔب من كتاب هللا كسنة رسولو 
يدة كعبادة كأخبلؽ اإلسبلـ الكامل احمليط ّتميع شؤكف اٟتياة من عق

كمعامبلت, كقد أمر هللا سبحانو كتعأب خلقو ٚتيعنا ابلتمسك ّتميع شرائع 
ٍلًم كىآفَّةن كىالى تػىتًَّبعيواٍ  أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اٍدخيليوٍا ُب السًٌ اإلسبلـ قاؿ تعأب: }َيى

 . (ُ)خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ مًُّبُته{
كاف يرل أف الشريعة اليت تتمثل ُب العبادات أبنواعها, فقد  

كا١تعامبلت, ما ىي إال ترٚتة للعقيدة, كٙترة من ٙتراهتا, ك٦تارسةه عملية 
ألركاهنا, فبقدر ما ٭تمل اإلنساف من صفاء عقدم, كتصديق قليب, بقدر ما 

كما أف الشريعة أعماؿ ظاىرة, يتمايا   ,مطيعنا لربو بلكعام بليكوف ٦تتث

                                        
 (. َِٖ( سورة البقرة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّْ 

أبدائها الناس, كهللا يتؤب السرائر, كُب كثرة ٦تارسة كأداء الشعائر التعبدية 
كااللتااـ بشرع هللا تربية للنفس كتاكيةه ٢تا, حىت تنقاد لبارئها, كتكسر ٚتاح 
شهوهتا, كتعتاد الفضائل حىت تصبح من سجاَيىا اليت ال تنفك عنها, 

 فيصلح اجملتمع كينتشر ا٠تَت.
لشريعة كالعقيدة عبلقة متبلزمة كعبلقة الرأس بسائر إف العبلقة بُت ا

اٞتسد, فمن العقيدة الصحيحة تنبثق أحكاـ الشريعة كفركضها, كقبوؿ 
األعماؿ قائمه على اإلخبلص ُب القصد منها كا١تتابعة, فبل شريعة قائمة بغَت 

 عقيدة راسخة.
 مفهوم الشريعة لغة واصطلًحا:  -ُ
 الشريعة يف اللغة:  -أ

 .(ُ)م: سن ٢تم. كالشريعة ما شرع هللا لعبادهشرع ٢ت
كالشرعية كالشريعة ُب كبلـ العرب: مشرعة ا١تاء, "قاؿ ابن منظور: 

كىي مورد الشاربة اليت يشرعها الناس فيشربوف منها كيستقوف, كالعرب ال 
ا ال انقطاع لوتسميها شريعة ح , كيكوف ظاىرنا معيننا ال ىت يكوف ا١تاء عدن

                                        
( مادة: ْٔٗ(, مادة: )شرع(, كالقاموس احمليط, للفَتكز آابدم )ُِّّٔ/( انظر: الصحاح, للجوىرم, )ُ)

 )شرع(. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّْ 

 .(ُ)"يسقى ابلرشاء
 الشريعة اصطلًحا:  -ب

الشريعة ما شرع هللا لعباده من الدين؛ كقد شرع ٢تم يشرع شرعنا أم 
 .(ِ)سن. كالشارع الطريق األعظم

, (ّ)كىي: ما شرع هللا لعباده من الدين, أم من األحكاـ ا١تختلفة
 كٝتيت ىذه األحكاـ شريعة الستقامتها كلشبهها ٔتورد ا١تاء. 

سنو هللا لعباده من األصوؿ كاألحكاـ  كل ما  فيكوف ا١تراد منها:
 . (ْ)االعتقادية كالعبادية كالعملية كاألخبلقية

 أمهية الِعوة إىل الشريعة:  -4
تكفلت الشريعة اإلسبلمية بتلبية احتياجات البشر كسعادهتم كفق 
منهج رابين حكيم فكانت الشريعة اإلسبلمية بذلك ىي ا١تنهج اٟتق الذم 

الايغ كاال٨تراؼ, كيدعوه إٔب عمارة الكوف كرقي اٟتياة  يصوف ا١تسلم من

                                        
 ( مادة: )شرع(. ُٕٕ-ُٕٖٓ/( انظر: لساف العرب, البن منظور, )ُ)
ـ القرآف, للقرطيب, )( انظر: اٞتِ)  (. ُِّٓ/امع ألحكا
 (.ِٓٓ-ِْٓ( انظر: معجم الكليات, للكفوم, )ّ)
: ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, ينظردة استا (, كلبلُُ( انظر: خصائص الشريعة اإلسبلمية, لعمر األشقر, )ْ)

(ُٗ/َّٔ .) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّْ 

من تشريع هللا تعأب استقامة اإلنساف على الطريق  -إذف-ها, فالغاية ئك٪تا
 القوًن فيناؿ بربكتها خَتم الدنيا كاآلخرة. 

ابيوا لًرىهبًًٌٍم كىأىقىاميوا الصَّبلةى كىأىٍمريىيٍم شيورىل  قاؿ تعأب: }كىالًَّذينى اٍستىجى
نػىهيٍم كى٦تَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى{ بػىيػٍ

يىاانن (ُ) . كيقوؿ تعأب: }كىنػىاٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
 .(ِ)لًٌكيلًٌ شىٍيءو كىىيدلن كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُتى{

ليلها كنهارىا, ال يزيغ عنها  (ّ)تركتكم على البيضاء: )كقاؿ 
منكم فسَتى اختلفًا كثَتًا فعليكم مبا عرفتم بعِي إال ىالك ومن يعش 

 .(ْ)(من سنيت وسنة اطتلفاء الراشِين اظتهِيُت
بن ٛتيد ابلنتائج الطيبة ُب التمسك  عبد هللاكقد شعر الشيخ 

ابلشريعة كااللتااـ هبا؛ ألهنا دين ا١تسلم الذم يدين هللا بو كيلقى ربو عليو, 
م كسبب عاىم كنصرىم ك٘تكينهم فهي أساس فبلح ا١تسلمُت كعنواف سعادهت

 على أعدائهم, كما أهنا مصدر أمنهم كاستقرارىم. 

                                        
 (. ّٖ( سورة الشورل, اآلية )ُ)
 (. ٖٗ( سورة النحل, جاء من اآلية )ِ)
( البيضاء: أم ا١تلة كاٟتجة الواضحة اليت ال تقبل الشبو أصبل, فصار حاؿ إيراد الشبو عليها كحاؿ كشف الشبو ّ)

 .ُِّ/, للبوصَتم,وعنها كدفعها , كإليها اإلشارة بقولو: )ليلها كنهارىا( انظر: حاشية سنن ابن ماج
( كصححو األلباين ّْ( برقم )ُِّ/ين ا١تهديُت, )( ركاه ابن ماجو ُب: ا١تقدمة, ابب اتباع سنة ا٠تلفاء الراشدْ)

 (. ُْ( برقم )ُْ-ُُّ/ُب صحيح سنن ابن ماجو, )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّْ 

أما الشريعة اإلسبلمية, فهي صاٟتة "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
لكل زماف كمكاف, مضى عليها أربعة عشر قران ن كىي ىي ُب كما٢تا, 

 كمناسبتها, كحفظها لكافة أنواع اٟتقوؽ ٞتميع الطبقات. 
, كأقرىم عيشنا, أشدىم ٘تسكنا هبا, ال, كأنعمهم ابالأ الناس حاكأىد

سواءه ذلك األفراد, أك الشعوب, أك اٟتكومات, كىذا شيء يعرفو كل أحد 
منصفنا كإف ٓب يكن من أىلها, بل كإف كاف من ا١تناكئُت  بلإذا كاف عاق

  .(ُ)"٢تا
مية نظمت أف الشريعة اإلسبل بن ٛتيد ُب رسالتو عبد هللايقرر الشيخ 

حياة الناس, أرست دعائم اٟتق كالعدؿ, كقضت على الظلم كاٞتور فكانت 
الدكاء الشاُب الذم ال يضاىيو دكاء, كقضت على الظلم كاٞتور, فهي ال 

 تقارف ابلقوانُت الوضعية كال تتساكل معها.
كال بد من اإلٯتاف ابلشرع, "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: 

ألمر كالنهي كالوعد كالوعيد, كما بعث هللا بذلك رسلو, كأناؿ  كىو اإلٯتاف اب
 كتبو. 

كاإلنساف مضطر إٔب شرع ُب حياتو الدنيا , فإنو ال بد لو من حركة 
لذم ٯتيا بُت األفعاؿ ٬تلب هبا منفعتو, كحركة يدفع هبا مضرتو؛ كالشرع ىو ا

                                        
 (.ُُْبن ٛتيد, رسالة: كماؿ الشريعة كمشو٢تا لكل ما ٭تتاجو البشر, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْْ 

ره بُت عباده؛ , كاألفعاؿ اليت تضره, كىو عدؿ هللا ُب خلقو, كنو اليت تنفعو
فبل ٯتكن لآلدميُت أف يعيشوا ببل شرع ٯتياكف بو بُت ما يفعلونو 

 .(ُ)"كيًتكونو
إبصبلح العقيدة إذ أف ٖتكيم الشريعة  الفالدعوة إٔب الشريعة تكوف أك 

كإقامة اٟتدكد كقياـ الدكلة اإلسبلمية تكوف بدعوة الناس إٔب عمل الطاعات 
تصدر إال من قلب سليم بعيد عن البدع كترؾ احملرمات, كىذه العبادات ال 

كا٠ترافات كاال٨ترافات العقدية, ملتاـه بشرع هللا ُب قولو كفعلو مطبقنا ألحكاـ 
لقوؿ ا١تؤب عا كجل: }قيٍل ًإيٌنً أيًمٍرتي أىٍف  بلالشريعة متبعنا ٢تا غَت مبتدع ٦تتث

 . (ِ)أىكَّؿى اٍلميٍسًلًمُتى{ كىأيًمٍرتي ألىٍف أىكيوفى  ٥تيًٍلصنا لَّوي الدًٌينى  هللا عبدأى 
بن ٛتيد ُب رسائلو السابقة كأكده علماء  عبد هللاكىو ما عناه الشيخ 

اإلسبلـ من أف القياـ ابلشرائع مرتبط بتوحيد هللا تعأب كإخبلص العبادة لو 
كحده ال شريك لو فهي تشمل األحكاـ ا١تنالة من هللا تعأب على نبيو دمحم 

 .ُب الكتاب كالسنة 

                                        
 (.ُُّْ/( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية , )ُ)
ُ( سورة الامر, اآليتُت: )ِ) .ُُ َ .) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٓ 

, كما فبذلك تعلم اضطرار العباد فوؽ كل ضركرة إٔب معرفة الرسوؿ 
جاء بو, كتصديقو فيما أخرب, كطاعتو فيما أمر, فإنو ال سبيل إٔب السعادة 
كالفبلح ال ُب الدنيا, كال ُب اآلخرة إال على أيدم الرسل, كال سبيل إٔب 

رضى هللا البتة معرفة الطيب كا٠تبيث على التفصيل إال من جهتهم, كال يناؿ 
إال على أيديهم, فالطيب من األعماؿ كاألقواؿ كاألخبلؽ, ليس إال ىديهم 
كما جاؤا بو, فهم ا١تيااف الراجح الذم على أقوا٢تم كأعما٢تم كأخبلقهم توزف 

 األقواؿ كاألعماؿ, كإذا كانت سعادة العبد ُب الدارين معلقة هبدم النيب 
اهتا كسعادهتا, أف يعرؼ من فيجب على كل من نصح نفسو, كأحب ٧ت

و اتباعىديو كسَتتو كشأنو ما ٮترج بو عن اٞتاىلُت بو, كيدخل بو ُب عداد 
 .(ُ)كشيعتو كحابو

                                        
 (. ٗٔ-ُٖٔ/( زاد ا١تعاد, البن القيم, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٔ 

 اظتبحث اسأول
بن زتيِ يف الِعوة إىل شرائع اإلسلم  عبِ هللاجهود الشيخ 

 وتطبيقها
 

 اظتطلب اسأول
رائع بن زتيِ للمسلمُت ودعوهتم للعمل بش عبِ هللاحث الشيخ 

 اإلسلم وتطبيقها

 
كما كاف عليو من عمل  ٛتيدبن  عبد هللاإف الناظر ُب حياة الشيخ 

جاد ُب سبيل نشر العلم كالتعريف ابلعقيدة السليمة كترسيخها ُب قلوب 
الناس كاىتمامو ابلدعوة إٔب التمسك بشرائع اإلسبلـ كتطبيقها ليلمس مدل 

ألمر رهبم كيطبقوا أحكامو حرص الشيخ رٛتو هللا على أف ٯتتثل الناس 
كفرائضو , فبل سعادة للعباد كال ىداية كال ٧تاة ُب الدنيا كاآلخرة إال بتعظيم 

كاالستقامة على ذلك كالصرب على الطاعة, قاؿ  بلكعم الشعائر هللا قو 
ا ٛتيًٌلى كىعىلىٍيكيم تعأب: }قيٍل أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى فىًإف تػىوىلَّوا فىًإ٪تَّىا عىلىٍيًو مى 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٕ 

ٍلتيٍم كىًإف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكا كىمىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىبلغي اٍلميًبُتي{  .(ُ)مَّا ٛتيًٌ
كيبُت ٝتاحتو ُب رسالة من رسائلو ا١توجهة إٔب عمـو ا١تسلمُت ما 

هم ئأصاب أبناء األمة اإلسبلمية من ضعف كضياع ىيبة ُب نفوس أعدا
ذاؾ إال لكثرة انتشار ا١تعاصي فيما بينهم  كتفرؽ كلمتهم كمابسبب بعدىم 

 , كىجراهنم لتعاليم دينهم كآدابو , كتركهم لفرائضو كسننو. 
إٔب كافة إخواننا ": بن ٛتيد عبد هللاك٦تا كرد ُب إحدل رسائل الشيخ 

ا١تسلمُت فمن أعظم ما ٬تب علينا كعليكم: التناصح ُب دين هللا تعأب, 
ليت أعظمها , امن النعم العظيمة كا١تنح اٞتسيمةمن هللا بو عليكم  كالتفطن ١تا

كما امنت بو عليكم من صحة األبداف, كأمن السبل,  ,كأجلها: نعمة اإلسبلـ
 ككفور األرزاؽ. 

كيم مًٌن كيلًٌ مىا سىأىٍلتيميوهي كىًإف تػىعيدُّكٍا نًٍعمىةى هللا الى  كقد قاؿ تعأب: }كىآاتى
. ك٦تا ٬تب القياـ بو: احملافظة على (ِ)نسىافى لىظىليوـه كىفَّاره{ٖتيٍصيوىىا ًإفَّ اإلً 

الصلوات ا٠تمس , فإف هللا ذـ من ٓب يؤدىا أبكقاهتا , كيقـو هبا ُب ٚتاعة؛ 
ك٬تب أتديب من عرؼ ابلكسل كالتخلف عنها..... كمن ذلك الاكاة 

 ا١تفركضة فإهنا قرينة الصبلة. 

                                        
 (. ْٓ( سورة النور, اآلية )ُ)
 (. ّْ( سورة إبراىيم, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٖ 

, كقوموا على كل من عرؼ ابرتكاب عباد هللا: راقبوا هللا تعأب َي
, كٕتردكا من الذنوب؛ كعليكم برب الوالدين, كصلة بلا١تعاصي قيامنا كام

األرحاـ ,كالتقرب إٔب هللا تعأب ٔتا ٭تب من فعل الطاعات كترؾ ا١تنهيات,  
, ع, كالتدابر, كائتمركا اب١تعركؼكالتشاحن كالتباغض كالتحاسد, كالتقاط

 .(ُ)"لصوا ُب ذلك النية هلل تعأبكتناىوا عن ا١تنكر كأخ
و عليهم رهبم ألف افًتضُب رسالتو ٭تث العباد على تاكية أنفسهم ٔتا 

التقرب إٔب هللا تعأب بفرائضو أحب إليو تعأب من غَتىا كما جاء ُب 
 .(ِ)(تو عليوافًتضوما تقرب إيل عبِي بشيء أحب ؽتا اٟتديث: )

                                        
 ( بتصرؼ ّْٗ-ُْٗ/ُْ( الدرر السنية , )ُ)
( برقم رقم ُْْ/ُّ( اٟتديث: أحرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب الرقاؽ, ابب التواضع, )ِ)

(َِٔٓ .) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٗ 

 اظتطلب الثاين
 م اظتسلمُت للعمل مبقتضى الشريعةكاح عبِ هللادعوة الشيخ 

 
, صاّب لكل بياانن لكل شيءأناؿ هللا القرآف العظيم ىدل كرٛتة كت
ا  رٛتة للعا١تُت, كحجة على  زماف كمكاف, كبعث عبده كرسولو ٤تمدن

, قاؿ تعأب: }فىبلى كىرىبًٌكى الى بشر على اختبلؼ أجناسهم كأعراقهمٚتيع ال
َّا يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى ٭تيىكًٌ  ديكٍا ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تًٌ نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٬تًى ميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 .(ُ)قىضىٍيتى كىييسىلًٌميواٍ تىٍسًليمنا{
فبل ٬توز ٟتكاـ ا١تسلمُت أف ٮتالفوا ىذه اآلَيت الكرٯتات, بل عليهم 

رامة أف يلتاموا ٔتا دلت عليو, كيلاموا شعوهبم هبا, ك٢تم ُب ذلك العاة كالك
كالنصر كالتأييد كحسن العاقبة, قاؿ تعأب: }كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم 
كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيم ُب األىٍرًض كىمىا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم 

ٍوًفًهٍم أىٍمننا كىلىييمىكًٌنىنَّ ٢تىيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتىضىى ٢تىيٍم كىلىيػيبى  دًٌلىنػَّهيم مًٌن بػىٍعًد خى
ئنا كىمىن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى فىأيٍكلىًئكى ىيمي  يػٍ يػىٍعبيديكنىًٍت ال ييٍشرًكيوفى يب شى

 .(ِ)اٍلفىاًسقيوفى{

                                        
 (. ٓٔاء, اآلية )( سورة النسُ)
 (. ٓٓ( سورة النور, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٓ 

بن ٛتيد كقوع بعض ا١تسلمُت ُب ىذا الاماف ُب  عبد هللاكقد رأل الشيخ 
من العرافُت  ب هللا كسنة رسولو ٖتكيم غَت شرع هللا, كالتحاكم إٔب غَت كتا

من  بلكالكهاف ككبار عشائر البادية, كرجاؿ القانوف الوضعي كأشباىهم جه
بعضهم ْتكم عملهم ذلك, كمعاندة ك٤تادة هلل كرسولو من آخرين, ألف ٖتكيم 

ال إلو إال هللا كأف ٤تمدنا رسوؿ  الشريعة كالتحاكم إليها من مقتضى شهادة أف
 سبحانو كأطاعو كٖتاكم إٔب كحيو, فهو العابد لو, كمن فمن خضع هلل ,هللا

قاؿ تعأب: }أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى  ,خضع لغَته كٖتاكم إٔب غَت شرعو فقد عبد الطاغوت
الًَّذينى يػىٍاعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوٍا ٔتىا أيناًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيناًؿى ًمن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميواٍ 

 الالطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكٍا أىف يىٍكفيريكٍا بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىف ييًضلَّهيٍم ضىبلى ًإٔبى 
بىعًيدنا{

(ُ). 
بن ٛتيد ُب خطابو للملوؾ كالرؤساء كاألمراء  عبد هللايقوؿ الشيخ 

من ا١تعلـو أف الشريعة "ا١تسلمُت حوؿ كجوب تطبيق الشريعة اإلسبلمية: 
كأكجب على ا١تسلمُت حاكمُت  هللا تعأب على نبيو دمحم اإلسبلمية أنا٢تا 

 الدنيا هبا كالقياـ بتطبيقها ككعدىم على ذلك النصر ُب االلتااـك٤تكومُت 
, كحذرىم من مغبة اإلعراض عنهػا كالتخلي عن تطبيقهػا كالسعادة ُب اآلخرة

ٍعرىضى كتوعد على ذلك ابلعقوابت الدنيوية كاألخركية قاؿ عا كجل: }كىمىٍن أى 

                                        
 (. َٔ( سورة النساء, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٓ 

كإف من  ...(ُ)عىن ًذٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكنا كى٨تىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى{
الواضح أف الفرؽ بُت شريعة هللا كبُت القوانُت الوضعية اليت كضعها البشر  
كالفرؽ بُت هللا كخلقو, كال يستوم تنظيم البشر مع شريعة أنا٢تا أحكم 

 لتكوف ىداية كرٛتة للعا١تُت.  الراٛتُت على دمحم اٟتاكمُت كأرحم 
كإف ٣تلس اجملمع الفقهي اإلسبلمي ا١تنعقد ُب رحاب مكة ا١تكرمة 
كعلى مقربة من الكعبة ا١تشرفة ليناشدكم هللا مالك ا١تلك الذم يؤٌب ا١تلك 
من يشاء كيناع ا١تلك ٦تن يشاء كيعا من يشاء كيذؿ من يشاء, أف تبادركا 

شريعة هللا لتنعموا كتنعم رعيتكم ابألمن كالطمأنينة ُب ظل الشريعة إٔب تطبيق 
اإلسبلمية كما حصل ذلك لسلف ىذه األمة الذين كفقهم هللا لتطبيق 
شرعو, فجمع ٢تم بُت النصر على األعداء كالذكر اٟتسن ُب ىذه اٟتياة 

 .(ِ)"الدنيا كما أعده هللا ٢تم من األجر كالثواب خَت كأبقى
بن ٛتيد دأبو على اٟتض على تطبيق  عبد هللالشيخ كلقد سعى ا

ا ُب  الشريعة اإلسبلمية كنبذ ما سواىا من القوانُت الوضعية , كعمل جاىدن
نصح عامة ا١تسلمُت ككالهتم على العمل بتطبيق الشريعة اإلسبلمية, كجاء 

بن ٛتيد ُب بياف كاجب اٟتكاـ ٕتاه  عبد هللاُب نصيحة قيمة للشيخ 

                                        
 (. ُِْ( سورة طو, اآلية )ُ)
 ىػ(. ُّٖٗ/ٖ/ُٕػ( إٔب )ىُّٖٗ/ٖ/َُالفًتة  )من اجملمع الفقهي  ( انظر: قراراتِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

ميهم, كترغيبهم ُب اإلقباؿ على كتاب هللا كسنة رسولو كٖتكيم شعوهبم ك٤تكو 
شريعة هللا ,كالنظر ُب ٤تاسن الشريعة كآاثرىا على اجملتمعات كالدكؿ 

من كاجبات ملوؾ كرؤساء الدكؿ اإلسبلمية أف "اإلسبلمية كمنها قولو: 
, كينبغي على أف ا أحوا٢تم كالنظر ُب شؤكف شعوهبميعتنوا أبمورىم كيتفقدك 

يكوف ملك الدكلة أك رئيسها متمسكنا ٔتبادئ الدين الشريف, كيكوف لو ُب 
ا١تقاـ األكؿ كينظركف للواجبات ا٠تاصة بو قبل النظر ُب سياستهم إذا ابلدين 
اإلسبلمي يصلح كل شيء من األقواؿ كاألفعاؿ كسائر التصرفات, فإف هللا 

َّللًًَّ اٍلًعاَّةي كىلًرىسيولًًو كىلً  , كأف يكونوا قدكة حسنة ُب (ُ)ٍلميٍؤًمًنُتى{تعأب يقوؿ: }كى
 .(ِ)"التقى كا٠تَت كالتمسك ابلدين القوًن لكافة شعوهبم

 حكاـ ا١تسلمُت على كجوب ُب رسالتو بن ٛتيد عبد هللا٭تض الشيخ 
, كمن األمر اب١تعركؼ ُب شؤكف عباده من ٚتلة النصر هللٖتكيم شريعة هللا 

كالعمل الصاّب الذم كعد هللا أىلهما كالنهي عن ا١تنكر, كمن اإلٯتاف 
االستخبلؼ ُب األرض كالتمكُت ُب دينهم كمنحهم األمن بعد ا٠توؼ , كقد 
أرشدىم هللا تعأب أف اٟتياة الطيبة, كالراحة كالطمأنينة كالعاة الكاملة إ٪تا ٖتصل 

كأما من أعرض  بلكعم ال, كاستقاـ على ذلك قو ١تن استجاب هلل كلرسولو 

                                        
 (. ٖ( سورة ا١تنافقوف, جاء من اآلية )ُ)
  .ِٔىػ( صُّٓٗ/ٕ/ُّ), كاتريخ (ِٗٓلة اجملتمع الكويتية, عدد )بن ٛتيد ٔتج عبد هللا( لقاء مع الشيخ ِ)
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 ّّٓ 

كاشتغل عنهما بغَت٫تا فإنو ال يااؿ ُب العذاب   كسنة رسولو عن كتاب هللا
 كا٢تمـو كالغمـو كا١تعيشة الضنك.كالشقاء 

فمن كٕب كالية يقصد هبا طاعة هللا, كإقامة "قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا: 
ما ٯتكنو من دينو, كمصاّب ا١تسلمُت كأقاـ فيها ما ٯتكنو من الواجبات 

رمات: ٓب يؤاخذ ٔتا عجا عنو؛ فإف تولية األبرار كاجتناب ما ٯتكنو من احمل
خَت لؤلمة من تولية الفجار, كمن كاف عاجانا عن إقامة الدين ابلسلطاف 
كاٞتهاد , ففعل ما يقدر عليو, من النصيحة بقلبو, كالدعاء لؤلمة, ك٤تبة 
ا٠تَت, كفعل ما يقدر عليو من ا٠تَت: ٓب يكلف ما يعجا عنو؛ فإف قواـ الدين 

 .(ُ)"كتاب ا٢تادم كاٟتديد الناصرابل

                                        
 (.ّٔٗ/ِٖ( ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ُ)
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 ّْٓ 

 اظتطلب الثالث
بن زتيِ لِور تطبيق الشريعة والقيام  عبِ هللاتوضيح الشيخ 

 يف إصلح اجملتمع اظتسلمبلِعوة 
 

ا  خاًب  جاءت الشريعة اإلسبلمية خا٘تة للشرائع, كما أف ٤تمدن
العمل هبا األنبياء ال نيب بعده, فكانت الشريعة ىي الباقية الصاٟتة, ككاف 

للمجتمعات اليت تطبقها قاؿ تعأب: }كىلىٍو أىفَّ  كاالزدىارمن أسباب األمن 
اًء كىاألىٍرًض كىلىًكن   أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمى

انيواٍ يىٍكًسبيوفى{ ىيم ٔتىا كى  .(ُ)كىذَّبيواٍ فىأىخىٍذانى
موعظةن أف هللا ١تا ذكر أف ا١تكذبُت للرسل ييبتلوف ابلضراء  كبياف اآلية

م إٯتاانن , كابلسراء استدراجنا كمكرنا؛ ذكر أف أىل القرل لو آمنوا بقلوهبكإنذارنا
كاستعملوا تقول هللا تعأب ظاىرنا كابطننا بًتؾ ٚتيع  ,صادقنا صدقتو األعماؿ

رض, فأرسل السماء حـر هللا تعأب؛ لفتح عليهم بركات السماء كاأل ما
, كأنبت ٢تم من األرض ما بو يعيشوف كتعيش هبائمهم ُب عليهم مدرارنا

                                        
 (. ٔٗ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)
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 ّٓٓ 

أخصب عيش كأغار رزؽ من غَت عناء كال تعب كال كد كالنصب كلكنهم 
انيواٍ يىٍكًسبيوفى{ ىيم ٔتىا كى  .(ُ)ٓب يؤمنوا كيتقوا }فىأىخىٍذانى

العمل هبا ُب بن ٛتيد دكر تطبيق الشريعة ك  عبد هللاكيوضح الشيخ  
حياة ٢تا كال استقامة بدكف  فاألمة اإلسبلمية: ال"كاقع ا١تسلمُت فيقوؿ: 

, فهي دائمة بدكاـ دينها, , كنواىيوالتمسك بدينها, كالعمل أبكامره
 . (ِ)", ساقطة إذا أ٫تلت تعاليم دينها القوًنابضمحبللومضمحلة 

كوف قد ظفرت قامتها على دين رهبا تتأف األمة بتطبيقها للشريعة كاس
برضى هللا كحلوؿ الربكة كا٠تَت كالنماء بسبب طاعتها كالتاامها بشرائع رهبا, 
فهو دين ٝتاكم عاـ, شامل ١تصاّب الدنيا كاآلخرة, اثبت ثبات ا١تباين, اتـ 

 األركاف. 
كالدعوة إٔب هللا بشرائعو تقتضي أف ينعم اجملتمع ا١تسلم برفعة السجاَي, 

وة إٔب هللا تكسب النفوس تقول هلل فتمتثل كشرؼ ُب األخبلؽ؛ فالدع
تنب الذنوب كا١تعاصي كاليت ىي سبب لكل مصيبة  القلوب ٠تالقها, كٕتي

 كببلء كانزلة ٖتل ابألمة.

                                        
 (.ِّٓ( تيسَت الكرًن ا١تناف, البن سعدم, )ُ)
ـ ) عبد هللا( توجيهات إسبلمية, للشيخ ِ)  (. ُِبن ٛتيد, رسالة بعنواف: ٤تاسن اإلسبل
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 ّٓٔ 

إف اجملتمع الذم ٭تكم بشريعة هللا كتقاـ فيو اٟتدكد يكوف مضرب 
م ا١تثل ُب األمن كاالستقرار كا٩تفاض معدؿ اٞترٯتة, ك٧تد أف اجملتمع الذ

٭تكم بغَت شريعة هللا كتعطل فيو اٟتدكد يصبح مضرب ا١تثل ُب الفوضى 
 كا٠توؼ كالقلق.

 
 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٓ 

 اظتبحث الثاين
بن زتيِ يف الِعوة إىل أركان اإلسلم  عبِ هللاجهود الشيخ 

 وأتصيلها ودور ذلك يف اإلصلح
 التمهيِ

 
على منهج قوًن كأسس راسخة ابلدعوة  ٛتيدبن  هللا عبدالشيخ  قاـ

ها القراف كالسنة, من أىم معا١تها ترتيب األكلوَيت ُب الدعوة فبل يبدأ مرجع
اب١تهم قبل األىم, كقد سبق بنا اٟتديث عن فقو األكلوَيت ُب منهجية 

بن ٛتيد كاستعرضنا ُب ا١تبحث األكؿ من ىذا الباب دعوة  عبد هللاالشيخ 
فية نقية بن ٛتيد لتصحيح العقيدة كحرصو على بقائها صا عبد هللاالشيخ 

كال حوؿ كال قوة  -من البدع كا٠ترافات اليت تفشت ُب بعض ببلد ا١تسلمُت 
 . - إال ابهلل العلي العظيم

كالشيخ رٛتو هللا كاف يرل أف الدعوة إٔب هللا برانمج متكامل يضم 
ٚتيع الشرائع كالعبادات كا١تعامبلت اليت ٭تتاج إليها العباد ليبصركا الغاية من 

, كليعرفوا صراط هللا ا١تستقيم فتحيا نفوسهم ٠تالقها طائعة  ٤تياىم ك٦تاهتم
منقادة , قد اىتدت هبديو ك٘تسكت بسننو كحافظت على شرائعو كأدت 

ِه هللا يبينوف للناس ماافًتضحقوقو اليت  أكجب  ها عليهم, ك٢تذا جاءت رسلي
اٍلميٍؤًمنيوفى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا هللا عليهم قاؿ تعأب: }لًَّكًن الرَّاًسخيوفى ُب اٍلًعٍلًم ًمنػٍهيٍم كى 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٖٓ 

أيناًؿى إًلىيكى كىمىا أيناًؿى ًمن قػىٍبًلكى كىاٍلميًقيًمُتى الصَّبلىةى كىاٍلميٍؤتيوفى الاَّكىاةى كىاٍلميٍؤًمنيوفى 
 .(ُ)اًبهلل كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر أيٍكلىًئكى سىنػيٍؤتًيًهٍم أىٍجرنا عىًظيمنا{

                                        
 (. ُِٔ( سورة النساء, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٓٗ 

 اظتطلب اسأول
 ن زتيِ يف الِعوة إىل الصلةب عبِ هللاجهود الشيخ 
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الصبلة ىي الركن الثاين من أركاف اإلسبلـ, كقد كردت النصوص 
القرآنية اليت توجبها كٖتث عليها أبساليب متعددة: فمنها األمر إبقامتها: 

, (ُ)الًَّذمى إًلىٍيًو ٖتيٍشىريكفى{مثل قولو تعأب: }كىأىٍف أىًقيميوٍا الصَّبلةى كىاتػَّقيوهي كىىيوى 
كمنها األمر ابحملافظة عليها, مثل قولو تعأب: }حىاًفظيوٍا عىلىى الصَّلىوىاًت 

. كمنها الذـ كالوعيد ١تن أضاعها مثل (ِ)كالصَّبلىًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوٍا َّللًٌ قىانًًتُتى{
الصَّبلةى كىاتػَّبػىعيوا الشَّهىوىاًت قولو تعأب: }فىخىلىفى ًمن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا 

 . (ّ)فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىيِّا{
ا١تشهور  حديث عمر بن ا٠تطاب  جاء ُب كمن السنة النبوية ما

اي دمحم أخربين عن اإلسلم؟ قال ): -أم جربيل-ْتديث جربيل قاؿ 
: اإلسلم أن تشهِ أن ال إلو إال هللا وأن دمحم رسول هللا رسول هللا 

                                        
 (. ِٕ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
 (.ِّٖ( سورة البقرة, اآلية )ِ)
 (. ٗٓ( سورة مرًن, اآلية )ّ)
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 َّٔ 

يم الصلة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليو وتق
 . (ُ)..(. قال: صِقتلسبي

بن ٛتيد أ٫تية الصبلة كمكانتها من الدين اٟتنيف  عبد هللايقرر الشيخ 
كللصبلة من ا١تااَي ما ليس لغَتىا من سائر العبادات: منها أف هللا "فيقوؿ: 

اطبتو ليلة ا١تعراج, كمنها أف خٔت سولو سبحانو كتعأب تؤب فرضيتها على ر 
الصبلة أكثر الفرائض ذكرنا ُب القرآف فتارة ٮتصها ابلذكر, كاترة يقرهنا ابلاكاة, 
كاترة يقرهنا ابلصرب, كاترة ابلنسك,كقولو تعأب: }قيٍل ًإفَّ صىبلىٌب كىنيسيًكي 

لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىانٍى أىكَّؿي  كى٤تىٍيىامى كى٦تىىاٌب َّلًلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى الى شىرًيكى 
كمنها: أف الصبلة أكؿ ما أكجب هللا على عباده من العبادات,  ,(ِ)اٍلميٍسًلًمُتى{

 جوهبا قبل الاكاة كالصياـ كاٟتج.فإف ك 
القيامة, كآخر كمنها: أهنا أكؿ ما ٭تاسب عليو العبد من أعمالو يـو 

 ما يفقده من دينو.
ـه على الذكر, كاألنثى, كاٟتر, كالعبد, كالغٍت, كمنها: أف كجوهبا  عا

كالفقَت, كا١تقيم, كا١تسافر, كالصحيح, كا١تريض, فبل تسقط الصبلة عن 

                                        
(, كمسلم ُب ٖ( برقم )ُِٕ/( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب اإلٯتاف, ابب دعاؤكم إٯتانكم, )ُ)

ـ كاإلحساف, ) صحيحو بشرح النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابب بياف  (. ٖ(, برقم )ُُُِ/اإلٯتاف كاإلسبل
ـ, اآليتاف )ِ)  (. ُّٔ-ُِٔ( سورة األنعا
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 ُّٔ 

 ا١تريض ماداـ عقلو اثبتنا. 
كمنها: أهنا قواـ الدين كعماده فبل يستقيم دين إال هبا, كما ُب 

رأس اسأمر اإلسلم, وعموده الصلة, وذروة سنامو اٟتديث: )
, فمىت سقط العمود ذىب الدين إذ حظ العبد من الدين على (ُ)(اصتهاد

 قدر حظو من الصبلة. 
كابٞتملة فأمر الصبلة عظيم, كشأهنا كبَت, فقبوؿ سائر األعماؿ 
موقوؼ على فعلها, فبل يقبل هللا من اتركها صومنا كال حجنا كال صدقة كال 

يقبل من أجابو إٔب اإلسبلـ  جهادنا كال شيئنا من األعماؿ, كٓب يكن النيب 
 .(ِ)"إال ابلتاامو الصبلة

ها كاحملافظة ائمكانة الصبلة كأ٫تية أدبن ٛتيد  عبد هللاالشيخ  يبُت
عليها ُب أكقاهتا, ألف الصبلة ىي قرينة بعض أصوؿ اإلٯتاف اليت ال فبلح 

الى  ذىًلكى اٍلًكتىابي  بدكهنا, قاؿ تعأب مبيننا صفات ا١تؤمنُت ا١توحدين }آب 
الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى اًبٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلةى كى٦تَّا  رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٌٍلميتًَّقُتى 

كالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا أيناًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيناًؿى ًمن قػىٍبًلكى  رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى 

                                        
ـ ُِْٓرقم )ب( ُِِ/ُ) ( أخرجو الًتمذمُ)  (. ُِّٓ/ٛتد ُب مسنده )أ(, كاإلما
 (.ُِٖ-ُِٓبن ٛتيد, ) عبد هللا( الصبلة كمكانتها من الدين, للشيخ ِ)
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 ِّٔ 

ىيدنل مًٌن رَّهبًًٌٍم كىأيٍكلىًئكى ىيمي  أيٍكلىًئكى عىلىى كىاًبآلًخرىًة ىيٍم ييوًقنيوفى 
 .(ُ)اٍلميٍفًلحيوفى{
داء الصبلة كاحملافظة عليها مفتاح النجاة , كعنواف الفبلح, كىي أإف 

عمود الدين بو تاكو النفوس, كتصلح األفئدة, كىي عبلمة صبلح العبد 
كاستقامتو على فرائض هللا كعباداتو, إهنا دعوة صادقة ٞتميع ا١تسلمُت 

ٓتاصة الدعاة إٔب أ٫تية احملافظة على الصبلة ُب كقتها, كدعوة الناس إٔب ك 
 اٟتفاظ عليها فهي الصلة بُت العبد كربو.

بن زتيِ عموم اظتسلمُت سأداء  عبِ هللادعوة الشيخ  -4
 الصلوات واحملافظة عليها: 

دائها على الوجو ا١تطلوب مكانة عظيمة ُب أانلت احملافظة على الصبلة ك 
بفقو األكلوَيت ُب الدعوة إٔب هللا, كُب  بلبن ٛتيد عم عبد هللاالشيخ دعوة 

بن ٛتيد العديدة لوالة األمر ُب ىذه الببلد ا١تباركة نبو  عبد هللاخطاابت الشيخ 
الشيخ يرٛتو هللا فيها إٔب أ٫تية التواصي إبقامة الصبلة ُب أكقاهتا ا١تشركعة 

تأخرين أك ا١تتكاسلُت عن القياـ هبا على كاألخذ بيد احملتسبُت ُب سبيل تعاير ا١ت
كجهها الصحيح فمن خطاب لسماحتو رٛتو هللا إٔب جبللة ا١تلك عبد العايا 

يقصد ا١تلك عبد -ك٬تب على اإلماـ "بن عبد الرٛتن آؿ سعود جاء فيو: 

                                        
 (. ٓ-ُ( سورة البقرة, اآلَيت )ُ)
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 ّّٔ 

النظر ُب أحواؿ الناس ُب الصلوات ا٠تمس ا١تفركضة؛ فإهنا من آكد  -العايا
أف يلـا النواب أيمركف ٔتا  -سلمو هللا-كعلى اإلماـ  .....الفركض كالواجبات 
من إقامة الصبلة ُب ا١تساجد ُب أكقاهتا كيؤدبوف من  أمر هللا بو كرسولو 

إٔب آخر نصيحتو جااه هللا  .(ُ)"دائها بردعو كأمثالو....أعرؼ منو تكاسل ُب 
 خَتنا كأحسن مثوبتو.

بة كالة األمور فحسب بل ٔتخاط بن ٛتيد عبد هللاكٓب يكتف الشيخ  
خاطب ٚتيع ا١تسلمُت ُب رسائل عديدة يذكرىم أب٫تية احملافظة على الصبلة 

عبد من "كمنها: رسالتو إٔب عمـو ا١تسلمُت مذكرنا ٢تم كمناصحنا يقوؿ فيها: 
بن ٛتيد, إٔب كافة إخواننا ا١تسلمُت, رزقنا هللا كإَيىم القياـ بواجب  هللا

 يكم كرٛتة هللا كبركاتو. الدين, آمُت؛ السبلـ عل
أما بعد: فمن أعظم ما ٬تب علينا كعليكم: التناصح ُب دين هللا 
تعأب, كالتفطن ١تا من هللا بو عليكم من النعم العظيمة , كا١تنح اٞتسيمة, 
اليت أعظمها كأجلها: نعمة اإلسبلـ, كما امنت هللا بو عليكم من صحة 

 . األرزاؽاألبداف كأمن السبل, ككفور 
إف هللا ذـ من ٓب ٦تا ٬تب القياـ بو: احملافظة على الصلوات ا٠تمس؛ فك 

                                        
ىػ( ٞتبللة ا١تلك عبد العايا بن عبد ُّٖٓ/َُ/ِّبن ٛتيد صادرة بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)

 نسخة موجودة لدل الباحث. . الرٛتن آؿ سعود. مصدره: د. أٛتد بن ٛتيد
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 ّْٔ 

, ك٬تب أتديب من عرؼ ابلكسل يؤدىا أبكقاهتا, كيقـو هبا ُب ٚتاعة
قد ىم إبحراؽ بيوت ا١تتخلفُت عن  كالتخلف عنها, فإف رسوؿ هللا 
لقِ مهمت أن آمر بلصلة أنو قاؿ: ) الصبلة ُب ٚتاعة, كما ركم عنو 

يؤم الناس, مث أنطلق معي برجال معهم حزم من  لن عتا, مث أمر رجفيؤذ
 .(ِ()ُ)(حطب, إىل قوم ال يشهِون الصلة, فلحرق عليهم بيوهتم

أف الصلوات ا٠تمس من أحب بن ٛتيد  عبد هللاكمقصود الشيخ  
األعماؿ إٔب هللا؛ فهي أكؿ ما ٭تاسب عليو العبد من عملو يـو القيامة, 

عليها حفظ دينو, كمن ضيعها كاف ١تا سواىا من عملو  فمن حفظها كحافظ
 أشد إضاعة. 

العهِ الذي بيننا أنو قاؿ: ) كقد ثبت ُب اٟتديث عن النيب 
فمن ٓب يعتقد كجوهبا على كل  (ّ)(وبينهم الصلة , فمن تركها فقِ كفر

, ال يقبل هللا منو زكاةن كال صومنا ا١تسلمُت ابتفاؽعاقل ابلغ فهو كافر مرتد 

                                        
(, ّٕٓٓ/( البخارم مع الفتح, كتاب ا٠تصومات, ابب إخراج أىل ا١تعاصي كا٠تصـو من البيت بعد ا١تعرفة, )ُ)

(, كمسلم بشرح النوكم, كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة, ابب كراىة أتخَت الصبلة عن كقتها َِِْ)رقم ب
 (. ِِٓ( برقم )َِٗٓ/ا١تختار, )

 (.ْٖٖ-ْٖٔ/ُْ( الدرر السنية, )ِ)
كصححو األلباين ُب صحيح  (,ِْٓٓ( أخرجو الًتمذم, كتاب اإلٯتاف, ابب ما جاء ُب ترؾ الصبلة, برقم )ّ)

 (. ُِِٔ( برقم )ُُِ/ ٔمذم, )سنن الًت 
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 ّٔٓ 

كال حجنا كال جهادنا كال أمرنا ٔتعركؼ, كال هنينا عن ا١تنكر, كيقتل اتركها على 
تفصيل مذكور ُب كتب األحكاـ, كمن يقبض كىو على حالو من ترؾ 
للصلوات فإنو ال يغسل كال يكفن كال يصلى عليو كال يدفن ُب مقابر 

 ا١تسلمُت.

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٔٔ 

 اظتطلب الثاين
 ة إىل الزكاةبن زتيِ يف الِعو  عبِ هللاجهود الشيخ 
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تقدـ أف الصبلة عمود اإلسبلـ كأىم أركانو كأعظمها بعد 
 الشهادتُت,كالاكاة أختها

كقرينتها, قاؿ تعأب: }كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الاَّكىاةى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى  
بيوٍا كىأىقىاميوٍا الصَّبلىةى كىآتػىويٍا الاَّكىاةى (ُ){لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى  . كيقوؿ عا كجل: }فىًإف اتى

ًت لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى{ لي اآلَيى  . (ِ)فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدًٌيًن كىنػيفىصًٌ
إٔب اليمن فقاؿ لو:  حُت بعثو النيب  كُب حديث معاذ بن جبل 

ا رسول هللاو إال هللاادعهم إىل أن يشهِوا أن ال إل) ًِ , فإن  وأن ػتم
عليهم ستس صلوات يف اليوم  افًتضأطاعوك لذلك فلخربىم أن هللا 

عليهم صِقة تؤخذ  افًتضوالليلة , فإن أطاعوك لذلك فلخربىم أن هللا 
 .(ّ)(من أغنيائهم فًتد على فقرائهم

                                        
 (.ٔٓ( سورة النور, اآلية )ُ)
 (. ُُ( سورة التوبة, اآلية )ِ)
 ( سبق ٗتر٬تو. ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٔ 

الاكاة فرضت للمواساة كاإلحساف, فهي حق مإب ينبغي للمؤمن أف  
رص عليو حىت يؤديو إٔب مستحقيو, فمن يبخل ابلاكاة كٯتتنع عن ييعٌت بو ك٭ت

من  فإنو يباح قتالو, ك٢تذا ١تا امتنع بعض العرب بعد موت النيب  أدائها
كهللا ": الاكاة قاتلهم الصحابة حىت يؤدكىا كلذلك قاؿ أبو بكر الصديق 

هللا لقاتلتهم ٔب رسوؿ كانوا يؤدكهنا إ  -(ُ)عناقنا: كُب لفظ- اللو منعوين عقا
فما ىو إال أف عرفت أف هللا قد شرح صدر ":  قاؿ عمر ".على منعها

 .(ِ)"أيب بكر للقتاؿ فعرفت أنو اٟتق
كقد انلت الدعوة إٔب أداء الاكاة كاحملافظة عليها اىتمامنا كاضحنا ُب 

بن ٛتيد فوجو دعوات عديدة لوالة أمور ا١تسلمُت  عبد هللادعوة الشيخ 
فيها على ا١تبادرة إٔب أدائها , ك٭تذرىم من خطورة االمتناع  كعامتهم ٭تضهم

عن تقدٯتها للمقررة ٢تم شرعنا كىم األصناؼ الثمانية ا١تذكورين ُب قولو 
تعأب: }ًإ٪تَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم 

                                        
؛ بفتح العُت كابلنوف كىي األنثى من اعناق :كُب بعضها ,( عقاال: ىكذا ُب مسلم ككذا ُب بعض ركاَيت البخارمُ)

 (. ُُٖٔ/كلد ا١تعا ككبل٫تا صحيح. صحيح مسلم بشرح النوكم, )
(, َِ( برقم )َُُٔ/( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب اإلٯتاف, ابب فإف اتبوا كأقاموا الصبلة, )ِ)

( ُُٔٔ/كمسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب اإلٯتاف, ابب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال هللا, )
 (. ِِبرقم رقم )
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 ّٖٔ 

ًبيًل هللا كىاٍبًن السًَّبيًل فىرًيضىةن مًٌنى هللا كىاَّللَّي عىًليمه  كىُب الرًٌقىابً  كىاٍلغىارًًمُتى كىُب سى
حىًكيمه{

 كأف الواجب على ا١تسلمُت أداؤىا إٔب مستحقيها.  ,(ُ)
ك٦تا "بن ٛتيد ُب بيانو ١تكانة الاكاة من اإلسبلـ:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

يت ىي الركن الثالث من أركاف ىذا الدين ٬تب التنبو عليو بياف عظم الاكاة ال
, فقد ذكرىا الرب ُب ٨تو اثنُت كٙتانُت موضعنا ُب كتابو العايا تعظيمنا لشأهنا 
كتنويهنا بذكرىا كحثنا على أدائها لتطهَت النفس عن درب الشح كالبخل, 
كدفعها إٔب اللجوء كالتصدؽ كاإلنفاؽ ُب سبيل هللا ليحصل النماء كالربكة 

كالطهارة كالفبلح؛ فالاكاة تطهر ا١تاكي من أ٧تاس الذنوب, كتنقيو من  كالاكاة
, فإف األنفس ٣تبولة على حب  درهنا كتاكي أخبلقو ابلتحلي ابٞتود كالكـر

ن بو كقد توعد هللا سبحانو كتعأب مانع الاكاة أبشد العقوابت ظا١تاؿ, كال
قاؿ تعأب:  كأنكى العذاب ٦تا ليس ُب مقدكر ٥تلوؽ ٖتملو كالصرب عليو

ٍرىيم ًبعىذىابو  ًبيًل هللا فػىبىشًٌ }كىالًَّذينى يىٍكًنايكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىالى يينًفقيونػىهىا ُب سى
ًر جىهىنَّمى فػىتيٍكوىل هًبىا ًجبىاىيهيٍم كىجينوبػيهيٍم أىلًيمو  يػىٍوـى ٭تيٍمىى عىلىيػٍهىا ُب انى

نػىٍاًبيٍ ألىنفي  ا مىا كى  .(ِ)ًسكيٍم فىذيكقيواٍ مىا كينتيٍم تىٍكًنايكفى{كىظيهيوريىيٍم ىىذى

                                        
 (. َٔ( سورة التوبة, اآلية )ُ)
 (. ّٓسورة التوبة, اآلية ) ِ()
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 ّٔٗ 

كمعٌت "كيضيف ٝتاحتو مبيننا معٌت اإلنفاؽ ُب سبيل هللا فيقوؿ: 
اإلنفاؽ ُب سبيل هللا ىو إخراج اٟتق الواجب ُب ىذا ا١تاؿ , كىو الاكاة 

 .(ُ)"ا١تفركضة, فإف كل ماؿ أديت زكاتو فليس بكنا كال يشملو الوعيد
أف الاكاة ىي طهرة  بن ٛتيد ُب سياؽ رسالتو عبد هللاالشيخ  يبُت

عطى على حد سواء, 
ي
للماكي كطهرة للماؿ فنفعها كبركتها تشمل ا١تاكي كا١ت

كقد توعد هللا من ٓتل ابلاكاة كٓب يؤدىا ابلعذاب هبذا ا١تاؿ الذم ٚتعو كٓتل 
 بو كتعب عليو, يكوف عذاابن عليو يـو القيامة, يعذب بو صاحبو جااءن كفاقنا؛

١تا ٓتل بو كٓب يؤد حقو صار ببلءن عليو, ككل ماؿ ال يؤدل حقو كما كأجب 
ما بلغ أن تؤدي زكاتو فزُك ي فليس : )هللا فيو ىو كنا, كما قاؿ النيب 

 . (ِ)(بكنز

                                        
 (.ُُُِ-ُُُٗىػ صُّٕٖ, شواؿ ِٖ( ٣تلة ا١تنهل, عدد )اجمللدُ)
(. ُُٔٓ(, برقم )ُّْْ/ىو كزكاة اٟتلي, ) داكد بشرحو عوف ا١تعبود, كتاب الاكاة, ابب الكنا ما ( أخرجو أبوِ)

جاه, انظر: عوف ا١تعبود, كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ عن دمحم بن عمرك كقاؿ: صحيح على شرط الشيخُت كٓب ٮتر 
 (. ُّْٖ(, برقم )ُْٕٓ/, للحاكم, )ُت(. كا١تستدرؾ على الصحيحُّّْ/حملمد العظيم آابدم, )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٕ 

 اظتسلمُت سأداء الزكاة اظتفروضة:عموم  عبِ هللادعوة الشيخ  -4
مع عمـو بن ٛتيد منهج النصح كاإلرشاد  عبد هللاسلك الشيخ 

ا١تسلمُت ُب التنبيو على أركاف اإلسبلـ كفرائضو, كقد كجو رسائل عديدة 
يذكر فيها إخوانو ككافة ا١تسلمُت ُب أ٨تاء األرض إٔب اٟترص على التمسك 

كالقياـ ابٟتقوؽ الشرعية كفق الضوابط  هبدم كتاب هللا كسنة رسولو 
 .كالشركط ا١ترعية

ك٦تا ٬تب "جاء فيها قولو: عامة  بن ٛتيد عبد هللاكُب نصيحة الشيخ 
القياـ بو الاكاة ا١تفركضة , فإهنا قرينة الصبلة, ُب كتاب هللا تعأب: قاؿ 
تعأب: }كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اَّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى حينػىفىاء كىييًقيميوا الصَّبلةى 

مىًة{كىيػيٍؤتيوا الاَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيًٌ 
, فيجب على من عنده شيء من أنواع (ُ)

التجارات: أف يقومها عند اٟتوؿ, كٮترج زكاهتا, كالعربة ٔتا تقـو بو, ال ٔتا 
اشًتيت بو؛ كإذا زادت الثمار عن خرصها, كجب أخراج ما زاد عن 

 ا٠ترص. 
عباد هللا: طهركا أموالكم من الاكاة , كنقوىا منها, كمن ا١تعامبلت 

هللا تعأب ذـ آكل الراب, كتوعده أبنواع العقوابت, قاؿ تعأب: الربوية, فإف 

                                        
  .ٓ(( سورة البينة, اآلية )ُ)
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 ُّٕ 

كيذكر أنو يوجد من بعض الناس: معامبلت ربوية, كعقود فاسدة, فيجب 
  .(ُ)على كل أحد ٣تانبة ا١تعامبلت الربوية, كالعقود الفاسدة"

أف  -كا٠تطاب ىنا للفرد ا١تسلم  -كاعلم "كُب رسالة أخرل جاء فيها: 
, ينبغي التنبيو على شيء من ذلك, فأداء الاكاة للاكاة حكمن  ا كأحكامنا, كآداابن

ىو شكر لنعمة ا١تاؿ الذم تفضل هللا بو على عباده, فإف هلل على عباده نعمنا 
كىي  -جل كعبل-كرىا, كصرفها ُب مرضاة ا١تؤب ُب النفس كا١تاؿ يتعُت ش
١تلهوؼ, كإقدار إبعانة الضعيف, كإغاثة ا االجتماعيأيضنا من ابب التكافل 

 عليو من شعائر اإلسبلـ. افًتضالعاجا على أداء ما 
كىي أيضنا تاكي النفس, كهتذهبا, كتركضها ألداء األماانت 
كاٟتقوؽ,ألف النفس جبلت على الشح كالضن هبذا ا١تاؿ, كالكـر فيها ٗتلق 
ال خيلق, كتطهَت النفس من ىذه الصفات الذميمة ُب بذؿ ىذا ا١تاؿ فيما 

١تيل النفوس إليو كلقد امتحن ابن آدـ  ال... كإ٪تا ٝتي ما كرسولو ٭تبو هللا
بصدؽ إٯتانو فتنازؿ عن ا١تاؿ الذم ىو غاية حبو كمنتهى أمانيو, كالصرب 
عند فقد احملبوب من أعظم األجور, كال يصرب على بذلو إال مؤمن عارؼ, 

ا ابلنسبة ١تا تقدمنا من الشرا ئع اليت كانت مع أف الواجب ىو جاء يسَت جدن
توجب إخراج ربع ا١تاؿ كشريعتنا السمحة ىي أيسر الشرائع كأٝتحها 

                                        
 ( بتصرؼ. ُْٗ-ْٖٗ/ُْ( الدرر السنية, )ُ)
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 ِّٕ 

كأجلها, فلم توجب ا١تاؿ إال ُب ربع العشر فقط إحساانن إٔب الفقَت كلئبل 
 .(ُ)"يبخل األغنياء بدفع ىذا الواجب

                                        
 (.ُُُِ-ُُُٗىػ صُّٕٖ, شواؿ ِٖ( نصيحة عامة ُب الاكاة, نشرت ٔتجلة ا١تنهل, اجمللدُ)
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 ّّٕ 

 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ يف الِعوة إىل صوم رمضان عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 بن زتيِ ظتكانة الصوم وأمهيتو  عبِ هللاشيخ بيان ال -6

صياـ رمضاف ىو الركن الرابع من أركاف اإلسبلـ كمبانيو العظاـ, كقد 
أٚتع ا١تسلموف على فرضية صـو رمضاف إٚتاعنا قطعينا معلومنا من الدين 

ـي  يىا كىمىا كيًتبى   ابلضركرة , قاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصًٌ
ُب ٤تكم  -جل كعبل-, كيقوؿ (ُ)عىلىى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى{

التنايل: }شىٍهري رىمىضىافى الًَّذمى أيناًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًٌلنَّاًس كىبػىيًٌنىاتو مًٌنى 
ٍموي كىمىن كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى ا٢ٍتيدىل كىاٍلفيٍرقىاًف فىمىن شىًهدى ًمنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصي 

ـو أيخىرى ييرًيدي اَّللَّي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى كىلًتيٍكًمليواٍ  ٍن أىَيَّ سىفىرو فىًعدَّةه مًٌ
اكيٍم كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى{ يكاٍ اَّللَّى عىلىى مىا ىىدى  . (ِ)اٍلًعدَّةى كىلًتيكىربًٌ

الواردة ُب كجوب الصياـ كأحكامو كثَتة متضافرة, كاألحاديث  
كا١تقصود من الصياـ ىو طاعة هللا سبحانو كتعأب, كتعظيم حرماتو, كجهاد 

, كتعويدىا الصرب عما حـر هللا, على ٥تالفة ىواىا ُب طاعة موالىاالنفس 

                                        
 (. ُّٖ( سورة البقرة, اآلية )ُ)
 (. ُٖٓ( سورة البقرة, اآلية )ِ)
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 ّْٕ 

كليس ا١تقصود ٣ترد ترؾ الطعاـ كالشراب كسائر ا١تفطرات, ك٢تذا قاؿ النيب 
  ِع قول الزور والعمل بو واصتهل فليس هلل اٟتديث: )ُب من مل ي

ِع طعامو وشرابو  .(ُ)(حاجة يف أن ي
بن ٛتيد ُب بيانو  عبد هللاكًحكمي الصـو كآاثره عظيمة, يقوؿ الشيخ 

 : إف صياـ رمضاف أحد أركاف اإلسبلـ كدعائمو اليت ال "١تكانة الصـو
الشهر ُب السنة الثانية من  يستقيم إسبلـ كال يتم إال بو, فرض صياـ ىذا

تسع رمضاانت كثبت عنو أنو قاؿ:  ا٢تجرة ُب شعباف, كقد صاـ النيب 
 كقاؿ . (ِ)(من صام رمضان إميااًن واحتساًب غفر لو ما تقِم من ذنبو)

)كل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو يل وأان فيما يركيو عن ربو أنو قاؿ: 
نو لو كإف كانت العبادات كلها لو ألمرين , كإ٪تا خص الصـو أب(ّ)(أجزي بو

ابين الصـو هبما سائر العبادات, أحد٫تا: أف الصـو ٯتنع مبلذ النفس 
كشهواهتا ماال ٯتنع منو سائر العبادات. كالثاين: أف الصـو سر بُت العبد 

سواه من العبادات  كبُت ربو ال يطلع عليو غَته فلذا صار ٥تتصنا بو كما

                                        
ـ,ُ)  (. َُّٗ( برقم )َُْٔ/ابب من ٓب يدع قوؿ الاكر, ) ( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب الصو
ـ رمضاف إٯتاانن كاحتساابن كنية, ) البخارم( أخرجو ِ) ـ, ابب من صا  (,َْٖٔ/ُب صحيحو مع الفتح, كتاب الصو

 (. َُٗبرقم )
ـ, ) ّ() ـ, ابب فضل الصو (, كمسلم بشرح النوكم,  ُْٖٗ(, برقم )ْْٗٓ/البخارم مع الفتح, كتاب الصو

ـ, ) ـ, ابب فضل الصو  (. ُّٔ, برقم )ُِّٖٗ/كتاب الصو
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 ّٕٓ 

رء تصنعنا كرَيءن. فلهذا صار أخص ابلصـو من ظاىر رٔتا فعلو ا١ت
كقولو "غَته........ كيضيف ٝتاحتو مبيننا بعضنا من ًحكم الصـو فيقوؿ: 

اـ فائدتو الكربل تعأب: }لعلكم تتقوف{ بياانن لتعليل فريضة الصياـ بتم
, كىو أنو يؤىل نفس الصائم لتقول هللا تبارؾ كتعأب بًتؾ كحكمتو السامية

على  إرادتوألمره كاحتساابن لؤلجر مؤثرنا بذلك  الطبيعية ا١تباحة امتثاشهواتو ال
, كيقول رمة كالصرب عليها, فيسهل اجتناهبا عليوملكو تلك الشهوات احمل

, كيكوف الثبات لطاعات كا١تصاّب كاالصطبار عليهاحينئذ على القياـ اب
وس الصائمُت , فإف إعداد الصياـ لنفتلك الطاعات أمرنا متيسرنا للعبدعلى 

للتقول يظهر من كجوه أعظمها شأانن كأعبلىا قدرنا أنو موكوؿ إٔب الصائم 
نفسو ال رقيب عليو إال ربو كسر بُت العبد كربو ال يطلع عليو أحد سواه,فإذا 
ترؾ اإلنساف شهواتو كلذاتو اليت تعرض لو ُب سائر األكقات جملرد امتثاؿ أمر 

, بل كىو ُب السنة مع قدرتو على تناك٢تار ربو كا٠تضوع إلرشاد دينو مدة شه
, يدؿ على أف تركها لو ١تا قاـ بقلبو من اطبلع هللا ُب أشد الشوؽ إليها

 .انتهى (ُ)"عليو

                                        
ىػ ُّٕٓ, شواؿ َُبن ٛتيد, ٔتجلة اٟتج, بعنواف: من حديث الصـو )عدد  عبد هللا( مقاؿ للشيخ ُ)

 (.ِٖٔص
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 ّٕٔ 

 بن زتيِ عموم اظتسلمُت لصيام رمضان:  عبِ هللادعوة الشيخ  -4
 أركاف اإلسبلـ بن ٛتيد على دعوة الناس إٔب عبد هللاحرص الشيخ 

, كنظرنا ١تا ٭تملو الصـو من معاين كآداب كحكم فقد فكمنها صـو رمضا
بن ٛتيد ُب دعوتو ١تا فيو من تاكية للنفوس  عبد هللااعتٌت بو الشيخ 

 .كاستقامتها على الطاعة كمراقبتها ٠تالقها ُب السر كالعلن
بن ٛتيد إٔب حضرة  عبد هللامن ": ك٦تا كرد ُب بعض رسائلو قولو

.... بلغنا من كثَت م ن اإلخواف ظاىرة خطَتة كىي كثرة اإلفطار ُب ا١تكـر
هنار رمضاف علننا ُب األسواؽ ٦تا أدل إٔب بيع ا١تشركابت الباردة علننا كتااحم 

على جوانب الطريق.... كحيث أف ىذا  ا١توضوعةالعماؿ على برادات ا١تياه 
منكر ال يسع السكوت عليو كال تربأ الذمة بًتؾ الفسقة يعلنوف منكرىم بُت 

اين ا١تسلمُت كينتهكوف حرمة الشهر الكرًن الذم أمر هللا بصيامو كجعلو ظهر 
أحد أركاف اإلسبلـ... كٔتا أف ىذا منوط ُب الدرجة األكٔب بسماحتكم... 
أنمل التنبيو بصورة مستعجلة على رؤساء ا٢تيئات ُب كافة مدف ا١تملكة كال 

١تبلحظة ىذا  سيما مكة كجدة كالطائف كالرَيض إبقامة الدكرَيت البلزمة
 . (ُ)"ا١تنكر الشنيع كمعاقبة من ٬ترؤ على تعدم حدكد هللا كارتكاب معصيتو

                                        
ىػ( مصدره: ُّٕٗ/ٗ/َُبن ٛتيد إٔب الرئيس العـا للهيئات صادرة بتاريخ ) عبد هللامن الشيخ  ( خطابُ)

 نسخة موجودة لدل الباحث.  .الرائسة العامة لشؤكف ا١تسجد اٟترـا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٕ 

ا١تسلمُت إٔب بن ٛتيد من خبلؿ رسالتو ىذه  عبد هللاالشيخ  دعا
ا للناس, أك متابعة ألىلو أك أىل  الصـو إٯتاانن كاحتساابن ال رَيء كٝتعة كتقليدن

لو على الصـو ىو إٯتانو أبف هللا قد بلده؛ بل الواجب عليو أف يكوف اٟتامل 
فرض عليو ذلك, فبل ٬توز لو الفطر أبم حاؿ من األحواؿ لغَت عذر شرعي 

 مقدر بقدره, ٟتاجة ماسة أك لضركرة ملحة. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٖ 

 اظتطلب الرابع
 بن زتيِ يف الِعوة إىل اضتج عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 بن زتيِ ظتكانة اضتج وأمهيتو:  عبِ هللابيان الشيخ  -6

ال شك أف شعَتة اٟتج أمرىا عظيم, كفوائدىا كثَتة كحكمها متنوعة, 
 ُب ىذا عرؼ عن ذلك الشيء الكثَت. كمن أتمل كتاب هللا كسنة رسولو 

كلقد شرع هللا سبحانو كتعأب ىذه الشعَتة لعباده ١تا ُب ذلك من 
و , كالتواصي ابٟتق, كالتفقة, كالتعارؼ, كالتعاكف على ا٠تَتا١تصاّب العظمي

, إٔب غَت ذلك من لمة هللا, كتوحيده, كاإلخبلص لوُب الدين, كإعبلء ك
 ا١تصاّب العظيمة كالفوائد اليت ال ٖتصى.

كمن رٛتتو سبحانو أف جعل اٟتج فرضنا على ٚتيع ا١تسلمُت ُب 
 المشارؽ األرض كمغارهبا, فاٟتج فريضة عامة على ٚتيع ا١تسلمُت: رجا

َّلًلًٌ عىلىى النَّاًس كنساءن , عرابن كعجمنا , مع اال ستطاعة, كما قاؿ تعأب: }كى
كىمىن كىفىرى فىًإفَّ هللا غىًٍتّّ عىًن اٍلعىالىًمُتى{ بلًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبي

(ُ) ,
ُب اٟتج  كقد كرد الفضل العظيم كالثواب اٞتايل ١تن ٘تسك هبدم النيب 

ن مااَي اٟتج كا١تكانة الكبَتة للبلد بن ٛتيد لبعض م عبد هللاكيشَت الشيخ 
                                        

 (. ٕٗ( سورة البقرة, جاء من اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٗ 

إف ١تكة من ا٠تصائص كا١تااَي ما ليس لغَتىا من بقاع "اٟتراـ فيقوؿ: 
األرض.. فمنها: أنو جعلها مناسك لعباده كأكجب عليهم اإلتياف إليها من 
القرب كالبعد من كل فج عميق فيدخلوهنا كىم متواضعوف , متخشعوف, 

دكف من لباس أىل الدنيا كجعل قصده سهم, متجر ك متذللوف, كاشفو رؤ 
مكفرنا ١تا سلف من الذنوب, ماحينا لؤلكزار, حاطنا للخطاَي, كما ُب 

من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع  أنو قاؿ: ) الصحيحُت عن النيب 
, كٓب يرض لقاصده من الثواب شيئنا دكف اٞتنة. كُب (ُ)(كيوم ولِتو أمو
العمرة كفارة ظتا بينهما, واضتج  العمرة إىلأنو قاؿ: ) الصحيحُت عنو 

 . (ِ)(اظتربور ليس لو جزاء إال اصتنة

                                        
( برقم ْٖٖ/ْ) ,فث{}فال ر( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب احملصر, ابب قولو تعأب: ُ)

( برقم ُْٔٗ/(, كمسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب اٟتج, ابب فضل اٟتج كالعمرة, )ُُٖٗ)
(َُّٓ .) 

(, ُّٕٕ(, برقم )ُّْْ/( أخرجو البخارم مع الفتح, كتاب العمرة, ابب العمرة ككجوب العمرة كفضلها, )ِ)
 (. ُّْٗ( برقم )َْٔ/ٗ)كمسلم بشرح النوكم, كتاب اٟتج, ابب فضل اٟتج كالعمرة, 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٖ 

أف للحج شأانن عظيمنا, كفوائد كثَتة,  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  يبُت
كمن فوائده العظيمة أنو إذا كاف مربكرنا فجااؤه اٞتنة كالسعادة كغفراف 

عبل جعل , كهللا جل ك ه فائدة كبَت ككسب ال يقاس بغَتهالذنوب , كىذ
ىذا البيت مثابة للناس كأمنا, كما قاؿ جل كعبل }كىًإٍذ جىعىٍلنىا اٍلبػىٍيتى مىثىابىةن 

 . (ُ)لًٌلنَّاًس كىأىٍمننا{
بن زتيِ يف بيان أحكام اضتج ودعوة  عبِ هللاجهود الشيخ  -4

 الناس إليو: 
, , دعوة إٔب تعظيم هللا كذكرهولواٟتج كلو دعوة إٔب طاعة هللا كرس

, دعوة إٔب ترؾ اٞتداؿ الذم ٬تلب ٔب ترؾ ا١تعاصي كالفسوؽدعوة إ
الشحناء كالعداكة كيفرؽ بُت ا١تسلمُت, أما اٞتداؿ ابليت ىي أحسن فهذا 
ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمىًة  مأمور بو ُب كل زماف كمكاف كما قاؿ تعأب: }ادٍعي ًإًٔب سى

اًد٢ٍتيم اًبلَّيًت  ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجى ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن كىاٍلمى
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى{ سى

ماف كمكاف ُب , كىذا طريق الدعوة ُب كل ز (ِ)
, كىذا من منافع اٟتج فيو دعوة كإرشاد, كتعارؼ, البيت العتيق كغَته

١تادم؛ ك٢تذا يشرع كتعاكف على الرب كالتقول, ابلقوؿ كالفعل ا١تعنوم كا

                                        
 (. ُِٓ( سورة البقرة, جاء من اآلية )ُ)
 (. ُِٓ( سورة النحل, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٖ 

ُت, , متناصحكالتقولٞتميع اٟتجاج كالعمار أف يكونوا متعاكنُت على الرب 
 ., ٣تتهدين فيما يقرهبم إٔب هللاحريصُت على طاعة هللا كرسولو

فلما كاف ُب السنة العاشرة من "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
ج كأعلم الناس ا١تسلمُت بعامو على اٟت ا٢تجرة, اندل منادم رسوؿ هللا 
كيتعلموا ا١تناسك كاألحكاـ كيشاىدكا  بذلك كي يتأىبوا للحج معو 

أحوالو كأفعالو كيستمعوا إٔب أقوالو كتشيع دعوة اإلسبلـ كتبلغ الرسالة 
القريب كالبعيد, كيبلغ الشاىد الغائب ما رأل كما ٝتع من أفعاؿ كأقواؿ 

كاالىتداء  قتداءاال , فقدـ ا١تدينة بشره كثَت كلهم يلتمسللمصطفى 
من ا١تدينة ٠تمس بقُت من  كيعمل ٔتثلو, فخرج الرسوؿ  برسوؿ هللا 

كعددىم ينوؼ  رضواف هللا عليهمذم القعدة كخرج معو أصحابو الكراـ 
بو انقتو كالناس عن ٯتينو على ا١تائة ألف حىت إذا كاف ابلبيداء استوت 

ابلتوحيد,  وؿ هللا رس أىلكىو يتوسطهم,  كأمامو, كمن خلفو كمشالو
 .(ُ)"الناس إبىبللو كأىل

                                        
ـ اٟتج, )ُ)  (.َْ-ّْ( توجيهات إسبلمية, رسالة بعنواف: من أحكا
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 ِّٖ 

كإىبللو كقيامو  صفة حج النيب  بن ٛتيد عبد هللاٍب ساؽ الشيخ 
اب١تناسك ُب بياف ٥تتصر ١تا ينبغي أف يكوف عليو اٟتج كأف ٭تج ا١تسلموف  

 أصحابو.  كما أمر النيب 
لقياـ لذا ينبغي على الدعاة أف يهتموا ُب دعوهتم بدعوة الناس إٔب ا

أبركاف اإلسبلـ ٚتيعها ١تا فيها من الفضل كا٠تَت العميم كأف ٮتلصوا نياهتم 
 .-جل كعبل-كيصلحوا أعما٢تم فينالوا بذلك الفوز كالقبوؿ عند البارئ 

أثر احملافظة على أركان اإلسلم يف دعوة الناس إىل اطتَت  -3
 وإصلح اجملتمع اظتسلم: 

أف أتخر ناكؿ الغيث كأجدبت  بن ٛتيد بعد عبد هللايقوؿ الشيخ 
كعليكم ابلعمل ٔتا أمر هللا بو "١تا حل هبم:  بعض الناساألرض كضج 

كرسولو, كالقياـ بتقول هللا ُب السر كالعلن, كقد رأيتم ما حل بكم من أتخر 
ناكؿ الغيث عن إابنو, كقحوط ا١تطر كعدـ ٣تيئو ُب أكانو , كال شك أف 

فإنو ما من شر كفساد ُب العآب ُب  سبب ذلك ىو شـؤ الذنوب كا١تعاصي
 . (ُ)"أمور دينهم كدنياىم إال كسببو ا١تعاصي

                                        
 ىػ(.ُُّٔ/ُُ/ِّبن ٛتيد ألىإب سدير بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)
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 ّّٖ 

أنو ما دـا العمل ٔتا أمر هللا  بن ٛتيد ُب رسالتو ىذه عبد هللابُت الشيخ 
بو كرسولو من األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كلو صولتو كجولتو ُب ٤تاربة 

إف السعادة ٖتصل كالنعمة تاداد كا٠تَت يكثر, الفساد كإقامة شعائر هللا كشرائعو, ف
, فا١تعاصي سبب كل ببلء, ك٥تالفة ذا كالعكس ابلعكس ٘تامناكالرٛتة تناؿ كىك

قػىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن مٍُّطمىئًنَّةن  بلأمر هللا سبب كل نكبة قاؿ تعأب: }كىضىرىبى اَّللَّي مىثى 
ٍتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدنا مًٌن كيلًٌ مىكىا فو فىكىفىرىٍت أبًىنٍػعيًم هللا فىأىذىاقػىهىا اَّللَّي لًبىاسى اٍٞتيوًع أيى

كىا٠تٍىٍوًؼ ٔتىا كىانيواٍ يىٍصنػىعيوفى{
, ففي ىذه اآلية أكرب العرب كالدركس ا١تواعظ ألمة (ُ)

كٖتذير ٢تا عند ابتعادىا عن أداء الواجبات ا١تفركضة عليها فتتحوؿ  دمحم 
فقر, كاألمن إٔب خوؼ, كل ذلك ٭تصل بسبب النعمة إٔب نقمة, كالرزؽ إٔب 

 .بعدىا عن منهج هللا
إٔب غَت هللا كإقامة  كابٞتملة فالشرؾ كالدعوة"قاؿ ابن القيم رٛتو هللا: 

ىو أعظم الفساد ُب األرض,  , كمطاع متبع غَت رسوؿ هللا معبود غَته
ة لو ال , كالدعو كال صبلح ٢تا كال ألىلها إال أف يكوف هللا كحده ىو ا١تعبود

لرسولو ليس إال, كغَته إ٪تا ٕتب طاعتو إذا أمر  تباع, كالطاعة كااللغَته
بطاعة الرسوؿ, فإذا أمر ٔتعصيتو كخبلؼ شريعتو فبل ٝتع كال طاعة؛ فإف 
هللا أصلح األرض برسولو كدينو كابألمر بتوحيده, كهنى عن إفسادىا ابلشرؾ 

                                        
 (. ُُِ( سورة النحل, اآلية )ُ)
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 ّْٖ 

جد كل صبلح ُب األرض , كمن تدبر أحواؿ العآب ك بو كٔتخالفة رسولو 
فسببو توحيد هللا كعبادتو كطاعة رسولو, ككل شر ُب العآب كفتنة كببلء 
كقحط كتسليط عدك... كغَت ذلك فسببو ٥تالفة رسولو كالدعوة إٔب غَت هللا 

 .(ُ)"كرسولو
كالثمرات اليت يكتسبها ا١تسلم من التاامو أبسس اإلسبلـ كأركانو كثَتة 

لغَت ا١ترسلُت,  تباعفس من الرؽ للمخلوقُت كاالمنها: ٖترير القلب كالن
, كانشراح الصدر كقرة العُت تعأب بفعلها على كجو االستقامة كالتعبد هلل

ناجار عن الفحشاء كا١تنكر, ككذا التعبد إٔب هللا ببذؿ القدر الواجب ُب كاال
, األمواؿ الاكوية ا١تستحقة, كتركيضها على ترؾ احملبوابت طلبنا ١ترضاة هللا

كىذه الثمرات كغَتىا ٕتعل من األمة أمة إسبلمية نقية طاىرة تدين هلل دين 
اٟتق, كتعامل ا٠تلق ابلعدؿ كالصدؽ, ألف ما سواىا من شرائع اإلسبلـ 
يصلح بصبلح ىذه األيسس, كتصلح أحواؿ األمة بصبلح أمر دينها, 

أراد كيفوهتا من صبلح أحوا٢تا بقدر ما فاهتا من صبلح أمور دينها, كمن 
استبانة ذلك فليقرأ قولو تعأب: }كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا 
انيواٍ  ىيم ٔتىا كى بيوٍا فىأىخىٍذانى اًء كىاألىٍرًض كىلىًكن كىذَّ عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمى

                                        
 (. ُّْ/ئع الفوائد, البن القيم, )( بداُ)
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 ّٖٓ 

يىٍكًسبيوفى{
ألكٕب  , فإف ُب التاريخ عربةُب اتريخ من سبق, كلينظر (ُ)

 .(ِ)األلباب
إف اإلتياف أبركاف اإلسبلـ كاملة, كاحملافظة عليها دليل صبلح العباد 

, , ٍب إصبلح ا٠تاصة مناالكالببلد, فما أشد حاجتنا إٔب إصبلح أنفسنا أك 
, كمن عجا عن إصبلح نفسو فهو فرد الصاّب يتكوف اجملموع الصاّبكمن ال

سبيل عن غيها, كىداىا  عن إصبلح غَته أعجا, من بدأ بنها فنهاىا
كالصاّب ا١تصلح, كىو ما يعيننا معشر الدعاة أف  ,, فهو اٟتكيم ا١تفلحالرشاد

هنتم بو ُب دعوتنا فنعطي كل ذم حق حقو, كهنتم بدعوة الناس إٔب ا٠تَت 
 أينما كانوا. 

                                        
 (. ٔٗ( سورة األعراؼ, اآلية )ُ)
 (.ّْ-ُّّ/( انظر: الصيد الثمُت, البن عثيمُت, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٖٔ 

 اظتبحث الثالث
بن زتيِ يف التصِي للقوانُت الوضعية  عبِ هللاجهود الشيخ 

 ء الشرعيوتِعيم القضا
 

 التمهيِ
أناؿ هللا القرآف ىدل للناس كرٛتة للعا١تُت, كجاءت رسالتو خالدة ابقية إٔب 

أخرب ك قياـ الساعة ك٢تذا كانت شريعتو أكمل الشرائع, ككانت أمتو خَت األمم, 
سبحانو أنو أكمل ٢تذه األمة دينها, كجعلو ديننا صاٟتنا ٞتميع ظركفهم كأحوا٢تم 

م كسلمهم, فهي شريعة التيسَت, كشريعة ا١تسا٫تة, كشريعة كغناىم كفقرىم, كحرهب
الرٛتة كاإلحساف, كشريعة ا١تصلحة الراجحة, كشريعة العناية بكل ما فيو ٧تاة العباد 
كسعادهتم كحياهتم الطيبة ُب الدنيا كاآلخرة, فالعباد ٚتيعنا ُب أشد الضركرة إٔب ىذه 

الشريعة كتشريعاهتا ُب العبادات  الشريعة, كىم ٚتيعنا مأموركف اب٠تضوع ألحكاـ
كغَتىا, كمن زعم فصل الدين عن الدكلة, كأف الدين ٤تلو ا١تساجد, كآثر اٟتكم 
بغَت ما أناؿ هللا, كاستبدؿ شرع هللا القوًن ْتكم البشر فقد ظلم نفسو, كاستبدؿ 

, ككذب على هللا , فقد أعظم على هللا الفريةالذم ىو أدىن ابلذم ىو خَت
عياذنا ابهلل من - كغلط أقبح الغلط, بل ىذا كفر كضبلؿ بعيد, ,كرسولو 

 . -ذلك
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 ّٖٕ 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ يف التصِي للقوانُت الوضعية عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 بيان الشيخ ضترمة التحاكم إىل غَت شريعة هللا:  -6

جعل هللا ٖتكيم الشريعة ُب شؤكف عباده من اإلٯتاف كالعمل الصاّب 
الستخبلؼ ُب األرض كالتمكُت ُب دينهم كمنحهم ابهللا أىلهما الذين كعد 

 .األمن بعد ا٠توؼ
كإف من أقبح السيئات كأعظم " :بن ٛتيد عبد هللايقوؿ الشيخ 

ا١تنكرات التحاكم إٔب غَت شريعة هللا من القوانُت الوضعية, كالنظم البشرية, 
ناس اليـو كعادات األسبلؼ كاألجداد اليت قد كقع فيها الكثَت من ال

, كال ريب أف ذلك من من شريعة هللا اليت بعث هبا رسولو  الكارتضاىا بد
أعظم النفاؽ, كمن أكرب شعائر الكفر كالظلم كالفسوؽ كأحكاـ اٞتاىلية اليت 

قاؿ هللا تعأب: }أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى  أبطلها القرآف كحذر عنها الرسوؿ 
ٔتىا أيناًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيناًؿى ًمن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميواٍ  يػىٍاعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيواٍ 

 الًإٔبى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكٍا أىف يىٍكفيريكٍا بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىف ييًضلَّهيٍم ضىبلى 
ا, كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوٍا ًإٔبى مىا أىناىؿى اَّللَّي كىإً  ٔبى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى بىًعيدن
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 ّٖٖ 

يىصيدُّكفى عىنكى صيديكدنا{
, كىذا ٖتذير شديد من هللا سبحانو ٞتميع العباد (ُ)

, كحكم صريح كالتحاكم إٔب غَت٫تا من اإلعراض عن كتابو كسنة رسولو 
من الرب عا كجل على من حكم بغَت شريعتو أبنو كافر كظآب كفاسق 

أيها ا١تسلموف ما حذركم  فاحذركا, نافقُت كأىل اٞتاىليةأبخبلؽ ا١ت كمتخلق
هللا منو, كحكموا شريعتو ُب كل شيء, كاحذركا ما خالفها, كتواصوا بذلك 
فيما بينكم كعادكا كأبغضوا من اعرض عن شريعة هللا أك تنقصها أك استهاأ 

ب هبا أك سهل ُب التحاكم إٔب غَتىا, لتفوزكا بكرامة هللا كتسلموا من عقا
 . (ِ)"هللا

أشد التحذير من  بن ٛتيد ُب رسالتو ا١تسلمُت عبد هللاالشيخ  ٭تذر
التحاكم إٔب غَت الشريعة فذلك ا٠تسراف ا١تبُت, كالفسوؽ الظاىر, كالعصياف 
ا١تهُت؛ ألف من أعرض عن شريعة هللا كتنقصها أك استهاأ هبا كتساىل ُب 

رعية, ٣تانب للصواب, ال الش النصوصالتحاكم إٔب غَتىا, فهو كافر بداللة 
 .بلكعم السبيل لو إال الرجوع إٔب شرع هللا قو 

                                        
 (. ُٔ-َٔ( سورة النساء, اآلية )ُ)
بن  عبد هللا( ٣تموع فتاكل كرسائل, للشيخ دمحم بن إبراىيم, رسالة ٚتاعية جملموعة من علماء الدعوة منهم الشيخ ِ)

 .(َِٔ-ِٔٓ/ُِ, )ٛتيد
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 ّٖٗ 

الشخصية يف  بن زتيِ لقانون اسأحوال عبِ هللانقِ الشيخ  -4
 بعض البلد العربية

, مرأة, أف صاف كرامتها اإلنسانيةإف من أعظم ما جاء بو اإلسبلـ لل
, ُب العمل كالتعلم, كأكضح ٢تا شخصيتها ا١تستقلة, كأعطاىا حريتها السامية

كالتملك كإبداء الرأم, كذلك احًـت اإلسبلـ ا١ترأة, كأكد على مكانتها, 
كشدد كثَتنا على صيانتها كاحملافظة عليها بعيدة عما يدنس شرفها, أك يهُت 

 بلمن كرامتها, كقضية ا١تساكاة ينب ا١ترأة كالرجل, تعترب مبدأ كركياة كمدخ
ا, أيعتمد عليو كثَتن  ا ُب إفساد ا١ترأة كانتقاص تشريعات اإلسبلـ مهمنا جدن

 كأحكامو ا٠تاصة اب١ترأة, ابعتبارىا أ٪تاطنا تقليدية ٬تب نبذىا كٕتاكزىا. 
: بن ٛتيد ُب نقده لقانوف األحواؿ الشخصية عبد هللايقوؿ الشيخ 

فهذا القانوف ٓب يقره شرع كال عقل كمن أتمل أسرار الشريعة كحكمها ٬تعل "
الرجل دكف ا١ترأة علم يقيننا فساد ىذا القانوف فكيف ٬تعل الطبلؽ ُب يد 

, ٍب ىو يقتضي عدـ جواز ة كٓب حدد بشهرين من اتريخ علمهاذلك للمرأ
 على زكجتو األكٔبتاكج الثانية  إذامن كاحدة ْتيث  أكثرتاكج الرجل من 

طلبت الفسخ من عصمة زكجها لتاكجو عليها, كىذا كلو ٥تالف إلٚتاع 
جاء بو  فقد ترؾ ما إف من دعا إٔب ٖتكيم غَت هللا كرسولو ا١تسلمُت ف

كرغب عنو كجعل هلل شريكنا ُب الطاعة, كخالف ما جاء بو  الرسوؿ 
نػىهيم ٔتىآ أىناىؿى  الرسوؿ  فيما أمره هللا تعأب بو ُب قولو تعأب: }كىأىًف اٍحكيم بػىيػٍ
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 َّٗ 

ف يػىٍفًتنيوؾى عىن بػىٍعًض مىا أىناىؿى اَّللَّي إًلىٍيكى فىًإف اَّللَّي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىيٍم كىاٍحذىٍرىيٍم أى 
ًثَتنا مًٌنى النَّاًس  تػىوىلٍَّوٍا فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا ييرًيدي اَّللَّي أىف ييًصيبػىهيم بًبػىٍعًض ذينيوهًبًٍم كىًإفَّ كى

الناىي عن ك , فمن خرج عن حكم هللا ا١تشتمل على كل خَت (ُ)لىفىاًسقيوفى{
إٔب ما سواه من اآلراء كاألىواء كالقوانُت اليت كضعها كل شر, كعدؿ 

فقد حاد هللا كرسولو كاتبع سبيل الغي  ؛ببل مستند من شريعة هللا الرجاؿ
 .(ِ)"اتركنا لسبيل اٟتق كا٢تدل

لقد بُت ٝتاحتو أف ٤تاكلة ا٠تركج عن شرع هللا ا١تطهر, كٖتكيم 
, ألف ىذه الفكرة رسولو ىي إال ٤تادة هلل ك  القوانُت اليت كضعها البشر ما

ا٠تاطئة للمساكاة جعلت ا١ترأة غافلة بل منحرفة عن أداء كاجباهتا الفطرية, 
٦تا يؤدم هبا إٔب الوقوع هبا ُب الشهوات احملرمة كالعياذ ابهلل كىو ما حرص 

 بن ٛتيد على تبيُت ٥تاطره كآفاتو. عبد هللاالشيخ 

                                        
 (.ْٗ( سورة ا١تائدة اآلية )ُ)
 . ٖىػ صُّٔٗ/ّٗ/, كاتريخ (ُِٖٓ)( جريدة الندكة السعودية, )عدد ِ)
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 ُّٗ 

 اظتطلب الثاين
 يم وتنظيم القضاء الشرعييف تِع عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 ظتكانة القضاء يف اإلسلم وأمهيتو:  عبِ هللابيان الشيخ  -6

يدؿ على ذلك قوؿ هللا تعأب:  ,ا١ترسلُتاألنبياء ك القضاء من عمل 
}كىدىاكيدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف ُب اٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىشىٍت ًفيًو غىنىمي اٍلقىٍوـً كىكينَّا 

ًليفىةن ُب األىٍرًض  ,(ُ)ٍم شىاًىًدينى{ًٟتيٍكًمهً  كقولو تعأب: }َيى دىاكيدي ًإانَّ جىعىٍلنىاؾى خى
ًبيًل هللا ًإفَّ الًَّذينى  فىاٍحكيم بػىٍُتى النَّاًس اًبٟتٍىقًٌ كىال تػىتًَّبًع ا٢ٍتىوىل فػىييًضلَّكى عىن سى

ًبيًل هللا ٢تىيٍم عىذىابه شىًديده ٔتىا نىسيوا يػىٍوـى اٟتًٍسىاًب{ يىًضلُّوفى عىن سى
(ِ). 

لظلم إقامة العدؿ ككبح ا"كتربز أ٫تية القضاء ُب أف الغاية منو ىي:  
, كالظلم ظلمات ُب الدنيا كاآلخرة كىو قهر فحيثما كجد العدؿ زاؿ الظلم

للنفوس كىضم للحقوؽ كىتك لؤلعراض كىو قبيح ُب اٞتليل كاٟتقَت: قاؿ 
ٍرؾى سبحانو: }كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي البٍ  ًنًو كىىيوى يىًعظيوي َيى بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ اًبهلل ًإفَّ الشًٌ

, كلعظم شأف العدؿ ُب دحض الظلم كأهنما ضداف ال (ّ)لىظيٍلمه عىًظيمه{

                                        
 (. ٕٗ-ٖٕ( سورة األنبياء, اآليتاف )ُ)
 (. ِٔ( سورة ص, اآلية )ِ)
 (.ُّ( سورة لقماف, اآلية )ّ)
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 ِّٗ 

٬تتمعاف كردا ُب آية كاحدة أبمر كهني قاؿ تعأب: }ًإفَّ اَّللَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ 
كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاء ًذم اٍلقيٍرىبى 

لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى{
, كقد أدركت البشرية ُب ٥تتلف العصور أ٫تية العدؿ (ُ)

 . (ِ)"فجعلوه ىدفنا ألحكامهم
إف مركا القضاء لو األ٫تية الكربل ُب "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

قاضي يفصل ُب ا٠تصومات, كيقضي ُب ىذه الشريعة, حيث كاف ال
, فرؽ بُت ملك كأمَت, كصغَت ككبَت, كغٍت كفقَتالدعاكل بُت الناس, ال 

كالذم ىذا شأنو, كىذه مهمتو, ٬تب عليو: أف يتخلق ٓتلق القرآف, 
يتؤب القضاء بنفسو  كالسلف الصاّب, فإف رسوؿ هللا  كيقتدم ابلنيب 

أٝتى كأٚتل ا١تظاىر, ككاف خلفاؤه  , فكاف إذا جلس لو يتمثل العدؿ ُب
من بعده يتولوف ىذا ا١تنصب أبنفسهم..... فالشريعة اإلسبلمية: عنت 
ابلعدؿ ُب القضاء عنايتها بكل ما من شأنو دعامة لسعادة اٟتياة, فأتت فيو 

, العاقبةالعظات البالغة, تبشر من أقامو كعدؿ فيو, بعلو ا١تنالة, كحسن 
ا١تنبهة سوء ا١تنقلب, كعذاب ا٢توف, فمن اآلَيت كتنذر من قصر أك جار, ب

, من الكرامة كالفضل, قولو تعأب: }كىًإٍف حىكىٍمتى ١تا ُب العدؿ كاالستقامة

                                        
 (. َٗ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (.ّٔ-ِٔالسنة, لعبد الرٛتن اٟتميضي, )( القضاء كنظامو ُب الكتاب ك ِ)
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 ّّٗ 

بُّ اٍلميٍقًسًطُتى{ نػىهيٍم اًبٍلًقٍسًط ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي , أم ابلعدؿ, فدلت (ُ)فىاٍحكيم بػىيػٍ
٭تصل للحاكم ابلقسط,  اآلية الكرٯتة على األمر ابلعدؿ, كأف خَتنا عظيمنا

ىو ٤تبة هللا لو, كانىيك هبا من ٤تبة, فما بعد ٤تبة هللا إال اٟتياة الطيبة ُب 
 . (ِ)"الدنيا, كالعيشة الراضية ُب اآلخرة

مكانة القضاء ُب  بن ٛتيد ُب ٣تمل كبلمو السابق عبد هللاالشيخ بُت 
األنبياء كحقنا  اإلسبلـ ككونو من أرفع ا١تناصب كحسبو منالة أف يكوف كظيفة

القضاء من النعم اليت يباح  من حقوؽ إماـ ا١تسلمُت, كقد جعل الرسوؿ 
قاؿ:  ذاؾ إال ١تكانتو ُب الدين, ففي اٟتديث أف النيب  اٟتسد عليها؛ كما

يف  (ّ)فسلطو على ىلكتو الال حسِ إال يف اثنتُت: رجل أاته هللا ما)
 .(ْ)(ويعلمها اضتق, ورجل أاته هللا اضتكمة فهو يقضي هبا

                                        
 (. ِْ( سورة ا١تائدة, جاء من اآلية )ُ)
 (. ُِٖ-َُٖ/ُٔ( الدرر السنية, )ِ)
 م. انظر: فتح البار شيءم إىبلكو, كعرب بذلك ليدؿ على أنو ال يبقى منو أ( ىلكتو: بفتح البلـ كالكاؼ ّ)

(ُ/ِِٓ.) 
 (. ّٕ)برقم ( ُِِّ/تباط ُب العلم كاٟتكمة, )مع الفتح, كتاب العلم, ابب االغالبخارم ( ْ)
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 ّْٗ 

على أ٫تية العدؿ ُب القوؿ كالفعل, كأف  ُب معرض حديثوأكد  ك
 اٟتكم ابلعدؿ من أفضل أعماؿ الرب, كأعلى درجات األجر. 

صب ُب كل نكقد نص ٚتهور العلماء ُب كتبهم أبف على اإلماـ أف ي 
إقليم قاضينا, قالوا ألف اإلماـ ىو القائم أبمر الرعية, ا١تتكفل برعاية 

 .(ُ)اٟتهم, ا١تسؤكؿ عنهممص
بن زتيِ للقائمُت على القضاء  عبِ هللامناصحة الشيخ  -4

 وملحظتهم: 
بن ٛتيد جهود كبَتة ُب مناصحة القضاة  عبد هللاكاف للشيخ 

كالقائمُت عليو من العلماء كا١تخلصُت تضمنت النصح كالتوجيو ك٦تا جاء ُب 
, كأف الواجب من أبنائكمأين أعترب نفسي كواحد ٔتا " :بعض رسائلو قولو

, كالتعاكف على ما فيو ا٠تَت كالصبلح العاـ علينا ٚتيعنا التناصح, كالتساعد
 على الرب كالتقول, كا١تؤمن مرآة أخيو ا١تؤمن. 

لذا أحب أف أبدم لكم ما ُب نفسي, نصحنا ك٤تبة؛ كحرصنا على 
تناؿ  , أكيعة الكاملة ُب مصادرىا كمواردىا, أف تنتهك حرمتهاىذه الشر 

بسوء, أك أف ٮتفف كقعها ُب النفوس, كذلك ٔتا ىو معلـو لديكم, كلدل 
الناس عامة؛ كىو: ما أصيب بو القضاء من ضعف, كما حصل بو من 

                                        
  .(ّْٗٓ/, )للبهوٌب( كشرح منتهى اإلرادات, ِٖٔٔ/, )للبهوٌب( انظر: كشاؼ القناع, ُ)
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 ّٗٓ 

خلل, كغَت خاؼ عليكم: مكانة القضاء من اإلسبلـ, كما عليو الناس 
؛ فإعطا , كبذؿ النفس كالنفيس ُب ؤه العناية الكاملة من كل الوجوهاليـو

كالتناصح ُب ذلك أكجب  ركياه على الطريقة ا١تثلى, اليت ركاىا الرسوؿ ت
 الواجبات. 

فتحكيم الشريعة اإلسبلمية: مفقود من ٚتيع نواحي ا١تعمورة, سول 
 ىذه ا١تملكة اإلسبلمية أيدىا هللا, كأداـ ٘تسكها هبذا الدين اٟتنيف. 
 بعض مالذا ك١تا تقدـ رأيت من ا١تتعُت علي أف أبُت لسماحتكم 

, كهللا يعلم أين ال أريد إال النصح, حظتو على القضاء ُب ىذه ا١تملكةال
كالسعي فيما فيو حفظ حقوؽ ا١تسلمُت, كاحًتاـ الشريعة اإلسبلمية أبف ال 
تكوف ُب نفوس بعض العامة كغَتىم غَت كافلة ١تصاٟتهم, ْتيث يركف: أف 

حوؿ كال قوة  , كالغَتىا أحفظ ٟتقوقهم منها, كأعوذ ابهلل أف يكوف ذلك
 .(ُ)"إال ابهلل

بن ٛتيد كفيها تذكَت ككعظ كتوجيو  عبد هللاإٔب آخر ما ذكره الشيخ 
إلخوانو القضاة, كإرشاد إٔب ضركرة الرجوع إٔب الشريعة كالعمل ٔتقتضاىا, 

  .كأف ال عدؿ كال فبلح إال بتطبيقها كالتحاكم إليها

                                        
 (.ُِٗ-ُُٗ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)
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 ّٗٔ 

وليو للقضاء بن زتيِ من خلل ت عبِ هللاجهود الشيخ  -3
 ورائستو جمللس القضاء اسأعلى 

 ُب مقدمة البحث بن ٛتيد عبد هللامر بنا اٟتديث عن أعماؿ الشيخ 
 ككظائفو ُب ٣تاؿ القضاء, كتدرجو ُب السلم القضائي حىت كصولو إٔب أعلى

نظرنا لسمعة الشيخ كبيعد  ,رئيس ٣تلس القضاء األعلىدرجاتو كىو منصب 
ُب القضاَي كحنكتو فيها, كثقة كالة األمر ُب بعد  صيتو ُب القضاء كبصَتتو

نظر الشيخ كصفاء ذىنو, كقبوؿ العامة من الناس أبحكامو كتقبلهم ٢تا 
  .كمعرفتهم مكانة الشيخ ك٤تبتهم لو

بن  عبد هللاقرارنا بتعيُت الشيخ  فأصدر جبللة ا١تلك خالد يرٛتو هللا
, كدرجة رفيعة فهو , كىو منصب مهميد كرئيس جمللس القضاء األعلىٛت

تلف يعترب ا١ترجع النهائي ُب القضاء كلو مهمات أساسية من الفصل فيما ٮت
, البت ُب أحكاـ القصاص كاٟتدكد, كتعيُت فيو القاضي مع ىيئة التمييا

بعد استصدار األمر السامي ُب القضاة كترقيتهم كإعفاؤىم كإحالتهم للتقاعد 
ء كلوائحو.....كاستمر فيو , حسب ما نصت عليو نظم ٣تلس القضاذلك

حىت كافاه األجل كىو ُب ىذا ا١تنصب مرجعنا ٞتميع قضاة الببلد, ينظر ُب 
 أحكامهم كأحوا٢تم كاستحقاقاهتم, فكاف ٤تمود السَتة, حريصنا على توجيو

حامينا ٞتناهبم كما كاف   , حافظنا ٟتقوقهمالقضاة كتذكَتىم ٔتهمات أعما٢تم
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 .(ُ)قوم ا١توقف فيمن ٮتالف
فيتكوف من أحد عشر عضونا: ٜتسة منهم  أما تشكيل ىذا اجمللس 

متفرغوف بدرجة رئيس ٤تكمة ٘تييا, يكونوف مع الرئيس الذم يعُت أبمر 
كٜتسة آخركف غَت متفرغُت, كىم: كل من  ,ملكي: ا٢تيئة الدائمة للمجلس

رئيس ٤تكمة التمييا أك انئبو, كككيل كزارة العدؿ, كثبلثة من أقدـ رؤساء 
كىؤالء  ,, كجدة, كالدماـ, كجياافامة ُب مكة, كا١تدينة, كالرَيضاحملاكم الع

يكونوف مع ا٢تيئة الدائمة: ا٢تيئة العامة للمجلس, كيرأسها رئيس ٣تلس 
 . (ِ)القضاء األعلى

                                        
 (.ّٗٔ-ِٔرة, )ا( ٣تلة الدُ)
 (. َُٔ( انظر: حملات حوؿ القضاء ُب ا١تملكة, لعبد العايا آؿ الشيخ, )ِ)
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 ّٖٗ 

 الفصل الثالث
بن زتيِ يف الِعوة لألخلق اإلسلمية  عبِ هللاجهود الشيخ 

 والًتبية عليها
 

 التمهيِ:
 : التعريف بسأخلق وبيان أمهيتها ومكانتها الأو 

 اثنًيا: التعريف بلًتبية وبيان أمهيتها يف حياة الِاعية 
بن زتيِ يف الِعوة إىل  عبِ هللااظتبحث اسأول: جهود الشيخ 

 اسأخلق اإلسلمية وحث الناس عليها 
 بن زتيِ. عبِ هللااظتبحث الثاين: دروس تربوية من حياة الشيخ 
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 ّٗٗ 

 صل الثالثالف
بن زتيِ يف الِعوة لألخلق اإلسلمية  عبِ هللاجهود الشيخ 

 والًتبية عليها
 

 التمهيِ
العبلقة بُت األخبلؽ كالعقائد كا١تعامبلت عبلقة كثيقة, ككل كاحد 
منها ينمي اآلخر كيعضده كيقويو, بل إنو ال يتصور إسبلـ من دكف أخبلؽ  

بادة, فكل من ا١تمارسات كما أنو ال يتصور إٯتاف من دكف عقيدة كع
العقدية كالعبادية ينمى السلوؾ اٟتميد ُب نفس ا١تؤمن, كيقضى على 

كالداعية إٔب هللا ٤تتاج إٔب األخبلؽ ُب طريق  السلوكيات السيئة إف كجدت,
دعوتو, فاألخبلؽ الطيبة كاألفعاؿ اٟتميدة ٢تا أتثَت إ٬تايب على نفوس 

داعي كإقبا٢تم عليو, كىذا مطلب من ا١تدعوين كتقبلهم للدعوة كسركرىم ابل
مطالب اٟتكمة كالدعوة إٔب هللا ابٟتسٌت كا١توعظة اٟتسنة, كقد كاف الشيخ 

ا ُب التحلي ٔتكاـر األخبلؽ ُب دعوتو كقضائو  عبد هللا بن ٛتيد أ٪توذجنا فريدن
كسائر أعمالو, كرغم اشتغالو ابلنظر ُب دعاكل ا٠تصـو كمناقشة القضاَي 

تقريعو لبعض الغالُت كا١تنحرفُت عن ا١تنهج القوًن فلم يينقل ككذا احتسابو ك 
عن الشيخ أك ييعرؼ عنو خركج عن معاين ا٠تلق الرفيع أك ٕتاكز ١تعإب 
الصفات اٟتميدة, فقد كاف ٭تب الناس ك٭تب ا٠تَت ٢تم, كٮتلص ُب 
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 ََْ 

نفسو ككقتو ُب اإلحساف  ال, ابذحتهم كتقدًن العوف كا١تساعدة ٢تممناص
 تلطف ُب معاملتهم.إليهم كال
 : التعريف بسأخلق وبيان أمهيتها ومكانتها الأو 
 التعريف بسأخلق لغة واصطلًحا  -أ

  اسأخلق لغة:
ا٠تليقة: الطبيعة, ىذه خليقتو اليت خيلق عليها: أم طبيعتو, يقاؿ: إنو 

 . (ُ)لكرًن الطبيعة
 .(ِ), كىو ما خلق عليو الطبعكا٠تلهق: السجية

ركءة ٚتعها أخبلؽ, كحقيقتو أنو لصورة اإلنساف الباطنة كىي كا٠تيليق: ا١ت
 .(ّ)نفسو كأكصافها كمعانيها ا١تختصة هبا ٔتنالة ا٠تىلق لصورتو الظاىرة

 اسأخلق اصطلًحا: 

 عيرفت األخبلؽ بعدة تعاريف بعضها يدؿ على اآلخر فمنها: 

                                        
 ( مادة: خلق. ُُّٕ(, كالقاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ِْٓ/ِٓنظر: اتج العركس, ١ترتضى الابيدم, )( اُ)
 (, مادة: خلق. َُٗ/َُ( انظر: لساف العرب, البن منظور, )ِ)
 ( مادة: خلق. ُِِْ/( انظر: معجم مقاييس اللغة, البن فارس, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُْ 

 .(ُ)"ىي القول كالسجاَي ا١تدركة ابلبصَتة"أف ا٠تيلق: 
حقيقتو ُب اللغة: ىو ما أيخذ بو اإلنساف نفسو من "ا٠تيليق: كقيل: 

األدب يسمى خيليقنا؛ ألنو يصَت كا٠تًلقة فيو, كأما ما طيبع عليو من األدب 
فهو ا٠تًيم ابلكسر: السجية كالطبيعة, ال كاحد لو من لفظو. كخيم اسم 

 .(ِ)"جبل. فيكوف ا٠تيليق الطبع ا١تتكلف
ئة ُب النفس راسخة, عنها تصدر األفعاؿ ا٠تلق: عبارة عن ىي"كقيل: 

 .(ّ) "بسهولة كيسر من غَت حاجة إٔب فكر كركية
٣تموعة من ا١تعاين كالصفات ا١تستقرة ُب النفس كُب "كقيل ا٠تيليق: 

ضوئها كميااهنا ٭تسن الفعل ُب نظر اإلنساف أك يقبح, كمن ٍب يقدـ عليو أك 
 .(ْ) "٭تجم عنو
  الِين اإلسلمي: أمهية اسأخلق وفضيلتها يف -ب

من األمور اليت عنيت هبا الشرائع السماكية على اختبلؼ أزماهنا 
كأماكنها أف يتحلى ا١تنتموف إٔب الشريعة ابألخبلؽ الفاضلة كالصفات ا١تثلى 
كقد سبق معنا أف األخبلؽ: ىي ٣تموعة من أ٪تاط السلوؾ اٟتسن تسود 

                                        
 (. ُٕٓ/ُٖ( عمدة القارئ شرح صحيح البخارم, للعيٍت, )ُ)
ـ القرآف, للقرطيب, )ِ)  (.ُُٕ-َُٕٗ/( اٞتامع ألحكا
ـ الدين, للغاإب, )ّ)  (. ّّٓ/( إحياء علو
 (. ٕٗ( انظر: أصوؿ الدعوة, لعبد الكرًن زيداف, )ْ)
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 َِْ 

لو اجملتمعات من خواـر ا١تركءة اجملتمع كيتلبس هبا الفرد, كهبا كعن طريقها ٗت
كقبيح العادات, فموضوع األخبلؽ ذك أ٫تية ابلغة كأصل من أصوؿ الدعوة 

, كلقد جاء القرآف كالسنة ابٟتث على اإلسبلمية الشاملة اليت هنجها 
: حسن ا٠تلق كالتحلي ٔتكاـر األخبلؽ يقوؿ تعأب مادحنا نبيو الكرًن

, كيقوؿ عا كجل: }كىقيل لًًٌعبىاًدم يػىقيوليوٍا الَّيًت (ُ){}كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو 
نػىهيٍم ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى ًلئًلٍنسىاًف عىديكِّا  ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىناىغي بػىيػٍ

ُب سورة النحل أيمر هللا ابلعدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم القرىب, , ك (ِ)مًُّبيننا{
حشاء كا١تنكر كالبغي, يقوؿ تعأب: }ًإفَّ اَّللَّى أيىٍميري كينهى عما يقابلها من الف

اًبٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاء ًذم اٍلقيٍرىبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبػىٍغًي 
يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى{

(ّ). 
 عن خيلق النيب عائشة اهنع هللا يضر حُت سئلت  ركتو كمن السنة ا١تطهرة ما

ي خلقو عظيمنا (ْ)(كان ُخلقو القرآنفقالت: ) الجتماع مكاـر  , كٝتي
إن هللا بعثٍت سأدتم األخبلؽ فيو؛ كالدعوة اإلسبلمية دعوة إٔب األخبلؽ: )

                                        
 (. ْ( سورة القلم, اآلية )ُ)
 (. ّٓ( سورة اإلسراء, اآلية ِ)
 (. َٗ( سورة النحل, اآلية )ّ)
( جامع صبلة الليل  ُٖشرح النوكم, كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا, ابب )( أخرجو مسلم ُب صحيحو بْ)

 (. ْٕٔ)برقم (, ّٕٓ/ٓ)
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 َّْ 

, فليس بدعنا أف يوٕب الدعاة كا١تصلحوف كا١تربوف (ُ)(مكارم اسأخلق
إلسبلـ كمبانيو العظيمة, كىي األخبلؽ اىتمامنا كبَتنا؛ ألهنا من أساسات ا

ضركرة من ضركرات النفس البشرية, كعامل مؤثر من عوامل ا٢تدـ كالبناء, 
 . (ِ)(إن من خياركم أحاسنكم أخلقًا: )كيقوؿ 

فلؤلخبلؽ أ٫تية ابلغة ُب الدين اإلسبلمي, فقد حرص اإلسبلـ على 
حًتاـ بناء الشخصية ا١تسلمة كفق ضوابط كأيسس شرعية متينة, تكفل اال

كالقيم كاألخبلؽ كا١تبادئ ا١تتعارؼ عليها من الصدؽ كالوفاء ابلعهد, كغَتىا 
من الصفات اٟتسنة اليت رغب هبا الشارع اٟتكيم كأمر الناس اباللتااـ هبا, 

أنو ذك خيليق عظيم كاألمة  كقد جعل القرآف الكرًن من صفات النيب الكرًن
يهتم ببناء األخبلؽ  فكاف النيببو, كالتمسك بشرعو,  قتداءتبع لو ُب اال

الكرٯتة فييقـو ما أعوج منها, ك٭تق على األخبلؽ الكرٯتة كيثٍت على 
صاحبها, كحُت يرل من البعض شدة كغضبنا فإنو أيمره ابالعتداؿ, كينهاه 

                                        
( قاؿ ابن عبد الرب: ىو ٖ)برقم ( ركاه مالك ُب ا١توطأ, كتاب حسن ا٠تلق, ابب ما جاء ُب حسن ا٠تلق ُ)

 (.ِٕحديث مدين صحيح متصل من كجوه صحاح عن أيب ىريرة كغَته. انظر: ا١توطأ )
( ركاه البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب األدب, ابب حسن ا٠تلق كالسخاء كما يكره من البخل, ِ)

( ّْْ/ُٓ) (, كصحيح مسلم بشرح النوكم, كتاب الفضائل, ابب كثرة حيائو َّٓٔ)برقم ( ُٕ/ُِ)
 ( كاللفظ لو.ُِِّبرقم )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْْ 

 :: أوصٍت, قالقال للنيب  لأن رج: )ُب اٟتديثعن الغضب كما جاء 
 .(ُ)(ال تغضب. فردد مرارًا قال: ال تغضب

فاإلسبلـ قد اىتم ابألخبلؽ الفاضلة اىتمامنا كبَتنا ١تا ٢تا من أثر قوم 
على بنية اجملتمع ا١تسلم كقوة الدكلة اإلسبلمية, كمن ىنا فقد جاء األمر 
كالتنبيو اباللتااـ ابألخبلؽ النبيلة كالسلوؾ اٟتسن, كقد تضمن ا١تيثاؽ الذم 

ليت ٬تب أف يتحلوا هبا فقاؿ: أخذه هللا على بٍت إسرائيل بعض األخبلؽ ا
ٍيًن ًإٍحسىاانن كىًذم  }كىًإٍذ أىخىٍذانى ًميثىاؽى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى الى تػىٍعبيديكفى ًإالَّ اَّللَّى كىاًبٍلوىاًلدى
 اٍلقيٍرىبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًُت كىقيوليوٍا لًلنَّاًس حيٍسننا كىأىًقيميوٍا الصَّبلىةى كىآتيوٍا الاَّكىاةى ٍبيَّ 

تيٍم ًإالَّ قىًلي ٍعًرضيوفى{ بلتػىوىلَّيػٍ نكيٍم كىأىنتيم مًٌ , ٍب اتضح أهنم ارتكبوا خيلقُت (ِ)مًٌ
فأعرضوا عنها ككفركا  ,لتحلي بتلك األخبلؽ الفاضلةذميمُت, ك٫تا عدـ ا

 , فأصاهبم العذاب ُب الدنيا كا٠تام كالندامة ُب اآلخرة. آبَيت هللا
ؽ عبلقة متينة, ذلك أف األخبلؽ كعبلقة اإلٯتاف ٔتكاـر األخبل

 .مرتبطة أبعماؿ القلوب

                                        
 (. ُُٔٔ), برقم (ُْٖ/ُِ( البخارم, كتاب األدب, ابب اٟتذر من الغضب, )ُ)
 (. ّٖ( سورة البقرة, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٓ 

بن ٛتيد مبيننا أ٫تية األخبلؽ كدكرىا ُب إصبلح  عبد هللايقوؿ الشيخ 
كصبلح األمة كفبلحها انتج "اجملتمعات كأتىيل ا١تتعلمُت كالدعاة إٔب هللا: 

عن صحة أعما٢تا, كصحة أعما٢تا انتج عن صحة علومها, فمىت كانت 
كالتعليم جرت على السنن ا١تستقيمة, آداب كأخبلؽ فاضلة, أنتجت  الًتبية
ذكم نصح كأمانة, كخربة ككفاء كصدؽ كإخاء, كاٖتاد ُب الكلمة,  الرجا

كإذا كاف ٓتبلؼ ذلك, خابت اآلماؿ, كفسد ُب الدين كالدنيا, كأصبحوا 
ُب جهل كببلء, كحالة سيئة, فبالعلـو النافعة الصحيحة يصلح كل شيء 

 .(ُ)"م كل أمركينتظ
تعلق ٔتدل أف صبلح األمة كفبلحها م بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  يبُت

استقامتها على دينها ك٘تسكها أبخبلقها, كتطبيقها آلداب شريعتها, كمىت 
ا٨ترفت عن ىذا النهج أصاهبا اٞتهل كحلت بساحتها ا١تشاكل كا١تعضبلت, 
ا ٟتملة رسالة  كالتحلي ٔتكاـر األخبلؽ ك٤تاسن الشيم يبدك أمرنا ضركرَين جدن

ذكم األخبلؽ الفاضلة كالشيم الدعوة إٔب هللا, فاإلنساف الذم ال يكوف من 
اٟتميدة ال ٯتكنو إصبلح أحد أك دعوتو, ألف الدعوة غايتها كا١تقصود منها 
تبليغ شرائع هللا كالدعوة إٔب الفضيلة كالقوؿ الطيب , فاحملرـك من مكاـر 

منو, األخبلؽ أتثَته ُب الناس مضاده ٘تامنا, فهو بسوء خلقو ٬تعل الناس تنفر 

                                        
 (. ِِ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٔ 

, كال تكًتث ألقوالو كنصائحو, كإف كاف من و ٣تالسوكتتباعد عنو, كٕتف
أكثر الناس علمنا كفصاحةن كحيسن بياف, كمثل ىذا ال يصلح ١تخالطة الناس 

أك االحتساب عليهم إف ظهرت فيهم  كمعاشرهتم كدعوهتم إٔب دين هللا
أف حامل رسالة الدعوة كاإلصبلح  ُب السياؽ نفسو يقرركىو منكرات كآاثـ 
, ا١تستقيمةُب مسار الًتبية كالتعليم على جانب السنن  ٬تب أف يهتم

كاآلداب الفاضلة, كأف يكوف قبل تعليمو هبا ملتامنا هبا ٤تافظنا على التخلق 
اليت تؤثر ُب , فبذلك تتفوؽ فيو الصفات الكرٯتة أبخبلؽ الكراـ الربرة,

و , كتؤلف القلوب على اٟتق كا٠تَت كا٢تدل, مع أىليتالنفوس أثرنا حسننا
 العلمية كالفكرية ا١تناسبة للقياـ اب١تستول ا١تطلوب ُب طريق دعوتو.

 اثنًيا: التعريف بلًتبية وبيان أمهيتها يف حياة الِاعية  
 التعريف بلًتبية لغة واصطلًحا:  -أ 
معناىا االزدَيد كالنمو أك التنشئة كالتغذية. فالرب ُب الًتبية لغة:  -6

إٔب حد التماـ, يقاؿ ربو كرابه  الفحا اللشيء حااألصل الًتبية, كىو إنشاء ا
 .(ُ)كرببو

                                        
( , ِٖ(, كالقاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ُْٖ( انظر: ا١تفردات ُب غريب القرآف, للراغب األصفهاين, )ُ)

 مادة: )رب(. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٕ 

غذاه كجعلو ينمو, أم حفظو كرعاه  :كيقاؿ: رىب الوالد ابنو ٔتعٌت
 .(ُ)كنشأه

كالتنشئة كالتغذية كالرعاية ليست عملية مادية فقط ٥تتصرة على 
الطعاـ كالشراب, كإ٪تا ىي عملية متكاملة تشمل ٚتيع جوانب شخصية 

ا بلحنا كعقالطفل رك  لذا كاف من أىم معاين الًتبية: التهذيب كرفع  ,كجسدن
  .(ِ)السمو كالًتقية كالتاكية للركح كالعقل كاٞتسم

 الًتبية اصطلًحا:  -ب
إصبلح النفس اإلنسانية كتنمية جوانبها الركحية كالعقلية "الًتبية ىي: 

 .(ّ) "كاٞتسػمية كإحكاـ بنائها إٔب حد الكماؿ
تنشئة اإلنساف شيئنا فشيئنا ُب ٚتيع جوانبو, كفق ا١تنهج "كعرفت أبهنا: 

 .(ْ)"اإلنساين
بن ٛتيد ُب كصيتو لآلابء  عبد هللاكىذه ا١تعاين أشار إليها الشيخ 

ك٦تا يتعُت التنبيو عليو: مبلحظة ىؤالء الشبيبة, السيما من "كاألكلياء فقاؿ: 
ربوىم على حب هللا تعأب اآلابء, كاألكلياء, أبف يعتنوا أببنائهم كالًتبية كي

                                        
 ( مادة: )راب(. ُِْ/َُ)( مادة: )رىب(, كاتج العركس, للابيدم, ُّٗٗ/( انظر: لساف العرب, البن منظور, )ُ)
 (.ِّ( انظر: أسس الًتبية اإلسبلمية ُب السنة النبوية , لعبد اٟتميد الانتاين, )ِ)
 (. ُِ( انظر: تربية النيب ألصحابو, ٠تالد القرشي, )ّ)
 (.ُٗ( انظر: أصوؿ الًتبية اإلسبلمية, ٠تالد اٟتازمي, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٖ 

, فإهنم أمانة هللا ُب ائل, كاآلداب اإلسبلمية الساميةكطاعتو, كعلى الفض
أعناقكم, فاألكالد أمانة ٖتت أيديكم, فإذا نشأكا نشأة صاٟتة, كربوا على 

كالعلم النافع, كاف  الفضائل اإلسبلمية, كاآلداب الدينية, كعلى الرب كالوفاء,
 .(ُ)"صبلحكمخَتىم لكم, كصبلحهم ل
بياف معٌت الًتبية كحقيقتها, بن ٛتيد  عبد هللاُب رسالة الشيخ 

كأيسسها الشرعية هبذا ا١تعٌت تسعى إٔب تكوين الشخصية ا١تسلمة الفريدة اليت 
.  تنشط للخَت كتساىم ُب بناء اجملتمع بناءن قوَين

 أمهية الًتبية يف حياة الِاعية:  -ب
الًتبية أم: عبادة هللا حق عبادتو إال العبادات ىي الوسيلة األكٔب ُب 

أف العبادات ليست من كسائل الًتبية الركحية فقط, كلكنها من كسائل تربية 
اإلنساف ا١تسلم ككل, ففي العبادات تربية جسمية كتربية اجتماعية كتربية 

فالصبلة تريب اإلنساف خلقينا  ,خلقية كتربية ٚتالية ككذلك تربية عقلية
بط اإلنساف ٓتالقو, كما أهنا تقوم إرادة اإلنساف كتعوده كعقلينا, فهي تر 

 على ضبط النفس كالصرب كا١تثابرة. 

                                        
 (. ْٖٗ/ُْ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٗ 

كُب الصـو تربية خلقية, كاألثر الًتبوم للصـو يتخلص ُب تربية الركح, 
كتربية ا٠تلق حيث يتعود اإلنساف على ضبط نفسو كمكافحة شهواتو 

 كبذلك تتقول اإلرادة. 
تنفيذ ة كخلقية, فعن طريقها يتعلم اإلنساف كُب الاكاة تربية ركحي

 .(ُ) األكامر اإل٢تية كمكافحة األاننية كاإلفراط ُب الناعة الفردية
ككذا ُب اٟتج؛ فإف اإلسبلـ قد دعا إٔب ترؾ الرفث كالفسوؽ كاٞتداؿ 

صيانة للنفس البشرية, كحفاظنا على ركح التعاكف  ئوالذم ال طائل من كرا
تربية عملية كهتذيب ١تا ُب النفس من ٤تبة للنفس كاألخوة كا١تودة فهو 

 كأاننية. 
كلقد اىتم اإلسبلـ ابٞتانب األخبلقي اىتمامنا كبَتنا, فمن األساس 
ا٠تلقي تنبع الًتبية ابألخبلؽ كىي اليت ٖتفظ على اإلنساف كاجملتمع ثباتو 

ركر, الًتبية األخبلقية من أىم كأ٧تح الوسائل إلزالة الش كتوازنو,ك٢تذا فإف
كالقضاء على اٞتراثيم ُب اجملتمع, ألف ىذه الًتبية هتدؼ لبناء اإلنساف ا٠تَت 

 .(ِ) الذم ال يفعل الشر كال يرتكب اٞترٯتة

                                        
 ( بتصرؼ. ُّٖ-ُُّٕ/عيم, )رة النض( انظر: نُ)
 (. ِٖ( انظر: دكر جامعات العآب اإلسبلمي ُب مواجهة التحدَيت, ١تقداد َيٞتُت, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُْ 

فالبعد األخبلقي ٭تفظ على األمة ٚتيعنا توازهنا ُب ىذه اٟتياة كلذلك 
بن ٛتيد على أ٫تية بناء األخبلؽ ُب النفس اإلنسانية  عبد هللاشدد الشيخ 

إف ٦تا ال ": بلكتقوٯتها ابلًتبية على األخبلؽ الفاضلة, كا١تعاين اٟتسنة قائ
شك فيو كال امًتاء: أف فساد األمة كصبلحها, انشئ عن حسن تربيتها 
ألكالدىا, كتعليمها ٢تم الًتبية اٟتسنة, كالتعليم النافع, كالعكس ابلعكس  

رية على السنن كما اتفق العقبلء على ىذا, فمىت كانت الًتبية حسنة جا
ا١تستقيمة, كاآلداب الشرعية, كالتعليم انفعنا, حسب أكامر الدين كتعاليمو, 

ذكم نصح كأمانة,  الأمرنا كهنينا كاعتقادنا, أنبتت تلك الًتبية كالتعليم, رجا
كخربة ككفاء, كصدؽ كإخاء, كاٖتاد ُب الكلمة, هبم تستقيم األمة, كتنتظم 

ادكا ٔتساعيهم السامية كل خَت كنفع للببلد أمورىا الدينية كالدنيوية, كأع
كاألمة, كإف كانت الًتبية كالتعليم بعكس ذلك: خابت اآلماؿ, كفسد الدين 

 .(ُ)"كالدنيا, كأصبحوا ُب جهل كفقر كحالة سيئة
على أساس العلم النافع,  بن ٛتيد تقـو عبد هللافالًتبية عند الشيخ 

العدؿ ُب األخبلؽ كاألعماؿ, كالًتبية األخبلقية كىي تعٍت سلوؾ طريق 
كهباتُت الًتبيتُت ٗترج النفس اإلنسانية من كصف اٞتهل كالظلم إٔب كصف 

 الطمأنينة.

                                        
 (. ُٗ-ُٖ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُْ 

تقـو إبعداد اإلنساف  ُب كوهنا من كجهة نظره كتتجلى أ٫تية الًتبية
, كأتىيلو أتىي متيننا ْتيث يكوف سببنا ُب استقامة األمة  بلا١تسلم إعداد قوَين

ا ا١تعيشية, كحُت تبتعد األمة عن منهج رهبا القوًن, ٗتيب هبا كتنظيم أمورى
اآلماؿ, كتصبح بعيدة ا١تناؿ عن طموحها, فالًتبية ٖتفظ الفطرة كما خلقها 
هللا, كٖتفظ للمسلم كرامتو كعاتو ماداـ معتصمنا هبذا ا١تنهج الرابين ا١تستمد 

 من الكتاب كالسنة. 
ع آخر أ٫تية الًتبية كآاثرىا بن ٛتيد ُب موض عبد هللاكيبُت الشيخ 

كمىت نشأ الولد على اإل٫تاؿ كاال٨تبلؿ, "على األسرة ا١تسلمة, فيقوؿ: 
كعدـ التقيد بقيود اإلسبلـ, كٕترد من أخبلقو كدينو, فرط األمر من يديكم, 

 كانصب ببلؤه عليكم, كخرج عن طاعتكم, فموتو حينئذ خَت من حياتو. 
من كقوعهم ُب ا١تهالك, قاؿ هللا  كقد أمركم هللا ْتفظهم كٛتايتهم

رنا كىقيوديىىا  سبحانو كتعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم انى
اده ال يػىٍعصيوفى اَّللَّى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى  النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي عىلىيػٍهىا مىبلًئكىةه ًغبلظه ًشدى

مىا يػيٍؤمىريكفى{
(ُ). 

                                        
 (. ٔ( سورة التحرًن, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِْ 

كاألكالد من األىل, بل ىم صفوة األىل, كىم أمانة ُب أيديكم, أمركم 
ْتفظها, كٛتايتها من النار, كما حفظها من النار إال بصدىا عن األسباب, 
كاألعماؿ اليت توصلها إليها, كإف من أعظم ىذه األسباب ا١توصلة ٢تم إٔب 

كارتكاهبم لنواىيو, النار, ىو: بعدىم عن دينهم, كتركهم ألكامره, كفضائلو, 
كزكاجره؛ كأصل الصبلح, كالفضائل ُب تربية األكالد, ىو إلاامهم ابلتمسك 

كاعتقادنا, فإذا استمسك بو اإلنساف فقد  بلكعم الابلدين اإلسبلمي, قو 
 .(ُ)"استمسك ابلعركة الوثقى, ال انفصاـ ٢تا

على ضركرة القياـ بن ٛتيد ُب رسالتو ىذه  عبد هللاالشيخ  يؤكد
لًتبية منذ الصغر, كأف يغرس ُب نفوسهم التقيد أبحكاـ الشريعة, كأداء اب

العبادات, كالصدؽ ُب ا١تعامبلت, ككذا يشَت ٝتاحتو إٔب أف األكالد حُت 
مل تربيتهم يصَتكف عدكنا كفتنة ألكلياء أمورىم مصداقنا لقوؿ ا١تؤب عا  هتي

كىاًجكيٍم كىأىٍكالدًكيٍم عىديكِّا لَّكيٍم فىاٍحذىريكىيٍم كجل: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ ًمٍن أىزٍ 
كىًإف تػىٍعفيوا كىتىٍصفىحيوا كىتػىٍغًفريكا فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رًَّحيمه{

(ِ). 
على ٤تاسن األمور ينشأ الولد طائعنا لربو  كيرل أنو حُت تكوف الًتبية

, قرة عُت لوالديو, بلفعك  المطيعنا لوالديو, قائمنا ْتقوقهم, قد التـا ابلدين قو 

                                        
 (. ْٗٗ-ْٖٗ/ُْ( الدرر السنية, )ُ)
 (. ُْ( سورة التغابن, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّْ 

ُب حديثو عن الًتبية كالتعليم ال يرل فرقنا بينهما, فالتعليم ُب نظره جاء  ىوك 
من عملية الًتبية الكاملة ا١تشتملة على ٚتيع جوانب اإلنساف الركحية 

 .(ُ)كالعقلية كاٞتسدية

                                        
( كفيو بياف أل٫تية التعليم ُب ا١تسَتة الًتبوية الشاملة, ُُْبن ٛتيد ) عبد هللاتعليم, للشيخ ( انظر: رسالة الًتبية كالُ)

كف التدريس مراعاة الطبلب كالعناية هبم كبًتبيتهم كفق ؤ ككيف أىاب ٝتاحتو اب١تعلمُت كالقائمُت على ش
 الشرائع. األخبلؽ كاألصوؿ الًتبوية اليت حث عليها الدين اٟتنيف, كدعت إليها السنن ك 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْْ 

 اظتبحث اسأول
ية بن زتيِ يف الِعوة إىل اسأخلق اإلسلم عبِ هللاجهود الشيخ 

 وحث الناس عليها
 

 اظتطلب اسأول
 عموم اظتسلمُت للتحلي مبكارم اسأخلق عبِ هللاحث الشيخ 

 
بن زتيِ على الِعاة أبمهية التخلق  عبِ هللاأتكيِ الشيخ  -6

 بسأخلق اإلسلمية: 
سبق معنا أف منالة األخبلؽ ُب اإلسبلـ منالة سامية, فقد جاء 

كالواجب على كل مسلم أف يتحلى  اإلسبلـ ابٟتث على مكاـر األخبلؽ,
اب٠تلق الفاضل, كا١تعاملة اٟتسنة, كإذا كاف ىذا كاجبنا على كل مسلم, 
فالداعية إٔب هللا من ابب أكٔب ألنو ٭تمل لواء الدعوة إٔب هللا, كىو قائم على 
دعوة ا٠تلق إٔب هللا ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة, فأنظار ا٠تبلئق مرفوعة إليو, 

كقع, كىو ٤تل النقد كالنظر, كونو ُب نظر الشرع قدكة حسنة, كا٠تطأ منو أ
بن ٛتيد ّتميع  عبد هللا٭تتذل بو ُب ا٠تَت كالرب, كقد اىتم الشيخ  الكمثا

يضاؼ إٔب ذلك قضاَي الدعوة كحرص على إبرازىا كالتأكيد على مكانتها, 
يرٛتو هللا من خلق حسن, كتعامل طيب, ٦تا جعل لو ما كاف عليو الشيخ 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٓ 

كرب األثر ُب قبوؿ دعوتو كاالستجابة لتعليمو كنصيحتو, كالرضا كالقناعة أ
أبحكامو كفتاكيو, كقد شعر الشيخ ْتاجة الدعاة إٔب كل خلق كرًن حث 

نظرنا لصلتهم الوثيقة ابلناس, كٝتو  عليو القرآف كأكصى بو سيد األانـ 
ا على األىداؼ كرفعة الرسالة اليت ٭تملوهنا يقوؿ الشيخ رٛتو هللا  مؤكدن

ينبغي للداعي أف يكوف "التخلق أبخبلؽ األنبياء ُب سبيل الدعوة إٔب هللا: 
, ككجهو منبسطنا طلقنا, فإف تليُت القوؿ ٦تا يكسر سىورة العتاة , كيلُت ليننا

عريكة الطغاة... كينبغي أف يكوف الداعي حليمنا صبورنا على األذل, فإف ٓب 
 .(ُ)"يصلح ٭تلم كيصرب كاف ما يفسد أكثر ٦تا

يطلب من الداعية أف يكوف ليننا, حليمنا ُب دعوتو,  فالشيخ يرٛتو هللا
صبورنا, أيخذ ابلرفق فبل يشق على نفسو كعلى الناس, كال ينفرىم  بلمتحم

بغلظتو كجهلو, سلس القياد, لُت الكبلـ, طيب الكبلـ يفسد بقولو كفعلو 
العنف فهو ٬تعل ا١تدعو ما أفسده ا١تدعو فيكوف مؤثرنا ُب نفس أخيو, أما 

 ُب انصراؼ عن ٝتاع الكلم الطيب.

                                        
 (. ُُّبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا كأخبلؽ الدعاة ) عبد هللا( ٣تموع فتاكل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٔ 

بن ٛتيد هبذه الوصاَي اٞتامعة ُب حق  عبد هللاكٓب يكتف الشيخ 
الدعاة إٔب هللا بل حرص على أف ٭تذكا أىل االحتساب حذكىم ُب التخلق 
ٔتكاـر األخبلؽ, ألهنم ُب نظر الشيخ يستحقوف النصح كالتذكَت, كالعطف 

ا أشار إليو ب ا١تنكر كا١تصلحة اليت يقتضيها الشرع كىو مكالرٛتة, ْتس
غَت أف "ُب نصيحتو للقائمُت على اٟتسبة ك٦تا جاء فيها:  الشيخ يرٛتو هللا

الناصح الداعي, كاآلمر الناىي ينبغي أف يوطن نفسو على الصرب, كيثق 
ابلثواب من هللا عا كجل, كمن كثق ابلثواب من هللا, ٓب ٬تد مس األذل, 

اف عليو كل ما يبلقيو ُب سبيل ذلك, كحُت ٓب يرد بعملو إال كجو هللا كى
كالدار اآلخرة, فإف هللا ٭تفظو من أبس الصائلُت كا١تعتدين, كذلك بربكة 
إخبلصو كحسن مقصده كتوكلو على هللا, فإف من أخلص هلل النية أثر كبلمو 

 .(ُ)"ُب القلوب القاسية
صرب كالعفة كالشجاعة كغَتىا من فالشيخ يشَت ُب كصيتو إٔب أ٫تية ال

كما يقوؿ ابن -الصفات كاألخبلؽ الكرٯتة ُب حياة احملتسب, كحسن ا٠تلق 
 يقـو على أركاف أربعة ال يتصور قياـ ساقو إال عليها:  -القيم رٛتو هللا

الصرب ٭تملو على االحتماؿ ككظم الغيظ ككف األذل كاٟتلم  -أ
 كاألانة كالرفق كعدـ الطيش كالعجلة. 

                                        
 (. ْٔ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٕ 

العفة ٖتملو على اجتناب الرذائل كالقبائح من القوؿ كالفعل  -ب
كٖتملو على اٟتياء كىو رأس كل خَت, ك٘تنعو من الفحشاء كالبخل كالكذب 

 كالغيبة كالنميمة. 
الشجاعة ٖتملو على عاة النفس كإيثار معإب األخبلؽ كالشيم  -ج

 كعلى البذؿ كالندل, كٖتملو على كظم الغيظ كاٟتلم. 
العدؿ ٭تملو على اعتداؿ أخبلقو كتوسطو فيها بُت طرُب اإلفراط  -د

 .(ُ)كالتفريط. كمنشأ ٚتيع األخبلؽ الفاضلة: من ىذه األربعة
لقد ركا الشيخ رٛتو هللا على ضركرة العناية ابألخبلؽ كبنائها ُب النفس 

عليها اإلنسانية, كدعا الدعاة إٔب هللا للتخلق هبا, فالًتبية على األخبلؽ كاٟتث 
ُب نظر الشيخ تعترب من أىم أسباب القضاء على الشركر ُب اجملتمعات, فهي 
هتدؼ إٔب بناء اإلنساف كتارع ُب نفسو ٤تبة الناس كالسعي ١تا ينفعهم, كتيبغض 
إليو مساكئ األخبلؽ كترىبو من التخلق هبا, فاإلنساف الذم يتحلى ْتسن 

ؽ اإلسبلمية بنفسو مع هللا كمع لؤلخبل بلا٠تلق مع هللا كمع الناس يعترب متمث
الناس سواءه أكاف داعية أـ مدعونا فتاكو نفسو كتقول عبلقتو بربو, كٖتسن كتاداف 

 دعوتو على طريق ا٠تَت إبذف هللا. 

                                        
 (.ِٔٓ/( مدارج السالكُت, البن القيم , )ُ)
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 ُْٖ 

لمُت على التخلق بن زتيِ لعموم اظتس عبِ هللاحث الشيخ  -4
 مبكارم اسأخلق

تحلي أبخبلؽ بن ٛتيد عمـو ا١تسلمُت على ال عبد هللاحث الشيخ 
الراْتُت, كاجتناب مساكئ األخبلؽ, كشركر األفعاؿ من القوؿ كالفعل, 

فا١توجب ٢تذا ىو نصيحتكم, ككصيتكم بتقول هللا, كترغيبكم "يقوؿ الشيخ: 
 بلفيما ينفعكم ُب الدنيا كاآلخرة, كٖتذيركم ٦تا يضركم ُب الدنيا كاآلخرة, عم

: }كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى بقوؿ هللا سبحانو كتعأب ُب كتابو الكرًن
تػىعىاكىنيواٍ عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيواٍ اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب{

(ُ). 
ًإالَّ الًَّذينى  ًإفَّ اإًلنسىافى لىًفي خيٍسرو  كقولو عا كجل: }كىاٍلعىٍصرً 

, فأمر سبحانو (ِ)اًت كىتػىوىاصىٍوا اًبٟتٍىقًٌ كىتػىوىاصىٍوا اًبلصَّرٍبً{آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتى 
ابلتعاكف على الرب كالتقول, كحذر من التعاكف على اإلٍب كالعدكاف, كتوعد 
من خالف ذلك بشديد العقاب, كأخرب عا كجل ُب ىذه السورة القصَتة 

ُت ىم الذين العظيمة أف الناس: قسماف خاسركف كراْتوف, كبُت أف الراْت
آمنوا كعملوا الصاٟتات كتواصوا ابٟتق كتواصوا ابلصرب, فمن اكتمل ىذه 
الصفات األربع فهو من الفائاين ابلربح الكامل كالسعادة األبدية كالعاة 

                                        
 (. ِ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
 (. ّ-ُ( سورة العصر, اآلَيت: )ِ)
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 ُْٗ 

كالنجاة ُب الدنيا كاآلخرة, كمن فاتو شيء من ىذه الصفات فاتو من الربح 
بقدر ما معو من التقصَت  بقدر ما فاتو منها, كأصابو من الغنب كالفساد

 كالغفلة كاإلعراض عن ما ٬تب عليو. 
فاتقوا هللا عباد هللا كٗتلقوا أبخبلؽ الراْتُت, كتواصوا هبا بينكم 
كاحذركا صفات ا٠تاسرين كأعماؿ ا١تفسدين, كتعاكنوا على تركها كٖتذير 

 .(ُ)"الناس منها , تفوزكا ابلنجاة كالسبلمة كالعاقبة اٟتميدة
و أ٫تية التخلق ٔتكاـر األخبلؽ لعمـو ا١تسلمُت, كأف بُت ٝتاحت

يتواصوا فيما بينهم بلاكمها كالتخلق أبخبلؽ الراْتُت, كأف يتعاكنوا على الرب 
كالتقول فبها الفوز كالسبلمة ُب الدنيا كاآلخرة, فا١تسلم ينبغي أف يكوف 

كحلية  سباقنا للخَت قدكة حسنة ُب أخبلقو كمعامبلتو, قد اكتسب زينة ا٠تلق
ا٠تيلق, كقد فتح ا١تسلموف بلداانن كثَتة ْتسن أخبلقهم, كصفاء نفوسهم, 
صدؽ ٘تسكهم بشريعة رهبم فكانوا دعاة إٔب هللا أبخبلقهم كما كاف قدكهتم 

  .ُب خلقو كىديو 
 أثر التحلي مبكارم اسأخلق يف مسَتة الِعوة إىل هللا:  -3

دعوة إٔب هللا بينها الشيخ لؤلخبلؽ آاثر كثَتة ك٤تاسن ٚتة ُب طريق ال
ُب حديثو عن أخبلؽ الدعاة فقاؿ ُب حديثو عنها:  ٛتيدبن  عبد هللا

                                        
 (.َِْ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِْ 

ا١تقصود من الدعوة إٔب هللا تبليغ شرائع هللا إٔب ا٠تلق, كال يتم ذلك إال إذا "
مالت قلوهبم إٔب الداعي كسكنت نفوسهم إليو, كذلك إ٪تا يكوف إذا كاف 

سيد األنبياء  قاؿ هللا تعأب ُب حق رسولو الداعي رحيمنا كرٯتنا؛ كلذا 
كا١ترسلُت: }فىًبمىا رىٍٛتىةو مًٌنى هللا لًنتى ٢تىيٍم كىلىٍو كينتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا 
ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ُب األىٍمًر فىًإذىا عىاىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل 

بُّ اٍلميتػىوىكًًٌلُتى{عى  , أم: لو كنت خشننا جافينا ُب (ُ)لىى هللا ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
معاملتهم لتفرقوا عنك, كنفركا منك, كٓب يسكنوا إليك كٓب يتم أمرىم من 

ية أَين كانت منالتو كأَين  ىدايتهم كإرشادىم إٔب الصراط السوم, ٍب أف الداع
ركف عليهما السبلـ, كمن و كعلمو ليس أبفضل من موسى كىالقكاف ع

كجهت إليو الدعوة ليس أبخبث من فرعوف, كقد أمر٫تا هللا ابللُت معو ُب 
لَّيًٌننا لَّعىلَّوي يػىتىذىكَّري أىٍك ٮتىٍشىى{ القولو: }فػىقيوال لىوي قػىوٍ 

, كما ينبغي للداعي أف (ِ)
ا, أك يعلن لو ابلفضيحة , كيشهر ابٝتو على رؤكس ا١تؤل, فإف  ال يعنف أحدن

 . (ّ)"ذلك أبلغ ُب قبوؿ الدعوة, كأحرل إٔب االستجابة كاالنصياع

                                        
 (. ُٗٓسورة آؿ عمراف, اآلية ) ُ()
 (. ْْ( سورة طو, اآلية )ِ)
 ( بتصرؼ. ُُّبن ٛتيد, رسالة: الدعوة إٔب هللا ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِْ 

يرٛتو هللا يقرر ُب كبلمو أثر األخبلؽ ُب مسَتة الدعاة إٔب  فالشيخ
للقبوؿ لدل الناس, مباركنا ُب نفسو كدعوتو,  بلهللا, فهي ٕتعل الداعية مؤى

اثر ا٠تلق يقتفي سنن األنبياء ُب الدعوة إٔب هللا ابللُت كاٟتسٌت, كإف آ
اٟتسن ليست فيما يتحصل عليو الداعية من مكاسب كأرقاـ مادية كإ٪تا ٔتا 
تارعو ُب نفوس ا١تدعوين من حب للخَت كإقباؿ عليو, كاستحضار القلوب 
ُب مرضاة هللا كالتعاكف فيما تيناؿ بو مرضاتو عا كجل فكل دعوة ٓب تلتـا هبذا 

فا٠تلق اٟتسن من أعلى اٟتكم, ا١تنهج القوًن فهي خارجة عن منهاج النبوة, 
كأقول أسباب ٧تاح الدعوة كقبو٢تا, كيكوف القوؿ اللُت حكمة يستعملو 

أف يذىبا إٔب فرعوف كىو  عليهما السبلـالداعية كما أمر هللا موسى كىاركف 
ليننا لعلو يتذكر أك ٮتشى, فبذلك تتحقق  الالطاغية الفاجر كيقوال لو قو 

 الكتنعكس إ٬تاابن على نفسية ا١تدعو قو  معاين اٟتكمة ُب نفس ا١تدعو
 .بلكفع
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 ِِْ 

 اظتطلب الثاين
 يف احملافظة على اسأخلق والِعوة إليها عبِ هللاجهود الشيخ 

 
الِعوة إىل مواجهة خطر اإلعلم وأضراره اطتُلقية على  -6

 اجملتمع اظتسلم: 
االتصاؿ ّتماىَت الناس ك٥تاطبتهم اب٠ترب كالفكرة "يقصد ابإلعبلـ: 

 . (ُ)"علومات كالرأم كنقل العلم إليهم ابلطرؽ كالوسائل ا١تناسبة الفعالةكا١ت
أجهاة اإلعبلـ قد تكوف مصدرنا من مصادر الفساد  كا١تشاىد أف

األخبلقي إذا استخدمت استخدامنا سيئنا, كقد تكوف كسيلة من أىم كسائل 
فكاره البناء األخبلقي فهي آلة بث, كقلم, كقرطاس, يوجهها اإلنساف كفق أ

ٯتكن استخدامو لنشر كلمة التوحيد دين  بلكانتسابو, فا١تذَيع كالتلفاز مث
الفضيلة كاألخبلؽ, فيمكن أف تكوف كسائل اإلعبلـ أدكات خَت لنشر 
األخبلؽ اإلسبلمية السامية, كلتبديد الرذائل ا٠تيلقية اليت كانت منتشرة ُب 

كسائل الغاك الفكرم  بعض اجملتمعات الغربية كانتقلت للمجتمع ا١تسلم عرب
 ا١تتعددة. 

                                        
ـ ُب اجملتمع اإلسبلمي, ٟتامد عبد الواحد, )ُ)  (. ُِ( انظر: اإلعبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّْ 

بن ٛتيد االستماع إٔب ا١تذَيع إذا كاف ما  عبد هللاكقد أجاز الشيخ 
, كماؿ إٔب ٖترًن التلفاز (ُ)يستمع فيو مباحنا كٓب يًتتب عليو مفاسد شرعية

نظرنا للمفاسد األخبلقية ا١تًتتبة عليو, فرأل أف مفسدتو أرجح من مصلحتو 
, يقوؿ (ِ)نواع اللهو الباطلة ا١تؤدية إٔب ترؾ كاجبابعتبار أنو نوع من أ

كال شك أهنا آلة ببلء كشر داعية إٔب كل رذيلة "بن ٛتيد:  عبد هللاالشيخ 
ك٣توف, داعية إٔب كل فساد كخراب للعائبلت, مشغلة للوقت مذىبة لو بغَت 
فائدة, بل رٔتا أدت إٔب ترؾ الواجبات من الصبلة كقياـ بطاعة ىذا لو 

ن ا٠تبلعة كالدعارة, ككيف كقد ييعرض على شاشتو مناظر داعرة سلمت م
لنساء خليعات كرجاؿ أرذاؿ فيتحدثوف بكلمات عشق ككصاؿ كصد 

ا٠تلق الكثَت من  كىجراف, ٦تا يدعو إٔب الفجور كارتكاب اٞترٯتة ٔتشاىدة
, فتجد الرجل عندما يره ىذه الصورة أمامو كيسمع ما يقع الرجاؿ كالنساء

                                        
 ,قهية: درأ ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاّببن ٛتيد للتلفاز جاء بناء على القاعدة الف عبد هللا( ٖترًن الشيخ ُ)

عبد فكاف ٬تعلها نصب عينيو, لكن معإب الشيخ صاّب بن ٛتيد قد استدرؾ على اٟتكم ابلتحرًن أبف الشيخ 
بن ٛتيد لو امتد بو العمر كرأل التوسع ُب استخدـا ىذه اآللة كشدة ابتبلء الناس هبا لكاف لسماحتو رأم  هللا

ألىل العلم كالصبلح اب١تشاركة ُب القنوات احملافظة منها كاستغبل٢تا استغبلال دعوَين متجدد, كلكاف سيأذف 
ـ ال تتغَت كإ٪تا مناط اٟتكم كٖتقق علتها كارتفاعها ىو الذم يتغَت, فغلبة ا١تنافع ُب ا١تفيد كالنافع  ,مناسبنا فاألحكا

بن ٛتيد لصاّب بن ٛتيد,  عبد هللاشيخ منها متحقق ُب الوقت الراىن. انظر: ندكة التحديث كاإلبداع عند ال
 مفرغ من قبل الباحث. 

 بن ٛتيد. عبد هللا, مصدره: د. صاّب بن تو( عبارة عن سؤاؿ مكتوب موجو لسماحِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْْ 

انب الرجل أك الرجاؿ امرأة أك نساء أجنبيات, كىم ينظركف بينهما كّت
كيسمعوف ما عرض على شاشة التلفايوف من غراـ كحب كمعانقة.. أليس 
ىذا أبعظم دعوة إٔب الفساد كارتكاب الفاحشة كقد كجد ٔتجتمعنا اليـو من 
يكتب كيدعو إٔب التلفايوف أنو مصلحة كأداة خَت للتثقيف كالتعليم, إهنا 

ة ٓب يتنبو ٢تا الكثَت من الناس إٔب ما كراء ذلك من الفسق كفساد لغفل
 .(ُ)"البيواتت كخراب األسر
بن ٛتيد ٟتكم التلفاز قائم على ما تقـو بو  عبد هللاإف بياف الشيخ 

جل كسائل اإلعبلـ اليـو أبساليبها الدعائية الرباقة, كٔتؤثراهتا اإلخبارية ا١ترئية 
خبلؽ الفرد كٕتعلها تنحو ٨تو التخلي عن كا١تكتوبة, كىي تؤثر ُب أ

األخبلؽ اإلسبلمية, خاصة كأف الكثَت من أبناء ا١تسلمُت ابتوا ُب كلع 
ابلثقافة الغربية كتبٍت طريقة حياهتم كسلوكهم كأخبلقهم, كبذلك ابتعدكا عن 
سَت األكلُت من الصحابة كالتابعُت, بل إف لئلعبلـ أثرنا ُب اال٨تراؼ ا٠تلقي 

ي فيقود إٔب الفواحش كا١تنكرات, كيسقط معاين الفضيلة كاٟتشمة كاإلجرام
كالعفاؼ كىو ما أشار إليو ٝتاحتو ُب رسالتو السابقة عن التلفاز, كقد بُت 
الكثَت من الباحثُت كا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ األخبلؽ أثر كسائل اإلعبلـ ُب 

اج إٔب تغييب مكاـر األخبلؽ كقد يرد كثَت من خرباء التنمية أزمة اإلنت

                                        
 (.َِِ-ُِٗ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٓ 

ا١تشكلة اآلنفة )مشكلة األخبلؽ( لبل٨تطاط األخبلؽ كالنفسي, كمن جهة 
أخرل ٮتشى علماء الًتبية كنفر من ا١تفكرين العا١تيُت أف يقضي ىذا التدين 

 .(ُ)ا١تتتابع ُب األخبلؽ على البقية الباقية من القيم
 كلعل من أىم كاجبات الدعاة اليـو االستفادة من الربامج اإلعبلمية
ُب توجيو الناس إٔب ا٠تَت, كدعوهتم إٔب هللا ابليت ىي أحسن, خاصة ُب ظل 
االستغبلؿ السيئ من قبل أعداء اإلسبلـ ٢تذه الوسائل اإلعبلمية ُب سبيل 
إخراج ا١ترأة ا١تسلمة من طهرىا كعفافها, كتغريب شباب اإلسبلـ عن تعاليم 

 الدين اٟتنيف. 
 بيان حكم اطتمر وؼتاطرىا:  -4

حـر اإلسبلـ ا٠تمر ٖترٯتنا قاطعنا, كٓب ": ٛتيدبن  عبد هللاالشيخ يقوؿ 
من األحواؿ, كال أابحو, كال أجازه ٢تضم الطعاـ, كال رضيو  اليستثن حا

لتقوية الشهوة عليو, كال إلكثار دـ ُب جسم, كال لغَت ذلك, بل عمم 
ٍيًسري كىاألىنصىابي التحرًن, فقاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإ٪تَّىا ا ٠تٍىٍمري كىاٍلمى

ٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى{ كىاألىٍزالىـي رًٍجسه مًٌ
.. فكم فيها (ِ)

 .(ّ)"من رذائل كمفاسد

                                        
ـ اإلسبلمي كالعبلقات اإلنسانية, )ُ)  (. ِْٗ( اإلعبل
 (. َٗ( سورة ا١تائدة, اآلية )ِ)
 (.ََُ-ٗٗ/ُٓسنية, )( الدرر الّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٔ 

فالشيخ رٛتو هللا يبُت أف للخمر أضرارنا حسية كمعنوية تضر ابلعقل  
زاؿ عقلو فهو كالبهيمة بل ىو  كابلبدف, كٕتعل صاحبها ببل عقل كمن

أشد, كٓب يستثن الشارع اٟتكيم ٖترٯتها ألم ظرؼ من الظركؼ, بل حرمها 
كجعلها رجس من عمل الشيطاف, كُب اآلية اليت تليها جعلها القرآف من 
أسباب العداكة كالبغضاء بُت ا١تسلمُت فهي بذلك تؤثر ُب أخبلؽ ا١تسلمُت 

كف كالتحلي ٔتكاـر األخبلؽ, كأرفع السجاَي ا١تبينة على أيسس احملبة كالتعا
اكىةى  نىكيمي اٍلعىدى كأٝتى الصفات قاؿ تعأب: }ًإ٪تَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىف ييوًقعى بػىيػٍ
ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىن ذًٍكًر هللا كىعىًن الصَّبلىًة فػىهىٍل أىنتيم  كىاٍلبػىٍغضىاء ُب ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى

د أف عرض القرآف الكرًن شيئنا من مفاسدىا اندل أىل , كبع(ُ)مُّنتػىهيوفى{
العقوؿ السوية كالفطر السليمة بقولو: }فػىهىٍل أىنتيم مُّنتػىهيوفى{ قاؿ الشيخ ابن 

أف ىذه موجبة للعداكة  -أم مفاسد ا٠تمر-كمنها "سعدم رٛتو هللا: 
كالبغضاء بُت الناس, كالشيطاف حريص على بثها, خصوصنا ا٠تمر كا١تيسر 

قع بُت ا١تؤمنُت العداكة كالبغضاء فإف ُب ا٠تمر من انقبلب العقل كذىاب ليو 
حجاه ما يدعو إٔب البغضاء بينو كبُت إخوانو ا١تؤمنُت, خصوصنا إذا اقًتف 
بذلك من األسباب ما ىو من لواـز شارب ا٠تمر؛ فإف رٔتا أكصل إٔب 

ُب غَت  القتل, كما ُب ا١تيسر من غلبة أحد٫تا لآلخر كأخذ مالو الكثَت
مقابلة ما ىو من أكرب األسباب للعداكة كالبغضاء...كمنها: أهنا تصد القلب 

                                        
 (. ُٗ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٕ 

كيتبعو البدف عن ذكر هللا كعن الصبلة اللذين خيًلق ٢تما العبد كهبما 
 .(ُ)"سعادتو؛ فا٠تمر كا١تيسر يصدانو عن ذلك أعظم صد

 التحذير من التربج والوقوف بوجو دعاتو:  -3
, كأصل التربج التربج ىو إظهار ا١ت  رأة ١تا ٭تـر عليها لغَت زكجها كاحملاـر

مأخوذ من الربكج, كىي القصور العالية الرتفاعها؛ فا١ترأة ا١تتربجة تعلن عن "ىو: 
, (ِ)", كٖتديدىا, كما تعلن الربكج عن نفسها ابرتفاعهاا٤تاسنها إببرازىا مفاتنه

ة ضوابط دقيقة كقد أمر اإلسبلـ ابٟتجاب كهنى عن االختبلط كجعل للمرأ
ٖتفظ هبا كرامتها كعفتها, قاؿ تعأب ٥تاطبنا نبيو الكرًن: }َيى أىيػُّهىا النَّيبُّ قيل 
ىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاء اٍلميٍؤًمًنُتى ييٍدًنُتى عىلىٍيًهنَّ ًمن جىبلبًيًبًهنَّ ذىًلكى أىٍدىنى أىف  ألًٌ

ورنا رًَّحيمنا{يػيٍعرىٍفنى فىبل يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّللَّي غىفي 
(ّ). 

كقد توسعت اٟتركات كالدعوات الدخيلة على العآب اإلسبلمي, بل 
أخذت ُب العصر اٟتاضر ُب التوسع مستغلة كسائل اإلعبلـ ُب الصحافة 
كاإلذاعة كالتلفاز تركج للسفور كالتربج كالعرم, كاالختبلط كمشاركة الرجل 

صبح التشويو لئلسبلـ ُب ُب عملو, كالطالب ُب مدرستو جنبنا إٔب جنب, أ

                                        
 (. ِٖٓ-ِٕٓ( تيسَت الكرًن الرٛتن, البن سعدم, )ُ)
 (.َِٓ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)
 (. ٗٓ( سورة األحااب, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٖ 

كسائل اإلعبلـ أحد أركاف الرسالة اإلعبلمية حىت ُب الببلد اإلسبلمية, 
 .(ُ)كخصصوا لتدمَت ا١ترأة جانبنا كبَتنا ُب كسائل اإلعبلـ

كنظرنا ١تا ٢تذه ا٢تجمات كا١تؤامرات من أضرار على أخبلؽ األمة 
  .ـشركر كآاثكعاهتا, كما ٕتره على اجملتمعات ا١تسلمة من 

بن ٛتيد كأحد األسباب الرئيسة من  عبد هللافقد شخصها الشيخ  
أسباب خراب اجملتمعات كفساد أخبلقها, فقاؿ مبيننا شيئنا من عواقب 

من خراب اجملتمع: تربج النساء فلقد افتنت كثَت من النساء "السفور كالتربج: 
, كإظهار ُب كقتنا ىذا, ٯتا يايد عمل نساء اٞتاىلية األكٕب, من التربج

احملاسن كاٞتماؿ, أماـ الرجاؿ األجانب, ٦تا يثَت الشهوة, كيوقع ُب الفتنة, 
 كيوجب غضب الرب سبحانو كتعأب. 

كخركج ا١ترأة إٔب اجملتمعات, سبب لتغَت زكجها الغيور عليها كاحملسن 
إليها, ككالد أكالدىا, فتحصل بينهما الفرقة بعد األلفة, كالبغضاء بعد احملبة, 

قاكة بعد السعادة, كال شك: أف من أقبح ا١تنكرات كأكرب الببلَي, كالش
كأعظم األخطار على اجملتمع: أف تتربج ا١ترأة, كتظهر زينتها للرجاؿ 

                                        
 (.ّْٕ-ّّٕ( انظر: ا١ترأة ا١تسلمة ا١تعاصرة, ألٛتد أاببطُت, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٗ 

كاألجانب ُب الطرقات, كاألسواؽ, كبيوت التجارة, أك ا١تساجد كغَتىا من 
 .(ُ)"اجملتمعات

 القيم فكم حصل ُب اجملتمعات ا١تسلمة اليـو من تغَت كاضح ُب
كا١تبادئ, كٖتدٌو سافر لكل األخبلؽ كاألسس اٟتميدة ككل ذلك مرجعو إٔب 

 سفور النساء كخركجهن عن ا١تألوؼ. 

                                        
 تصار من الباحث. ( بتصرؼ كاخِْٔ-ِِٔ( الدرر السنية , )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّْ 

 اظتبحث الثاين
 بن زتيِ عبِ هللادروس تربوية من حياة الشيخ 

 
 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللاوقفات تربوية يف دعوة الشيخ 

 
 تربيتو لنفسو:  -6

بن ٛتيد مبلغنا عظيمنا ُب غاارة العلم كعلو ا١تكانة,  هللا عبدبلغ الشيخ 
فقد كاف ملء السمع كالبصر ُب بلده ك٣تتمعو كأىلو, ُب حلو كترحالو, ُب 
منالو كمسجده, كُب حلقتو كىو ُب حياتو ٤تل نظر اٞتميع كإعجاهبم, كٓب 
 تكن تلك ا١تكانة اليت تبوأىا الشيخ لتأت إال من نفس أبية عرفت خالقها

 .كسعت ُب مرضاتو, فاستقامت على دين رهبا
بن ٛتيد متحداثن عن بعض جوانب تربيتو  عبد هللايقوؿ الشيخ 

أقوؿ ىذا كٓب تسمع أذين غناءن قط كاٟتمد هلل, كفى هللا العباد ": لنفسو
كالببلد شر ىذا الغناء, كأعوذ ابهلل أف يقوؿ مسلم إبابحة ما ٭ترض على 

أف ٝتاع صوت ا١تغنيات, الباعث إٔب ىذا الاان كيدعو إليو؛ كأعتقد 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّْ 

 .(ُ)"الفحش, ال ٬ترأ مسلم على أم مذىب أبف يقوؿ إبابحتو
منذ الصغر على معإب األمور  بن ٛتيد نفسو عبد هللاالشيخ  رىب

كمكاـر األخبلؽ فحفظ هللا ُب ٝتعو كقولو فحفظو هللا حىت انؿ ُب مقتبل 
د كزمن طويل, بفضل مصابرتو عمره من العلم ماال ينالو أقرانو إال ّته

كتعاىده لنفسو بلاـك اٟتق ك٣تانبة طرؽ الباطل كالشهوات, فهو ُب كل 
أكقاتو منقطع للعلم مشغولة نفسو بتحصيل فوائده حفظنا كفهمنا حىت ذاع 
صيتو ابلذكاء كقوة اٟتفظ ىذا: "مع ما كىبو هللا تعأب من الذكاء ا١تفرط, 

بيعد النظر, كالقوة ُب أعمالو, فصار لو ذكر كالفهم اٞتيد, كالعقل الراجح, ك 
 .(ِ)حسن, كصيت بعيد, كاسم كبَت, كىو مازاؿ ُب شبابو"

كشخصية ٝتاحتو العلمية تدؿ على معاين ىذه الًتبية الذاتية للنفس 
كتقوٯتها كتاكيتها كا١تتأمل لشخصيتو: "يبلحظ أف العامل األكؿ الذم يسبق  

؛ فبو ابتدأ علمو فهو أشرؼ العلـو ًنالعوامل كيتقدمها: القرآف الكر كل 
كأجلها, كأعطاه كل عنايتو, ككرس لو ٫تتو, فكاف صاحبو طوؿ حياتو, صاغ 

                                        
 (. ُُّ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)
ـ, )ِ)  (. ّْْٔ/( علماء ٧تد, للبسا
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 ِّْ 

بو إبذف هللا نفسو فاستوحاه ُب سَتتو, كترسم خطاه, كقطع بو ليلو, كتدبره, 
 .(ُ)كاسًتشد بو, كبٍت عليو معارفو كعلومو, ليقينو أبنو غذاء القلوب"

الدعاة أف يهتموا  بن ٛتيد أف على عبد هللاالشيخ كا١تستفاد من حياة 
كيرتفع شأهنم  إبصبلح نفوسهم كتاكيتها حىت تسمو نفوسهم كتطهر قلوهبم

  .بُت ٣تتمعاهتم مع إخبلص نياهتم ُب دعوهتم
 تربيتو سأىل بيتو:  -4

بن ٛتيد مرب فريد استطاع أف ٬تمع بُت ا٢تيبة كالوقار  عبد هللاالشيخ 
كالسماحة, كىو بينها قد أخذ ابلوسطية كاالعتداؿ كما مر كبُت االنبساط 

بن ٛتيد فيعطي كل ذم حق حقو بعدؿ  عبد هللابنا ُب منهج الشيخ 
كإنصاؼ دكف جنف أك إجحاؼ, ىذا على الرغم من اشتغاؿ الشيخ أبمور 

فقد:  عايشهاالقضاء كالفتيا كالقضاَي اإلدارية, ككثرة األعباء كالظركؼ اليت 
أف ٬تمع بُت ا٢تيبة كالوقار كخصائص طالب  -توفيق هللا لوب-"استطاع 

العلم, كاألب ا١تريب اٟتاين الرقيق الشفيق, فإف شئتو مهيبنا كقورنا ٤تافظنا على 
االنضباط ُب البيت فًتل من ذلك العجب, كإف شئتو أابن حانينا قد انطلق 

تفوف مع أكالده كأىلو ُب أحاديث أسرية كمداعبات مع الصغار ْتيث يل
 حولو كيرغبوف ُب ٣تلسو كأينسوف أبحاديثو..... 

                                        
 (. ْٓ-ّٓ( ٣تلة الدارة, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّْ 

أم -غَت أف لو " :ابنو معإب الشيخ صاّب بن ٛتيد قائبلن كيضيف 
 عناية خاصة أبربعة أمور:  -كالده

احملافظة على الصبلة ٚتاعة ُب ا١تسجد: فإف الشيخ ُب ذلك يقف  -أ
ا من أبنائو موقفنا صارمنا ال يقبل فيو التساىل أبدنا كيغض ب غضبنا شديدن

 كيؤدب أدابن رادعنا لو حصل تقصَت أك تساىل. 
التعليم: فالشيخ كما سبق ٭تب العلم ك٭ترص عليو كيقدره, كمن  -ب

ا على أكالده ليحصلوا من العلم قدر طاقتهم,  ٍب فقد كاف حريصنا جدن
كيبذلوا فيو غاية كسعهم, كقد انتظموا كلهم ُب ا١تدارس, فكاف يتابعهم 

يبة, كال يرضى أف يتخلف أحد عن ا١تدرسة, كال يتهاكف ُب ذلك متابعة عج
أك يتساىل, كما كاف متابعنا ٢تم ُب مسؤكلياهتم ا١تدرسية, ككاجباهتم ا١تنالية 

 بشكل عجيب, مع ما أعطاه من ىيبة ُب ذلك. 
ا على معرفة قرانء  -ج القرانء كاألصدقاء: لقد كاف الشيخ حريصنا جدن

ائهم كمن يرافقهم كلو ُب ا١تتابعة كا١تساءلة طريقة أبنائو كجلسائهم كأصدق
 خاصة ابألسلوب ا١تباشر كغَت ا١تباشر. 

توجيو أبنائو ٟتسن استقباؿ الضيوؼ كاألدب معهم كاحًتامهم  -د
كتوقَتىم كتقديرىم كالعناية هبم كاللباقة ُب التحدث إليهم كلو ُب ذلك حسن 
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 .(ُ)"توجيو كمتابعة
 تربيتو لتلميذه:  - 3

بن ٛتيد  عبد هللاتقدـ بنا اٟتديث ُب التمهيد عن علم الشيخ 
, مع طبلبو, فهو ٭ترص على منفعتهم كطريقتو ُب التدريس كتعاملو األبوم

 كيد٢تم على طرؽ العلـو كمظاهنا.
 :بن ٛتيد لو عبد هللايقوؿ الشيخ دمحم العبودم عن أثر تربية الشيخ 

تتلمذت عليو, كأعظم شخص أثر  كاف أثرنا عظيمنا ابلغنا, كىو أعظم شيخ"
ُب حياٌب, فأفادين كنفعٍت جااه هللا خَتنا كال أزاؿ أقوؿ ذلك كأعلنو الف 

 .(ِ)"ذلك ىو اٟتقيقة, بل ىو ابلنسبة ٕب يعترب شيخنا ككالدنا مربينا
بن ٛتيد  عبد هللاكيصف الشيخ دمحم العبودم قراءتو على الشيخ 

بن ٛتيد فتحنا عظيمنا ٕب من هللا  هللاعبد كانت القراءة على الشيخ "بقولو: 
سبحانو كتعأب فقد كانت لو طريقة خاصة ُب التعليم مغايرة للطريقة اليت 

بن ٛتيد فتحنا عظيمنا  عبد هللايعرفها الناس سابقنا كانت القراءة على الشيخ 
ٕب من هللا سبحانو كتعأب فقد كانت لو طريقة خاصة ُب التعليم مغايرة 

                                        
 (.ِٕ-ُٕ( ٣تلة الدارة, )ُ)
 ىػ(. ُِْٓ/ٓ/ُْبتاريخ ) ( لقاء ابلشيخ دمحم العبودم ٔتكتبو برابطة العآب اإلسبلمي ٔتكةِ)
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 .(ُ)"يعرفها الناس سابقنا للطريقة اليت
كيضيف الشيخ العبودم متحداثن عن الظركؼ العلمية اليت كاف يتعامل 

 عبد هللاكانت دركس الشيخ "هبا الشيخ مع طلبة العلم ُب حلقاتو فيقوؿ: 
بن ٛتيد تبدأ من صبلة الفجر إٔب حدكد الساعة العاشرة تقريبنا, فكاف إذا 

ه ا١تسألة ٖتتاج ْتث أك غَت جرل البحث ُب مسألة ُب الدرس, كىذ
ٓب يكن عند الشيخ ما ٬تبيو عنو إجابة   الكاضحة, أك سأؿ أحد الطلبة سؤا

فبلف ىات الكتاب الفبلين  كاملة, يقوؿ ٕب عندما كانت ا١تكتبة معي: َي
حىت ننظر فيو, فأان أصعد ا١تكتبة كأترؾ حلقة الدرس, كأْتث عن ا١تسألة, 

ا توقع أنٍت قد عدت قاؿ: َي فبلف ىات كأحضرىا للشيخ كىو مستمر, فإذ
ذكره العآب الفبلين كأف يقوؿ ىات تفسَت ابن كثَت إذا كانت ا١تسألة  ما

تتعلق ابلتفسَت, ككذلك كتب اٟتديث... ككاف الدرس ا١تعتمد ُب طريقتو, 
طريقة متمياة ُب القصيم, بل رٔتا يكوف ُب ٧تد كلها, أما الطريقة ا١تتبعة ُب 

, فهي أف أحد طلبة العلم يقرأ كيستمر ُب القراءة, كالشيخ الدركس عمومنا
يستمر, كيسمع اآلخرين, ٍب إذا حصلت مسألة أك لفظة ٖتتاج إٔب الشرح 
شرحها الشيخ, كلكنهم ال يرجعوف إٔب الكتب؛ ألف الشيخ يشرح ٔتا 

بن ٛتيد كاف أيمر ابلرجوع إٔب الكتب  عبد هللايستطيع علمو, لكن الشيخ 

                                        
 (. ٗٔ-ٖٔ( عميد الرحالُت, حملمد ا١تشوح, )ُ)
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ى ا١تسألة غامضة ُب أذىاف الطلبة, كحىت ُب ذىنو ىو؛ ألنو حىت ال تبق
 .(ُ)"يقوؿ: إف الرجوع إٔب الكتب فيو فائدة كبَتة ألنو يفيدان كيفيد الطلبة

 بن زتيِ:  عبِ هللاأمهية الًتبية اطتلقية لِى الشيخ  -2
العملية الًتبوية ٖتتاج إٔب الًتبية على األخبلؽ, كٖتليل الفضائل 

اف ثواهبا ك٤تاسنها على مستول ا١تتعلم كاجملتمع, فإف مراعاة ىذه ا٠تلقية, كبي
دث أثرنا ابلغنا ُب نفس ا١تتعلم, كتنعكس ُب سلوكو  األساسيات ُب التعليم ٭تي
كتصرفاتو مع نفسو كمع اآلخرين, فالعلم الشرعي يقـو على أساس ٣تاىدة 

, كتعمل بو النفس ك٤تاسبتها, كيكوف ذلك ْتملها على أف تتعلم أمور الدين
كتيعلمها, كيصرفها عن ىواىا, كال يتم ذلك إال ابلًتبية على معإب األمور, 
كقد أمر ا١تؤب سبحانو كتعأب بتاكية النفوس ك٣تاىدهتا قاؿ تعأب: }قىٍد أىفػٍلىحى 

مىن زىكَّاىىا, كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا{
(ِ). 

كالد كاجملتمع عند الشيخ كىذا اجملاؿ من اجملاالت ا١تهمة لًتبية الطبلب كاأل
ال يرضى أف يتلفظ أحد من أكالده أك  -ٝتاحتو-بن ٛتيد فقد كاف  عبد هللا

بن  عبد هللاتبلميذه بلفظ انب أك يصدر عنو أم فعل غَت الئق, بل إف الشيخ 
ٛتيد كاف يارع ُب نفوس أبنائو كتبلميذه ٤تبة شيوخهم كاحًتامهم, ككذا كاف ٭تثهم 

                                        
 (.ُٗ-َٗ( عميد الرحالُت, حملمد ا١تشوح, )ُ)
 (. َُ-ٗ( سورة الشمس, اآليتُت: )ِ)
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على الوجو ا١تطلوب كيغضب أشد الغضب إذا قصر أحدىم ُب على أداء الفرائض 
 حضور صبلة اٞتماعة أك ٗتلف عنها.

فالشيخ رٛتو هللا كاف يهتم ابلًتبية ا٠تلقية كالدعوية كإعداد الناشئة 
منذ نعومة األظفار على مهمة الدعوة إٔب هللا كاألمر اب١تعركؼ, كالنهي عن 

 ا١تنكر, كتعليم أحكاـ الدين كشرائعو.
اآلابء كا١تعلمُت إٔب ضركرة االعتناء ابلًتبية  كقد كجو الشيخ يرٛتو هللا

فيا أيها اآلابء كا١تعلموف, كَي أيها العلماء "ا٠تلقية عند الشباب فقاؿ: 
وف خذكا أبيدم ىذه الشبيبة كأىدكىم إٔب ٤تاسن الدين, بغرس سؤكلكا١ت

ئلو, كما امتاز بو ٤تبتو ُب قلوهبم, كتعظيمو ُب نفوسهم, بشرح ٤تاسنو كفضا
 .(ُ)"على غَته

                                        
 (. َِ/ُٔ( الدرر السنية, )ُ)
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 اظتطلب الثاين
 (ُ)بن زتيِ العلمي عبِ هللااإلبِاع والتحِيث يف فكر الشيخ 

 
بن زتيِ  عبِ هللاالقِرة اإلبِاعية يف شخصية الشيخ  -6

 ومواكبتو لعصره: 
بن ٛتيد ٔتمياات كصفات كثَتة منها قدرتو  عبد هللا٘تيا الشيخ 

تجدات عصره, كتعاملو مع كثَت من القضاَي اإلبداعية على مواكبة مس
كالنوازؿ ْتصافة كبعد نظر كتناكؿ موضوع لكل ا١تواضيع ُب حينها, كُب إثناء 

بن ٛتيد للعديد  عبد هللاٚتعي للمادة العلمية لفت انظرم مراسلة الشيخ 
من الصحف كاجملبلت كالدكرَيت الداخلية كا٠تارجية فهو يكتب ُب 

ينا ُب بريدة كيطلع على اٞتديد كاٟتديث من الصحف منذ أف كاف قاض
بن ٛتيد  عبد هللاالكتب كا١تراجع العلمية كمن أىم مبلمح شخصية الشيخ 

العلمية إطبلعو على الثقافة اٞتديدة, فجيل الشيخ من العلماء كطلبة العلم 
ُب سن ا٠تمسينيات كالستينيات كأكائل السبعينيات ا٢تجرية من القرف ا١تاضي 

كف اإلطبلع أك االشتغاؿ ابلعلـو اٟتديثة كال االطبلع على ٓب يكن ير 

                                        
ـ  عبد هللاصاّب بن  :( ىذا ا١تطلب ىو عنواف حملاضرة معإب الشيخُ) بن ٛتيد ٔتناسبة تكرًن الركاد ُب البلد اٟترا

ـ القرل ٔتكة  ىػ(.ُِْٔ/َُ/ِٔ) بتاريخ كاليت ألقيت ّتامعة أ
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إصدارات العصر من الصحف كاجملبلت ككذا االستماع إٔب ا١تذَيع, بل قد 
يكوف ٢تم ٖتفظ شديد يصل ُب بعض صوره إٔب ا١تنع منها أك من بعضها, 
يبُت ذلك فتواه حوؿ جواز استماع ا١تذَيع كاالستفادة منو, كقد كاف الشيخ 

على اتصاؿ بكل ىذه العلـو كالوسائل بطريقة صحيحة بن ٛتيد  هللاعبد 
بُت الغث كالسمُت, كبُت ما يتفق مع ضوابط الشرع  بل٘تيا ٘تييانا كام

كأحكامو كبُت ما يضاد ذلك كيعارضو كقد يكوف لعناية الشيخ ابلتاريخ 
كاألدب عامل مساعد ٢تذه الشخصية ا١تنفتحة لتواصل إشباع هنجها لسَت 

اريخ, كفحص أحواؿ األمة كالناس فإذا ٓب يكن من الغريب اإلطبلع على  الت
 ,كتب التاريخ كابن جرير, كابن كثَت, ككذا القراءة ُب اتريخ الدكلة العثمانية

خاصة أكاخر اترٮتها بل فًتة سقوطها كفلسفة ىذا السقوط, فإف دقة 
 .(ُ)ت ا١تصريةمتابعتو قادتو إٔب االطبلع على ٣تلة ا١تنار كغَتىا من اجملبل

بن ٛتيد سلك ُب تناكلو ٢تذه الوسائل مسلكنا كسطنا  عبد هللافالشيخ 
خاصة كأنو عاش بداَيت عصر النهضة الصناعية كالعمرانية اٟتديثة كشاىد 
الناس أمورنا ٓب يعتادكىا من قبل فكاف الزمنا على الشيخ أف يتابع ما استجد 

 نو رٛتو هللا. كاف م منها كيتناك٢تا بعقلو كقلمو كىو ما
 سَتة النهضة العلمية يف القصيمظت عبِ هللاجتِيِ الشيخ  -4

                                        
 (.ُّ-ُِصاّب بن ٛتيد, )لبن ٛتيد,  عبد هللا( انظر: اإلبداع كالتجديد ُب فكر الشيخ ُ)
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ىػ( ليقـو ُّّٔبن ٛتيد إٔب بريدة ُب العاـ ) عبد هللاكصل الشيخ 
ابلتدريس, فعقد حلقاتو العلمية ُب ا١تسجد اٞتامع, كقد زادت حلقات 

م كثَت, بن ٛتيد كمنا ككيفنا ففي ا١تنطقة راغبوف ُب العل عبد هللاالشيخ 
كٓتاصة أف طريقة الشيخ تستهوم طالب العلم, كأصبحت حلقات الشيخ 

بن  عبد هللايغشاىا اٞتميع من شىت أ٨تاء القصيم, كابتت دركس الشيخ 
كالنحو إٔب صبلة العشاء كلها ُب  كالفقوٛتيد على امتداد اليـو ُب العقيدة 

 . (ُ)تعليم الناس أمور دينهم كإرشادىم ٢تا
لى احملتاجُت كخاطب جبللة ا١تلك عبد العايا رٛتو ككاف يتصدؽ ع

هللا بشأف صرؼ مساعدات مالية للطبلب اب١تنطقة ٦تا أثر أتثَتنا ملموسنا ُب 
بن ٛتيد  عبد هللاكاقع اٟتياة العلمية ١تنطقة القصيم إضافة إٔب أف الشيخ 

صار مرجعنا للقضاة كاألىإب فيما أشكل عليهم كىو عمدهتم ُب ٚتيع 
فهو ا١تدرس كالقاضي كإماـ ا١تسجد كا٠تطيب كمفيت البلد, كصار لو  شؤكهنم

القبوؿ التاـ بُت أىإب منطقة القصيم كاستمر ُب القضاء حىت العاـ 
ىػ( حيث طلب اإلعفاء كبقي ُب إمامة جامع بريدة كالتدريس فيو ُّٕٕ)

ىػ( إٔب مكة ا١تكرمة ليقـو برائسة اإلشراؼ ُّْٖحىت انتقالو ُب العاـ )
بن ٛتيد ١تكتبة جامع  عبد هللالديٍت للمسجد اٟتراـ كساىم أتسيس الشيخ ا

                                        
 ( بتصرؼ. ُٓ-ْٗ( انظر: ٣تلة الدارة , )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْْ 

بريدة ٔتسا٫تة سخية من قبل جبللة ا١تلك عبد العايا ككذا من تربعات 
احملسنُت كا١تتربعُت الذين ابدر ٔتكاتبتهم كحثهم على التصدؽ كاإلنفاؽ, 

من أكائل  , كىيع علمية للطبلب كالعلماء كالقضاةكابلفعل ًب إ٬تاد مراج
 .(ُ)ا١تكتبات اليت أسست ُب منطقة ٧تد

كقتو كجهده لتعليم الناس العلـو  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  بذؿلقد 
ا ببياف مذىب السلف الصاّب ُب  النافعة, كتربيتهم الًتبية الطيبة فكاف ٣تتهدن
العلم كالعمل بو مهتمنا إبيصاؿ العلم ٞتميع الناس دكف تقصَت أك هتاكف, 

ذلك آاثره الدعوية متمثلة ُب دركسو كمواعظو كخطبو الكثَتة اليت   يدؿ على
كاف يوجو هبا الناس ُب كل مناسبة أك ٤تفل, فانتشر طبلب الشيخ ُب 
مناطق كثَتة كأسهموا بنصيب كافر ُب ٣تاالت التعليم ا١تختلفة كنشر العلـو 

و ٦تن اإلسبلمية, فما تكاد تذكر مدينة أك قرية إال كٕتد الكثَت من طبلب
 تتلمذكا على يديو كهنلوا من معينو العذب النمَت. 

 النظامي ومسامهاتو العملية فيو بلتعليم عبِ هللااىتمام الشيخ  -3
بن ٛتيد ُب التعليم أ٫تية كبَتة نظرنا لشغفو ابلعلم,  عبد هللااىتم الشيخ 

ُب  ك٤تبتو ألىلو, كٓب يتواين ٝتاحتو حُت ديعي إٔب التدريس اب١تعهد العلمي
بريدة ُب قبوؿ دعوة القائمُت عليو للشيخ ابلتدريس فيو فمكث يدرس فيو 

                                        
 ىػ(. ُِْٓ/ٓ/ُْدمحم العبودم ٔتكتبو ٔتكة ا١تكرمة بتاريخ ) مع الشيخ( لقاء ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْْ 

رغم انشغالو ابلقضاء كاإلمامة كا٠تطابة, كبعد أف نشأ التعليم النظامي 
قد انتقل لرائسة  -آنذاؾ-كأصبح إلااميا ُب كل مراحلو, ككاف الشيخ 

سجد اٟتراـ اإلشراؼ الديٍت اب١تسجد اٟتراـ فتوجو إٔب إنشاء ا١تعهد اب١ت
مساكَين ُب مواده كشهادتو كاختباراتو كبُت التعليم ُب ا١تساجد إذا أبقاه 
حلقات عامرة ُب ا١تسجد كجلب إليو ٣تموعة من أىل العلم الذين ابشركا 

 .(ُ)التدريس فيو
بن ٛتيد إبنشاء ا١تعهد بل سعى لدل كالة  عبد هللاكٓب يكتف الشيخ 

ت ٣تاية للطبلب ا١تلتحقُت ٔتعهد اٟتـر األمر ُب ا١تملكة بشأف صرؼ مكافآ
ا١تكي, ككذا كاتب جبللة ا١تلك خالد بن عبد العايا رٛتو هللا بشأف 
استقداـ طلبة للمعهد من خارج ا١تملكة ليعودكا بعد إكماؿ دراستهم دعاة 

 .(ِ)إٔب هللا ُب بلداهنم
كاف حفينا ابلتعليم النظامي يقدر أىلو, كيشجع الطبلب على ك 

إليو, كااللتحاؽ بو, كيعده فرصنا علمية متاحة, ك١تا أنشئ ا١تعهد االنتساب 
بن ٛتيد  عبد هللاىػ( كطيلب من الشيخ ُّّٖالعإب للقضاء ُب العاـ )

                                        
 (.ُٗ-ُٖ)( انظر: اإلبداع كالتحديث, لصاّب بن ٛتيد, ُ)
ىػ( مصدره: د. صاّب بن ٛتيد, ُّٕٗ(خطاب صادر من ٝتاحتو ٞتبللة ا١تلك خالد بن عبدالعايا ُب العـا )ِ)

 نسخة موجودة لدل الباحث. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْْ 

التدريس ُب ا١تعهد فوافق على الفور رغم أف ا١تسافة بعيدة بُت مكة كالرَيض 
, ككاف ا١تع هد يضم كٓب تكن ا١تواصبلت متوفرة سهلة كما ىو اٟتاؿ اليـو

بن  عبد هللاصفوة من الطبلب كٛتلة الشهادات, كتعدت اىتمامات الشيخ 
ٛتيد ا١تعهد العإب للقضاء إٔب اٞتامعات السعودية األخرل فحُت بدأت 
 ٘تنح الشهادات العليا ُب ا١تاجستَت كالدكتوراه, كيكفي أف أكؿ رسالة علمية

بن ٛتيد ىو أحد  عبد هللاُب الفقو اإلسبلمي كاف الشيخ لدرجة الدكتوراه 
يدؿ على حب الشيخ للعلم, كتشجيعو ألىلو ُب أم سبيل ٦تا , ٢تاا١تناقشُت 

 . (ُ)سلكوا ُب ٖتصيلو ماداـ طريقنا مشركعنا
بن ٛتيد كجهوده ُب ا١تسَتة  عبد هللاتلك ىي أبرز إسهامات الشيخ 

 التعليمية الرائدة ُب العصر اٟتديث, ككم خرجت من علماء كفضبلء نفع هللا
 هبم الببلد كالعباد. 

 بن زتيِ يف تعليم العامة عبِ هللاجهود الشيخ  -2 
بن ٛتيد العملية على الطلبة  عبد هللآب تقتصر جهود الشيخ 

كا١تتفرغُت للعلم, بل امتدت لتشمل كافة الناس على اختبلؼ طبقاهتم, 
فكاف حريصنا على اإلحساف للناس كقضاء حوائجهم كمشاركتهم ُب السراء 

بن ٛتيد ٓب يكتف ابلتعليم ا١تنظم, بل كاف  عبد هللاكالضراء, بل إف الشيخ 

                                        
 (. ٓٔ-ْٔ( ٣تلة الدارة, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْْ 

عبد ٮتاطبهم من كقت آلخر كتكوف صيغة الرسالة على النحو التإب: من 
بن ٛتيد إٔب من يراه من ا١تسلمُت, كتكوف شاملة ٞتميع الواجبات  هللا

 كالفرائض الشرعية تذكَتنا هبا كتعليمنا.
خ يعقد حلقة خاصة ١تنسويب كزارة ا١تعارؼ الذين ففي بريدة كاف الشي

ال يتمكنوف حضور اٟتلقات أكؿ النهار, كما تشمل حلقة بعد العصر على 
دركس  بن ٛتيد عبد هللادركس ُب مصطلح اٟتديث, ككذا كانت للشيخ 

بعد ا١تغرب كما بُت آذاف العشاء كإقامة الصبلة, كاستمر على ذلك النهج 
ا١تكرمة, فكانت لو ٣تالس علمية ٬تيب على بعد انتقالو إٔب مكة 

بن ٛتيد  عبد هللااستفسارات الناس كفتاكاىم, ففي التوحيد حرص الشيخ 
على إيضاح توحيد العبادة كبياف ما ينافيو من الشرؾ األكرب أك يناُب كمالو 
الواجب من الشرؾ األصغر, كبياف البدع القادحة ُب التوحيد, كا١تعاصي 

كتبصَت الناس أبحكاـ دينهم؛ كٓتاصة ُب مناسبيت رمضاف ا١تنقصة لثوابو, 
 .(ُ)كاٟتج حيث يكثر العمار كاٟتجاج

                                        
 (.ُٓ-َٓ( انظر: ٣تلة الدارة )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٓ 

بن ٛتيد على ٥تاطبة عواـ ا١تسلمُت فيما  عبد هللاكزاد حرص الشيخ 
ٮتص مناسك اٟتج كالعمرة, كتعليمهم أصوؿ الدين اإلسبلمي ككاف 

ذرىم من عاقبة ينصحهم كيرشدىم, ك٭تثهم على احملافظة على الصبلة ك٭ت
تركها, كيبُت ٢تم فضل الصـو كالاكاة كمقدارىا ابلعملة السعودية, كينهاىم 

 .(ُ)عن دعوة اٞتاىلية العصبية, كيدعوىم إٔب التمسك ابلوحدة اإلسبلمية
بن ٛتيد على تعليم العامة كنفعهم  عبد هللافهذا اٟترص من الشيخ 

اس من العواـ كاألمراء كأف ال النمن ٬تعل الدعاة إٔب هللا يلتفتوف إٔب فئاـ 
ييغفلوا جانب اإلحساف إٔب الناس كالقياـ ٔتصاٟتهم كاٟترص عليها, كبذؿ 
الوسع فيما يعود عليهم ابلنفع العاجل كاآلجل, كيستغل اجتماعو ابلناس 
لنشر ا٠تَت كالدعوة إٔب هللا تعأب, كال شك أف أىم ٣تاالت ىذا النفع ىو 

 إٔب الناس على اختبلؼ طبقاهتم. ٣تاؿ التعليم كإيصاؿ العلم

                                        
 (. ِٖٓ( انظر: ا١تبتدأ كا٠ترب, إلبراىيم السيف, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٔ 

 الباب الثالث
 بن زتيِ عبِ هللاأساليب ووسائل الِعوة عنِ الشيخ 

 
 وحيتوي فصلُت:

 .بن زتيِ عبِ هللاالفصل اسأول: أساليب الِعوة عنِ الشيخ 
 بن زتيِ يف الِعوة. عبِ هللاالفصل الثاين: وسائل الشيخ 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٕ 

 الفصل اسأول
 بن زتيِ ِ هللاعبأساليب الِعوة عنِ الشيخ 

ا كسبعة مباحث:و  يشمل ٘تهيدن
 التمهيِ ويتضمن: 

 التعريف بسأسلوب -6
 بيان أمهية اسأسلوب عنِ الشيخ ابن زتيِ  -4 

 اظتبحث اسأول: اضتكمة.

 اظتبحث الثاين: اظتوعظة.
 اظتبحث الثالث: اصتِال واظتناظرة.

 اظتبحث الرابع: الًتغيب والًتىيب.
 اضتسنة.اظتبحث اطتامس: القِوة 

 اظتبحث السادس: اظتثل والقصة.
 اظتبحث السادس: الصلة بوالة اسأمر.

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٖ 

 الفصل اسأول
 بن زتيِ عبِ هللاأساليب الِعوة عنِ الشيخ 

 التمهيِ
 

أساليب الدعوة تنطوم ٖتت ثبلثة أساليب رئيسة جاءت ُب كتاب 
ذه ابلدعوة إٔب هللا هب نبيو الكرًن  -جل كعبل-هللا تعأب حيث أمر هللا 

اًد٢ٍتيم  ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمىًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجى األساليب فقاؿ: }ادٍعي ًإًٔب سى
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي  اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن سى

 .(ُ)اًبٍلميٍهتىًدينى{
األساليب ُب حق ا١تدعوين,  على الداعية أف يدين هللا ابٗتاذ أفضلك 

أف ٬تتهد ُب كأف ينوعها كيستخدـ ا١تتاح منها كفق القواعد كاألصوؿ, ك 
, كيكرر ا١تفيد منها, كأف ٮتتار األساليب ا١تعينة لقبو٢تا, الدعوة إٔب هللا هبا

 لعل ا١تدعو أف يتذكر أك ٮتشى.
 التعريف بسأسلوب:  -6
 اسأسلوب لغة:  -أ

ككل طريق  ,من النخيل فيقاؿ لو: أسلوب معناه يطلق على: السطر

                                        
 (. ُِٓية )( سورة النحل, اآلُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٗ 

٦تتد فهو أسلوب, كاألسلوب الطريق, كا١تذىب يقاؿ: أنتم ُب أيسليوب سوء, 
 ك٬تمع أساليب.

كاألسلوبي ابلضم: الفن, يقاؿ: أخذ فبلف ُب أساليب من القوؿ أم: 
. كاألسلوب بضم ا٢تماة: ىو (ُ)أفانُت منو كيطلق على التكرب أيسليوب

: أم على طريق من  الطريق, كلذا يقاؿ: ىو على أسلوب من أساليب القـو
 .(ِ)طرقهم

فيكوف األقرب إٔب معٌت األسلوب ما يدؿ على أداء الشيء على 
الوجو ا١تراد إبتقاف كمناسبتو لعقوؿ ا١تخاطبُت كمراعاتو ألحوا٢تم كمداركهم 

 من قوؿ أك فعل أك طريقة أك أثر. 
 اسأسلوب اصطلًحا:  -ب

ريقة اليت يسلكها ا١تتكلم ُب أتليف كبلمو كاختيار الط"قيل ىو: 
ألفاظو كٔتعٌت آخر ىو: ا١تذىب الكبلمي الذم انفرد بو ا١تتكلم ُب أتدية 

 . (ّ)"معانيو كمقاصده من كبلمو
 .ْ()"العلم الذم يتصل بكيفية مباشرة التبليغ كإزالة العوائق عنو" :كقيل

                                        
 مادة: )سلب(.  (.ُّْٕ/( لساف العرب, البن منظور, )ُ)
 (, مادة )سلب(. َّٖ( مادة )سلب(. ك٥تتار الصحاح, للرازم, )ُٗ( القاموس احمليط, )ِ)
ـ القرآف, دمحم الارقاين, )ّ)  (. ُِٗٗ/( مناىل العرفاف ُب علو
 (. ُِٓ( اٟتكمة ُب الدعوة إٔب هللا, سعيد القحطاين, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٓ 

فكار كقضاَي ُب عرض ما يراد عرضو من معاف كأ"كعيرؼ أبنو: 
عػػبارات كٚتل ٥تتارة لتناسب فكر ا١تخاطبُت كأحوا٢تم كما ٬تب لكل مقاـ 

 .(ُ)"من ا١تقاؿ
 بن زتيِ عبِ هللابيان أمهية أساليب الِعوة عنِ الشيخ  -4

الداعية إٔب هللا ُب أمس اٟتاجة إٔب االىتماـ ابألساليب الناجعة ُب 
عو كيراعيو, ألف ميداف الدعوة فسيح, طريق دعوتو كترتيبها ترتيبنا يوافق ا١تد

ك٥تالطة الناس ك٥تاطبتهم ٖتتاج إٔب أساليب حكيمة, ككسائل متاحة, 
كا١تصادر األساسية اليت يستمد الداعية منها أساليب دعوتو اٟتكيمة ىي: 
الكتاب كالسنة كسَتة السلف الصاّب من الصحابة كالتابعُت ٢تم إبحساف 

أف يشخص الداء الواقع اب١تدعو أك  الهللا عليو أك  إٔب يـو الدين, فالداعية إٔب
ُب اجملتمع الذم يعيش بو, ٍب يسلك األسلوب الناجح ُب معاٞتة الظواىر 
كا١تشاكل اليت تنتج عن ابتعاد ا١تدعوين عن التعبد هلل تعأب كارتكاب 

بن ٛتيد على االلتااـ هبذه األساليب  عبد هللااحملرمات, لذا حرص الشيخ 
ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة "عليها فقاؿ:  كالتأكيد ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمى }ادٍعي ًإًٔب سى

ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي  اًد٢ٍتيم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن سى كىجى

                                        
 (. ِّٓأاببطُت, ) ألٛتد( ا١ترأة ا١تسلمة ا١تعاصرة, ُ)
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وة, كىو ابلدع إٔب نبيو  -جل شأنو-, ىذا أمر من هللا (ُ)اًبٍلميٍهتىًدينى{
أمر لؤلمة, كقد أمر رسولو أبف يدعو الناس كافة إٔب سبيلو, كأبف تكوف 
الدعوة إليو ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كاجملادلة ابليت ىي أحسن, فرتب 
الدعوة على حسب مراتب ا٠تلق, كالدعوة إٔب سبيلو مستلامة لبياف السبيل 

كضح قواعد الدين للمدعو إليو, كقد ابف ىذا السبيل ابلوحي اإل٢تي ما 
كال  ,من األدَيف كال مذىب من ا١تذاىب االعتقادية كالعلمية, فما قاـ دين

 .(ِ)"ثبت مبدأ من ا١تبادئ إال ابلدعوة إليو
فيما سبق الكيفية الصحيحة للدعوة بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ يبُت 

فقة مع أصوؿ كأسلوهبا كذلك أبف تكوف كسائل الدعوة كأساليبها متوا
, كىو يؤكد على أ٫تيتها كيسوؽ األدلة على األمر هبا منسجمة معها الشريعة

قامت على الدعوة ابٟتكمة كا١توعظة  كيدلل لذلك أبف دعوة الرسوؿ 
اٟتسنة كاٞتداؿ ابليت ىي أحسن كال ٯتكن لدعوة أف تقـو إال هبذه األصوؿ 

 بن عبد هللاكما يندرج ٖتتها من كسائل كأساليب تبعية, كقد حث الشيخ 
ٛتيد الدعاة على تنويع أساليب الدعوة ٔتا ٭تصل معو ا١تقصود, كا٢تدؼ من 
ىذا التنويع ىو استجابة ا١تدعوين كإقبا٢تم على قبوؿ اٟتق كميل النفس إليو 

                                        
 (. ُِٓ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (. ّٕٓبن ٛتيد, توجيهات إسبلمية, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ِ)
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ادع إٔب سبيل ربك اب١تقالة احملكمة الصحيحة كىو الدليل ا١توضح "فقاؿ: 
يفة, كالوقائع ا١تخيفة للحق ا١تايح للشبهة, كا١توعظة اٟتسنة أم العرب اللط

ليحذركا أبسو تعأب, كجاد٢تم ابليت ىي أحسن من الرفق كاللُت كحسن 
  .(ُ)"ا٠تطاب من غَت عنف

إٔب تذكَت الناس أبساليب قريبة إٔب عقو٢تم, كأنسب  ىنا يشَت
ألحوا٢تم كأدخل ُب مداركهم كأنفع ٢تم, كالداعية إذا اجتهد ُب إيصاؿ 

ليت دعت إليها الرسل ال ريب أنو سيجد بركة الدعوة إٔب الناس ابلطرؽ ا
من الناس نظَت مراعاتو للضوابط كمعرفتو للقواعد ا١تتبعة شرعنا,  القبو  تباعاال

ُب أساليب الدعوة كاف ٥تاطبة الناس ٔتا يعقلوف, فكله حسب  وفمنهج
حالو كفهمو كقبولو كانقياده ذلك أف اٟتكمة ُب الدعوة تستلـا مراعاة 

ذكر مراتب الدعوة كجعلها ثبلثة "ية كا١تؤب عا كجل كقد الفوارؽ الفرد
أقساـ ْتسب حاؿ ا١تدعو, فإنو إما أف يكوف طالبنا للحق راغبنا فيو ٤تبنا لو 
مؤثرنا لو على غَته, إذا عرفو, فهذا يدعى ابٟتكمة كال ٭تتاج إٔب موعظة كال 

ه كاتبعو بضد اٟتق كلكن لو عرفو كآثر  بلجداؿ, كإما أف يكوف معرضنا مشتغ
ا  فهذا ٭تتاج مع اٟتكمة إٔب ا١توعظة ابلًتغيب كالًتىيب كإما أف يكوف معاندن

                                        
 (.ُّّ( ا١تصدر السابق, )ُ)
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معارضنا فهذا ٬تادؿ ابليت ىي أحسن فإف رجع إٔب اٟتق كإال انتقل معو من 
 .(ُ)"اٞتداؿ إٔب اٞتبلد

فعلى الداعية إٔب هللا أف يقـو ابلدعوة إٔب هللا ابٟتكمة كيبدأ دعوتو 
ا١تدعو بعض اٞتفاء كاالعًتاض فإنو يدعوه اب١توعظة  هبا, فإذا كاف لدل

, بل ليو, كال يغلظ ععنده شبهة فاٞتداؿ ابليت ىي أحسناٟتسنة, فإف كاف 
البد من الصرب عليو كعدـ التعجل كالتعنيف عليو, ألف األسلوب اٟتسن 
٬تعلو أقرب إٔب االنتفاع ابٟتق كقبولو, كأتثر ا١تدعو كصربه على اجملادلة 

قشة, فعيلم أف األسلوب اٟتكيم كالطريق ا١تستقيم ُب الدعوة أف يكوف كا١تنا
الداعي حكيمنا ُب الدعوة بصَتنا أبسلوهبا ال يعجل كال يعنف, بل يدعو 
ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كاٞتداؿ ابليت ىي أحسن كىذا ىو األسلوب 

 .(ِ)األمثل الذم ينبغي ُب الدعوة إٔب هللا 
اليب القرآف الكرًن ُب الدعوة إٔب هللا إف أحسن األساليب ىي أس

كذلك ٔتخاطبة الناس ك٣تادلتهم كالتلطف معهم ابليت ىي أحسن, كال بد 
للداعية من البصَتة كاٟتكمة اليت ٘تكنو من دارسة أحواؿ ا١تدعوين, 
كاإلطبلع على مواطن الضعف, ككذا اإلحاطة ٔتشكبلهتم كمستوَيهتم, كمن 

                                        
 (. ُِْٕٔ/( الصواعق ا١ترسلة, البن القيم, )ُ)
 ( بتصرؼ. ُِ-َِابز, ) ( انظر: الدعوة إٔب هللا كأخبلؽ الدعاة, البنِ)
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قدكة  الدكاء على قدر الداء, كقد كاف النيب  ٍب يناؿ الناس مناز٢تم فيصف
حسنة ُب دعوتو إٔب هللا عا كجل كتعاملو مع البشر ْتسب مراتبهم ابٟتكمة 
كىي مبلزمة ٞتميع ا١تراتب األخرل من الدعوة اب١توعظة اٟتسنة كاٞتداؿ 

كاعتقادنا , فيقبلو  بلابليت ىي أحسن, فيبُت لو اٟتق بدليلو: علمنا كعم
 كيعمل بو. 

ملة إبراىيم؛ فمن  تباعكقد أمران اب"رٛتو هللا: قاؿ الشيخ ابن سعدم 
ملتو سلوؾ طريقتو ُب الدعوة إٔب هللا بطريق العلم كاٟتكمة كاللُت  اتباع
, كالصرب على ذلك, كعدـ السآمة منو , هولة كاالنتقاؿ من رتبة إٔب رتبةكالس

عل, كمقابلة ذلك كالصرب على ما يناؿ الداعي من أذل ا٠تلق ابلقوؿ كالف
 .(ُ)"ابلصفح كالعفو, بل ابإلحساف القوٕب كالفعلي

                                        
 (. ُٕٓ( تيسَت الكرًن الرٛتن, البن سعدم, )ُ)
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 ْٓٓ 

 اظتبحث اسأول
 يف الِعوة اضتكمة

 
 التمهيِ

بن ٛتيد على استخداـ أسلوب اٟتكمة ُب  عبد هللاحرص الشيخ 
لكونو أسلوابن كاسعنا تندرج ٖتتو الكثَت من أساليب الدعوة نظرنا ٟتاجة  ؛دعوتو

ا٢تم كتبصر الداعي إٔب هللا ٔتا يناسبهم من الوسائل ا١تدعوين إٔب مراعاة أحو 
كاألساليب, فأسلوب اٟتكمة, ىو أسلوب قرآين أمر هللا بو ُب ٤تكم التنايل, 

كتطبيقنا ُب سائر مراحل دعوتو كىو طريق  بلكعم القو  كدعا إليو ا١تصطفى 
دعوتو بن ٛتيد حكيمنا ُب  عبد هللااألنبياء ٚتيعنا عليهم السبلـ ككاف الشيخ 

ككعظو كإرشاده مع ما كاف عليو رٛتو هللا من قياـ ابلدعوة كمعاشرة للناس 
اب١تعركؼ, كدعوهتم ابليت ىي أحسن, ك٥تاطبتو للحكاـ كاألمراء كالعلماء ٔتا 
تقتضيو اٟتكمة كا١تصلحة العامة كال أابلغ إف قلت إف الدعوة إؿ هللا ابٟتكمة  

بن  عبد هللاشواىد ٟتكمة الشيخ كانت ديدنو ُب سائر شؤكف دعوتو كسأبُت 
 ٛتيد ُب دعوتو فيما أيٌب. 
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 ْٓٔ 

 اظتطلب اسأول
 اتعريف اضتكمة لغة واصطلحً 

 
 تعريف اضتكمة لغة:  -6

اًٟتكمة ابلكسر: العدؿ, كالعلم, كالنبوة, ": مالفَتكز آابدقاؿ 
 .(ُ)"كالقرآف, كاإل٧تيل

نع, كٝتيت اٟتاء كالكاؼ كا١تيم أصل كاحد, كىو ا١ت"كقاؿ ابن فارس: 
حكمت السفيو كأحكمتو, إذا أخذت  :كيقاؿحكمت الدابة ألهنا ٘تنعها.. 

 .(ِ)على يديو, كاٟتكمة ىذا سياقها ألهنا ٘تنع اٞتهل"
 تعريف اضتكمة اصطلًحا:  - 4

القرآف, كالسنة, كقيل "للحكمة معافو كثَتة تطلق كيراد منها: 
 .(ْ)"ىي اإلصابة ُب القوؿ كالفعل"قيل: . و(ّ)"النبوة

ا١تقالة احملكمة الصحيحة كىو "بن ٛتيد أبهنا:  عبد هللاعرفها الشيخ ك 

                                        
 .(, مادة: حكمٖٖٗ( القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ُ)
 (.ُِٗ/( معجم مقاييس اللغة, البن فارس, )ِ)
 (. ُٕٕ/َُ(, ك٤تاسن التأكيل, للقاٝتي, )ُُّٓ/( انظر: تفسَت الطربم, )ّ)
 (, كتاب اٟتاء, مادة: حكم. ُِٕف, للراغب األصفهاين, )( ا١تفردات ُب غريب القرآْ)
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 .(ُ)"الدليل ا١توضح للحق ا١تايح للشبهة
بن ٛتيد للحكمة أبهنا ا١تقالة احملكمة اليت ال  عبد هللافتعريف الشيخ 

, كال تدع للشهوات متسعنا تنفذ منو إٔب قلب ا١تدعو, التدع للشبهات ٣تا
ح كبرىاف حق على قوة الدليل كثبات اٟتجة, كىذا التعريف فهي دليل كاض

شامل ٞتميع األساليب كالوسائل اٟتكمية اليت توصل اٟتق إٔب قلب ا١تدعو 
 بيسر كسهولة كحسن تدبَت. 

                                        
كىذا التعريف استفاده الشيخ من بعض التفاسَت ا١تشهورة, انظر: . (ُّّبن ٛتيد, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)

 (. َُّ/َِ(, كمفاتيح الغيب للرازم, )ِّْٓ/الكشاؼ, للا٥تشرم, )
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 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ عبِ هللاأمهية اضتكمة ومكانتها يف الِعوة عنِ الشيخ 

 
لى األسلوب اللُت, أك الًتفق اٟتكمة ُب الدعوة إٔب هللا ال تقتصر ع

اب١تدعو كاٟتلم معو أك الًتىيب كالًتغيب, بل إف معناىا شامل ٞتميع ما 
يقـو إبتقاف األمور كإحكامها أبف تناؿ ٚتيع األمور ُب مواضعها الصحيحة, 
فيكوف اللُت ُب موضعو ككذا الرفق يستخدـ مع من تتوفر فيو شركطو بل 

كذا أسلوب القوة كأسلوب اجملادلة كلها حىت الشدة تكوف بقدر اٟتاجة ك 
أساليب تستخدـ كفق اٟتاجة ْتكمة كبصَتة كبعد نظر كىو ما كاف عليو 

يلمس  ىذا السلوؾ بن ٛتيد ُب دعوتو, ألف الناظر ُب عبد هللاسلوؾ الشيخ 
منو اٟتكمة أسلوابن كمنهج حياة ُب كل معامبلتو كمراسبلتو بل كعبلقاتو 

أ٫تية اٟتكمة ُب دعوة الشيخ أسلوبو األمثل ُب إزالة ابلناس ك٦تا يؤكد على 
ا١تنكرات كاالحتساب على ٚتيع الناس حكامنا ك٤تكومُت فلم ٖتدث ىذه 
الدعوات ردكد فعل مغايرة ١تا يقصده الشيخ من إزالة للمنكرات كٕتاكب من 
قبل كالة األمر, بل كاف يقـو ٔتهمة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر بكل 

كبعد نظر كمراعاة اتمة ألحواؿ ا١تدعوين, ككذا اختيار مبلئم ألنسب حكمة 
ُت عن ىذا سؤكلاألحواؿ كاألزماف كاألماكن, ك٥تاطبة األشخاص أك ا١ت

ا١تنكر بكل بصَتة, فالبصَتة ْتاؿ ا١تدعو ضركرة من ضركرات الدعوة إٔب هللا 
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 ْٓٗ 

ٚتيع  من ينبن ٛتيد فهو يطلع على حاؿ ا١تدعو  عبد هللاُب منهج الشيخ 
, كٮتاطبهم بطريقة جتماعية, كاالعتقادية, كالنفسية, كاالالنواحي: الدينية

, ألف اٟتلم كالصرب ناظرة ابليت ىي أحسن مع علم كفَتالقرآف ُب اٞتداؿ كا١ت
بن ٛتيد من أىم أركاف اٟتكمة كمن قبلو العلم النافع  عبد هللاُب نظر الشيخ 

 .علم كبصَتة ألف الداعية إٔب هللا البد أف يكوف على
كينبغي أف يكوف الداعي حليمنا " :بن ٛتيد عبد هللايقوؿ الشيخ 

صبورنا على األذل فإف ٓب ٭تلم كيصرب كاف ما يفسد أكثر ٦تا يصلح كما قاؿ 
لقماف البنو: }َيى بػيٍتىَّ أىًقًم الصَّبلةى كىٍأميٍر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن اٍلمينكىًر كىاٍصربٍ 

 .(ِ) (ُ)"ابىكى ًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍاـً األيميوًر{عىلىى مىا أىصى 
إٔب أ٫تية اٟتلم كأنو من أعظم أركاف  بن ٛتيد ىنا عبد هللاالشيخ  يشَت

اٟتكمة كدعائمها العظاـ, كىو خلق عظيم من أخبلؽ األنبياء احملمودة فمن 
حاد عنو كاف ما يفسده أكثر ٦تا يصلحو كال شك أف اٟتكمة ىي كضع 

وضعو الصحيح مع تقدير ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد ما أمكن كىو الشيء ُب م
, السبيل الوحيد للعاقبة اٟتسنةما يوضح دكر اٟتكمة ُب حياة الدعاة, كأهنا 

 كالنتائج ا١تثمرة ُب درب الدعاة كا١تصلحُت. 

                                        
 (. ُٕ( سورة لقماف, اآلية )ُ)
 (. ُِّبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا, ) عبد هللا ( فتاكل الشيخِ)
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بن ٛتيد اختيار طريقة  عبد هللاكمن أبرز كسائل اٟتكمة عند الشيخ 
على ا١تدعوين لتلقى دعوتو األثر احملمود من  العرض ا١تناسبة لعرض الدعوة

سيسلك القبوؿ كاالستجابة ,فالداعية مىت ما كاف خبَتنا أبدكاء النفوس فإنو 
, كٮتتار طريقة العرض ا١تناسبة لقبو٢تا, كمن األسلوب ا١تناسب ُب عبلجها

كيكوف كبلمو معهم بعبارة قريبة كاضحة "توجيهاتو ُب ىذا اجملاؿ قولو: 
, كما كاف مور اليت يعلم أهنم مبلبسوف ٢تاكيفهموهنا, كيايد بياانن لؤل يعرفوهنا

حاؿ الرسل مع أ٦تهم فإهنم بعد دعوهتم قومهم إٔب عبادة هللا كحده ال شريك 
, كىودنا, , فًتل نوحنالو كانوا يعاٞتوف األمراض االجتماعية الفاشية ُب أ٦تهم

لقضاء على الشرؾ بشىت كصاٟتنا, كإبراىيم, كانوا يهتموف ابلتوحيد, كا
الوسائل... ألف الوثنية كانت متسلطة على عقوؿ قومهم... كىكذا بقية 

 . (ُ)"الرسل عليهم السبلـ
أف الداعية ينبغي عليو أف يكوف كبلمو من ىذا السياؽ  فمراد الشيخ

, كعباراتو كاضحة ال غموض فيها كال لبس, فيبدأ مع ا١تدعو بدعوتو إٔب بلسه
, ك٭ترص على إزالة آاثر كإٔب اإلٯتاف ابهلل كسائر أركانوة, العقيدة الصحيح

ء عليهم السبلـ ُب دعوهتم ٔتنهج األنبيا بللذلك مث ا١تعاصي كالذنوب كقد ضرب
, فأشار إٔب دعوة نوح عليو السبلـ كقد دعاىم إٔب هللا على كجوه ٥تتلفة لقومهم

                                        
 (. ُّّ( ا١تصدر السابق, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٔ 

التوحيد؛ ٍب يصرؼ ٫تو كأساليب متفاكتة, فكل األنبياء يواجو قومو ابلدعوة إٔب 
إٔب معاٞتة األمراض ا١توجودة ُب البيئة اليت يعيش فيها, كإذا كاف ىناؾ أمراض 

 متفاكتة فالشيخ يرل أف يبدأ أبشدىا فتكنا كأكثرا ضررنا.
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 ِْٔ 

 اظتطلب الثالث
 سأسلوب اضتكمة يف الِعوة وأثره عبِ هللااستخِام الشيخ 
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تقدـ معنا أف اٟتكمة ىي كضع الدعوة ُب موضعها, كدعوة ا٠تلق ٔتا 
يناسبهم كيكوف أقرب ٟتصوؿ ا١تقصود من دعوهتم, كال ريب أف للحكمة 

ُب حصوؿ ا١تطلوب, ككصوؿ الدعوة إٔب مقاصدىا كفق منهج  الأثرنا فعا
أنو قد استفاد  بن ٛتيد ٬تد عبد هللاقوًن, كفعل رشيد, كا١تتتبع لدعوة الشيخ 

من ىذا األسلوب الناجح استفادة عظيمة ُب سائر شؤكف دعوتو, فكاف 
منهجو ٯتثل اٟتكمة كالعقل فهو يساير األمور كاألحواؿ, كينتها فرصها, 
كأيٌب ا٠تطوب العظاـ أبسلوب حكيم كمعاٞتة فذة, كالناظر ُب رسائل 

, األمراء كالعلماءك كردكده كمكاتباتو ا٠تاصة كالعامة مع اٟتكاـ  (ُ)الشيخ
بن ٛتيد للحكمة ُب رسائلو كمؤلفاتو  عبد هللايلمس منو استخداـ الشيخ 

                                        
 (,ّّْ-َّْ(, )ْٔ-ُْ, ّّ-ِٕ/ُٓ(, ك)ْْٗ-ْٖٓ/ُْ( الدرر السنية, ا١تواضع التالية: )ُ)

ُ-ُُ/ُٔك) ,ُٕ بن ٛتيد ُب أساليبو كمعاٞتتو  عبد هللا( كغَتىا كثَت ككلها تبُت حكمة الشيخ ُٓٗ-ُٗ
 لطارئة ْتلم كتؤدة كبعد نظر ككلها من مستلامات اٟتكمة ُب الدعوة. لؤلمور ا
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 ّْٔ 

 .(ُ)بلن كفع القو 
جريئنا ُب اٟتق, يدعو ابٟتكمة, لكن مىت تطلب  كلقد كاف الشيخ

, ك٢تذا كاف الكثَتكف من أبناء مر صراحة كقوة ُب اٟتق فحسبك بواأل
ن ٛتيد أيتوف إليو كٮتربكنو ببعض ب عبد هللاا١تناطق اليت نا٢تا الشيخ 

 ة,سؤكلا١تنكرات, فيقـو ٝتاحتو بدكره ُب ٥تاطبة كالة األمر كاٞتهات ا١ت
كمناصحة القائمُت عليها حىت تتم إزالة ا١تنكر, كهبذا األسلوب اٟتكيم 
استطاع الشيخ أف يكسب احًتاـ اٞتميع, كقد ٮتطئ بعض القائمُت على 

ٔب توجيو كضبط فإف الشيخ مع كونو سندنا اٟتسبة ُب األسلوب أك ٭تتاج إ
قوَين ٢تم فإنو يقـو بدكره ُب اٟتد من ٛتاس بعض ا١تنفعلُت ٦تن يقدموف على 
اإلنكار بغَت حكمة, فكاف ٬تمع بُت القوة ُب اٟتق كبُت ا١تناصحة ابليت ىي 

 .(ِ)أحسن

                                        
بن ٛتيد بُت أسلوب  عبد هللاكفيها ٚتع الشيخ  -حرسها هللا-( من ذلك رسالتو إٔب كالة األمر ُب ىذه الببلد ُ)

 اٟتكمة كالقيـا بواجب الدعوة إٔب هللا منها: رسالة موجهة إٔب جبللة ا١تلك عبد العايا بتاريخ:
 و من بعده. ئىػ(, كرسائلو إٔب أبنآُّٖ/َُ/ِّ)

( جاءت معظم رسائل الشيخ تدكر حوؿ ىذا الواجب, أمرنا اب١تعركؼ كهنينا عن ا١تنكر أبسلوب حكيم حصيف, ِ)
, ّّ-ِٕ, ُْ- ٖ/ُٓإضافة إٔب ردكده على ا١تتهجمُت على ىذا الواجب العظيم, انظر الدرر السنية, )

ّْ-ْ ,ُْ ُ-ْٔ .) 
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 ْْٔ 

 بن زتيِ سأسلوب اضتكمة:  عبِ هللاأثر استخِام الشيخ  -4
بن ٛتيد آاثر ك٤تاسن  عبد هللاكمة ُب منهج الشيخ كاف ألسلوب اٟت

 اتباعٚتة نفع هللا هبا الببلد كالعباد, كال ريب أف األخذ ٔتنهج القرآف الكرًن ك 
ُب الدعوة ٭تقق ا١تقاصد العظمى للدعوة إذ  ىدم سيد األنبياء كا١ترسلُت 

, ككافة إف القرآف الكرًن, كالسنة ا١تطهرة, قد تضمنا كافة األصوؿ الدعوية
األساليب كالوسائل التبليغية, ككلها ترتبط ابٟتكمة ارتباطنا كثيقنا من انحية 
اختيار األنسب منها للمدعوين كاليت إف أقيمت على كجهها , أدت الغاية 
منها ُب تبليغ الدين, كإعبلء كلمة هللا ُب األرض على كجو الكماؿ كلعل 

 امو ألسلوب اٟتكمة ما يلي: بن ٛتيد ُب استخد عبد هللاأبرز آاثر الشيخ 
القبوؿ من الناس للدعوة فإف دعوة الداعي ال تكتمل حىت يسلك  -أ 

ىذا األسلوب؛ ألنو يؤثر أتثَتنا بليغنا ُب فئة كثَتة من الناس كإقبا٢تم على 
بن ٛتيد قد  عبد هللاتعلم ما ينفع دينهم كدنياىم خاصة كأف عصر الشيخ 

يارات الفكرية ا١تنحرفة كىي تستهدؼ انتشرت فيو الكثَت من ا١تذاىب كالت
 تغريب األمة اإلسبلمية عن مفاىيم الدين اإلسبلمي الصحيحة. 

اٟتد من بعض مظاىر ا١تنكرات كا١تعاصي الظاىرة كاليت  -ب 
بن ٛتيد ٮتاطب كالة األمور بشأهنا ليتخذكا  عبد هللاغالبنا ما كاف الشيخ 

مع بوادر الفساد كأىلو, ْتقها اإلجراء ا١تناسب فسا٫تت إٔب حد كبَت ُب ق
 كإعااز جانب احملتسبُت كحفظ جانبهم كتسديدىم. 
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 ْٔٓ 

بن ٛتيد ألساليب دعوتو كىذا من  عبد هللاتنويع الشيخ  -ج 
, فكاف ٝتاحتو ٮتتار ة إٔب هللا كرافد مهم من ركافدىااٟتكمة ُب الدعو  لواـز

األسلوب األنسب لكل مقاـ, كىذا التنويع ٬تعل ا١تدعوين أقرب إٔب 
, كالًتفق كاللُت تجابة للحق كتعلق القلوب بو, مع اإلحساف إليهماالس

 معهم.

كٖتديد الداء ُب ا١تدعوين, ك٥تاطبتهم ٔتا يفهمونو كيعقلونو  تشخيص -د 
من العبارات الفصيحة, كا١تقاالت الواضحة, كا٠تطب ا١تفيدة, كتعهدىم 

ٟتكمة ابلًتبية كالتعليم, كالتدريس, كاإلفتاء, كالقضاء, كال شك أف من ا
 معرفة حاجة ا١تدعوين, كمعرفة الدكاء ا١تناسب ٢تم. 
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 ْٔٔ 

 اظتبحث الثاين
 أسلوب اظتوعظة اضتسنة

 
 التمهيِ

تعد ا١توعظة أسلوابن مهمنا من أساليب الدعوة إٔب هللا استخدمها 
٬تٍت الداعية من كراء األخذ بو خَتنا كثَتنا,  نبياء كا١ترسلوف عليهم السبلـاأل

ّب أبسلوب ا١توعظة اىتمامنا ابلغنا, يدؿ على ذلك ما كقد اىتم السلف الصا
كصل إلينا منها الكثَت ُب بطوف الكتب كعيوف اآلاثر من مواعظ كقصص 
كعظية كعبارات رقيقة, تذكر ا٠تلق بيـو ا١تعاد, كطاعة رب العباد, كسار 

بن ٛتيد ُب العناية ٔتضموف ا١توعظة, فتارة  عبد هللاعلى منهجهم الشيخ 
لبياف حكم شرعي, كاترة تكوف ا١توعظة إلشباع احتياج ا١تدعوين يستخدمها 

عرب أسلوب الًتغيب كالًتىيب, كالوعظ كالتذكَت كىو ما سأذكر جوانب 
 منو فيما يلي: 
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 ْٕٔ 

 اظتطلب اسأول
 تعريف اظتوعظة اضتسنة

 
 تعريف اظتوعظة لغة:  -6

ة كعظو, يعظو كعظنا كًعظة كموعظ"ا١توعظة لغة: قاؿ الفَتكز آابدم: 
 .(ُ)"ذٌكره ما يلُت من الثواب كالعقاب , فاتعظ

الواك كالعُت كالظاء كلمة كاحدة, فالوعظ: "قاؿ ابن فارس: 
 .(ِ)"التخويف, كالعظة االسم منو

 تعريف اظتوعظة اصطلًحا:  -4
 .(ّ)"ا١توعظة نصح كتذكَت مقًتف بتخويف كترقيق"قاؿ ابن القيم: 
 . (ْ)"٠تَت فيما يرؽ لو القلبالوعظ ىو التذكَت اب"كقيل: ا١توعظة: 
 .(ٓ)"زجر مقًتف بتخويف"كقيل: ا١توعظة: 

                                        
 .( مادة: كعظَّٔموس احمليط, )( القاُ)
 ( مادة: كعظ. ُِٔٔ/مقاييس اللغة, البن فارس, ) معجم( ِ)
 (.ِّْٔ/( مدارج السالكُت, البن القيم, )ّ)
 (.َّٖ( التعريفات, للجرجاين, )ْ)
 (. ِّٓ-ِّٕ( ا١تفردات, للراغب األصفهاين, )ٓ)
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 ْٖٔ 

 ظتطلب الثاينا
 بن زتيِ عبِ هللاأمهية اظتوعظة عنِ الشيخ 

 
جاءت ا١توعظة اٟتسنة ُب قولو تعأب: }ادٍعي ًإًٔب سىًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمىًة 

اًد٢ٍتيم اًبلَّيًت ًىيى  ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن  كىاٍلمى
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى{ سى

, كقد أطلق اٟتكمة, كٓب يقيدىا بوصف (ُ)
اٟتسنة, إذ كلها حسنة ُب ذاهتا, كأما ا١توعظة فقيدىا بوصف اإلحساف إذ 

 . (ِ)ليس كل موعظة حسنة
ٍكلىًئكى الًَّذينى يػىٍعلىمي اَّللَّي مىا ُب قػيليوهًبًٍم : }أي يقوؿ تعأب لنبيو الكرًن 

بىًليغنا{ الفىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًعٍظهيٍم كىقيل ٢تَّيٍم ُب أىنفيًسًهٍم قػىوٍ 
(ّ). 

عليهم السبلـ ُب دعوة أقوامهم, قاؿ كىو أسلوب من أساليب األنبياء 
: }كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي تعأب ُب بياف كصية لقماف البنو ككوهنا من ا١توعظة اٟتسنة
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه{ البًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي َيى بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ اًبهلل ًإفَّ الشًٌ

(ْ). 

                                        
 (. ُِٓ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (.ُّْٔ/البن القيم, )( انظر: مدارج السالكُت, ِ)
 (. ّٔ( سورة النساء, اآلية )ّ)
 (.ُّ( سورة لقماف, اآلية )ْ)
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 ْٔٗ 

يقوؿ تعأب عن كصية لقماف لولده.... كقد ذكره هللا "قاؿ ابن كثَت: 
أبحسن الذكر, كأنو آاته اٟتكمة, كىو يوصى كلده الذم ىو أشفق الناس 

 الحبهم إليو, فهو حقيق أف ٯتنحو أفضل ما يعرؼ, ك٢تذا أكصاه أك عليو كأ
ٍرؾى لىظيٍلمه  يعبد هللاأبف  كحده كال يشرؾ بو شيئنا, ٍب قاؿ ٤تذرنا لو: }ًإفَّ الشًٌ

أم ىو أعظم الظلم, ٍب قرف بوصيتو إَيه بعباده هللا كحده: الرب  عىًظيمه{
 . (ُ)"ابلوالدين

١تا فيو من تليُت  ؛دعا إليو القرآف إذنا فأسلوب ا١توعظة اٟتسنة قد
, لذا , فتأثَته ُب النفوس أتثَت ابلغللقلوب القاسية, كتنبيو للقلوب الغافلة

كحض الدعاة كالعلماء  ,بن ٛتيد عليو أشد اٟترص عبد هللاحرص الشيخ 
 و.إٔب الدعوة إٔب هللا بطريق
 ُب ذـ قاؿ هللا أيها العلماء الفضبلء: لقد علمتم ما"كمن ذلك قولو: 

من ٓب يقم بواجبو, كٓب يؤد ما عليو لدينو كأمتو, من الدعوة كاإلرشاد, كالعظة 
كالتذكَت, كاإلنذار بسوء العاقبة, فإف اآلَيت ُب الدعوة أكثر من آَيت 
الصـو كاٟتج, اللذين ٫تا ركناف من أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة قاؿ تعأب: }كىًإذى 

أيكتيوٍا اٍلًكتىابى لىتػيبػىيًٌنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىوي فػىنػىبىذيكهي كىرىاء أىخىذى اَّللَّي ًميثىاؽى الًَّذينى 

                                        
 (.ّْٖٔ/( تفسَت القرآف العظيم, )ُ)
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 َْٕ 

ية الكرٯتة على , دلت اآل(ُ)فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى{ بلظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكٍا ًبًو ٙتىىننا قىًلي
الدين, لغرض من  , كٖترًن كتماف شيء من أموركجوب إظهار العلم

, كالتأكيبلت البعيدة, كمىت قاـ العلماء ٔتا عليهم من دةاألغراض الفاس
كتاهبا كىديها, إبرشاده, كهتذيب أخبلقها, آبدابو,   اتباعإرشاد األمة إٔب 

كٚتع كلمتها حوؿ تعاليمو, استقامت أمورىا, كانتظمت أحوا٢تا, فتصبح 
 .(ِ)"عاياة اٞتانب, متكافئة متضامنة, أمرىم شورل بينهم

للعلماء كالدعاة اإلشارة بن ٛتيد  عبد هللاب الشيخ كا١تقصود من خطا
إٔب بعض األساليب ا١تهمة ُب الدعوة إٔب هللا كمنها: ا١توعظة اٟتسنة كما 

, كالتحذير من سوء العاقبة؛ ألف ا١توعظة يندرج ٖتتها من التذكَت كاإلرشاد
, , فهي كلمة طيبةف بتخويف كترقيقتتضمن ىذه ا١تعاين فهي نصح مقًت 

يستطيع من خبل٢تا حيث  ,بينة, كخَت تذكرة للسامع كاٟتاضر كنصيحة
الداعية أف يسلك أبسلوبو الناجح إٔب قلب ا١تستمع فيناؿ بذلك القبوؿ من 

كاٞتلوس حولو بدكف ضجر أك  نالناس كاستعدادىم لسماعو كاإلنصات إليه
سآمة, فا١توعظة اٟتسنة ىي خطاب الداعية إٔب قلوب ا١تدعوين؛ ألهنا 

 القلوب مباشرة, فتعاِب أمراضها, كتصلح فسادىا, كتوقظ غافلها. تصب ُب

                                        
 (. ُٕٖ( سورة آؿ عمراف, اآلية )ُ)
 (. ّْٔ-ّْٓ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٕ 

 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ سأسلوب اظتوعظة يف دعوتو عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
ا١توعظة اٟتسنة من أىم أساليب الدعوة كأقواىا أثرنا لذا ٧تد أف الشيخ 

خويف كالاجر كثَتنا ما يستخدـ أسلوب النصح ا١تقًتف ابلتبن ٛتيد   عبد هللا
ُب خطاابتو كرسائلو طمعنا ُب استجابة ا١تدعوين كقبو٢تم للحق ألف من 
ا١تواعظ ما تيشحذ بو ا٢تمم, كتستنهض بو العاائم, كتستخرج بو من مواىب 

, فبها تصح النفوس ا٠تَتة , كتستجيب الفداء كالتضحيات كالبذؿ كالعطاء
بيثة , فبل تنتفع بشيء الفطر السليمة, كأما القلوب القاسية, كالنفوس ا٠ت

عليو ما قاؿ تعأب حكاية عن قـو ىود منها, كحينئذ فلن تنتفع اب١توعظة ك
نىا أىكىعىٍظتى أىـٍ ٓبٍى تىكين مًٌنى  السبلـ كىو يعظ قومو: }قىاليوا سىوىاء عىلىيػٍ

اٍلوىاًعًظُتى{
(ُ). 

بن ٛتيد على الرسائل ا١تكتوبة  عبد هللاكٓب تقتصر مواعظ الشيخ 
كءة بل امتدت لتشمل ٚتيع ا١تواضع الذم يرل الشيخ أهنا مناسبة من كا١تقر 

حيث الاماف كا١تكاف لتذكَت العباد ابلعبادات, ككاف ٢تا نصيب كافر ُب 

                                        
 (. ُّٔ( سورة الشعراء, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٕ 

خطب الشيخ كُب فتاكاه ُب ا١تساجد كاحملافل العلمية ا١تختلفة, كعرب ا١تذَيع 
 .كُب ا١تواسم الدينية كاٟتج كالعمرة كُب شهر رمضاف

 لوعظ األمر بتوحيد هللا كحده ال شريك لو كنبذ الشرؾ كأىلوكأعظم ا
, كذلك: , كاٟتث على تقول هللا, كمراقبتوكالقياـ ابلفرائض على الوجو األكمل

ابلتحرز بطاعة هللا عن عقوبتو, ابمتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو خاصة كأف الناس 
 ١تنكرات, اليت هنت عنها الشريعة.قد فشا فيهم كثَت من ا

بن ٛتيد ُب موعظتو ٟتجاج بيت هللا اٟتراـ بعد  عبد هللايقوؿ الشيخ  
فها "انقضاء مناسكهم كأتىبهم للعودة إٔب دَيرىم فيخاطبهم مذكرنا قائبل: 

أنت قد أزمعت على الرحيل إٔب دَيرؾ, فبل ندرم ىل تقبل منك أـ ٓب 
جعت يتقبل؟, أرجعت من ىذه الببلد كقد حصلت لك ا١تغفرة كالثواب أـ ر 

بدكف شيء, كىذا تعرفو من قلبك, كالداللة على أف هللا قد قبل منك فإنك 
, كأف تلك العبادة أثرت ُب قلبك الإف رجعت فوجدت نفسك أحسن حا

انتفعت هبذا النسك كهبذا  كأكسبتك إٯتاانن كنورنا, فهذا دليل على أنك
دليل  , كإف رجعت إٔب ببلدؾ كما كنت بدكف أف تتأثر بشيء , فهذاا١تكاف

على أنو ٓب يتقبل منك شيء, ٍب ال ندرم ىل أتٌب ُب العاـ القادـ أـ ىذا 
غيب, ال تدرم نفس مىت آخر عهدؾ هبذا ا١تكاف فإف اآلجاؿ ُب علم ال

, كتوجو قلبك إٔب فيجب عليك أف تنكسر بُت يدم هللا, ٭تُت األجل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٕ 

خالقك كابرئك, فبل ندرم ىل تصل إٔب ببلدؾ؟ كىل تعود إٔب ىذا 
 .(ُ)"كاف؟, فإف ا١تناَي ال تدرم مىت ٖتل بكا١ت

مناسبة انقضاء موسم اٟتج ليوجو  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  استغل
موعظة بليغة إٔب اٟتجاج يوصيهم فيها بتقول هللا تعأب, كامتثاؿ أكامره 
كاجتناب نواىيو, كيذكرىم ابالستعداد ليـو الرحيل, كالتاكد ابألعماؿ 

ال حساب كغدنا حساب كال عمل, فالشيخ رٛتو هللا الصاٟتة, فاليـو عمل ك 
ٚتع بُت اٟتكمة كا١توعظة ُب مناسبة كاحدة فقد اختار للموعظة الوقت 
ا١تناسب كىو انتهاء موسم اٟتج كرجوع الناس إٔب أكطاهنم كأىليهم فرحُت 
مستبشرين, فجاءت موعظتو ٢تم لئبل يركنوا إٔب الدنيا كينساقوا خلف 

كزيتها الاائلة فما عند هللا خَت كأبقى للذين آمنوا كعلى مظاىرىا ا٠تداعة, 
 رهبم يتوكلوف.

كاف يتخوؿ ا١تدعوين اب١توعظة فيتخَت ٢تا الاماف كا١تكاف ا١تناسب فقد  
فتاكاه ُب موسم اٟتج ترشد كغالبنا كانت أتٌب بعد دركسو الرمضانية أك بعد 

نصات كاستماع , كهتدم اٟتَتاف, فتقبل عليها النفوس السليمة إبالسائل
 كحسن قبوؿ. 

                                        
 (, الوجو الثاين, مفرغ من قبل الباحث. ُُٗرقم )بن ٛتيد, شريط  عبد هللا( موعظة مسجلة للشيخ ُ)
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 ْْٕ 

 اظتبحث الثالث
 أسلوب اصتِال

 
 التمهيِ

, كفعلو , قرره القرآف الكرًناٞتدؿ أسلوب من أساليب الدعوة
ُب ٣تادلة من جادلو من أىل الكتاب كا١تشركُت, قاؿ تعأب:  ا١تصطفى 

ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كى  ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمى جىاًد٢ٍتيم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني }ادٍعي ًإًٔب سى
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى{ كىو من  (ُ)ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٔتىن ضىلَّ عىن سى

٬تادؿ قومو   ُب دعوهتم ألقوامهم , فكاف نوح عليو السبلـ أساليب األنبياء
قىٍد جىادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى كما أخرب بذلك القرآف يقوؿ تعأب: }قىاليوٍا َيى نيوحي 

الىنىا فىٍأتىًنا ٔتىا تىًعديانى ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقُتى{ ا ُب قصة إبراىيم عليو , ككذ(ِ)ًجدى
, (ّ)جَّ ًإبٍػرىاًىيمى ُب رًبًًٌو{ا : }أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذم حى مع قومو يقوؿ تعأب السبلـ

ٌب ا٠تصم بشبهات كأابطيل فاٞتدؿ ال يدعى بو كإ٪تا يستعمل عندما أي
بن  عبد هللاٖتتاج إٔب ٤تاجة كمدافعة لبياف اٟتق كىو ما كاف يتميا بو الشيخ 

                                        
 (. ُِٓ( سورة النحل, اآلية )ُ)
 (. ِّ( سورة ىود, اآلية )ِ)
 (. ِٖٓ( سورة البقرة, اآلية )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٕٓ 

ا سأبُت ٛتيد من خبلؿ استخدامو ألسلوب اٞتدؿ ُب الدعوة إٔب هللا كىو م
 جوانب منو فيما سيأٌب:

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٕٔ 

 اظتطلب اسأول
 تعريف اصتِال لغة واصطلًحا

 
 : اصتِال لغة -6

اٞتيم كالداؿ كالبلـ أصل كاحد, كىو من ابب "س: قاؿ ابن فار 
استحكاـ الشيء ُب اسًتساؿ يكوف فيو, كامتداد ٠تصومة كمراجعة 

 .(ُ)"الكبلـ
, كالقدرة اللدد ُب ا٠تصومة: ؿي ٤تركةكاٞتدً "قاؿ الفَتكز آابدم: ك 

 .(ِ)"عليها
, كرجل جًدؿ, ك٣تداؿ: شديد اًٞتداؿ, الكقد جادلو ٣تادلة كجدا

 .(ّ)ٞتدؿ كشدة ا٠تصومة, كاٞتدؿ: مقاكمة اٟتجة ابٟتجة كاالسم: ا
 اصتِال يف االصطلح:  -4
 . (ْ)"ا١تفاكضة على سبيل ا١تنازعة كا١تغالبة"قيل ىو:  

                                        
 (. مادة: جدؿ. ُّّْ/( معجم مقاييس اللغة, البن فارس, )ُ)
 ( مادة: جدؿ. ٖٕٖ( القاموس احمليط, )ِ)
 (. ٖٗلؤلصفهاين, )( ا١تفردات ُب غريب القرآف, ّ)
 (. ٖٗ( ا١تصدر السابق: )ْ)
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 ْٕٕ 

خصمو عن فساد قولو ْتجة أك  عبارة عن دفع ا١ترء"كقيل ىو: 
 .(ُ)", كىو ال يكوف إال ٔتنازعة غَتهشبهة

 . (ِ)"نازعة كا١تغالبة إللااـ ا٠تصما١تفاكضة على سبيل ا١ت"كقيل ىو: 
كمهما يكن من ىذه ا١تعاين ُب اجملادلة كاٞتدؿ, فهو يتضمن ا٠تصومة 

, كىو حسن ده إلااـ ا٠تصم كإثبات فساد قولوكالتنازع ُب البياف كمقصو 
 .(ّ)كقبيح

                                        
 (.ّّٓ( الكليات, للكفوم, )ُ)
ـ القرآف, زاىر األ١تعي, )ِ)  (. َُْ( دراسات ُب علو
 (. َِ( مناىج اٞتدؿ ُب القرآف الكرًن, لااىر األ١تعي, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٕٖ 

 اظتطلب الثاين
 عبِ هللاأمهية اجملادلة بليت ىي أحسن يف الِعوة عنِ الشيخ 

 
وب من أساليب القرآف الكرًن اليت ذكرىا هللا ُب كتابو كأمر اٞتدؿ أسل

هبا أنبياءه كرسلو عليهم السبلـ ألف تغيَت العقائد أك األفكار ا٢تدامة ا١تنحرفة 
, كأرسلهم هللا جل كعبل رسلو جوامع البياف , لذلك أعطىبلليس أمرنا سه

دكا جداؿ بلغة أقوامهم كمنحهم القدرة على ا١تخاصمة كاجملادلة لكي ير 
ا١تعارضُت, كيفندكا مااعمهم إزاء الدعوة, كيقنعوا السائل, كيلجموا ا١تعاند 
ا١تكابر, كأيخذكا بيد اٞتميع عن طريق ا١تناقشة اٟترة العاقلة إٔب طريق اٟتق 

 . (ُ)كالبياف
مبيننا  كالقرآف يناؿ على الرسوؿ "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

هم, ككيف جرل ٢تم من احملاجات حاؿ الرسل ا١تتقدمُت مع أ٦ت
كا٠تصومات, كما احتملو األنبياء من التكذيب كاألذل, ككيف نصر هللا 
حابو ا١تؤمنُت, كخذؿ أعداءه الكافرين, ليكوف ٢تم أسوة, فتتسلى نفسو, 

نػَّقيصُّ عىلىٍيكى  بلكيطيب قلبو, كهتوف عليو ٚتيع ا١تصاعب قاؿ تعأب: }كىكي 
ًذًه اٟتٍىقُّ كىمىٍوًعظىةه كىذًٍكرىل ًمٍن أىنبىاء الرُّسيًل مى  ا نػيثػىبًٌتي ًبًو فػيؤىادىؾى كىجىاءؾى ُب ىى

                                        
 (.ِّٖ( انظر: الدعوة  ألٛتد غلوش, )ُ)
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 ْٕٗ 

كمعلـو أف سنة هللا ُب خلقو أف اٟتق يتصارع مع الباطل ,  (ُ)لًٍلميٍؤًمًنُتى{
كأنو ال بد أف يقيض هللا للحق أعواانن يدافعوف عنو, كيكتب ٢تم الغلبة كالفوز 

لك أف اٟتق إذا جحد كعورض ابلشبهات مهما كاف للباطل من صولة... ذ
بو  أقاـ هللا تعأب لو على يد من يشاء من عباده ٦تا ٭تق بو اٟتق, كيبطل

, ٔتا يظهره من أدلة اٟتق كبراىينو الواضحة , من اآلَيت كالبيناتالباطل
كيضيف الشيخ مبيننا مكانة اٞتداؿ  "عارضو من اٟتجج الداحضة كفساد ما

فبالدعوة إٔب هللا يتبُت ا٢تدل "عوة إٔب هللا فيقوؿ: ابليت ىي أحسن من الد
ح من الفساد, من الضبلؿ, كالصدؽ من احملاؿ, كالغي من الرشاد, كالصبل

, كانظر عنو الدين اٟتق كلما نظر فيو الناظر , ذلك أفكا٠تطأ من السداد
ؽ , كأشر ا١تناظر, ظهرت لو الرباىُت, كقوم بو اليقُت, كازداد بو إٯتاف ا١تؤمنُت

نوره ُب صدكر العا١تُت, كالدين الباطل إذا جادؿ عنو اجملادؿ كراـ أف يقيم 
ا من يقذؼ ابٟتق على الباطل فيدمغو فإذ عوده ا١تائل أقاـ هللا تبارؾ كتعأب

, كظهر فيو من القبح كالفساد كالتناقض ىو زاىق, كيبُت أف صاحبو كاذب
 يظهر بو من الفساد ما يظهر لعمـو الرجاؿ أف أىلو من أىل الضبلؿ, حىت

                                        
 (. َُِ( سورة ىود, اآلية )ُ)
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 َْٖ 

من سنة الرقاد,  بلما ٓب يكن يعرفو أكثر العباد, كيتنبو بذلك من كاف غاف
 .(ُ)"٦تن ال ٯتيا الغي من الرشاد

كا١تعٌت من كبلـ الشيخ يبُت أف الدعوة ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة إذا ٓب 
اد ٕتدم فإنو يتحتم على الداعية أف ٬تادؿ ليظهر اٟتق من الباطل, ألف ا١تر 

, كتوضيح اٟتقائق, عن دين هللا كرد الشبهات كالشكوؾمن اٞتدؿ الذب 
ل أف ما ىو ككقف جناية ا١تفًتم على الدين اٟتنيف فبعض ا١تدعوين قد ير 

, كرٔتا كاف داعية إٔب ضبللة أك بدعة كيظن أنو عليو ىو اٟتق كالصواب
كىي  ,, فيجادؿ ابليت ىي أحسنبفعلو ىذا يقيم أكد الدين, كينصر اٟتق

الطرؽ كاألساليب اليت تكوف أكعى الستجابتو, كأدعى لقبولو, فيحتج عليو 
, كأف ٬تتهد الداعي ُب ما ٭تقق ا١تقصود ـ قولو, كبياف بطبلهنا كتناقضهاببلز 

, كأف ال تؤدم إٔب ة كىو إظهار اٟتق كبيانو للخبلئقمن ىذه اجملادل
اعية على كوف الدمشاحنات كخصومات بينو كبُت ا١تدعوين ٦تا يتطلب أف ي

, كيعتٍت أبمور العقيدة كالتوحيد مية, كالدالالت العلإ١تاـ ابلنصوص القرآنية
, فلن يغلب طريق الغي كالفساد قائد كا١تذاىب كاألفكار ا١تنحرفةكفهم الع

 سبيل ا٢تدل كالرشاد. 

                                        
 (.َُّ-َّٗبن ٛتيد, ) عبد هللاخ ( فتاكل الشيُ)
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 ُْٖ 

 اظتطلب الثالث
 سأسلوب اصتِال يف الِعوة إىل هللا عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
اجملادلة ابليت ىي بن ٛتيد ُب استخدامو ألسلوب  عبد هللالشيخ أبدع ا

مشافهة أك عرب ا١تراسلة كا١تكاتبة فكاف يقارع اٟتجة  أحسن كذلك إما
, كرأم سديد, حيث كفق كثَتنا يرد األدلة ابألدلة ُب منهج حكيمابٟتجة, ك 

د ُب ٣تادلة ا١تبطلُت, كرد حجج ا١تتأكلُت فكتاابتو تدؿ على أف الشيخ ق
, فقد كاف بلملك موىبة فذة ُب ٤تاكرة ا١تخالف, كرده إٔب اٟتق ردنا ٚتي

تلف فيها, أبسلوب  يقٌعد القواعد كيورد االعًتاضات ُب ا١تسائل اليت ٮتي
علمي رصُت مع كضاحة ُب اللفظ, كببلغة ُب العبارة, كىو يتجنب ا٠توض 

كاٞتداؿ كال ُب دقائق اٞتايئات كالتفصيبلت اليت يتسع فيها ٣تاؿ ا٠تصاـ 
شك أف ىذا طريق مبُت للوصوؿ إٔب اٟتق دكف تشعب أك خوض فيما ال 

بن ٛتيد كمكانتو العلمية كقيامو  عبد هللاطائل منو, خاصة كأف موقع الشيخ 
ابإلفتاء كالوعظ ُب ا١تسجد اٟتراـ كثَتنا ما يتوافد عليو ا١تخالفوف ك٭تاكلوف 

ىبية, كقد يدفعهم إٔب ذلك ما إاثرة بعض ا١تسائل العلمية كا٠تبلفات ا١تذ
يظنوف من عدـ معرفة علماء اٟترمُت الشريفُت ٔتذاىبهم كمصادرىم, فكاف 

, كحجة كٛتية دينية , كصرب كمصابرةذلك ٭تتاج إٔب شجاعة علمية, 
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انىضة, كىو ما جعل من علم الشيخ سبلحنا مضاءن ُب ىذه ا١تناظرات, 
 .(ُ)ُب احملاكرات بلكنفسنا طوي

بن ٛتيد الكثَت من اإلسهامات ُب ٣تاؿ الدعوة إٔب  هللا عبدكللشيخ 
هللا ابجملادلة كالتحاكر كمن تلك ا١تناظرات ما جرل ُب موسم حج عاـ 

١تغرب كالعشاء يلقى الدركس كعادتو ما بُت صبلٌب ا كافىػ( كبينما  ُّٖٖ)
عليو السبلـ كاف موضوع الدرس حوؿ بياف معٌت كلمة خلف مقاـ إبراىيم 

من عبادة ما  كما أثبتتو من إخبلص العبادة هلل كحده, كما نفتو التوحيد,
: ما تقوؿ ُب طلب بل, تقدـ رجل كسأؿ الشيخ قائسواه, كبياف شركطها

ا١تدد من أىل البيت, كسؤا٢تم تفريج الكرابت, كإغاثة اللهفاف, نظرنا 
ىو ٝتاحتو: أبف ىذا  ١تكانتهم عند هللا كما ٢تم من ا١تنالة السامية؟ فأجابو

, كىو الذم نفتو كلمة اإلخبلص )ال إلو إال هللا( كالذم بعثت الشرؾ بعينو
من أجلو الرسل, فقاؿ لو الرجل: ال أسلم لك ىذا حيث إف طلب ا١تدد 
منهم ليس ىو عبادة كإ٪تا ىو شفاعة منهم ٕب عند هللا فبل يصل إٔب حد 

يو فما داـ , كٝتو ما شئت أف تسمفرد ٝتاحتو: ىذا ىو عُت العبادة الشرؾ.
العبد يصرؼ إٔب ا١تخلوؽ ما ال يقدر عليو إال هللا من تفريج الكرابت, 

طلبها من , مع أف الشفاعة ال ٬توز طلب العوف من غَته فهذا ىو الشرؾك 

                                        
 (.ٕٔ-ٔٔ( ٣تلة الدارة, )ُ)
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, كإ٪تا تطلب من هللا, فطلب الشفاعة من غَته شرؾ  األموات كال من غَتىم
كرت عن أىل البيت كما ذ  (ُ)كما قاؿ تعأب: }قل هلل الشفاعة ٚتيعنا{

كغَتىم رضواف هللا عليهم من أهنم ٯتلكوف الشفاعة كأف طلب الشفاعة من 
غَت هللا ليس شركنا.. يرده قولو تعأب: }أىال َّللًًَّ الدًٌيني ا٠تٍىاًلصي كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا 

, فاآلية تدؿ على أف (ِ)فىى{ًمن ديكنًًو أىٍكلًيىاء مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرًٌبيوانى ًإٔبى هللا زيلٍ 
مشركي العرب ما كانوا يعبدكف معبوداهتم من دكف هللا إال ليقربوىم إٔب هللا 

 زلفى. 
ٍب ساؽ الرجل ٚتلة من االعًتاضات كاألدلة فبُت الشيخ أهنا أحاديث 
كاىية ال تقـو هبا حجة, كال أصل ٢تا ُب النصوص الشرعية, كاستمرت ا١تناظرة 

ٍب انتهت ابعًتاؼ ا١تناظر على مرأل كمسمع من اآلالؼ  ,ةثبلث لياؿ متوالي
العظيمة من اٟتجاج ُب ا١تسجد اٟتراـ أبف ما قالو الشيخ ىو اٟتق, كقد ١تس 

, كمد ا١تناظر يده كقبل رأس انقطاع حججو كعجاه عن أتييد رأيواٟتضور 
, كرجا الشيخ أف يقبل منو ىديةالشيخ, كشكره عدد من اٟتضور القريبُت منو, 

 . (ّ)فقاؿ الشيخ إنٍت أقبلها منك بشرط أف أثيبك عليها هبدية مثلها

                                        
 ( ْْ( سورة الامر, اآلية )ُ)
 (. ّ( سورة الامر, اآلية )ِ)
 (. ٖٔ-ٕٔ( ٣تلة الدارة, )ّ)
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شبو ا١تعارض كرد عليها من كحي  بن ٛتيد عبد هللافاستعرض الشيخ 
من طوؿ ا١تناقشة كاليت استمرت لثبلث لياؿ  الكتاب كالسنة, كٓب يتذمر الشيخ

أف  اف إبمكاف الشيخمتوالية أظهر فيها قدرة متناىية ُب اجملادلة كاإلقناع, كقد ك
ببعض الردكد كاإلجاابت  ٯتتنع عن الرد على شبهات ا١تخالف أك أف يكتفي

, إال أف رغبة الشيخ ُب دعوة الرجل إٔب ا٠تَت كإشفاقو على حالو ال ا١تختصرة
سيما كأف ما يتمسك بو الرجل سابقنا يعد من أنواع الشرؾ ابهلل الذم ٬تعل 

 صاحبو خالدنا ٥تلدنا ُب النار. 
كما أف للشيخ العديد من ا١تناظرات العلمية ا١تكتوبة كاليت يسوؽ فيها 
الشيخ رٛتو هللا أدلة ا١تخالفُت كيستعرضها كمن ٍب ينقدىا كيبُت أكجو النقص 
كا٠تلل فيها مع أسلوب كاضح كأدب رفيع غايتو إظهار اٟتق دكف تعصب 

بن ٛتيد  عبد هللا١تذىب أك انتصار للنفس كمن ىذه ا١تناظرات ا١تكتوبة للشيخ 
 على سبيل ا١تثاؿ: 

 غاية ا١تقصود ُب التنبيو على أكىاـ ابن ٤تمود. -
ذبح ا٢تدم قبل  إيضاح ما تو٫تو صاحب اليسر ُب يسره من ٕتويا -

 كقت ٨تره.
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 اظتبحث الرابع
 (6)الًتغيب والًتىيب

 
 التمهيِ

عن للًتغيب كالًتىيب أثره البالغ ُب صبلح النفس البشرية, كإبعادىا 
ذا رغبت ُب ا٠تَت كبُت طرؽ الغواية كالرذيلة فمن النفوس من ال تستجيب إال إ

, كمنها من ال يرتدع إال إذا خوؼ آبَيت هللا, كذٌكر ابٟتساب كاٞتااء ٢تا جااءه
, كحثنا على الشديد ُب الدنيا كاآلخرة, ذلك أف ُب الًتغيب تشويقنا للعمل

النفس كٖتذيرنا ٢تا من التسويف  , كحضنا على ا٠تَت, كدفعنا لشهواتالبذؿ
كطوؿ األمل, كُب الًتىيب منعنا ألسباب ا٢تول كالشيطاف, كحفظنا للنفس من 

, فتقرع قلوهبم لوب تسلك سبيلها إٔب قلوب العبادا١تعاصي, فالدعوة هبذا األس

                                        
ألنو أسلوب ٭تمل ُب طياتو الاكاجر  ؛اعترب بعض الباحثُت الًتغيب كالًتىيب شكبل من أشكاؿ ا١توعظة ُ()

خوفة, كيظهر ىذا ُب تعريفات ا١توعظة كمشتقاهتا, كقد استندت إٔب تعريف ابن القيم رٛتو كاإلرشادات كالعرب ا١ت
هللا أبف ا١توعظة ىي: الًتغيب كالًتىيب, كليس فيما فعلت من تفريق بُت ا١توعظة كالًتغيب كالًتىيب من 

الغافل فإنو شديد  تعارض فإف ابن القيم قد جعل العظة للمنيب ا١تتذكر, كجعل الًتغيب كالًتىيب للمعرض
اٟتاجة إٔب الًتغيب فيما عند هللا من الثواب كاألجر, كالًتىيب بعقاب هللا كأليم عذابو. انظر: مدارج السالكُت, 

(, كالًتىيب ُب الدعوة, لرقية ِٗٓ-ِٖٓ(, كا١تدخل إٔب علم الدعوة, حملمد البيانوين, )ُّْٔ/ال بن القيم, )
 (. ُّ-َّنياز, )
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بن  عبد هللاا١تغلقة, كتوقظ الضمائر, كٖترؾ ا١تشاعر, كىو ما استفاد منو الشيخ 
, كتستشعر ا٠توؼ من و رجاء أف تثوب النفوس إٔب رشدىابيل دعوتٛتيد ُب س

رهبا, كالرىبة من الوقوؼ بُت يديو يـو اٟتشر ببل حجة كىو ما سأبُت جوانب 
 منو فيما يلي: 
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 اظتطلب اسأول
 الًتغيب والًتىيب لغة واصطلًحا تعريف

 
 تعريف الًتغيب لغة واصطلًحا:  -6
 تعريف الًتغيب لغة:  -أ

ضم"لفَتكز آابدم: قاؿ ا ِي : أراده  , كرغبةن رغب فيو, كسمع, رغبنا, كًم
كارتغب, كرغبة, ابلضم ك٭ترؾ: ابتهل, أىو الضراعة كا١تسألة كأرغبو غَته 

 .(ُ)"ة: األمر ا١ترغوب فيو, كالعطاء الكثَتيبكرغبو. كالرغ
مثلو,  كرغبو أيضنا كارتغب فيو ,ًطرب :رغب فيو أراده كاببو"كقيل: 
 .(ِ)", كيقاؿ: رٌغبو فيو ترغيبنا كأرغبو فيو أيضنا يردهكرغب عنو ٓب

 كاٟترص عليو كالطمع فيو.  ,ا١تقصود منو ُب اللغة: طلب الشيءف
 تعريف الًتغيب اصطلًحا:  -ب 

, كقيل ىو: الدعاء (ّ)يعرؼ الًتغيب أبنو: الًتغيب فيما عند هللا
 . (ْ)كالفاع إٔب هللا تعأب ُب حاؿ الرخاء كالشدة

                                        
 (, مادة: رغب. ْٖيط, )( القاموس احملُ)
 (, مادة: رغب. ِْٖ( ٥تتار الصحاح, للرازم, )ِ)
 (.ُِّْ/( تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت, )ّ)
ـ القرآف, للقرطيب, )ْ)  (.ُٔٗ/ُُ( اٞتامع ألحكا
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كل ما يشوؽ ا١تدعو إٔب االستجابة كقبوؿ اٟتق "رؼ أبنو: عي ك 
 .(ُ)"كالثبات عليو

 تعريف الًتىيب لغة واصطلًحا:  -4
 تعريف الًتىيب لغة:  -أ

, رىبةن, كيرىبنا ابلضم, كرىىبنا "قاؿ ابن منظور:  رًىب ابلكسر يرىبي
 .(ِ)"ابلتحريك أم خاؼ

كابلتحريك, كريىباانن ابلضم  كرىًىب, كعىًلم, رىبةن كريىبنا, ابلضم كالفتح
رؾ خاؼ: خاؼ, كأرىبو كاسًتىبوي أخافو, كترىبو: توعده  .(ّ)ك٭تي

 تعريف الًتىيب اصطلًحا:  -ب

 .(ٓ), كقيل بل ىو: الرىب فيما عند هللا(ْ)الرىب: مرادؼ ا٠توؼ
ىو كل ما ٮتيف ا١تدعو ك٭تذره من عدـ االستجابة, "كقيل الًتغيب: 

 .(ٔ)"لثبات عليو بعد قبولوأك رفض اٟتق, أك عدـ ا

                                        
 (. ّْٕ( أصوؿ الدعوة, لعبد الكرًن زيداف, )ُ)
 (.ُُٖٓ/( لساف العرب, البن منظور, )ِ)
 .(, مادة: رىبٖٔ, للفَتكز آابدم, )( القاموس احمليطّ)
ـ القرآف, للقرطيب, )ْ)  (.ُٖٗ/ُُ( اٞتامع ألحكا
 (.ُِّْ/( تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت, )ٓ)
 (. ّْٕ( أصوؿ الدعوة, لعبد الكرًن زيداف, )ٔ)
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كعيد كهتديد بعقوبة تًتتب على اقًتاؼ إٍب أك ذنب "كقيل الًتىيب: 
, أك هتديد من هللا ف ُب أداء فريضة ٦تا أمر هللا بو٦تا هنى هللا عنو أك التهاك 

يقصد بو ٗتويف عباده كإظهار صفة من صفات اٞتربكت كالعظمة اإل٢تية 
 .(ُ)"تكاب ا٢تفوات كاآلاثـليكونوا دائمنا على حذر من ار 

                                        
 (. ِٕٓ( أصوؿ الًتبية اإلسبلمية, لعبد الرٛتن النحبلكم, )ُ)
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 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ عبِ هللاأمهية الًتغيب والًتىيب عنِ الشيخ 

 
ألسلوب الًتغيب كالًتىيب أ٫تية ابلغة ُب الدعوة إٔب هللا ذلك أف من 
الناس من يكوف ٤تتاجنا إٔب ترغيبو ٔتا عند هللا من الفضل كالثواب اٞتايل ُب 

ا قوَين الستمراره على الطاعات كاجتنابو اآلخرة, فيكوف الًتغيب دافعن 
للمحرمات, كمن الناس من يكوف الًتىيب كالتخويف ٔتا قد يناؿ العاصي 

, عليو سببنا الرتداعو عن احملرماتمن حلوؿ النقم بو, كناكؿ غضب هللا 
 كتركو للمنكرات, كإقبالو على ا٠تَتات. 

كالًتىيب كالقرآف الكرًن قد حفل ابلعديد من أساليب الًتغيب 
يقوؿ  -جل كعبل-الداعية إٔب استشعار عظمة هللا تعأب, كا٠توؼ منو 

انيوا ييسىارًعيوفى  نىا لىوي ٭تىٍِتى كىأىٍصلىٍحنىا لىوي زىٍكجىوي ًإنػَّهيٍم كى بػٍ نىا لىوي كىكىىى بػٍ تعأب: }فىاٍستىجى
انيوا لىنىا خىاًشعً  بنا كىكى , كيقوؿ سبحانو (ُ)ُتى{ُب ا٠تٍىيػٍرىاًت كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىى

كتعأب مرغبنا عباده ا١تؤمنُت ُب الطاعات كمبشرنا ٢تم ابلاَيدة ُب ا٠تَتات: 

                                        
  (.َٗ( سورة األنبياء, اآلية )ُ)
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ٍدرىارنا  }فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا   يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيم مًٌ
ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى كى٬تىٍعىل لَّكيٍم جى   .(ُ)نَّاتو كى٬تىٍعىل لَّكيٍم أىنٍػهىارنا{كىٯتي

بن ٛتيد الدعوم يلمس اعتماده  عبد هللاكا١تتأمل ُب منهج الشيخ 
على ىذا األسلوب ُب الكثَت من كتاابتو كنصائحو للعامة كا٠تاصة من أبناء 
ا١تسلمُت, كقد كجو الدعاة إٔب هللا إٔب أ٫تية تطبيق أسلوب الًتغيب 

ٚتيع ا١تأمورات ابلنصح كالتذكَت, كينهى عن ٚتيع كالًتىيب ألنو يتناكؿ 
احملرمات أبسلوب التخويف كالاجر يقوؿ الشيخ ُب رسالتو إٔب العلماء 

قاؿ هللا ُب ذـ من ٓب يقم أيها العلماء الفضبلء لقد علمتم ما "كفيها: 
, كٓب يؤد ما عليو لدينو كأمتو من الدعوة, كاإلرشاد, كالعظة, كالتذكَت, بواجبو

, فإف اآلَيت ُب الدعوة أكثر من آَيت الصـو كاٟتج نذار بسوء العاقبةكاإل
 .(ِ)"اللذين ٫تا ركناف من أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة

فأشار إٔب الًتغيب كالًتىيب كجعل اإلنذار بسوء العاقبة من مرادفات 
الدعوة كأسلوابن من أساليبها, ذلك ألف الًتغيب كالًتىيب متبلزماف يستحيل 

ا عن اآلخر كلذلك شواىد من كتاب هللا تعأب كمنها قولو: انفكاؾ أحد٫ت
ا النَّاسي ًإ٪تَّىا أىانى لىكيٍم نىًذيره مًُّبُته  فىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا  }قيٍل َيى أىيػُّهى

                                        
 (. ُِ-َُ( سورة نوح, اآلَيت )ُ)
 (.ُْٗبن ٛتيد, رسالة إٔب العلماء, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ِ)
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 ِْٗ 

تًنىا ميعىاًجاًينى أيكٍ  الصَّاًٟتىاًت ٢تىيم مٍَّغًفرىةه كىرًٍزؽه كىرًنه  لىًئكى كىالًَّذينى سىعىٍوا ُب آَيى
 .(ُ)أىٍصحىابي اٞتٍىًحيًم{

فا١تقصود من الدعوة أبسلوب الًتغيب كالًتىيب ىو دعوة ا٠تلق إٔب 
طاعة هللا كحده أبقـو طريق, فيستعمل الداعية الًتغيب حُت يكوف ا١تدعو 
أقرب إٔب الطاعة, كيستعمل الرىبة كالتخويف حُت تكوف أصلح ُب حق 

 .(ِ)ا١تدعو

                                        
 (. ُٓ-ْٗ( سورة اٟتج, اآلَيت )ُ)
 (. ُٓٔ/( انظر: منهاج السنة النبوية, البن تيمية, )ِ)
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 ّْٗ 

 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ سأسلوب الًتغيب والًتىيب عبِ هللاالشيخ  استخِام

 
بن ٛتيد على استخداـ أسلوب الًتغيب  عبد هللاحرص الشيخ 

, إذ ال بد أف تكوف األساليب يب كفق القواعد كالضوابط الشرعيةكالًتى
, كمن الالدعوية مناسبة لفكر ا١تخاطبُت كأحوا٢تم ذلك أف لكل مقاـ مقا

ًتىيب أنو يغوص ُب النفس اإلنسانية خصائص أسلوب الًتغيب كال
كٮتاطب فيها العاطفة كالوجداف, ك٬تعل النفوس تشعر اب٠توؼ من عقاب 
هللا, كمىت كجد ا٠توؼ ُب القلوب كالنفوس قطع فيها دابر الشهوات 

تصَت ا١تعاصي كاآلاثـ احملبوبة عنده مكركىة كما يصَت "كا١تلذات حىت 
رؼ أف فيو ٝتنا, فتحًتؽ الشهوات العسل مكركىنا عند من يشتهيو إذا ع

اب٠توؼ كتتأدب اٞتوارح, ك٭تصل ُب القلب الذبوؿ كا٠تشوع كالذلة 
 .(ُ)"كاالستكانة

بن ٛتيد ٢تذا األسلوب رسالتو إٔب  عبد هللاكمن تطبيقات الشيخ 
مذكرنا  -ٝتاحتو-أىإب إحدل ا١تناطق بعد أف مينع عنهم القطر فخاطبهم 

جوع إٔب هللا كاإلانبة إليو, كمرىبنا ٢تم من عواقب إَيىم أب٫تية التوبة كالر 
                                        

ـ الدين, للغاإب, )ُ)  (. ُْٔٓ/( إحياء علو
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 ْْٗ 

تبارؾ كتعأب إ٪تا خلق فإف هللا "الذنوب, كارتكاب احملرمات يقوؿ فيها: 
ا٠تلق ليعبدكه كحده ال شريك لو, فهو الذم أكجدىم من العدـ كامنت 

دىم ُب حالة السراء ليشكركا, كما تعبدىم ُب حالة عبإبدرار النعم, كت معليه
ليصربكا, كما قاؿ تعأب: }كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىنػىبػٍليوكيم اًبلشَّرًٌ  الضراء

نىا تػيٍرجىعيوفى{ نىةن كىإًلىيػٍ كىا٠تٍىٍَتً ًفتػٍ
, كقد ذـ هللا قومنا ٓب يعرفوا ما تعبدىم هللا بو (ُ)

ٍلنىا مىكىافى  ُب حاليت الرخاء كالشدة كما أخرب عنهم بقولو تعأب: }ٍبيَّ بىدَّ
ىيم بػىٍغتىةن ا ءانى الضَّرَّاء كىالسَّرَّاء فىأىخىٍذانى لسَّيًٌئىًة اٟتٍىسىنىةى حىىتَّ عىفىوٍا كَّقىاليوٍا قىٍد مىسَّ آابى

كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى{
, فاعتقدكا أ٪تا أاتىم من النعم كا١تصائب إ٪تا ىي أمور (ِ)

 بو كرسولو جرت هبا العادة, فا١تتعُت علينا كعليكم: العمل ٔتا أمر هللا 
كالقياـ بتقول هللا ُب السر كالعبلنية, كقد رأيتم ما حل بكم من أتخر ناكؿ 
الغيث, كقحوط ا١تطر, كال شك أف سبب ذلك ىو شـؤ الذنوب كا١تعاصي 
فإف ما من شر كال فساد ُب العآب ُب أمور دينهم كدنياىم إال كسببو 

ٓب إال كسببو طاعة هللا ا١تعاصي, كما أنو ما من خَت ديٍت أك دنيوم ُب العا
كامتثاؿ أكامره... كمن األسباب ا١تقتضية لعدـ القطر من السماء ىو كثرة 
التشاحن كالتباغض كالتحاسد كترؾ األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر 

                                        
 (. ّٓ( سورة األنبياء, اآلية )ُ)
 (. ٓٗ( سورة األعراؼ, )ِ)
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 ْٗٓ 

كتقاطع األرحاـ, كعقوؽ الوالدين, كشهادة الاكر, كاألٯتاف الكاذبة.... كمن 
, كاإلحساف إٔب الفقراء كاحملتاجُت,  دقةم األسباب اٞتالبة للرزؽ: الصأعظ

يػٍري الرَّازًًقُتى{ , (ُ)كما قاؿ تعأب: }كىمىا أىنفىٍقتيم مًٌن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي كىىيوى خى
يػٍرنا  ديكهي ًعندى هللا ىيوى خى ٍن خىٍَتو ٕتًى كيقوؿ تعأب: }كىمىا تػيقىدًٌميوا ألىنفيًسكيم مًٌ

, ٍب ساؽ ٚتلة من (ِ)كا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رًَّحيمه{كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفري 
 .(ّ)"األحاديث ُب فضل الصدقة كالًتغيب فيها كاٟتث عليها

ُب رسالتو بُت الًتغيب كالًتىيب, فهو  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  ٚتع
يرغب ُب امتثاؿ أمر هللا كلاـك طاعتو, كاٟتث على الصدقة كاألمر اب١تعركؼ 

عن ا١تنكر, كيرىب العباد من ا١تعاصي ك٭تذر من شؤمها كضررىا  كالنهي
على العباد كالببلد, فذلك أدعى إٔب تقبل الناس للدعوة كوهنا ٘تس 
معايشهم, ك٬تدكف آاثرىا ُب كاقع حياهتم, كمن كسائل الًتىيب كالًتغيب 

بن ٛتيد الدعوة إٔب إقامة شعَتة اٞتهاد ُب سبيل هللا  عبد هللالدل الشيخ 
, كأفرد ٢تا رسالة مستقلة ٝتاىا: ث عليها كفق منهج القرآف كالسنةكاٟت

كقد تظاىرت آَيت ")الدعوة إٔب اٞتهاد ُب الكتاب كالسنة( جاء فيها: 

                                        
 (. ّٗ( سورة سبأ, اآلية )ُ)
 (. َِ( سورة ا١تامل, اآلية )ِ)
ىػ( مصدرىا: د. صاّب بن ُُّٔ/ُُ/ِّبن ٛتيد ألىإب سدير, مؤرخة ُب ) عبد هللا( نصيحة من الشيخ ّ)

 نسخة موجودة لدل الباحث.  .ٛتيد
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 ْٗٔ 

, لى الًتغيب ُب اٞتهاد كاٟتض عليوالكتاب, كتواترت نصوص السنة ع
د هللا كمدح أىلو, كاإلخبار عما ٢تم عند رهبم من أنواع ا١تكرمات.. ألهنم جن

, ك٭تمى حوزة , ك٭تفظ هبم اإلسبلـيقيم هبم دينو, كيدفع هبم أبس أعدائو
الدين, كىم الذين يقاتلوف أعداء هللا ليكوف الدين كلو هلل.. كلتكوف كلمة 
هللا ىي العليا, كجعلهم شركاء لكل من ٭تمونو بسيوفهم ُب أعما٢تم اليت 

بسبب جهادىم  عبد هللان يعملوهنا, كإف ابتوا ُب دَيرىم ك٢تم مثل أجور م
كفتوحهم.. فإهنم ىم السبب فيو.. كالشارع قد ناؿ ا١تتسبب منالة الفاعل 
التاـ ُب األجر كالوزر, فكاف الداعي إٔب ا٢تدل كالداعي إٔب الضبلؿ لكل 
منهما بتسببو مثل أجر من تبعو قاؿ تعأب: }َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم 

ٍن عىذىابو أىلًيمو{ فتشوقت النفوس إٔب ىذه التجارة عىلىى ًٕتى  ارىةو تينًجيكيم مًٌ
 .(ُ)الراْتة اليت دؿ عليها رب العا١تُت

! كما ألصقها ابلقلوب! كما أعظمها ما أحلى ىذه األلفاظ فيا هلل
جذابن كتسيَتنا إٔب رهبا! كما ألطف موقعها من قلب ٤تب! كما أعظم غٌت 

 .(ِ)"تباشره معانيها!... فنسأؿ هللا من فضلوالقلب كأطيب عيشو حُت 

                                        
 (. ُّ-َُ( سورة الصف, اآلَيت )ُ)
 (. ّّٗ-ّّٖ, رسالة الدعوة إٔب اٞتهاد ُب الكتاب كالسنة, )د هللاعب( فتاكل الشيخ ِ)
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 ْٕٗ 

فالبارئ شرع اٞتهاد كوسيلة لًتىيب أعدائػو كإخافتهم, يقوؿ سبحانو 
ًط ا٠تٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ  كتعأب: }كىأىًعدُّكٍا ٢تىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيوَّةو كىًمن ٌرابى

هللا كىعىديكَّكيٍم{
(ُ). 

                                        
 (.َٔ( سورة األنفاؿ, جاء من اآلية )ُ)
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 ْٖٗ 

 اظتبحث اطتامس
 قِوة اضتسنةال

 
 اظتطلب اسأول

 اظتقصود بلقِوة اضتسنة
 

 اظتقصود بلقِوة اضتسنة لغة:  -6
فبلف ًقدكة يقتدل بو, كقد ييضم فيقاؿ: ٕب  :يقاؿ ,القدكة ىي األسوة
, مثل الًقدكة بو يتأسىكاأليسوة كاإًلسوة ما  .(ُ)بك قيدكة كًقدكة كًقدة

 .(ِ)ثلو؛ أم مثلك كأنت مأسوتككالقيدكة. كيقاؿ: ىو 
 اظتقصود بلقِوة اضتسنة اصطلًحا:  -4
األسوة ما يتأسى بو؛ أم يتعال بو فيقتدل بو ُب ٚتيع أفعالو كيتعال  

 .(ّ)بو ُب ٚتيع أحوالو

                                        
 ( مادة: قدا. ِٓٓ( ٥تتار الصحاح, للرازم, )ُ)
ـ القرآف, للقرطيب, )ِ)  (. ِْ/ُٕ( انظر: اٞتامع ألحكا
 (. ُُٓ/ُْ( ا١تصدر السابق, )ّ)
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 ْٗٗ 

كقيل ا١تقصود هبا: الداعية الذم ينظر إليو الناس فتجلو أنظارىم, 
نة كا١تسلك كٖتبو قلوهبم كيكوف صاٟتنا ُب نفسو, مصلحنا لغَته, ابلسَتة اٟتس

 .(ُ)الطيب
كقيدت القدكة ىنا ابٟتسنة لتخرج القدكة السيئة, فإف لؤليسوة نوعاف: 

فإف ا١تتأسي بو  أيسوة حسنة, كأيسوة سيئة. فاأليسوة اٟتسنة ُب الرسوؿ 
, كأما األيسوة كرامة هللا, كىو الصراط ا١تستقيمسالك الطريق ا١توصل إٔب  

ئة كقوؿ الكفار حُت دعتهم الرسل بغَته إذا خالفو, فهو األيسوة السي
رًًىم  ءانى عىلىى أيمَّةو كىًإانَّ عىلىى آاثى للتأسي هبم: }بىٍل قىاليوا ًإانَّ كىجىٍدانى آابى

 .(ِ)مٍُّهتىديكفى{

                                        
 (. َِٓغذكم, )( كسائل الدعوة, لعبد الرحيم ا١تُ)
 (. ِِ( سورة الاخرؼ, اآلية )ِ)
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 ََٓ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ عليها عبِ هللاأمهية القِوة اضتسنة وحث الشيخ 

 
صاٟتُت من عباده, كال جعل هللا لعباده ا١تؤمنُت قدكة حسنة ُب الرسل

إبنااؿ الكتب السماكية, بل أرسل ٢تم رسلو,  -جل كعبل-فلم يكتف 
هم, كأمرىم تباعكقص على عباده ا١تؤمنُت قصصهم كعرض سَتهتم ٍب أمر اب

هبدم هللا ٢تم فقاؿ:  اىتدكاهبم, كا١تتابعة ٢تم, ككصفهم أبهنم قد  قتداءابال
اىيمي اقػٍتىًدٍه قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ }أيٍكلىًئكى الًَّذينى ىىدىل اَّللَّي فىًبهي  دى

ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمُتى{
, كطبيعة البشر كفطرهتم ىي التأثر ابآلخرين بطريق (ُ)

ن ا٠تصائص كا١تااَي ما ليس احملاكاة أك القدكة, لذا كاف ألسلوب القدكة م
م بو إٔب اليمقتدم؛ ألف األخذ , من سرعة انتقاؿ ا٠تَت من ا١تقيتدلغَته

ابلشيء عملينا كالتمسك بو أكثر إقناعنا للمدعوين من اٟتديث عنو كالثناء 
 .(ِ)عليو

: ابلنيب  قتداءبن ٛتيد ُب أتكيده أل٫تية اال عبد هللايقوؿ الشيخ 
, كأف , من ا١تسلمُت ٭تجوف كما حج النيب بلانىيك هبذا شرفنا كفض"

                                        
ـ, اآلية )ُ)  (. َٗ( سورة األنعا
 (. ِّٕ-ِِٕ( انظر: أصوؿ الدعوة, دمحم البيانوين, )ِ)
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 َُٓ 

و, تباع, كيرغب فيو؛ فإف هللا أمران ابث عليوفيهم من أيمر بذلك, ك٭ت
 . "كالتمسك هبديو

فقاؿ تعأب: }لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ هللا أيٍسوىةه حىسىنىةه لًٌمىن كىافى يػىٍرجيو اَّللَّى 
كىالٍيػىٍوـى اآلًخرى كىذىكىرى اَّللَّى كىًثَتنا{

نػىهىاكيٍم  , كقاؿ: }كىمىا آاتىكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا(ُ)
عىٍنوي فىانتػىهيوا كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب{

, فهل ٬توز لنا أف نغَت ُب شرع (ِ)
هللا كدينو؟ كُب صفة اٟتج كىيئتو؟ ْتجة الفركؽ الامنية, كاختبلؼ الوسائل 

 العصرية؟! فيختص الشرع ُب أانس كانوا فبانوا؟!!. 
ا من ا١تسل مُت يقوؿ هبذا, أك يعيب على من حث ال أظن أف أحدن

, كغَتىا من ابلنيب  قتداءابال , ُب اٟتج, أك الصبلة, أك الاكاة, كالصـو
, كيف ال كأكـر هبا من طريقة ساميةشرائع اإلسبلـ.... أعظم هبا منقبة, 

, كالتمسك هبديو, وتباعماـ ا١ترسلُت الذم أمران ابيقتدل بسيد ا٠تلق, كإ
اؿ تعأب: }كىًإف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكا كىمىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ أبفعالو ق قتداءكاال

اٍلبىبلغي اٍلميًبُتي{
(ّ) (ْ). 

                                        
 (. ُِ( سورة األحااب, اآلية )ُ)
 (. ٕ( سورة اٟتشر, جاء من اآلية )ِ)
 (.ْٓ( سورة النور, جاء من اآلية )ّ)
 (.ُِٗ ,ُُٗ/ُٔ( الدرر السنية, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٓ 

 إذ ىو القدكة يؤكد أ٫تية التأسي ابلنيب  بن ٛتيد عبد هللاكالشيخ 
ىم العلماء كالدعاة؛ ألهنم يدعوف الناس إٔب  تباعكأكٔب الناس لو ابال ,اٟتسنة

ك بسنتو, فوجب أف يكونوا أسبق الناس إٔب ىذا ا٠تَت ىديو, كالتمس اتباع
بن ٛتيد جهود كاضحة ُب إبراز أسلوب  عبد هللاالعميم, كقد كانت للشيخ 

القدكة اٟتسنة, كاٟتث عليو, حيث أرشد الدعاة إٔب هللا ككجههم إٔب االلتااـ 
ٔتا يدعوف بو, كأف يكونوا أيسوة حسنة ١تن بعدىم, فيكونوف قدكة عملية 

 .بو فدعوين ُب كل ما يقومو للم
أيها اإلخوة الكراـ كالعلماء األفاضل: ما مدح هللا ": -ٝتاحتو-يقوؿ 

أىل العلم ٔتا مدحهم بو إال ألهنم كرثة األنبياء, يبلغوف الشرائع للناس, 
مة ا٠تَت, كيوضحوف طرؽ الفبلح كالنجاح, فإذا ىم فعلوا ذلك كثر ُب األ

قلوب أىليها, كتواصوا ابٟتق كتواصوا , كائتلفت كندر فيها كقوع الشر
ابلصرب, كسعدكا ُب دنياىم كآخرهتم.. كلن يتم ذلك إال إذا أعد أىلها لؤلمر 
عدتو, ككملوا أنفسهم اب١تعارؼ كالعلـو اليت ٖتتاج إليها األمم اليت تبغي 

 بلالسعادة كالرقي, كٗتلقوا بفاضل األخبلؽ, كٛتيد الصفات حىت يكونوا مث
 .(ُ)"٭تتذم بو

                                        
 (. ُّٖبن ٛتيد, رسالة الدعوة إٔب هللا كجوهبا كفضلها كأخبلؽ الدعاة, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٓ 

العلماء كالدعاة إٔب أف يكونوا قدكة  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  يدعو
عملية للمدعوين, كأف يتخلقوا أبخبلؽ األنبياء عليهم السبلـ فهم كانوا 

ٔتا يدعوف إليو من ا٠تَت, فيدعوف الناس بلساف حا٢تم قبل  بلأسرع الناس عم
 لساف ا١تقاؿ. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٓ 

 اظتطلب الثالث
 زتيِ سأسلوب القِوة اضتسنة يف دعوتوبن  عبِ هللاتطبيق الشيخ 

 
و كٚتيع من ئبن ٛتيد قدكة حسنة لطبلبو كأبنا عبد هللاكاف الشيخ 

ك صار لقولو ابلغ األثر , كدعوتو, كقوة علمو, لذلس ُب سلوكوالنا حولو من
, كذاع صيتو, كعم فضلو, كانتشرت دعوتو, كىو من العلماء ُب الناس

, فلم فيتبعوف قو٢تم ابلعمل َت األنبياء الرابنيُت الذين يهتدكف هبدم خ
, بل كاف شيخ تجاب عن الناس, أك ٭تب العالةيكن الشيخ ٦تن يؤثر االح

مع اٟتكاـ, حافظنا ٟتقهم, قائمنا  بلابٟتياة كاجملتمع, متواص بلعامة متص
بواجب النصح ٨توىم: انىيك أبف من كاف مثلو ُب غاارة العلم كاٞترأة ُب 

, كقد ٘تيا كتتعلق بو العامة كأصحاب اٟتوائجولو الناس, اٟتق إال كيلتف ح
 .(ُ)بقوة الشكيمة, كسداد الرأم, كصواب الفكر

كة حسنة ُب سلوكو, , قد, كطودنا شا٥تنا, كركننا اثبتنافكاف علمنا ابرزنا
, دقيق ا١تبلحظة, ٤تركنا للمشاعر, مؤثرنا ُب النفوس كابعثنا ٢تا عميق التفكَت

ر, فلقد جبلت النفوس على الرغبة ُب بقاء من ٖتبو على التفكر كالتدب

                                        
 (.ٓٔ( ٣تلة الدارة, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٓٓ 

 .(ُ)كتطمئن إليو
ال يظهر حرص أف يكوف قدكة كأف ٬تاىد نفسو على ذلك حىت  كقد

, كالدعاة كالعلماء يلامهم أف يكونوا قيدكة فيما يرل منها إال ا٠تَت كالفضيلة
يخ الناس منهم ألف ا٠تطأ منهم ليس كا٠تطأ ٦تن عداىم, لذلك ٕتد أف الش

بن ٛتيد يشدد على القدكة من العلماء كاٟتكاـ كاألمراء كالقضاة  عبد هللا
كطلبة العلم ُب ضبط سلوكياهتم كأعما٢تم كتسيَتىا كفق ما شرعو الدين 

ألنو  اٟتنيف. كالقدكة ا١تطلق الذم يقتدل بو ُب كل شيء ىو الرسوؿ 
يؤخذ  ؿ ىو ا١تعصـو الذم ال يقوؿ كال يفعل إال حقا, كما سول الرسو 

 .(ِ)من قولو ما كافق اٟتق كىو ما قاـ عليو الدليل كيًتؾ ماال دليل عليو

                                        
 (. َُىػ صَُِْ/ُُ/ِِكاتريخ  َّٓٔ( جريدة اٞتايرة, عدد )ُ)
 (.َُِ/ ّٓ( انظر: ٣تموع الفتاكل, البن تيمية, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٓٔ 

 اظتبحث السادس
 اظتثل والقصة

 
 التمهيِ

, كقوة معانيو, كشرؼ ٘تيا القصص القرآين كالنبوم بسمو غاَيتو
جل -ؿ الدين من توحيد هللا على الدعوة إٔب أصو  بل, كونو مشتممقاصده

 تعأب كالتصديق برسلو عليهم السبلـ كالدعوة إٔب كاإلٯتاف ابهلل -كعبل
 , كاٟتث على كرًن السجاَي, كمعإب األخبلؽ كمارائع كالفرائصااللتااـ ابلش

, كسوؽ , كاتريخ األمم السابقة كأحوا٢تمجاء ُب قصص األنبياء مع أقوامهم
عليو السبلـ مع إخوتو كامرأة الدركس كالعرب كما ُب قصة يوسف األمثاؿ ك 

عايا ككيف ٧تاه هللا من ا١تكائد كالفنت اليت نالت بو, كال شك أف فيها من ال
العظات كا١تآثر الكثَتة للدعاة إٔب هللا ُب كل زماف كمكاف, كاألمثاؿ القرآنية 
٢تا أىداؼ كثَتة ك٢تا أثرىا ُب تبليغ الدعوة كلذا جاءت كثَتة ُب الكتاب 

بن  عبد هللافاد منها الشيخ ككيف است -إبذف هللا-العايا, كىو ما سأبينو 
 ٛتيد ُب سبيل الدعوة إٔب هللا: 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٕٓ 

 اظتطلب اسأول
 اظتقصود بظتثل والقصة لغة واصطلًحا

 
 اظتقصود بظتثل لغة واصطلًحا:  -أ

 اظتثل لغة:  -6
. كقو٢تم: عا١تًثلي, ابلكسر كالتحريك ككأمَت: الشبوي, ٚت : أمثاؿه

كا١تثلي, ٤تركة: اٟتجة كاٟتديث,  .عليو ثلو( أم: مثلو ييطلب كييشحي )مسًتاد ١ت
 .(ُ)كامتثلو ك٘تثلو, كبو كالصفة بلكقد مثل بو ٘تثي

كقيل: مثل كلمة تسوية يقاؿ: ىذا )ًمثلو( كمثىلو كما يقاؿ ًشبهو 
 .(ِ)كشبهو كا١تثل ما يضرب بو من األمثاؿ

 اظتثل اصطلًحا:  -6

مشاهبة ُب شيء آخر, بينهما  الىو عبارة عن قوؿ ُب شيء يشبو قو 
 .(ّ)ليبُت أحد٫تا اآلخر كيصوره

                                        
 ( مادة: مثل. ُٓٔم, )( القاموس احمليط للفَتكز آابدُ)
 ( مادة: مثل. ُْٔ( ٥تتار الصحاح, للرازم, )ِ)
 (.ِْٔ( ا١تفردات, لؤلصفهاين, )ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٖٓ 

آخر بينهما مشاهبة ليبُت أحد٫تا  العبارة عن قوؿ يشبو قو وقيل: 
 .(ُ)اآلخر كيصوره

 اظتقصود بلقصة لغة واصطلًحا:  -ب
ىي: األمر كاٟتديث, يقاؿ: اقتص اٟتديث أم ركاه القصة لغة:  -6

صىص ابلفتح, كيضع على كجهو, كقص عليو ا٠ترب قصصنا. كاالسم أيضنا الق
 .(ِ)موضع ا١تصدر حىت صار أغلب عليو

حدثت بو على كجهو, كاالسم القصص  اطتربقصص ويقال: 
 .(ّ)بفتحتُت, كقصصت األثر تتبعتو

فيكوف مفهومها اللغوم يدكر حوؿ ا١تتابعة, كاٟتديث ا١تنقوؿ عن 
 آخر, كالركاية. 

 اظتقصود بلقصة اصطلًحا:  -4
ا١تشتمل على ما يهدم إٔب الدين, كيرشد إٔب قيل ىي: ٣تموع الكبلـ 

 .(ْ)اٟتق, كأيمر بطلب النجاة 

                                        
 (.ّٕٓ( الدعوة اإلسبلمية, ألٛتد غلوش, )ُ)
 ( انظر: ٥تتار الصحاح, للرازم, مادة: قص. ِ)
 ( مادة: قص. ِِٕ/( ا١تصباح ا١تنَت, للفيومي, )ّ)
 (. َّّٕ/( مفاتيح الغيب, للرازم, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٓٗ 

عيرفت أبهنا القدرة على ٥تاطبة الناس كتعريفهم ابهلل عرب السَت 
  .(ُ)كاألحداث ا١تاضية ألخذ العربة كالعظة 

كقيل: ىي كبلـ حسن ُب لفظو كمعناه, مشتمل على أحداث حقيقية 
 .(ِ)إٔب الدين كيرشد إٔب ا٠تَتسابقة كمتضمن على ما يهدم 

                                        
 (. ُُٔ( انظر: كسائل الدعوة, لعبد الرحيم ا١تغذكم, )ُ)
 (. ِٖٖ( الدعوة اإلسبلمية, ألٛتد غلوش, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٓ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ سأسلوب اظتثل يف دعوتو عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
ساؽ القرآف الكرًن األمثلة لبياف حقيقة الدين, كلتكوف أسلوابن من 
أساليب الدعوة لؤلنبياء كا١ترسلُت كمن بعدىم إٔب يـو الدين, كىذه األمثاؿ 

عديدة كل منها ْتسب مناسبتها للمدعوين, فتارة يضرهبا القرآف ُب مواضع 
ا فيكوف ا١تثل دعوة لو لًتؾ عناده كالرجوع إٔب  يكوف ا١تدعو ٥تالفنا معاندن
ا فيكوف ا١تثل تقريرنا للحقيقة الظاىرة ,  اٟتق , كاترة يكوف ا١تدعو جاحدن

 كاترة يكوف ا١تثل ردنا مفحمنا ألدلة كاىية كىكذا. 
لداعية أبساسيات الدعوة من معرفة هللا تعأب كىو خَت طريقة لتبصرة ا

, كاإلٯتاف بو عن اقتناع كامل كيقُت دقيق, كتعُت الداعية على تنوع 
األساليب كاختبلفها كمناسبتها ٟتاؿ ا١تدعوين, ك٢تذه األمثلة شواىد كثَتة 

ا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىمً  عيوا لىوي ُب كتاب هللا كمن ذلك قولو تعأب: }َيى أىيػُّهى
ابن كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإف يىٍسليبػٍهيمي  ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكًف هللا لىن ٮتىٍليقيوا ذيابى

ئنا الَّ يىٍستىنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوب{ يػٍ بي شى  .(ُ)الذُّابى

                                        
 (.ّٕ( سورة اٟتج, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُُٓ 

لذين خلوا للعلماء كالدعاة ُب ا بلمث بن ٛتيد عبد هللاالشيخ كيضرب 
كإف الواجب "من قبل من سلف األمة الصاّب رضواف هللا عليهم فيقوؿ: 

خصوصنا العلماء منهم, ككالة األمور أف يبثوا الدعوة  ,على أىل اإلسبلـ
للدين, كينشركا ٤تاسنو لنشئهم لَتغبوىم فيو, كيرشدكا األمة ألحكامو 

فبينوا لؤلمم  كحكمو, كما فعل أكائلهم األماجد, فإهنم قاموا ابلدعوة
ٝتاحتو, شارحُت ٢تم حكمو, موضحُت ٢تم مااَيه, كبذلك امتد سلطاهنم, 
كاتسعت ٦تالكهم كأخضعوا من سواىم لتعاليمو, كلكن ما لبث أبناؤىم أف 

, فتفرقت فا٨ترفوا, ك٘تاقوا بعدما اجتمعوا, كاشتبو اٟتق عليهم ابلباطلحرفوا 
 .(ُ)"باينُت ُب مقاصدىمهبم السبل, كأصبحوا متفرقُت ُب آرائهم, مت

بسلف األمة الصاّب الذين  بللنا مث بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  ضرب
قضوا ابٟتق كبو كانوا يعدلوف, فطبقوا معآب الشرع كساركا على هنج هللا 

فسادكا الدنيا كفازكا ُب اآلخرة, كحرٌم بكل داعية  بلا١تستقيم كما بدلوا تبدي
بسنتهم كإال القى ُب دعوتو ا١تتاعب, كمسلم أف يسَت على هنجهم, كيسنت 

 كٓب يظفر منها ابلفوز. 

                                        
 (. ُْٓ-ُْْبن ٛتيد, رسالة كماؿ الشريعة كمشو٢تا, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ سأسلوب القصة يف دعوتو عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
إف القصة تعترب من أ٧تح األساليب للدعوة إٔب توحيد هللا كإخبلص 

ؾ العمل لو, كاإلٯتاف ابليـو اآلخر, كبياف حسن التوحيد ككجوبو, كقبح الشر 
كأف سبب ا٢تبلؾ كحبوط األعماؿ ُب الدنيا كاآلخرة, كىي عربة من عرب 

, كُب مقاـ التوحيد كالقياـ ابلعبودية ا١تؤمنُت ُب ٚتيع مقامات الدين: ُب
مقامات الدعوة كالصرب كالثبات ُب احملن كالنوائب, كفيها من الفوائد 

ىو أخذ  الفقهية, كاألحكاـ الشرعية إذ أف ا١تقصود األعظم من القصص
يٍكٕب األىٍلبىاًب مىا   العربة كالعظة كما قاؿ تعأب: }لىقىٍد كىافى ُب قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه ألًٌ
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلَّ شىٍيءو كىىيدلن  ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍُتى يىدى كىافى حى

كىرىٍٛتىةن لًٌقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى{
(ُ). 

السنة دعوة إٔب اٟتق, كىداية إٔب مواطن ا٠تَتات, ففي قصص القرآف ك 
, قاؿ تعأب: }٨تىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص ٔتىا وس كتقوًن ٢تاكإقامة للنف

أىٍكحىيػٍنىا إًلىٍيكى ىىذىا اٍلقيٍرآفى كىًإف كينتى ًمن قػىٍبلًًو لىًمنى اٍلغىافًًلُتى{
(ِ). 

                                        
 (. ُُُ( سورة يوسف, اآلية )ُ)
 (. ّآلية )( سورة يوسف, اِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٓ 

رة يوسف فيها عربة عظيمة سو "بن ٛتيد:  عبد هللايقوؿ الشيخ 
يكوف مستقيمنا  أف الالقرآف ينبغي أك للدعاة إٔب هللا فالداعية كما دؿ عليو 

ُب نفسو , ٤تسننا ُب نفسو, مؤدَين ١تا أكجب هللا عليو حىت تقبل دعوتو, أال 
ترل أف يوسف ١تا كاف ُب السجن كجاءه الرجبلف يسأالنو عن الرؤَي قاال 

ُت كلوال ذلك ٓب أيتياه, فالسبب جعل ىذين الرجبلف لو: إان نراؾ من احملسن
أيتياف إٔب يوسف ىو ما كاف عليو من اإلحساف كالتقول كالصبلح دؿ على 
أف الداعية ينبغي أف يكوف كذلك كإذا ٓب يكن كذلك ال تقبل دعوتو, ٍب إف 
يوسف عليو السبلـ اغتنم الفرصة كٓب ٮترب٫تا عن سؤا٢تما بل قاؿ: }قىاؿى الى 

ٍتًيكيمىا ذىًلكيمىا ٦تَّا عىلَّمىًٍت أيىٍ  ـه تػيٍرزىقىانًًو ًإالَّ نػىبٍَّأتيكيمىا بًتىٍأًكيًلًو قػىٍبلى أىف أيى تًيكيمىا طىعىا
اًفريكفى{ رىيبًٌ ًإيٌنً تػىرىٍكتي ًملَّةى قػىٍوـو الَّ يػيٍؤًمنيوفى اًبهلل كىىيم اًبآلًخرىًة ىيٍم كى

(ُ). 
بدأ بدعوهتما كإرشاد٫تا إٔب ا٠تَت  ؛إان نراؾ من احملسنُت :فلما قاال لو

ًئي ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىقى  قبل أف ٬تيبهما عن سؤا٢تما فقاؿ: }كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آآبى
نىا كىعىلىى  كىيػىٍعقيوبى مىا كىافى لىنىا أىف نٍُّشرًؾى اًبهلل ًمن شىٍيءو ذىًلكى ًمن فىٍضًل هللا عىلىيػٍ

به مُّتػىفىرًٌقيوفى  النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاسً  ٍجًن أىأىٍرابى الى يىٍشكيريكفى, َيى صىاًحيبًى السًٌ
تيميوىىا أىنتيٍم  يػٍره أىـً اَّللَّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري مىا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكنًًو ًإالَّ أىٍٝتىاء ٝتىَّيػٍ خى

                                        
 (. ّٔ( سورة يوسف, اآلية )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٓ 

ؤيكيم مَّا أىناىؿى اَّللَّي هًبىا ًمن سيٍلطىافو ًإًف اٍٟتيٍكمي ًإالَّ  هي  كىآآبى َّلًلًٌ أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإَيَّ
 .(ُ)ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى{

استفدان من ىذا أف الداعية يكوف صاٟتنا ُب نفسو حىت تقبل  :أكالن  
هللا دعوتو, اثنينا: أنو يدعو الناس إٔب ا٠تَت كأيمرىم إٔب التوحيد كعبادة 

كحده ال شريك, كيبلحظ ا١تشاكل اليت عليها ىذا الشخص كما كاف ىدم 
, ٍب ١تا دعاىم إٔب التوحيد كأخربىم أف ما يعبدكف من دكف هللا رسوؿ هللا 

ليس بشيء كأف العبادة اٟتقيقة ال تصلح إال هلل أجاهبما عن سؤا٢تما فقاؿ: 
ا فػىيى  ٍجًن أىمَّا أىحىديكيمى ٍسًقي رىبَّوي ٜتىٍرنا كىأىمَّا اآلخىري فػىييٍصلىبي }َيى صىاًحيبًى السًٌ

ىكذا شأف  (ِ)فػىتىٍأكيلي الطَّيػٍري ًمن رٍَّأًسًو قيًضيى األىٍمري الًَّذم ًفيًو تىٍستػىٍفًتيىاًف{
 .(ّ)"القرآف فيو نور كىدل للعا١تُت

بن ٛتيد يذكر الدعاة أب٫تية تدرجهم ُب الدعوة من  عبد هللافالشيخ 
توحيد هللا, كمن ٍب مبلحظة ما ىم عليو من ا١تعاصي دعوة الناس إٔب 

كا١تنكرات فيعاٞتها ْتكمة كحصافة, لقد استفاد ٝتاحتو من استعراضو 

                                        
 (. َْ-ّٖ( سورة يوسف, اآلَيت )ُ)
 (. ُْ( سورة يوسف, اآلية )ِ)
 مفرغ من قبل الباحث.  .(, الوجو األكؿُِٓبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( ٤تاضرة مسجلة للشيخ ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٓ 

ٞتوانب الدعوة ُب سورة يوسف التأكيد على ا١تنهج القوًن ُب الدعوة إٔب 
 . عليهم الصبلة كالسبلـسنن ا١ترسلُت  اتباع

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٔ 

 اظتبحث السابع
 حسن الصلة بوالة اسأمر

 
 التمهيِ

, جعلها الشرع ٢تم متناسبة م مكانة علية كمنالة رفيعة جليةألوا األمر ٢ت
مع علو كظيفتهم, كقيامهم على مصاّب ا١تسلمُت, لذا كاف الناس مفطورين 
على تعظيمهم كاحًتامهم كىيبتهم كتقديرىم, ٢تم من اٟتقوؽ كالواجبات 

هللا بطاعة الوالة, كقرف  كعليهم مثلها صيانة للنفوس كحفظنا للدين, كقد أمر
بطاعتهم, كجيعلت ا١تناصحة ٢تم من الدين, كمن  طاعتو كطاعة رسولو 

فضل هللا تعأب على أىل ىذه الببلد ا١تباركة أف جعل عليهم أئمةن من أىل 
عبد الرب كا٠تَت أي٘تركف اب١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر, كىو ما حرص الشيخ 

, كعدكه أسلوابن الرابنُت على االستفادة منو لماءبن ٛتيد كإخوانو من الع هللا
من أساليب الدعوة إٔب هللا, كاالىتماـ ابلتواصل كالًتابط بُت القيادة 
اٟتكمية كالعلماء ُب سبيل خدمة الدعوة إٔب هللا كإزالة ا١تنكرات كا١تعاصي 

بن ٛتيد  عبد هللادكف مداىنة أك تالف, كىو ما سأشَت إٔب استفادة الشيخ 
 األسلوب كتفعيلو. من ىذا 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٕٓ 

 اظتطلب اسأول
عبِ أمهية الصلة بوالة اسأمر يف مسَتة الِعوة إىل هللا عنِ الشيخ 

 بن زتيِ هللا
 

بن ٛتيد مع كالة األمر  عبد هللاتقدـ بنا اٟتديث عن منهج الشيخ 
كقيامو ْتقوقهم ٦تا أكسبو ثقتهم كتعاكهنم فيما فيو خَت اإلسبلـ كمنفعة 

إٔب هللا ْتاجة إٔب مساندة السلطة كالقوة؛ ألف اجتماع  ا١تسلمُت , فالدعوة
الدعوة كالسلطة ُب ركب كاحد ىو فتحه عظيم ٢تا, كابب مهم من أبواب 

 نشر ا٠تَت كالعلم بُت الناس.
كالدعوة إٔب هللا كاألمر " :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا

ق كتنفيذ العقوابت اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ال يتم ذلك كلو إال بتطبي
آف, كذلك كاجب على كالة ال ياع ابلقر  الشرعية , فإف هللا ياع ابلسلطاف ما

كال ٬توز ٢تم , كذلك ابلعقوابت على ترؾ الواجبات كفعل احملرمات, األمور
, ألهنا من شرع هللا, كتعطيلها يؤدم إٔب سخط هللا كما التهاكف ُب تنفيذىا

يمت اٟتدكد ظهرت طاعة هللا, كنقصت يؤدم إٔب فساد اجملتمع, فإذا أق
 .(ُ)"معصيتو, كحصل ا٠تَت كالنصر كالتمكُت

                                        
ـ, البن تيمية, )ُ)  (. ِْ( اٟتسبة ُب اإلسبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٖٓ 

بن ٛتيد ُب بيانو لقوؿ هللا تعأب: }لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا  عبد هللايقوؿ الشيخ 
ناىٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىناىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًمياىافى لًيػىقيوـى النَّاسي اًبٍلًقٍسًط كىأى 

اٟتٍىًديدى ًفيًو أبىٍسه شىًديده كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلىمى اَّللَّي مىن يىنصيريهي كىريسيلىوي اًبٍلغىٍيًب ًإفَّ 
, كٓب يقل إف هللا غفور رحيم؛ ألف قاؿ إف هللا قومه عايا": (ُ)اَّللَّى قىًومّّ عىاًياه{

إذا ٓب تنفع فيو ا١توعظة  ا١تقاـ مقاـ قوة كال بد من الضرب على يد ا١تدعو
كالدعوة, البد من إجباره كمنعو من تعاطي ىذا اإلجراـ, ىذا ىو معٌت اآلية 
كىذا يكوف عند السلطاف, كالشريعة ٓب أتمران ابلسمع كالطاعة إال من أجل 
قوة السلطاف ُب ىذه اآلية, فبل بد من سلطة كما قاؿ تعأب: }كىقيل رَّبًٌ 

ٍدؽو كىأىٍخرًٍجًٍت ٥تيٍرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىل ٕبًٌ ًمن لَّدينكى سيٍلطىاانن أىٍدًخٍلًٍت ميٍدخىلى صً 
 .(ّ)"فبل بد من سلطاف (ِ)نًَّصَتنا{ 

بن ٛتيد أ٫تية كالة األمور ُب اٟتفاظ على حوزة  عبد هللاكيبُت الشيخ 
الدين كا١تلك أخواف, ال يستغٍت أحد٫تا عن اآلخر, "الدين فيقوؿ: 

, كقواعده الذم ينبٍت عليو, كا١تلك ينفذ أكامر اإلسبلـ: أيسيس ا١تلك
اإلسبلـ, ك٭تميو ٦تن أراد ىدـ بنيانو, فإذا ذىب اإلسبلـ أك ضعف, ذىب 

                                        
 (. ِٓ( سورة اٟتديد, اآلية )ُ)
 (. َٖ( سورة اإلسراء, اآلية )ِ)
 ( الوجو األكؿ, مفرغ من قبل الباحث.ُُبن ٛتيد, شريط رقم ) عبد هللا( شرح فتح اجمليد, للشيخ ّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٗ 

 .(ُ)"ا١تلك أك ضعف على قدر ضعف اإلسبلـ
بُت قوة اإلسبلـ كعاة أىلو كبُت قوة  بن ٛتيد عبد هللاالشيخ  ربط

 ت, فإذا ازدىر ا١تلك كنعما١تلك كرفعة بنيانو إذ ال غٌت ألحد٫تا عن اآلخر
الرعية ابلعدؿ, انعكس ذلك على كاقع الدعوة إٔب هللا فانتشرت ا١تساجد 

, كعمارة دنياىا ابلطاعة, كإذا عجات أقبلت األمة على تعلم أمور دينهاك 
كأصاهبا الشقاؽ, الدكلة أتثرت الدعوة إٔب هللا كحلت أبرضها الفنت, 

 القى أىلها الويبلت كالنكبات. , كذاقت كابؿ أمرىا ك كاختلفت كلمتها

                                        
 (. ُّْ/ُٓ( الدرر السنية, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٓ 

 اظتطلب الثاين
بن زتيِ من أسلوب الصلة بوالة اسأمر  عبِ هللااستفادة الشيخ 

 وأثرىا يف دعوتو
 

بن ٛتيد أف الردع ابلوازع السلطاين لو أ٫تية ابلغة  عبد هللايرل الشيخ 
فيذ ُب رد ا١تظآب كالقياـ بواجب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر , ألف تن

اٟتدكد كتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ٖتتاج إٔب حكومة تقيم شرع هللا 
كٖتفظ حدكده, لذلك ٓب أيؿ ٝتاحتو جهدنا ُب مكاتبة كالة األمر كمؤازرهتم 

بن  عبد هللاابلقوؿ كالعمل ك٢تذا األسلوب ٣تاالت كاسعة ُب حياة الشيخ 
 ٛتيد كمنها: 

 غتال الِعوة إىل هللا:  -6
بن ٛتيد كما حرص إخوانو من العلماء كالدعاة  عبد هللا حرص الشيخ

على نشر الدعوة إٔب هللا ُب البلداف كا١تدف كا٢تجر السعودية, كٓب يكن خافينا 
أف كالة األمر سعوا بكل الوسائل كاألساليب إٔب نشر تعاليم الدين بُت 

القرف ا١تسلمُت, ك٤تاربة مظاىر اٞتهل كا٠ترافة اليت كانت سائدة ُب منتصف 
بن ٛتيد لوالة األمور  عبد هللاالرابع عشر ا٢تجرم, ككانت مكاتبات الشيخ 

هتدؼ إٔب مايد من التعاكف ا١تثمر بُت العلماء كاألمراء كمبلحظة مواطن 
ا٠تلل كمعاٞتتها أب٧تح كسيلة كأقرب طريق, كمن تلك الرسائل رسالتو إٔب 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٓ 

كيتعُت على كٕب "كفيها:  -طيب هللا ثراه-جبللة ا١تلك عبد العايا آؿ سعود 
أف أيمر النواب أبف يقوموا على من رأكه اتركنا لؤلمر قيامنا  -كفقو هللا-األمر 

ُب ا١تسلمُت, كٯتتازكف  اتمنا كيلاموه الطاعة حىت تظهر طاعة هللا كرسولو 
, كلقد أفلح من أىل اٞتفاء كالغلظة كاإلعراض بذلك عمن خالفهم ُب الدين

 .(ُ)", كخاؼ هللا ُب الناس كٓب ٮتف الناس ُب هللااتو ٤تياه ك٦تمن كاف هلل
 غتال االحتساب:  -4

عبد  كىذا اجملاؿ من أكثر اجملاالت صلة بوالة األمر كحسب الشيخ
منقبة كثرة تواصلو مع كالة األمر ُب ٣تاؿ ٖتقيق كاجب األمر بن ٛتيد  هللا

فل أىل الفساد اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر فقد كاف حصننا منيعنا أماـ جحا
كالعصياف الذين ٭تبوف أف تشيع الفاحشة ُب الذين آمنوا, كيًتبصوف ابألمة 
ليوقعوىا ُب حبائل الرذيلة, كمن بُت تلك اٞتهود رسالتو إٔب أمَت منطقة 

حوؿ األمر ٔتنع االستماع إٔب الغناء كاآلالت  -آنذاؾ-مكة ا١تكرمة 
كقد كجو ٝتاحتو أب٫تية  ,عرب مكربات الصوت إٔب طلوع الفجرا١توسيقية 

لذا نؤمل التفضل ابألمر "اٗتاذ التدابَت الواقية ١تنع مثل ىذه ا١تظاىر كقاؿ: 

                                        
بن ٛتيد إٔب جبللة ا١تلك عبد العايا مقصودىا النصح كالتذكَت بتاريخ  عبد هللاموجو من الشيخ خطاب ( ُ)

 ىػ( نسخة موجودة لدل الباحث.ُّٕٓ/َُ/ِّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٓ 

ٔتنع استعماؿ مكربات الصوت للغناء كالطرب كحفبلت الاكاج مطلقنا, كألف 
 .(ُ)"فيو من التبذير كاإلسراؼ ما ال ينبغي كيرىق كاىل الاكجُت

  غتال الًتىيب والردع السلطاين: -3
كمنها خطابو إٔب رئيس ىيئة األمر اب١تعركؼ إبحدل ا١تناطق حوؿ 
هتاكف البعض كأتخرىم عن أداء الاكاة الشرعية ا١تفركضة ُب كقتها ا١تقرر ك٦تا 

كصلٍت كتابكم حوؿ ما أكضحتموه من أتخر كثَت من الناس عن "جاء فيو: 
م بوجوب دفع الاكاة ا١تستحقة شرعنا,... كاألمل مبلحظة اٞتميع كإخبارى

ا١تبادرة إٔب إخراج الاكاة كمن أتخر أك كابر فأخربكان عنو حىت نبلغ كزارة 
 .(ِ)"الداخلية ألخذىا منو ابلقوة ك٣تازاتو ٔتا يستحق

بن ٛتيد  عبد هللاإٔب غَت ذلك من األمثلة اليت تبُت استفادة الشيخ 
مظاىر  من كسيلة الصلة بوالة األمر كأثرىا اإل٬تايب ُب حفظ اجملتمعات من

 اال٨تبلؿ كالفساد األخبلقي. 

                                        
نسخة موجودة لدل  .ىػ(ُّٔٗ/ٕ/َُبن ٛتيد إٔب أمَت منطقة مكة بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)

 الباحث. 
نسخة  .ىػ(ُّٖٗ/ُُٕ/بن ٛتيد إٔب رئيس ىيئة األمر اب١تعركؼ بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ِ)

  .موجودة لدل الباحث

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

 الفصل الثاين
 بن زتيِ يف الِعوة عبِ هللاوسائل الشيخ 

ا كعشرة مباحث:   كيشمل ٘تهيدن
 التمهيِ ويتضمن: 

 : التعريف بلوسيلة وبيان الفرق بينها وبُت اسأسلوب الأو 
 بن زتيِ  عبِ هللااثنًيا: أمهية الوسائل عنِ الشيخ 

 تاء اظتبحث اسأول: اإلف
 اظتبحث الثاين: اإلمامة  

 اظتبحث الثالث: اطتطابة 
 اظتبحث الرابع: التِريس 
 اظتبحث اطتامس: القضاء 

 اظتبحث السادس: التلليف 
 اظتبحث السابع: اإلنفاق

 اظتبحث الثامن: بذل اصتاه ظتساعِة الناس 
 اظتبحث التاسع: الرسائل والردود 

  وية بظتملكةاظتبحث العاشر: انتسابو للمؤسسات الِع

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٓ 

 الفصل الثاين
 بن زتيِ يف الِعوة عبِ هللاوسائل الشيخ 

 
 التمهيِ

إف استخداـ أحدث الوسائل ُب الدعوة إٔب هللا كاستثمارىا االستثمار 
األمثل,كتنوعها يعد ضركرة اقتضتها ا١تراعاة اٟتكيمة نظرنا لتنوع الناس 

بن  عبد هللاشيخ كاختبلؼ أجناسهم كألسنتهم, كقد تقدـ بنا كيف أف ال
ٛتيد قد اجتهد ُب استخداـ األساليب الدعوية من دعوة ابٟتكمة كا١توعظة 

أحسب -اٟتسنة كاٞتداؿ ابٟتسٌت, كىو كذلك ُب ابب الوسائل الدعوية 
أحسن كأجاد ُب كل الدعوة إٔب هللا هبا عرب ا١تيادين اليت توالىا من  -أنو

ركة ُب الندكات كاحملاضرات, إفتاء, كقضاء, كأتليف, كإلقاء للدركس, كمشا
كقياـ ابإلمامة كا٠تطابة مدة إقامتو ُب مدينة بريدة ٔتنطقة القصيم كاليت 
امتدت ألكثر من عشرين عامنا, خاصة مع تقدـ الامن كظهور الكثَت من 
الوسائل ا١ترئية كا١تسموعة كاليت كاف بعض العلماء مًتددنا ُب قبو٢تا أك التعامل 

بن ٛتيد قد تعامل معها  عبد هللالك ٧تد أف الشيخ معها, بل على نقيض ذ
كفق ميااف شرعي دقيق يقـو على قاعدة ا١تصاّب كا١تفاسد فلم يتوقف ُب 

, بل ساجد حُت كانت اٟتاجة إليها أدعىاستخداـ مكربات الصوت ُب ا١ت

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٓٓ 

كٓب ٬تد حرجنا ُب االستفادة من جهاز ا١تذَيع )الراديو( لنشر ا٠تطب 
 الدينية, كاإلجابة الوافية على أسئلة الناس كاستفساراهتم. كا١تواعظ كالفتاكل

 : التعريف بلوسيلة وبيان الفرق بينها وبُت اسأسلوب الأو 
 التعريف بلوسيلة لغة:  -أ

 .(ُ)ما يتقرب بو إٔب الغَت, كاٞتمع الوسائلالوسيلة لغة:  -6
, لة: ا١تنالة عند ا١تلك, كالدرجةالوسيلة كالواس"قاؿ ابن منظور: 

, تقرب بو إليو, كتوسل بل: عمل عمبلكالقربة. ككسل إٔب هللا تعأب توسي
 .(ِ)"كالواسل: الواجب, كالراغب إٔب هللا تعأب

 التعريف بلوسيلة اصطلًحا:  -4
 . (ّ)"الشيء كيتقرب بو, كٚتعها: كسائلما يتوصل بو إٔب "ىي: 

إٔب طريق األكعية اليت ٖتمل فيها الدعوة ٞتذب اآلخرين "كقيل ىي: 
كمن ىذا  .(ٓ)"ما يتوصل بو إٔب دعوة الناس بطريق شرعي"كقيل ىي:  .(ْ)"ا٠تَت

 يتبُت أف الوسيلة ُب االصطبلح ىي الطريقة ا١توصلة إٔب الدعوة 

                                        
  .( مادة: كسلُْْٕٗ/حاح , للجوىرم, )( الصُ)
  .(, مادة: كسلِٔٗ( القاموس احمليط, للفَتكز آابدم, )ِ)
 (, فصل الواك مع السُت. ِٕٗ( النهاية, البن األثَت, )ّ)
 (.ُْٗ( الدعوة, ٛتد العمار, )ْ)
 (. ُٔ( كسائل الدعوة, عبد الرحيم ا١تغذكم, )ٓ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٓٔ 

 الفرق بينها وبُت اسأسلوب:  -ب
الوسائل ىي كل ما يوصل الدعوة إٔب الناس كيستعُت بو الدعاة إٔب 

األساليب فهي كما مر بنا: الكيفيات كالقوالب هللا على ٨تو صحيح, أما 
كسيلة كمضموهنا كسيلة  بلكاألكعية اليت تعرض فيها الدعوة, فا٠تطب مث

, كاألسلوب ىو الوسيلة تكوف أشياء ٤تسوسة ماديةمباشرة لتبليغ الدعوة, ف
 .(ُ)الكيفية اليت ٯتكن معو االستفادة الصحيحة منها كفق الضوابط الشرعية

ل كاألساليب بعضها يكمل البعض اآلخر بل إف الوسائل كىذه الوسائ
كاقعنا عملينا ُب  ٛتيدبن  عبد هللاتعترب حاملة لؤلساليب كىو ما طبقو الشيخ 

دعوتو فلم يتواف ُب االستفادة من كل األساليب كالوسائل الدعوية ا١تناسبة 
فهو ُب ا١تسجد كا١تدرسة كاحملكمة يلقي الدركس كاحملاضرات كيستخدـ 

فيو, بل  كرب الصوت ُب كقت كاف يعتربه بعض معاصريو أمرنا غَت مرغوبو م
كىو كسيلة من كسائل الدعوة إٔب هللا يتم من  (ِ)كمستنكرنا من قبل البعض

خبللو نشر الكلمة الطيبة كبث ا١تعاين الكرٯتة كاألخبلؽ اٟتسنة عرب 
 الوسائل الدعوية ا١تباحة.

                                        
 (. ّْٓ-ّْٓاٟتوشاين, ) عبد هللال( انظر: منهج ابن تيمية ُب الدعوة, ُ)
بن ٛتيد اٟتكم الشرعي الستخدـا مكربات الصوت, كجعل استخدامو من ا١تصاّب  عبد هللا( بُت الشيخ ِ)

الشرعية كونو كسيلة إليصاؿ ا٠تطب كا١تواعظ كإرشاد الناس كبلوغ الصوت ٢تم, انظر: مقالة حديث العلماء, 
 (.ٗىػ صُّٕٗ/ٕ/ِٕكاتريخ الثبلاثء )( ٗ) عدد الندكة, بن ٛتيد, نشرت بصحيفة عبد هللاللشيخ 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٕٓ 

 بن زتيِ:  ِ هللاعبأمهية الوسائل عنِ الشيخ اثنًيا: 
بن ٛتيد كلعل  عبد هللاللوسائل الدعوية أ٫تية ابلغة ُب دعوة الشيخ 

استفادتو من ىذه الوسائل كتعاملها مع اٟتادث منها ْتكمة كمركنة يدؿ 
داللة كاضحة على بعد نظره, كتفاعلو مع ما ٮتدـ الدعوة إٔب هللا من كسائل 

دريس كالوعظ كالنصح بُت كأساليب كما قيامو ابإلمامة كا٠تطابة كالت
بن ٛتيد  عبد هللاا١تسلمُت عرب ا١تسجد إال دليل كاضح على اىتماـ الشيخ 

بوسائل الدعوة كقدرتو الفائقة على الدعوة هبا, كلعل أبرز ما يبُت ىذا الفهم 
ُب منهج الشيخ رسالتو حوؿ ا١تساجد كأثرىا ُب الدعوة إٔب هللا كفيها: 

أهنا ال ٗتتص هنا تسمى )بيوت هللا( فهي تشعر كيكفيها مياةن كاعتبارنا أ"
, كُب سبيل هللا, معدة لعبادة هللا كنشر العلم. تقاـ هبا أبحد فهي هلل

الصلوات ا٠تمس اليت من مااَيىا اجتماع ا١تسلمُت كمعرفة بعضهم حالة 
بعض....كّتانب ذلك: اإلسبلـ ال ٯتنع أف يكوف ا١تسجد قاعة 

, كهتذب النفس ٘تس عصر اٟتاضر  ا١توضوعات اليتللمحاضرات ُب
كتصفي الركح كٖتل ا١تشكبلت العارضة, كما يكوف إماـ ا١تسجد مشرفنا 
على اٟتالة االجتماعية للمجتمع كما يصيبو من بؤس كفقر كانغماس ُب 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٖٓ 

 . (ُ)"الشهوات ك٨تو ذلك
بن ٛتيد إٔب دكر ا١تساجد كأثرىا ُب الدعوة من  عبد هللاأشار الشيخ 

ا كأ٫تيتها ُب اإلسبلـ, ككيف أف أسبلؼ األمة كعلماءىا قد خبلؿ بياف فضله
, فتكوف رابطة من ركابط االجتماع ادكا منها لبث الدعوة كنشر العلماستف

كاالئتبلؼ بُت ا١تسلمُت, إذنا فا١تسجد هبذا ا١تعٌت ىو القلب النابض, كىو احملرؾ 
و خَت كسيلة , كىر ا١تفاىيم الصحيحة للدين اٟتنيفاألساس ٟتمل الدعوة كنش

 لعبلج ا١تشكبلت كاألمراض اليت قد تصيب ا١تسلمُت كيكوف ألئمة ا١تساجد
 دكر ُب معاٞتتها كالقضاء عليها.

                                        
بن ٛتيد بعنواف: ا١تساجد كأثرىا ُب الدعوة, عقدت برابطة العآب اإلسبلمي ٔتكة ُب  عبد هللا( ندكة مكتوبة للشيخ ُ)

 (. ىػَُّٗ/ُِ/ِْ-َُّٗ/ُُ/ُٔالفًتة من )

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٓٗ 

 اظتبحث اسأول
 اإلفتاء

 
 التمهيِ

ـ  كسيلة اإلفتاء من كسائل الدعوة ا٢تامة؛ ألهنا كسيلة مباشرة لتبليغ أحكا
ي هبذا ا١تعٌت من األ٫تية ٔتكاف, الدين, كٛتل ا١تستفيت على امتثاؿ أكامر الشرع فه

كخطورهتا جسمية, فالعلماء أيتيهم أصناؼ من الناس على تعدد طبقاهتم فتكوف 
فرصة عظيمة ينبغي استغبل٢تا لتعريف الناس أبمور دينهم, كترغيبهم ٔتا عند هللا من 
الثواب اٞتايل, كترىيبهم من ٥تالفة الشرع ا١تطهر إف ىم عصوه, كشخصية كالشيخ 

بن ٛتيد معركفة بسعة علمها كاطبلعها, كتواضعو ك٤تبة الناس لو, كقوة أتثَته  هللا عبد
ُب ا١تستفتُت ال شك أف ٢تا دكرىا الفعاؿ, كأثرىا اٟتميد ُب الناس, يوضح ذلك 
استخدمو لوسيلة اإلفتاء استخدامنا كاسعنا كتعاملو معها ُب ٚتيع ا١تناصب اليت توالىا 

, كفتاكاه عرب برانمج )نور  أك أشرؼ عليها, يشهد لذلك ٣تالسو ُب ا١تسجد اٟترـا
على الدرب( فلم تكن حقيقة الفتول عنده ٣ترد بياف للحكم كتوضيح ١تواطن 
ا٠تبلؼ, بل كاف يستغل الفتاكل لعبلج الكثَت من القضاَي كا١تشكبلت اليت تطرأ 

 .على اجملتمع كيعاٞتها أبسلوب ٘تيا بو

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٓ 

 اظتطلب اسأول
 غة واصطلًحاتعريف اإلفتاء ل
 

 اإلفتاء لغة:  -6
الفتيا كالفتول: اٞتواب عما يشكل من األحكاـ, كيقاؿ: استفتيتو 

 .(ُ)فأفتاين بكذا
ك)استفتاه( ُب مسألة )فأفتاه( كاالسم )الفيتيا( ك)الفتول(. كتفاتوا إليو 

 .(ِ)ارتفعوا إليو ُب الفتول
 شكل.فمدار معاين الفتول لغة تدكر على: اٞتواب على كل ما أ

 اإلفتاء اصطلًحا:  -4
 .(ّ)الفتول ىي: اإلجابة ُب ا١تسألة 

 .(ْ)كقيل ىي: اسم من )أفىت( العآب إذا بُت اٟتكم

                                        
 (. ّّٕ( ا١تفردات , للراغب األصفهاين, )ُ)
 ( مادة: فىت. ُْٗللرازم, ) ( ٥تتار الصحاح,ِ)
 (ُٗٔ( انظر: النهاية, البن األثَت, )ّ)
 (.ِْٔ( انظر: ا١تصباح ا١تنَت, للفيومي, )ْ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُّٓ 

اإلخبار ْتكم هللا تعأب ": كأٚتع التعاريف أف يقاؿ إف الفتول
 .(ُ)"ابجتهاد, عن دليل شرعي, ١تن سأؿ عنو ُب أمر انزؿ

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ عبِ هللاو عنِ الشيخ انتأمهية اإلفتاء ومك

يعتمد على العلم ٔتا يبلغ,  سبحانو كتعأب١تا كاف التبليغ عن هللا 
كالصدؽ فيو,ٓب تصلح مرتبة التبليغ ابلركاية كالفتيا إال ١تن اتصف ابلعلم 

ا ٔتا يبلغ
ن
, , حسن الطريقةو للناس, صادقنا ُب نقلو كركايتوكالصدؽ؛ عا١ت
ا اب١تقاـ ا الرة, عد, صاُب السريمرضٌي السَتة

ن
لذم ىو ُب قولو كفعلو, عا١ت

, فبذلك يناؿ نصر هللا كىداه, فإف منصب الفتيا فيو, يقوؿ اٟتق كيصدع بو
كىيىٍستػىٍفتيونىكى ُب النًٌسىاء قيًل اَّللَّي يػيٍفًتيكيٍم ًفيًهنَّ تواله هللا بنفسو فقاؿ تعأب: }

تىامىى النًٌسىاء الَّبلٌب الى تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا كيًتبى ٢تىينَّ كىمىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم ُب اٍلًكتىاًب ُب يػى 
اًف كىأىف تػىقيوميوٍا لًٍليػىتىامىى  كىتػىٍرغىبيوفى أىف تىنًكحيوىينَّ كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى اٍلوًٍلدى

ٍَتو فىًإفَّ اَّللَّى كىافى بًًو عىًليمنا  .(ِ){اًبٍلًقٍسًط كىمىا تػىٍفعىليواٍ ًمٍن خى
ا كموقوؼ  ا١تفيت عمن ينوب ُب فتواه, كليوقن أنو فليعلم مسؤكؿ غدن

                                        
 (. ُّ( الفتيا كمناىج اإلفتاء, حملمد األشقر, )ُ)
 (. ُِٕ( سورة النساء, اآلية )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٓ 

 .(ُ)بُت يدم هللا
الفتول "بن ٛتيد مبيننا أ٫تية الفتول ُب اإلسبلـ:  عبد هللايقوؿ الشيخ 

شأهنا عظيم, كأمرىا كبَت فإف القوؿ على هللا ببل علم أعظم من الشرؾ؛ ٢تذا  
ول كيتدافعوهنا كل منهم يتقوف الفت رضواف هللا عليهمكاف السلف الصاّب 

أدركت قاؿ: )( ِ)ىيود أف أخاه يكفيو مؤنتها, فعن عبد الرٛتن بن أيب ليل
يسلل أحِىم عن  عشرين ومائة من اسأنصار من أصحاب رسول هللا 

اظتسللة فَتدىا ىذا وىذا إىل ىذا حىت ترجع إىل اسأول وما منهم من 
ٍت عن شيء إال ود أن حيِث حبِيث إال ود أن أخاه كفاه إايه وال يستغ

 .(ّ)(أخاه كفاه الفتيا
رٔتا كردت علي ا١تسألة ٘تنعٍت " :رٛتو هللا يقوؿ ككاف مالك بن أنس 

كهللا ما كبلمك عند  عبد هللافقيل لو: َي أاب  .من الطعاـ كالشراب كالنـو
أف  , قاؿ: فمن أحقحجر, ما تقوؿ شيئنا إال تلقوه منكالناس إال نقر ُب 

                                        
ـ ا١توقعُت, البن القيم, )ُ)  (. ِٕ( انظر: إعبل
يسار األنصارم, كلد لست بقُت من خبلفة عمر, عيرؼ بعلمو كرفعة مكانتو بن  ىليل ( ىو: عبد الرٛتن بن أيبِ)

(. كهتذيب التهذيب, ِٔىػ( ُب كقعة اٞتماجم. انظر: طبقات اٟتفاظ, للسيوطي, )ّٖالعلمية, مات سنة )
 (.ٕٗٓالبن حجر, )

(, كقاؿ عنو ٤تققو: أثر َُُِِ/(, كاٞتامع, البن عبد الرب, )ُْٔ/( انظر: إعبلـ ا١توقعُت, البن القيم, )ّ)
 صحيح. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّّٓ 

, كقاؿ: إين ألفكر ُب مسألة منذ بضع من كاف ىكذا! يكوف ىكذا إال
 .(ُ)"عشر سنة فما اتفق فيها ٕب رأل إٔب اآلف

من أحب أف ٬تيب عن مسألة فليعرض نفسو قبل أف "ككاف يقوؿ: 
٬تيب على اٞتنة كالنار ككيف يكوف خبلصو ُب اآلخرة ٍب ٬تيب, كقد أخرب 

يبكيك أمصيبة  عن رجل دخل على أحد السلف فوجده يبكي فقاؿ: ما
علم لو كظهر دخلت عليك كاراتع لبكائو؟ فقاؿ: ال كلكن استفيت من ال 

, ٍب قاؿ: كلبعض من يفيت ىا ىنا أحق ابٟتبس من ُب اإلسبلـ أمر عظيم
 . (ِ)"السراؽ
فا١تسألة اليت تعرض أليب بكر كعمر رضي هللا عنهما فيجمع ٢تا  

دىم فيها لو عرضت على أحد ا١تهاجرين كاألنصار الستشارهتم كمعرفة ما عن
منا ألجاب عليها بسهولة كبكل بساطة, كأف العلـو بُت عينيو أيخذ منها 

 .(ّ)فإٔب هللا ا١تشتكى ما يشاء كيدع ما يشاء ,
إلفتاء لبياف أ٫تيتو كعظم بن ٛتيد إٔب خطورة ا عبد هللاأشار الشيخ 

فة الشريفة, ألهنا ٔتقتضى الرسالة قائمنا هبذه الوظي , كقد كاف النيب مكانتو

                                        
 (.ّٖٔ( انظر: هتذيب ا١توافقات للشاطيب, حملمد اٞتيااين, )ُ)
( كقاؿ عنو ٤تققو: إسناده ُِِِٓ/, كاٞتامع, البن عبد الرب, )(ُُّ( انظر: تعظيم الفتيا, البن اٞتوزم, )ِ)

 ضعيف. 
 ٔ.ىػ صُّٗٗ/ِٕ/كاتريخ  (َِٕ)عدد  ,( ٣تلة الدعوةّ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٓ 

ى لًلنَّاًس مىا نػيٌاًؿى من أنواع البياف كما قاؿ تعأب: } كىأىناىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىُتًٌ
إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى{

(ُ). 
من ىذا ا١تنطلق أدرؾ السلف رضواف هللا عليهم من الصحابة كالتابعُت 

ها ١تن ال حظ لو من علم أك دليل , ٍب سرد أ٫تية الفتول كخطورة اإلقداـ علي
ٝتاحتو أمثلة من مواقف السلف تدلل على ىذه األ٫تية, خوفنا من االفًتاء على 

, كٖتليل ما حـر هللا, كالقوؿ على هللا بغَت ؛ بتحرًن ما أحل هللاهللا ُب األحكاـ
 علم, كالصحابة كمن بعدىم على جبللة قدرىم, كسعة علمهم كانوا يتشاكركف
ُب كل ما يشكل عليهم كيتدافعوف الفتول كل منهم يود لو أف أخاه كفاه اٞتواب 

٦تن ال علم لو  -فكيف ٔتن ىو دكهنم-عليها هتيبنا من القوؿ على هللا بغَت علم 
 !!.كال دين

كهلل ا١تثل -فا١تفيت موقع )عن هللا تعأب(, كقد ناؿ ا١تفيت من هللا 
ا يفوض إليو ا١تلك التوقيع ُب الرقاع منالة الوزير من ا١تلك, إذ -األعلى

, لك. فهذا ا١تعٌت موجود ُب ا١تفيتا١ترفوعة إليو, ضمن اٟتدكد اليت عينها ا١ت
إذ أف عملو ال يقتصر على ٣ترد نقل معاين النصوص, كإ٪تا يتجاكز ذلك إٔب 
النظر ُب حاؿ ا١تستفيت, كصورة النازلة, فيوقع عليها اٟتكم عند ٖتقيق مناطو 

                                        
 (. ْْة النحل, اآلية )( سور ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٓٓ 

ىذا ابإلضافة إٔب أنو ٬تتهد أحياانن ُب االستنباط. كبذلك يكوف فيها, ك 
 .(ُ)شارعنا من ىذا الوجو

                                        
 (.ّٓٓ( انظر: هتذيب ا١توافقات, دمحم اٞتيااين, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٓٔ 

 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ لوسيلة اإلفتاء يف دعوتو عبِ هللاتطبيق الشيخ 

 
بن ٛتيد أ٫تية الفتول كوسيلة مهمة من كسائل  عبد هللاأدرؾ الشيخ 

اصل مع الناس, كدعوهتم كتذكَتىم الدعوة إٔب هللا إذ هبا يستطيع العآب التو 
٭ترص على عقد ٣تالس  -ٝتاحتو-اب١تهمات كاألصوؿ الشرعية, فكاف 

اإلفتاء ُب ا١تساجد كعلى صعيد مٌت كعرفات ُب أَيـ اٟتج, فكانت تنصب 
على أسئلة الناس  رٛتو هللا٢تم خيمة خاصة ابلفتول ٬تيب فيها الشيخ 

 .(ُ) كاستفساراهتم
عظم أسباب نشر الدعوة اإلسبلمية ُب داخل كال شك أف ىذا من أ 

ا١تملكة كُب خارجها لكثرة الوافدين من أقطار العآب اإلسبلمي كفيهم من 
من البدع كا٠ترافات, أك كقع ُب بعض األمور الشركية ٞتهلو  ءتلبس بشي

ُب توضيح العقيدة  بلابألحكاـ كأمور التوحيد, فيكوف دكر الشيخ متمث
اإلسبلمي, كبياف ا١تخالفات الشرعية, كاألخطاء  الصحيحة كأحكاـ الدين

الشائعة , كالبدع, كاحملداثت, كٖتذير ا١تسلمُت من االختبلؼ كالتفرؽ, 
كدعوهتم إٔب االجتماع ككحدة الصف, كبياف أحكاـ ا١تناسك, ك٤تظورات 

                                        
ـ.  :( لقاء ابلشيخُ)  دمحم السبيل ُب مكتبو اب١تسجد اٟترا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٕٓ 

اإلحراـ, كال ريب أهنا مقاصد جليلة ال ٯتكن الوصوؿ إليها إال عرب كسيلة 
 رٛتو هللاكاف لسماحتو جهد ابرز فيها, كقد ٘تيا منهج الشيخ   اإلفتاء كاليت

 ُب الفتول بعدة أمور منها: 
 اإلفتاء بلِليل الراجح دون التزام بظتذىب:  -6

بن ٛتيد تتلمذ على مشاٮتو ُب الفقو اٟتنبلي, فقرأ  عبد هللاالشيخ 
 حواشيو, كحفظ متونو, كاستوعب مادتو, ٦تا جعلو متبحرنا ُب ا١تذىب

كعيد فقيو ( ُ)اٟتنبلي متخصصنا فيو حىت لقبوه )ْتافظ ا١تذىب كإمامو(
جم من عقلية الشيخ كال من ركحو االجتهادية (ِ)ا١تذىب , إال أف ذلك ٓب ٭تي

من دكاـ النظر كا١تطالعة لكتب ا١تذاىب األخرل, فتكونت لديو ملكة 
تعصب  مناقشة األدلة كاستنباط الدليل كالفتول ٔتا يصح بو الدليل دكف

غاية ُب ٖترم اٟتق كالعناية ابألدلة ُب ترجيح ما  رٛتو هللا١تذىبو, فكاف 
 يوافق اٟتق من مسائل ا٠تبلؼ. 

 التيسَت ورفع اضترج:  -4
بن ٛتيد ُب  عبد هللاكىذا ا١تسلك من أبرز ٝتات منهج الشيخ 

ُب منالة الشيخ كقيامو ابإلفتاء بُت اٟتجاج كا١تعتمرين  -خاصة-الفتول 

                                        
 (. ُٔبن ٛتيد, لصاّب بن ٛتيد, ) عبد هللا( انظر: التحديث كاإلبداع ُب فكر الشيخ ُ)
 (. ُِٓ( انظر: فتح اٞتليل, حملمد التكلة, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٖٓ 

رىم ٬تهل أحكاـ دينو, كرٔتا يقع ُب احملظورات كا١تخالفات عن غَت كأكث
قصد , كىذا يستلـا أف تكوف الفتول على جانب من التيسَت اب١تستفيت ألف 
قصد الشارع ليس إيقاع ا١تشقة ابلناس, كإ٪تا مقصد الشارع بوضع األحكاـ 

, كال يفهم من هرواع التيسَت التااـ الشرع ا١تطكتقرير الشرائع التيسَت كأعظم أن
ذلك أف الشيخ قد يفيت إبابحة ٤تـر أك ٬تيا ٤تظور, أك أيمر بًتؾ كاجب 

, كمن أمثلة ذلك جوابو على سؤاؿ ا يرخص فيما فيو ٥ترج شرعي جائاكإ٪ت
فما داـ أنك تيبت "أحد ا١تستفتُت حوؿ حكم اٞتماع ُب هنار رمضاف فقاؿ: 

لكفارة عتق رقبة فمن ٓب ٬تد إٔب هللا بقي عليك أف تكفر عن ىذا الذنب, كا
فصياـ شهرين متتابعُت, فمن ٓب ٬تد فإطعاـ ستُت مسكيننا. أما الرقبة فيتعذر 
كجودىا ُب ىذه األَيـ, فيتعُت عليك صياـ شهرين متتابعُت أنت كزكجتك 
دكف انقطاع, لكن لو فرضنا أف الاكج ال يستطيع الصياـ فإنو يطعم ستُت 

 .(ُ)"ه حىت أيٌب الشتاءمسكيننا..... كال أبس بتأخَت 
 التفصيل وإعادة السؤال على اظتستفيت:  -3

بن ٛتيد دكف غَته من العلماء  عبد هللاكىذا األسلوب انفرد بو الشيخ 
بل ك٘تيا بو بشهادة الكثَتين ٦تن عاصركه ُب إجابتو على أسئلة اٞتمهور 

يت كبلده فكاف يعيد السؤاؿ مع إعادة لصيغة السؤاؿ كاملة بذكر اسم ا١تستف

                                        
ـ, ) عبد هللااكل الشيخ ( فتُ)  (. ُٗٔبن ٛتيد, كتاب الصو

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٓٗ 

إف ذيكر, كال شك أف ىذا أسلوب يؤثر أتثَتنا ابلغنا ُب نفسية ا١تستفيت يشعره 
 .(ُ) ابىتماـ الشيخ بسؤالو, ك٬تعلو أدعى لئلنصات كاالستماع إبصغاء اتـ

 عِ النظر يف القضااي الفقهية:  -2

بن ٛتيد ابالجتهاد ُب القضاَي الفقهية ا١تعاصرة,  عبد هللاعيرؼ الشيخ 
تخذ من ا١تذاىب األربعة منهاجنا يسَت عليو ُب النظر كالًتجيح بُت فكاف ي

األدلة, مع ٖترم الصواب, كاعتبار ما قوم عليو العمل عند العلماء دكف 
 اتباعتتبع ما شذ من األقواؿ كاآلاثر, ألف ا١تقصود ىو معرفة اٟتق كترؾ 

ة العآب ا٢تول, كمن أمثلة ذلك ما صدر عن أعضاء اجمللس التأسيسي )لرابط
اإلسبلمي( ُب دكرتو الثالثة عشرة ٔتكة ا١تكرمة عدة قرارات من ٚتلتها قرار 

 رٛتو هللايقضي بتوحيد األىلة ُب األقطار ا١تنتسبة إٔب اإلسبلـ, ككاف الشيخ 
حاضرنا فأبدل معارضتو على القرار؛ ألنو ال يتفق مع صحيح األحاديث عن 

حية العقلية فهو ٮتالف ما عليو كالصحابة كالتابعُت, كمن النا الرسوؿ 
علماء اٞتغرافيا , كاستعرض ٝتاحتو فيها أقواؿ العلماء ُب ا١تذاىب األربعة, 
كخلص إٔب أف أقوا٢تم تدؿ على أنو ال يلـا أىل البلدة البعيدة العمل برؤية 
أىل البلد األخرل إذا اختلفت ا١تطالع, كأف الصحابة رضواف هللا عليهم ٓب 

أك يبحثوف عن رؤية األىلة ُب الببلد األخرل, كبذلك جاء يكونوا يكتبوف 

                                        
 ىػ(.ُُّْ/ْٕ/كاتريخ (ّٔٓٗ( جريدة عكاظ, عدد )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٓ 

تقرير أىل االختصاص من حيث الاَيدة كالنقص ُب درجات ارتفاع ا٢تبلؿ 
بن  عبد هللاُب بلد دكف بلد ُب إعجاز علمي, كبرىاف عقلي كقاؿ الشيخ 

حىت كلو كاف اٟتق: أف الرؤية ُب بلد ىي رؤية ٞتميع البلداف, فإنو ": ٛتيد
كن ٖتقيقو مهما أصدرت رابطة العآب اإلسبلمي من قرارات كمهما ال ٯت

كاضح  -كهلل اٟتمد  -أصدر غَتىا من اٞتمعيات اإلسبلمية كلكن اٟتق 
 .(ُ)"جلي

                                        
(, قلت: كىذا ٓٗ-ٕٔبن ٛتيد, رسالة تبياف األدلة ُب إثبات األىلة, ) عبد هللا( انظر: اجملموع ١تؤلفات الشيخ ُ)

ناؿ من حوادث, كيطرأ من كقائع ٬تتهد فيها بن ٛتيد فيما ي عبد هللاا١تنهج األصوٕب ُب النظر عند الشيخ 
العلماء ٓب ٮتتلف فيو سلفنا الصاّب, بل كلهم ٣تتمعوف على لاـك الرجوع إٔب نصوص الوحيُت, كاعتماد القوؿ 
الراجح , كٓب ٯتنعو إقرار اجمللس التأسيسي للرابطة ١تشركع توحيد األىلة بُت الببلد اإلسبلمية كفيو ٚتلة من علماء 

قهائها من إبداء اعًتاض علمي مدعمه ابلنصوص القولية كالعقلية, انقشهم فيو بعلم راسخ, كحجة ابلغة, األمة كف
متوسعنا ُب نقل مذاىب األئمة كأقوا٢تم كالرجوع إٔب كتبهم كقواعدىم, كل ذلك من أجل أف يصل اجملتهد إٔب 

 معرفة طرؽ كدالئل اٟتق كالصواب فيما ناؿ من كقائع كمستجدات. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُْٓ 

 اظتطلب الرابع
 بن زتيِ بوسيلة اإلفتاء عبِ هللاآاثر قيام الشيخ 

 
كبَتة ُب   بن ٛتيد بوسيلة اإلفتاء لفًتة طويلة آاثر عبد هللالقياـ الشيخ 

نفوس ا١تستفتُت ذلك أف اإلفتاء ُب حقيقة أمره ىو دعوة الناس إٔب امتثاؿ 
األكامر, كترؾ النواىي فهو هبذا ا١تعٌت يعد من أبرز مقاصد الدعوة كأىدافها 

بن ٛتيد ُب ىيئة كبار العلماء كعضويتو فيها  عبد هللا, كساىم كجود الشيخ 
, ككاف ألمة, كمعاٞتتها بعناية كبصَتةؿ ابإٔب دراسة الكثَت من القضاَي كالنواز 

بن ٛتيد الدعوية عرب ىذه الوسيلة كاستغبل٢تا ٠تدمة  عبد هللامن آاثر الشيخ 
 مقاصد الدعوة ما يلي: 

تصحيح ا١تفاىيم الشرعية؛ ببياف عقيدة التوحيد كما يضادىا,  -ُ
اآلَيت  , كتفسَتد يقع فيها البعضك٤تاربة البدع كا١تنكرات كا١تعاصي اليت ق

 كبياهنا, كتوضيح األحكاـ الشرعية للناس.
بياف أحكاـ ا١تناسك كاإلحراـ, كتوعية اٟتجاج كا١تعتمرين  -ِ

كإرشادىم ١تا يهم أمر دينهم كدنياىم, كفتح اجملاؿ أماـ السائلُت كا١تخالفُت, 
, كالناكؿ إٔب الناس كاٞتلوس معهم, كمعرفة ما بلكردىم إٔب اٟتق ردنا ٚتي

 من أحداث كتوجيههم بوعظ كإرشاد. لداهنميدكر ُب ب

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٓ 

استعراض القضاَي النازلة ابألمة استعراضنا علمينا , كإ٬تاد اٟتلوؿ  -ّ
ُب تفعيل دكر الفتيا عرب ا١تشاركة  لشرعية ا١تبلئمة للعصر, كاإلسهاـكالبدائل ا

 الفعالة ُب برانمج نور على الدرب كالربامج الدينية ا١تختلفة. 

علمية للفتاكل الشرعية, تغلق الباب أماـ إ٬تاد مرجعية  -ْ
, ٢تا القبوؿ بُت الناس, ا١تتطاكلُت على األحكاـ الشرعية ا١تتساىلُت أك

كالدعم من قبل كالة األمر ٖتافظ على مكانة الفتول, كيكوف ٢تا دكر ابرز 
 ُب الدعوة. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٓ 

 اظتبحث الثاين
 اإلمامة

 
 التمهيِ
, الدعوة إٔب هللا كنشر الدينخدمة إماـ ا١تسجد منوط بو دكر كبَت ُب 

كتبيُت أحكاـ الصبلة كسائر الفركض كالعبادات على الوجو الصحيح, 
فكانت عناية اإلسبلـ أبمر اإلمامة ١تا ٢تا من آاثر كثَتة, كجهود عظيمة 
يبذ٢تا األئمة من خبلؿ قيامهم هبذه الوظيفة, كالتسابق ُب منفعة ا١تسلمُت 

بن ٛتيد ككسائلها  عبد هللامل ُب دعوة الشيخ عرب ىذا ا١تنصب اٞتليل, كا١تتأ
يلحظ اىتماـ الشيخ هبذا ا١تنصب العظيم, كىو ما سأبُت جوانب منو فيما 

 يلي:

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْْٓ 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللامفهوم اإلمامة وأمهيتها يف الِعوة عنِ الشيخ 

 
يقصد ابإلمامة إذا أـ القـو ُب الصبلة يـؤ مثل مفهوم اإلمامة:  -6

 .(ُ)رد )إمامة( كأًب بو أم اقتدلرد ي
كاإلمامة: مصدر أ٦تت الرجل أم: جعلتو أمامي, أم: قدامي؛ ٍب  

جعلت عبارة عن رَيسة عامة تتضمن حفظ مصاّب العباد ُب الدارين, 
, أم أحسن إمامة . فيكوف ا١تقصود ابإلمامة ىنا: (ِ)يقاؿ: ىذا أًن منو كأـك

 إمامة ا١تصلُت ُب ا١تسجد. 
 : أمهيتها -4
اإلمامة شأهنا عظيم ُب اإلسبلـ, كلست أقصد هبا ىنا اإلمامة  

العظمى؛ ألنو ىذا ليس ٣تا٢تا, ككاف العلماء كالوالة ىم الذين يتصدركف 
الناس للقياـ هبا, لذلك عٍت كالة األمور ُب ىذه الببلد ا١تباركة بتولية األكفاء 

م علمينا كعملينا, من العلماء كالدعاة ٢تذا ا١تقاـ حىت يستفيد الناس منه
فيسا٫توا ُب حل ا١تشكبلت االجتماعية, فا١تساجد أىم كسيلة, كأسلم 

                                        
ـ. ِٔنظر: ٥تتار الصحاح, للرازم, )( اُ)  ( مادة: أ
 (. ُٖٔ( انظر: معجم الكليات, للكفوم, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٓٓ 

مكاف النطبلؽ العلماء كالدعاة لتبليغ الدين للناس, كتعليمهم كتفقيههم , 
فبدأ إبنشائو ٟتظة كصولو إٔب  لذا كاف للمسجد دكر كبَت ُب زمن النيب 
يتخذ اإلمامة كسيلة إٔب الدعوة إٔب ا١تدينة, فاإلماـ داع إٔب هللا ُب مسجده, 

ونو قدكة هللا, كيستخدـ الوسائل ا١تفيدة ُب توجيهو كنصحو, إضافة إٔب ك
, فا١تسجد هبذا االعتبار ىو موطن مهم من مواطن حسنة ُب أقوالو كأفعالو

بن ٛتيد يسعى بكل جهده إٔب تفعيل  عبد هللاالدعوة, كىو ما جعل الشيخ 
كالة األمور لًتميمها كإصبلح ما هتدـ منها, دكر ا١تسجد كالسعي لدل 

 .(ُ) كٗتصيص بيوت كأكقاؼ لؤلئمة كا١تؤذنُت كصرؼ مرتبات شهرية ٢تم

                                        
 (. َٔ( ٣تلة الدارة, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٓٔ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ لوسيلة اإلمامة يف الِعوة عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
اإلمامة كما أهنا تعٍت تقدـ ا١تصلُت ُب الصبلة, فهي كذلك تعٍت تبعنا 

كإرشادىم كتفقد أحوا٢تم, كالقياـ بواجب األمر اب١تعركؼ كالنهي لذلك تعليمهم 
عن ا١تنكر, كالنصح كالتذكَت, كتوجيههم ١تا فيو صبلح دينهم كخَت دنياىم, لذا  
كاف من أىم الضماانت لتحقيق رسالة ا١تسجد أف يتؤب العلماء كالدعاة القياـ 

كما يقاـ فيو من اٟتلقات  هبذه الوظيفة, كلو ٓب يكن ُب ا١تسجد إال إقامة الصبلة
لكاف ذلك أمرنا عظيمنا, كيف كالصبلة ىي ركن من أركاف اإلسبلـ كعمود 

إٔب  الالدين, كأعظم شعائر اإلسبلـ الطاىرة, فا١تساجد ُب العهود السابقة كصو 
بن ٛتيد ىي منطلق العلماء كطبلب العلم, كىي اٞتامعة  عبد هللاعهد الشيخ 

إٔب معايشهم, كمنها يستقوف علـو دينهم, لذلك الكربل فمنها يصدر الناس 
حرص على العناية بشأهنا كأحسن استغبل٢تا فهو أينما حل ُب بلد كاف ا١ترجع 
للمكاف الذم ٭تل فيو ُب الدرس كاإلفتاء كاالستشارات كالتوسط ُب أمور ا٠تَت, 
فهو مهتم أبمور ا١تسلمُت, كانصب نفسو كعلمو كجاىو ٠تدمة اإلسبلـ 

 .(ُ) كا١تسلمُت

                                        
ـ, )ُ)  ( بتصرؼ. ُّْْ/( علماء ٧تد, للبسا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٕٓ 

كإضافة إٔب قيامو ابإلمامة ُب ا١تساجد كاف يعقد هبا الدركس 
كاحملاضرات كاٟتلقات العلمية ليتعلم فيها الناس أصوؿ الدين كفركعو 
كأحكامو, ُب العقيدة كاألحكاـ كالتفسَت كاٟتديث كاللغة كسائر العلـو 

كسائلها  الشرعية, كىذه ا١تناشط من أىم ٣تاالت الدعوة إٔب هللا, كمن أعظم
فهي الطريقة األسلم ُب نشر الدين بُت ا١تسلمُت, كىي كذلك طريقة تربوية 
مفيدة ُب تنشئة الشباب على ٤تبة العلم كتعلقهم اب١تساجد, كٓب ينقطع دكره 
بل استمر على هنجو ىذا حىت بعد كصولو إٔب اٟتـر ا١تكي كمن أبرز جهوده 

ابلتدريس كالوعظ كاإلرشاد,  ُب ا١تسجد اٟتراـ تكليفو لبعض أئمتو ابلقياـ
 .(ُ) كتعيُت األكفاء للقياـ هبذه الوظيفة

                                        
 ( ْٔٗ/( انظر: ا١تبتدأ كا٠ترب, لصاّب السيف, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٖٓ 

 اظتطلب الثالث
 ستغلل وسيلة اإلمامة يف الِعوةللِعاة ب عبِ هللاحث الشيخ 

 
ا١تساجد من أىم ميادين الدعوة, فليست مهمة اإلماـ اإلمامة ُب 

أمثل ٢تذا  الالصلوات فقط, بل مسؤكليتو تتعدل ىذه ا١تهمة لتشمل استغبل
ا١تيداف الدعوم لنفع الناس كتوجيههم كتعليمهم, ككسائل الدعوة اليت ٯتكن 

ل ما سبق ذكره من سو -لئلماـ استخدامها كثَتة منها على سبيل ا١تثاؿ 
الصحيفة اٟتائطية أسبوعية أك شهرية تعلق ُب مؤخرة  -الوعظ كالتدريس

 ٭تتاجها الناس, من ا١تسجد, توضع فيها الفتاكل كا١توضوعات القصَتة اليت
أك شرح ٟتديث أك كلمة مفيدة ىادفة, أك حكمة مناسبة,  آية تفسَت

 .(ُ) ْتسب ما يراه إماـ ا١تسجد
بن ٛتيد بوسيلة اإلمامة كدكرىا الفعاؿ  عبد هللاكاىتمامنا من الشيخ 

كاإل٬تايب ُب الدعوة, فقد حث أئمة ا١تساجد ُب ا١تدف كالقرل على استغبلؿ 
وة إٔب هللا, كمن ذلك رسالتو إليهم بشأف تعليم ا١تأمومُت بعض إمامتهم للدع

األحكاـ الشرعية, كتدريسهم بعض ا١تتوف ُب العقيدة ك٦تا جاء فيها: 
كيتعُت على كل إماـ مسجد أف يعلم ٚتاعتو ٥تتصر األصوؿ الثبلثة, كال "

                                        
 ( بتصرؼ. ْٓالرمياف, ) عبد هللا( انظر: اتريخ مساجد بريدة, لُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٓٗ 

يعذر أحد بًتكو ىذا, ٍب إف ا١تسلمُت قد عاموا على االستسقاء..... نرجو 
 .(ُ)"هللا أف يغيث الببلد كالعباد, كأف ال يؤاخذان بسيئات أعمالنا

من ا١تتعُت على كل إماـ مسجد  بن ٛتيد عبد هللافقد جعل الشيخ  
أف يهتم بتعليم الناس أمور العقيدة كٓب يذكر مطوالت أك شركح ٖتتاج إٔب 
جهد ككقت طويل كإ٪تا حددىا ٔتختصر األصوؿ لعظم مضمونو, كأ٫تية 

, كأف يذكر ا١تسلمُت ٔتوعد االستسقاء حىت تتهيأ النفوس للتوبة شأنو
 كالرجوع إٔب هللا. 

                                        
ىػ( مصدره: د. ُُّٔ/ُُ/ِّبن ٛتيد إٔب أىإب منطقة سدير, بتاريخ ) عبد هللا( خطاب موجو من الشيخ ُ)

 .نسخة موجودة لدل الباحث. صاّب بن ٛتيد

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٓٓ 

 اظتبحث الثالث
 اطتطابة

 
 التمهيِ

أعٍت اب٠تطابة ىنا: خطب اٞتمعة كالعيدين كخطبة االستسقاء, كال 
ريب أهنا من شعائر الدين؛ ألف القوؿ ابللساف لو كقع ُب القلوب, كأتثَت 

, فالدعوة عرب كسيلة ا٠تطابة تستدعي كجود خطباء حسن ُب نفس السامع
جو كأكمل على أىلية اتمة, تنشر مبادئ اإلسبلـ كتعاليمو على أحسن ك 

, كالتوجو إٔب اٞتمهور ال تتكرر إال ُب خطب حاؿ؛ فإف ٥تاطبة اٟتشود
اٞتمع, كُب العيدين, كعلى صعيد عرفات ُب شهر اٟتج, فهي منرب من 

بن ٛتيد إٔب استغبللو  عبد هللا, كىو ما دعا الشيخ منابر التوجيو كاإلرشاد
ُب دعوتو كحث الدعاة على العناية هبا, كلعلي أف أبُت جوانب من ذلك 

 بن ٛتيد من خبلؿ ما يلي:  عبد هللااالستغبلؿ ٢تذه الوسيلة ُب دعوة الشيخ 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٓ 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللاأمهية اطتطابة ودورىا عنِ الشيخ 

 
بن ٛتيد ا٠تطابة  عبد هللاالدعوة إٔب هللا تعأب عند الشيخ من كسائل 

فقد اعتٌت هبا اعتناء عظيمنا, كطبقها كاقعنا عملينا من خبلؿ قيامو هبا فًتة 
بقائو ُب مدينة اجملمعة ٔتنطقة سدير, كُب مدينة بريدة كىو آخر عهده هبذه 

راـ كاستمر هبا الوسيلة إذ تؤب بعد ذلك رائسة اإلشراؼ الديٍت اب١تسجد اٟت
إٔب كفاتو, كىذه الفًتة امتدت ألكثر من ثبلثُت سنة , كا١توجود لدينا من 

كانعداـ كسائل التسجيل,  ا١تصادر ال يفي بتلك ا١تدة نظرنا لطوؿ العهد,
بن ٛتيد ٓب يكن يكتب ٚتيع خطبو كىو  عبد هللاإضافة إٔب أف الشيخ 

 ا١تعركؼ بقوة حفظو, كسعة علمو كاطبلعو.
مسؤكلية عظمى كمنرب من منابر التوجيو كالدعوة,  -إذف-ابة فا٠تط

كإحياء السنن, كقمع البدع كقوؿ اٟتق, كإرشاد اٞتاىل, كإذا أسيء 
 بلأتىي بلاستخدامها, أك كاف القائم هبا ال يعلم حجم خطورهتا أك ليس مؤى

علمينا مناسبنا كانت كسيلة من كسائل تنفَت الناس كإنكارىم؛ ألف ٙترة 
ة ىي دعوة الناس إٔب اٟتق كال تكوف كذلك إال إذا ملك ا٠تطيب ا٠تطب

ليهم ُب دعوهتم إٔب ما فيو أفئدة ا١تستمعُت ابلرغبة كالرىبة, كاستطاع التأثَت ع
, كتذكَتىم أبصوؿ اإلٯتاف الكلية كالدعوة إٔب هللا, كيذكرىم بشكر فوزىم

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِٓٓ 

بغي على النعم, كال شك أف ىذه ا١تقاصد من أكلوَيت ا٠تطبة ك٦تا ين
 ا٠تطباء العناية بو.

يد اب٠تطابة بن ٛت عبد هللاكمن الشواىد العملية على اىتماـ الشيخ 
و أصوؿ ا٠تطابة, كتشجيعهم على التدرب عليها, فكاف عنايتو بتعليم أبنائ

أيمر أحدىم أف يقف على مرتفع حولو, كمن ٍب يلقى ما حفظو على ىيئة 
ْتضور بعض ا١تعارؼ  خطبو يكوف ذلك بُت يديو كقد يطلب ذلك

 .(ُ)كا٠تواص من جلسائو

                                        
 (.ِٓ( انظر: اإلبداع كالتحديث, لصاّب بن ٛتيد, )ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّٓٓ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ عبِ هللاوية طتطب الشيخ اظتضامُت الِع

 
كانت ا٠تطب اليت يلقيها ا١تشايخ ُب ذلك الوقت تقليدية يلقوهنا 

فهو كفيف البصر  رٛتو هللاحفظنا أك كتابة, فالكتابة متعذرة ابلنسبة للشيخ 
لى ا١تصادر القدٯتة كخطب الشيخ دمحم بن عبد , فكاف أكؿ عهده يعتمد ع

الوىاب كغَته, كلكن ما أف بدأت الكتب تنتشر حىت أصبح يستفيد منها 
 .كيستغلها ُب ٖتديث األسلوب ا١تتبع ُب خطبو

بن ٛتيد ُب ا٠تطب فهي غالبنا ما  عبد هللاأما موضوعات الشيخ  
ناعة كترؾ التواكل تتناكؿ مواضيع هتم ا١تستمعُت كاٟتث على الاراعة كالص

كاإلقباؿ على العمل, كاٟتث على التعليم كتوجيو ا١تعلمُت, فكاف ذلك نوعنا 
, فهذه النقلة ُب فكره ٓب بن ٛتيد عبد هللاُب منهج الشيخ  من أنواع التجديد

ٖتدث ُب اجملتمع الذم يعيش فيو صدمة أك نفرة, فهو ٖتديث ركعي فيو 
ف حيث  , كىو ما كالناس كعدـ نفورىمرص على إقباؿ اطبيعة اجملتمع, كاٟت

, فيصلى الناس ُب األسواؽ كا١تمرات كالشوارع كاف ا١تسجد ٯتتلئ اب١تصلُت
احمليطة كاحملاذية اب١تسجد, كساىم إدخاؿ جهاز )ا١تيكرفوف( كموقف الشيخ 
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 ْٓٓ 

بن ٛتيد اجمليا لو ُب زَيدة التواصل بُت اإلماـ كا١تصلُت كبلوغ  عبد هللا
 .(ُ)لة الصوت ٢تم بكل سهو 

بن ٛتيد ُب خطبو ىو التجديد بقدر  عبد هللاكلقد كاف منهج الشيخ 
ا١تتاح ١تا ُب التجديد من تشويق للسامعُت, كإاثرة لنشاطهم فإف اٞتدة تكسب 

, ك٬تعل ةالفكرة طبلكة, كتعطيها ركنقنا كهبجة, كالتغيَت يدفع عن النفس السآم
لصفات التجديد عرب اإلكثار  نشاطها دائمنا مستمرنا, فيصبح ا٠تطاب مكتسبنا

, كمن اٞتدة أف ينوع بيهات البديعة اليت توقظ األفهاـمن ضرب األمثاؿ, كالتش
ا٠تطيب أسلوبو, فأحياانن أيٌب بكبلمو ُب صورة استفهاـ, كأخرل ُب صورة تقرير, 

 .(ِ)كالثالثة ُب صورة طلب, كىكذا

                                        
 ( بتصرؼ. ُٕ-ُٔ( انظر: اإلبداع كالتحديث, لصاّب بن ٛتيد, ُ)
 (. ٕٔصو٢تا كاترٮتها, حملمد أبو زىرة, )( انظر: ا٠تطابة أِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٓٓٓ 

 اظتطلب الثالث
 بة يف دعوتوبن زتيِ للخطا عبِ هللااستغلل الشيخ 

 
بن ٛتيد ألسلوب خطبو كاستفادتو من  عبد هللاساىم ٕتديد الشيخ 

الوسائل اٟتديثة لدعوة الناس بدكر كبَت ُب استغبلؿ الشيخ لوسيلة ا٠تطابة 
ا, فقد كاف إبمكانو أف يستمر على هنج من قبلو ُب طريقة  الاستغبل مفيدن

ق ا١تستمعُت كالتأثَت خطبو إال أنو فضل أف يغَت ٪تطها لتكوف أدعى لتشوي
 عليهم. 

بن ٛتيد أكرد ىذه ا٠تطبة كاليت ألقيت ُب  عبد هللاكمن خطب الشيخ 
شهر شواؿ كتضمنت تذكَت ا١تسلمُت ابلتوبة كاإلانبة إٔب هللا كالتحذير من 

اٟتمد هلل الذم لو ملك السماكات كاألرض كإليو تصَت "شهادة الاكر كفيها: 
بيده ا١توت كاٟتياة كإليو النشور, رحيم غفور األمور, لو ا١تلك كلو اٟتمد 

ه سبحانو على كل حاؿ, أٛتدخبَت عليم ٓتائنة األعُت كما ٗتفي الصدكر, 
, كأعوذ بو من حاؿ أىل الغي كالضبلؿ, كأشهد أف دمحم عبده كرسولو 

 أما بعد: 
فيا عباد هللا اتقوا هللا كراقبوه كعظموا أمره كال تعصوه, كأعلموا أف 

كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ كحرمة البيت اٟتراـ ُب الشهر دماءكم 
نىكيم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليواٍ اٟتراـ ُب البلد اٟتراـ قاؿ تعأب: } كىالى أتىٍكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
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ٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس اًبإًلٍبًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلى  ميوفى{هًبىا ًإٔبى اٍٟتيكَّاـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقنا مًٌ
(ُ) ,

, فقد ٚتع هللا ا من أعظم الذنوب, كأكرب الفجوركاجتنبوا شهادة الاكر فإهن
فىاٍجتىًنبيوا , قاؿ تعأب: }األكاثف فيما جاء من ٤تكم القرآفبينها كبُت عبادة 

ًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الاُّكرً  ١تا يًتتب على ذلك من ضياع  (ِ){الٌرًٍجسى ًمنى األىٍكاثى
من أخيو ما حـر هللا لقد بؤت  بلا١تساكُت , فيا مستح اٟتقوؽ كظلم

دينو بدنيا غَته دفعت الكثَت كأخذت  ااب٠تسراف كالويل كالثبور, كَي ابئع
القليل كغرؾ الشيطاف كحبك للدنيا كما اٟتياة الدنيا إال متاع الغركر, شاىد 
الاكر غشاش خداع مكار كذاب.... ٥تالف ألكامر هللا, مستخف بوعيد 

نة كالكتاب, كىو من ا١تفسدين ُب األرض كالذين يقطعوف ما أمر هللا بو الس
أف يوصل من األسباب, شاىد الاكر عن قريب ٭تل عليو غضب هللا, 
كيصب عليو ربك سوط عذاب... أال كإف من الاكر ظلم العباد ابلغش 
كا٠تداع ُب التجارة, كهنب أموا٢تم اب١تطل كاٟتيل ُب البيع كالرىن كاإلجارة 

 .(ّ)"كا١تاؿ ا١تكتسب ابٟتراـ يذىب كما جاء ُب اٟتراـ كالتبذير كا٠تسارة

                                        
 (. ُٖٖ( سورة البقرة, اآلية )ُ)
 (. َّ( سورة اٟتج, اآلية )ِ)
نسخة موجودة لدل . , مصدرىا: د. صاّب بن ٛتيدا١تكتوبة بن ٛتيد عبد هللا( خطبة من خطب الشيخ ّ)

 الباحث.
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بن ٛتيد ُب خطبو  عبد هللامن خبلؿ ىذه ا٠تطبة يربز منهج الشيخ 
كالذم من أبرز مبل٤تو ترؾ التكلف ُب األلفاظ, كالتجديد من حيث 
ا١تضموف , كعبلج ا١تشاكل كاألمراض االجتماعية ا١توجودة ُب اجملتمعات 

بياف حكمها, كالتنبيو على أضرارىا ك٥تاطرىا ُب الناس, كىو منهج مأخوذ ب
 .(ُ) ُب دعوتو كاستخدامو لوسيلة ا٠تطابة لتبليغ الدين من منهج النيب 

                                        
 (.ُُٕٗ/ن القيم, )ُب خطبو ينظر: زاد ا١تعاد, الب ( لبلستاادة حوؿ منهج النيب ُ)
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 اظتبحث الرابع
 التِريس

 
 التمهيِ

التدريس ُب ٚتيع مواطنو ىو من أىم اجملاالت الدعوية كأعظمها فائدة,  
, نظرنا لتعذر كجود الطبلب فيما عدا ُب عصران اٟتاضرالوسيلة األنفع  كما أهنا

أكقات الدرس, كقد كاف للتدريس أثره الواضح ُب مسَتة الدعوة منذ صدر 
اإلسبلـ, فكاف العلماء ٭ترصوف على إلقاء الدركس ُب ا١تساجد, ككاف بعض 

ألسلم ُب األمراء ٭ترص على حضورىا, كاالستفادة منها, كىي الطريقة الًتبوية ا
بن ٛتيد ُب  عبد هللالشيخ , كىو ما كاف عليو منهج اشر الدين كتعليم الناسن

بن ٛتيد ٢تذه  عبد هللاكسأتطرؽ إٔب جوانب من استخداـ الشيخ  ,تدريسو
 الوسيلة. 
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 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللاأمهية التِريس يف دعوة الشيخ 

 
٢تا أثر ابلغ جهود متمياة ُب التدريس, كاف  بن ٛتيد عبد هللاللشيخ 

, ر ا١تواىب الفردية لنجباء الطبلبُب إفادة الطبلب, ك٘تيا ا١تتمياين, كظهو 
ىػ( حينما كلفو شيخو دمحم ُّٔٓكقد كاف أكؿ عهده ابلتدريس ُب العاـ )

بن إبراىيم ابلتدريس, كذلك حُت تكاثر الوافدكف إٔب الرَيض فازدٛتت 
لفجر إٔب طلوع الشمس, حلقة شيخو, فكاف يعقد حلقة ّتانبو بعد صبلة ا

فدرس كتب العقائد كالتوحيد كالفقو كالعربية, كدرس عليو ُب تلك الفًتة 
بن ٛتيد  عبد هللاخلق كثَت, كحينما انتقل إٔب بلدة اجملمعة كاف للشيخ 

حلقاتو العلمية ُب ا١تسجد ا١تعركؼ )ٔتسجد انصر( فرتب للطبلب بعد 
 ديث إٔب طلوع الشمس. صبلة الفجر ُب التوحيد كالفقو كمصطلح اٟت

كٓب يكتف إبقامة الدركس ُب ا١تسجد فحسب بل كانت لو دركسو 
ا٠تاصة اليت يعقدىا ُب منالو يٌدرس ُب بعض ا١تطوالت مثل زاد ا١تعاد ُب 
ىدم خَت العباد, كأعبلـ ا١توقعُت كبل٫تا البن القيم, كاآلداب الكربل, 

كفتح اجمليد شرح كتاب كشرح منظومة اآلداب, ك٣تموعة الرسائل النجدية, 
اجمليد, ككتب أخرل, ٍب يتوقف ليبدأ ٣تلس القضاء كينظر ُب قضاَي الناس, 
كبعد صبلة الظهر يعقد حلقاتو العلمية الثالثة ُب ا١تسجد, كبعد صبلة 
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, ككتبنا أخرل  لوغ ا١تراـالعصر تكوف اٟتلقة الرابعة إذا يدرس الطبلب فيها ب
 كالعقيدة الواسطية. كشف الشبهات,كاألصوؿ الثبلثة, ك 

 أما بعد صبلة ا١تغرب فمخصص لعلم ا١تواريث, حيث يدرس الطبلب
كبعد العشاء غالبنا ما ٮتصصو للمطالعات كا١تراجعات ُب بيتو,  الفرائض,

 سنُت كنفع هللا بو خلقنا كثَتنا.  ذ على ذلك ُب اجملمعة قرابة ثبلثأخ
ُب ا١تسجد اٞتامع فما أف حل مدينة بريدة حىت عقد حلقاتو العلمية 

بن ٛتيد كمنا ككيفنا ففي ا١تنطقة  عبد هللاالكبَت كقد زادت حلقات الشيخ 
راغبوف ُب العلم كثَت, كٓتاصة أف طريقة تعليمو تستهوم طالب العلم, 
كتكشف ا١تواىب, كتشحذ ا٢تمم, فقد أصبح يغشى حلقاتو كدركسو الناس 

كأكقات انعقاد الدركس  أفرادنا ك٣تموعات من داخل ا١تنطقة كمن خارجها,
٘تتد من بعد صبلة الفجر إٔب ما بعد صبلة العشاء ُب التوحيد كالعقيدة, 
كُب الفقو كأصولو, كُب علـو العربية كالببلغة, كُب ا١تطوالت كالبداية كالنهاية 
البن كثَت, انىيك بكتب اٟتديث من الكتب الستة كغَتىا من كتب الدنيا 

 سبلمية عقيدة كفقهنا كآداابن كاترٮتنا. كالدين اٟتاكية للمعارؼ اإل
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يعقد حلقة خاصة ٔتنسويب كزارة ا١تعارؼ  بن ٛتيد عبد هللاككاف الشيخ 
الذين ال يتمكنوف من حضور اٟتلقات أكؿ النهار, كما تشتمل حلقة بعد 

كما بقي من كقت؛ فإنو كاف يقضيو  ,العصر على دركس ُب مصطلح اٟتديث
اـ على إنشائها كما مر معنا, كبعد انتقالو إٔب مكة ُب ا١تكتبة العامة اليت ق

ا١تكرمة ٣تاكرنا بيت هللا العتيق فعقد حلقة بُت ا١تغرب كالعشاء خلق مقاـ 
إبراىيم, كاف يركا فيها على جانيب التوحيد كاألحكاـ: ففي التوحيد حرص 
 على إيضاح توحيد العبادة كبياف ما ينافيو من الشرؾ األكرب أك يناُب كمالو

, كا١تعاصي كبياف البدع القادحة ُب التوحيد الواجب من الشرؾ األصغر,
ا١تنقصة لثوابو, كتبصَت الناس أبحكاـ دينهم؛ كٓتاصة ُب مناسبيت رمضاف كاٟتج 
حيث يكثر العمار كاٟتجاج, كُب ىذه ا١تواسم يطوؿ عقد ىذه اٟتلقات بعد 

 .(ُ)العشاء ك٬تيب فيها على أسئلة السائلُت كا١تستفتُت
فكاف جامعة ٘تثل رافدنا من ركافد العلم كا١تعرفة ُب ا١تملكة, فيعرؼ  

بنشاط علمي كدعوم تعليمي ُب ا١تساجد كا١تعاىد الشرعية, ككاف معلمنا فذنا 
منهجو ُب  ُب كل جوانب حياتو ُب مسجده, كمنالو, كمعهده, كقضائو, فكاف

 ا١تتعلمُت. ٤تببنا إٔب نفوس الطبلب ك  بلالتدريس كاضحنا, كأسلوبو سه

                                        
 ( بتصرؼ كاختصار. ُٓ-ْٖ( انظر: ٣تلة الدارة, )ُ)
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 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ يف تِريسو عبِ هللالشيخ طريقة ا

 
بن ٛتيد ُب دركسو طريقة متمياة ٓب تكن  عبد هللاطريقة الشيخ  تكان

مألوفة ُب منطقة القصيم, بل رٔتا ُب ٧تد كلها, كىي أف أحد طلبة العلم يقرأ 
حصلت مسألة  كيستمر ُب القراءة, كالشيخ يستمر, كيسمع اآلخرين, ٍب إذا

أك لفظة ٖتتاج إٔب الشرح فإف الشيخ أيمر الطبلب ابلرجوع إٔب الكتب حىت 
, بل حىت ُب ذىنو ىو؛ ألنو يرل أف ى ا١تسألة غامضة ُب أذىاف الطلبةال تبق

الرجوع للكتب فيو فائدة كبَتة يفيد الطبلب كيشحذ ٫تمهم للبحث 
 .(ُ) كا١تناظرة, كاإلطبلع على الكتب

 بن ٛتيد على نوعُت:  عبد هللالشيخ ككانت دركس ا
النوع األكؿ: تدريس أمهات ا١تتوف كمختصر ا١تقنع )زاد ا١تستقنع(, 
كغَتىا من الكتب, فكاف يقرأىا الطبلب استظهارنا على الشيخ كيستمع 
منهم ٍب يقرأ كاحد منهم أحد الشركح, كٓتاصة الركض ا١تربع كشرح ٥تتصر 

اببُت يعقد الشيخ جلسة الختبارىم فيما درسوه, ا١تقنع, فإذا ما بلغوا ابابن أك 
يسأ٢تم عما مضى مسألة مسألة أبمثلتها كفركعها, ففي الفقو كثَتنا ما يسأؿ 

                                        
 (. ُٗ( انظر: عميد الرحالُت, حملمد ا١تشوح, )ُ)
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عن األحكاـ كصور ا١تسائل, كُب النحو يسأؿ عن اإلعراب كيورد أمثلة 
ا, كلكل طالب منهم مثاؿ خاص  ا كاحدن كيكلف الطبلب ابإلعراب كاحدن

 اإلجابة نقل السؤاؿ لغَته.  بو, فإذا ما عجا عن
كُب علم ا١تواريث يسأ٢تم عن األحكاـ كاألمثلة فيورد ٢تم مسائل 
حسابية كيكلفهم بقسمتها, كال يطرح السؤاؿ للجميع بل لكل كاحد 

 مسألة, فإذا ما عجا السائل كجو السؤاؿ للذم يليو كىكذا. 
يقرأكا فقد يرغب بعض الطبلب, كٓتاصة كبارىم كالناهبوف منهم, أف 

بن ٛتيد بعض الكتب ا١تطولة ُب اٟتديث, كشركحو,  عبد هللاعلى الشيخ 
كُب العقائد كالفقو, كالتفسَت, كالتاريخ كاألدب, أك أنو يوجو بعض الطبلب 
لقراءة مثل ىذه الكتب ُب اٟتلقة بقصد تعويدىم كغرس حب ا١تطالعة 

بعضها قد  فيهم, كقد أمكن للشيخ كطبلبو قراءة عدد كثَت منها, بل إف
 ٘تت قراءتو أكثر من مرة. 

كمن ىذه الكتب: صحيح البخارم كشرح فتح البارم كبقية الكتب 
الستة, كشركح بعضها, كبعض كتب السنة األخرل, ككل ذلك ال ٮتلو من 

بن ٛتيد فيها فيفسر كيوضح كيبُت كيستدرؾ ُب  عبد هللاكقفات للشيخ 
على الطبلب, فهو يوضح بياف كاضح, كفصاحة منطق, كتوضيح ١تا يشكل 
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ا١تسائل, كيقعد القواعد, كييقـو األدلة, كيبسط ا١تسألة, كال أينف من أسئلة 
 .(ُ)الطبلب, بل ٬تيب عليها بكل كضوح كبياف

بن ٛتيد كمنهجو التعليمي  عبد هللاكابٞتملة فقد كانت طريقة الشيخ 
ـو مع طلبة العلم كسيلة جذب مهمة ٢تم, فقد حبب إليهم مباحثة العل

كالبحث عنها ُب بطوف الكتب كأمهات ا١تراجع كا١تصادر العلمية, ككانت 
طريقة إحضار ا١تراجع ا١تتعلقة ابلدرس, كالبحث عن ا١تعلومات ا١تتعلقة 
اب١تسائل ا١تطركحة طريقة جديدة ٓب تكن معركفة ُب ذلك الوقت خاصة كأهنا 

ة, كالقراءة ُب سا٫تت ُب فتح عقوؿ الطبلب كأذىاهنم عرب ا١تناقشات ا٢تادئ
مظاف العلـو ا١تختلفة ٦تا ٬تعل الطالب ٮترج بنتيجة مقنعة ُب ا١تسائل 

 ا١تطركحة. 

                                        
 ( بتصرؼ. ّٓ-ُٓ( ٣تلة الدارة, )ُ)
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 اظتطلب الثالث
 بن زتيِ بلتِريس يف نشر الِعوة عبِ هللاأثر قيام الشيخ 

 
بن ٛتيد مدرسة تعليمية تربوية فريدة, فقد أعطى  عبد هللاكاف الشيخ 

بو هللا من ٤تبة للتحصيل, كرغبة ُب االستاادة العلم كالتعليم جل كقتو, مع كى
من معُت العلم كالصرب عليو, فربز من بُت أقرانو, كساىم منذ كقت مبكر ُب 

, كرغم أنو كاف , كُب أم مكاف ناؿنشر العلم كالقياـ ابلتدريس أينما حل
يعترب مرجعنا للفتول كالقضاء ُب منطقة بريدة لفًتة ليست ابليسَتة, فإنو كاف 

ؼ جل كقتو ُب التدريس كاإلفادة, فهو يبذؿ العلم كينشره, فاجتمع إليو يصر 
الطبلب كأقبلوا للدراسة عليو كاالستفادة من علمو , ككاف من آاثر قياـ 

 الشيخ ابلتدريس كجهوده العظيمة: 
إحياء رسالة ا١تسجد ُب اإلسبلـ, فا١تتلقي فيها يشعر ابلطمأنينة  -ُ

ر من غَته, فإف الناس ُب ا١تساجد يكونوف كالسكينة كا٢تدكء كالسمت أكث
 أكثر استعدادنا لقبوؿ العلم كاإلنصات إليو. 

أف ىذه الدركس سا٫تت ُب إخراج جيل من العلماء كالدعاة كاف  -ِ
٢تم دكر كبَت ُب إثراء الساحة العلمية, كخدمة اجملتمع من خبلؿ نشرىم 

 للعلم, كقياىم ابلدعوة. 
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 ٓٔٔ 

ه كأتثرىم بو خفف كثَتنا من تصدر دأف تتلمذ الطبلب على ي -ّ
غَت ا١تؤىلُت للقياـ ابلتدريس خاصة بعد انتشار ا١تدارس كاٞتامعات ال سيما 

, عيدنا عن ٣تالس العلماء ك٤تاضنهممن أكلئك ا١تثقفُت كالشباب الذين تربوا ب
٦تا أدل إٔب ظهور ناعات فردية, بدأت ٖتوؿ بُت األمة كبُت علمائها, كىي 

فقو ُب الدين, كجهل ْتقوؽ العلماء, كال شك أهنا من  انبعة عن قلة
 السلبيات الواقعة جراء بعد ا١تتعلمُت عن ٣تالس التدريس كميادينو.
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 ٕٓٔ 

 اظتبحث اطتامس
 القضاء

 
 التمهيِ

ال ٗتلو مدف ا١تملكة العربية السعودية كقراىا الكبَتة من قاض أك 
لفتول, كابلتإب أكثر, ككل منهم على قدر كبَت من العلم كالقدرة على ا

, إٔب هللا, كالتدريس ُب ا١تساجد تستفيد الببلد منهم ُب نشر العلم كالدعوة
كتوجيو الناس, كا١تشاركة ُب اإلصبلح بينهم كحل مشكبلهتم االجتماعية, 
كالوقوؼ بوجو ا١تنكرات عرب تطبيق األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 

إٔب هللا, فكاف القاضي ْتكم  كسائر ىذه األنشطة ىي من متطلبات الدعوة
, كينفع ا١تسلمُت إضافة إٔب تصدره للقضاء ٣تتمعوعملو داعية إٔب هللا, يفيد 

, كال شك أف قياـ  بُت الناس كفض ا١تنازعات, كالنظر ُب دعاكل ا٠تصـو
بن ٛتيد ابلقضاء كاف كسيلة استغلها ُب خدمة الدعوة إٔب  عبد هللاالشيخ 

 اس. هللا, كنشر العلم بُت الن
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 ٖٓٔ 

 اظتطلب اسأول
 مفهوم القضاء لغة واصطلًحا

 القضاء لغة:  -6

القضاء ُب اللغة يطلق على عدة معاين مرجعها إٔب انقطاع الشيء 
ك٘تامو, ككل ما أيحكم عملو, أك أيًب, أك ختم, أك أيدم أداءن, أك أيكجب, أك 

 .(ُ)أيعلم, أك أينفذ, أك أيمضي, فقد قضي
 القضاء اصطلًحا:  -4

ِه ملـا صدر عن كالية عامة"ىو:  قيل  .(ِ)"قطع ا٠تصومة, أك قوؿي
ككل كاحد منهما على  بلكاف أك فع  الفصل األمر قو "كقيل ىو: 

 .(ّ)"كجهُت: إ٢تي, كبشرم
الفصل بُت الناس ُب ا٠تصومات حسمنا للتداعي كقطعنا "كعرفو أبنو: 

 .(ْ)"للنااع ابألحكاـ الشرعية ا١تتلقاة من الكتاب كالسنة

                                        
(, مادة: ُْٓ-َْٓ(, مادة: قضى, ك٥تتار الصحاح, للرازم, )َِّٕ/( انظر: لساف العرب, البن منظور, )ُ)

 (. َٕٓ, للكفوم, )قضى. كمعجم الكليات
 (. َٕٓ( معجم الكليات, للكفوم, )ِ)
 (. َْٔ( ا١تفردات, للراغب األصفهاين, )ّ)
ـ, جملموعة من الباحثُت, )ْ) ـ القضاء ُب اإلسبل  (. ٖ( نظا
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 ٓٔٗ 

 طلب الثايناظت
 بن زتيِ عبِ هللادور القضاء وأمهيتو يف الِعوة عنِ الشيخ 

 
القضاء كالية من الوالَيت اإلسبلمية ا١تنصوبة ٟتفظ اٟتقوؽ, كفض 

يدؿ على  ,ا١تنازعات بُت ا١تسلمُت, كىو من عمل الرسل عليهم السبلـ
ٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىشىٍت ًفيًو غىنىمي كىدىاكيدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف ُب اذلك قولو تعأب: }

نىا حيٍكمنا كىًعٍلمنا  بلفػىفىهٍَّمنىاىىا سيلىٍيمىافى كىكي  اٍلقىٍوـً كىكينَّا ًٟتيٍكًمًهٍم شىاًىًدينى  آتػىيػٍ
كىسىخٍَّرانى مىعى دىاكيدى اٍٞتًبىاؿى ييسىبًٌٍحنى كىالطَّيػٍرى كىكينَّا فىاًعًلُتى{

َيى , كقولو تعأب: }(ُ)
ًليفىةن ُب األىٍرًض فىاٍحكيم بػىٍُتى النَّاًس اًبٟتٍىقًٌ كىال تػىتًَّبًع ا٢ٍتىوىل دىاكيدي إً  انَّ جىعىٍلنىاؾى خى

ًبيًل هللا ٢تىيٍم عىذىابه شىًديده ٔتىا  ًبيًل هللا ًإفَّ الًَّذينى يىًضلُّوفى عىن سى فػىييًضلَّكى عىن سى
كاف , ا ابلدعوة كالتبليغما كاف مأمورن ك  , كالنيب (ِ)نىسيوا يػىٍوـى اٟتًٍسىاًب{

كىأىناىٍلنىا إًلىٍيكى : }, قاؿ تعأب لنبيو الكرًن مأمورنا ابلفصل بُت ا٠تصومات
نػىهيم  ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيم بػىيػٍ ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍُتى يىدى اٍلًكتىابى اًبٟتٍىقًٌ ميصىدًٌقنا لًٌمى

ٍىوىاءىيٍم عىمَّا جىاءؾى ًمنى اٟتٍىقًٌ ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن ٔتىا أىناىؿى اَّللَّي كىالى تػىتًَّبٍع أى 
ةن  كيم  اكىلىًكن لًٌيػىبػٍليوىكيٍم ُب مى  كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاء اَّللَّي ٞتىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى آاتى

                                        
 (. ٕٗ-ٖٕ( سورة األنبياء, اآليتُت, )ُ)
 (. ِٔ( سورة ص, اآلية )ِ)
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 َٕٓ 

يعنا فػىيػينػىبًٌئيكيم ٔتى  , (ُ)ا كينتيٍم ًفيًو ٗتىٍتىًلفيوفى{فىاٍستىًبقيوا ا٠تىيػٍرىاًت ًإٔبى هللا مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى
القضاء كا٠تلفاء الراشدكف من بعده, فالقاضي ىو قدكة  كقد قاـ النيب 

حسنة للناس لذلك كاف القضاة يقوموف إضافة إٔب تطبيق األحكاـ ابإلفتاء 
كالدعوة كاإلرشاد, ككلها تصب ُب مصلحة الدعوة, فالقاضي داعية للحق, 

 .العدؿقائم بشرع هللا الذم ىو 
بن ٛتيد فكاف مع توليو  عبد هللاكعلى ىذا الطريق سار الشيخ 

للقضاء يقـو ابلوعظ كالتدريس, كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, 
 كاإلفتاء, فالدعوة كالفتول علم كتوقيع عن رب العا١تُت.

إف مركا القضاء لو األ٫تية الكربل "يقوؿ مبيننا مكانة القضاء كأ٫تيتو:  
الشريعة, حيث كاف القاضي يفصل ُب ا٠تصومات, كيقضي ُب ُب ىذه 

الدعاكل بُت الناس, ال فرؽ بُت ملك كأمَت, كصغَت ككبَت, كغٍت كفقَت, 
كالذم ىذا شأنو, كىذه مهمتو, ٬تب عليو: أف يتخلق ٓتلق القرآف, 

كاف يتؤب   , كالسلف الصاّب, فإف رسوؿ هللا كيقتدم ابلنيب الكرًن 
فكاف إذا جلس لو يتمثل العدؿ ُب أٝتى كأٚتل ا١تظاىر, القضاء بنفسو, 

ككاف خلفاؤه من بعده يتولوف ىذا ا١تنصب أبنفسهم....... فالشريعة 
اإلسبلمية: عنت ابلعدؿ ُب القضاء عنايتها بكل ما من شأنو دعامة 

                                        
 (. ْٖ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
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لسعادة اٟتياة, فأتت فيو ابلعظات البالغة, تبشر من أقامو كعدؿ فيو, بعلو 
ن العاقبة, كتنذر من قصر أك جار, بسوء ا١تنقلب, كعذاب ا١تنالة, كحس

 .(ُ)"ا٢توف
بن ٛتيد  عبد هللاكنظرنا ٢تذه ا١تكانة الرفيعة للقضاء كاف اىتماـ الشيخ 

كعنايتو ٔتن يتؤب القضاء اىتمامنا كبَتنا, فحرص أبف يكوف القضاة على قدر 
يتعلق ْتياة الناس كبَت من العلم كالقدرة على ٖتمل ا١تسؤكلية, كوف القضاء 

ية خطَتة تقتضي الكفاءة العلمية كا٠تلقية فيمن يتؤب القضاء مسؤكلفهو ذك 
كمن األمثلة على ذلك ما كرد ُب خطاب كرد إليو بشأف طلب تعيُت عدة 

بن ٛتيد فكاف ٦تا قالو  عبد هللاأشخاص لًتشيحهم للقضاء من قبل الشيخ 
يقـو هبذا األمر كتربأ بو الذمة, إذ  أفيدكم أبنو ال يوجد عندان من"ُب جوابو: 

القضاء أمر صعب كمقاـ خطر, فإف القاضي ٭تكم ُب الدماء كالفركج 
كاألمواؿ, كيقوؿ ىذا حبلؿ كىذا حراـ, فبكل حاؿ لو أف عندان أحد فيو 
قدرة على القياـ هبذه الوظيفة لتعُت علينا أف نذكره؛ بل كنلامو كعليو أف 

 .(ِ)"العاـ للمسلمُت ُب ذلك من النفع ٯتتثل ١تا

                                        
 (. ُُٖ-َُٖ/ُٔة, )( الدرر السنيُ)
بن حسن آؿ الشيخ صادر بتاريخ  عبد هللابن ٛتيد إٔب فضيلة الشيخ  عبد هللا( خطاب من الشيخ ِ)

  .نسخة موجودة لدل الباحث .ىػ(, مصدره: د. صاّب بن ٛتيدَُّٕ/ٗ/ُْ)
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بن ٛتيد ُب خطابو ىذا على أ٫تية أتىيل القضاة  عبد هللايؤكد الشيخ 
, كاعتبار الختيار كإعدادىم إعدادنا مبكرناعلمينا كعملينا, بعد حسن ا بلأتىي

 الشركط الشرعية ُب تولية القضاة, كالعناية الشديدة بتولية األصلح منهم. 
ل إٔب أ٫تية العناية ابختيار القضاة, كقد سبق كأف أشار ُب عدة رسائ

كاٟترص على توجيههم كالتواصل معهم ٔتا ٮتدـ مسار القضاء ُب ا١تملكة 
 العربية السعودية ك٭تفظ ٝتعة القضاة بُت الناس. 
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 ّٕٓ 

 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ لوسيلة القضاء يف دعوتو عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
األمر كأرشد عند ا١تنازعة  حث اإلسبلـ على طاعة هللا كرسولو كأيكٕب

, كالقاضي يقتضي علمو النظر ُب دعاكل ُب شي ء ابلرد إٔب هللا كرسولو 
, كتذكَت الظآب بعذاب هللا كترىيبو من عواقب الظلم, فيأخذ بيد  ا٠تصـو
, كقد يستخدـ أسلوب الوعظ كالنصح كالًتغيب  الضعيف, كيساعد ا١تظلـو

 هللا كمن مقاصدىا حفظ اٟتقوؽ, كالًتىيب, كىي من أساليب الدعوة إٔب
 كتطبيق األحكاـ الشرعية.

للقاضي الداعية الذم يسَت ُب  البن ٛتيد مثا عبد هللافكاف الشيخ  
, نصب القضاء لدعوة الناس إٔب رهبمقضائو كفق أكامر الشريعة, كيستغل م

, كرد الظآب, كال زاؿ يتدرج ُب القضاء حىت  كاإلصبلح بينهم, كنصرة ا١تظلـو
رقى إٔب أعلى مناصبو فأصبح رئيس ٣تلس القضاء األعلى إٔب كفاتو, فكاف ت

لرفع الظلم عن الناس,  اىو كإخوانو عنواف اإلخبلص هلل تعأب, كمقصدن 
كسد أبوابو, فكانت أبوابو مفتوحة للجميع, فهم دعاة إٔب هللا أبقوا٢تم 

استغبلؿ  كأفعا٢تم, كعرب مناصبهم اليت تولوىا كمن بُت األمثلة على حسن
 ما يلي:بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ 
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بن ٛتيد إٔب............ كبعد فباإلشارة إٔب مذكرتكم  عبد هللامن "
... لديواف ا١تظآب حوؿ دكاكينو, .ضمن ىذه ا١تعاملة بشأف ما رفعو ا١تدعو/

كىو أنو من ٨تو ست أك سبع سنُت بٌت لو دكاكُت كجعل طريقها ضيقنا ٨تونا 
, كا١تشًتم منهم نساء اعة فيهاإٔب أربعة, كقد أراد إسكاف الب من ثبلثة أذرع

فيحصل بذلك اختبلط كلي ٔتااٛتة الرجاؿ للنساء لضيق ا١توضع, فاشتكى 
أىإب ا١تنطقة كىيئة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من ذلك, فانتدب 
ىيئة موثوقة ٢تذا الغرض فقررت عدـ صبلحيتها لسكٌت البائعُت على 

ء, فخَت.... أبف الذم يسكنها نساء فقط كتكوف موضعنا ٢تن ال النسا
 .(ُ)"ٮتالطهن فيو الرجاؿ

بن ٛتيد ُب حكمو ٔتنع سكٌت البائعُت مع  عبد هللاجاء رأم الشيخ 
النساء ابلنظر إٔب ا١تفاسد الشرعية ا١تًتتبة على اختبلط الرجاؿ ابلنساء, نظرنا 

كاف ٞتانب االحتساب أثر ُب لضيق الطريق, ككثرة كركد النساء عليو, ف
 اٟتكم, منعنا للمفسدة, كصوانن للمجتمع من مظاىر االختبلط كالفساد. 

                                        
دره: د. صاّب ىػ, مصُّٕٓ/ٕٕ/بن ٛتيد بتاريخ ) عبد هللا( السجل ا٠تاص ابلقضاَي ا١تنظورة من قبل الشيخ ُ)

 نسخة موجودة لدل الباحث. .بن ٛتيد

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٕٓٓ 

بن ٛتيد الدعوية عرب استغبلؿ كسيلة  عبد هللاكمن جهود الشيخ 
ما كرد ُب  :, كحسمو ١تادة ا٠تصومةإسهامو ُب اإلصبلح بُت الناس القضاء

كحده بعد أف حضر عندم... اٟتمد هلل "سجبلت الشيخ القضائية كفيها: 
أختو عن أختو... كككيبل أيضنا من قبلنا عن  بلعن نفسو كككي بلأصي

أخت  عن زكجتو... بلالغائبة.... كعن بنيت أخيو... كحضر..... ككي
ا١تتوَب, كعن أختو.... كحضر ٟتضور٫تا ا١تدعي األكؿ على الثاين أف مورثهم 

..كحيث أنو ٓب يثبت قتلو لو قد انتقل خطأ بسبب السيارة اليت سائقها..
خطنا أصلحنا بينهم على أف يدفع.... لورثة..... قطعنا للخصومة كالدعول, 
فرضوا بذلك كتسا٤توا عليو فحينئذ ال يبقى ألحد على أحد دعول كال 

 .(ُ)"تعلق بوجو ما شهد على ذلك... ك... 
هللا, بن ٛتيد من القضاء منربنا للدعوة إٔب  عبد هللالقد اٗتذ الشيخ 

كإعبلء كلمة هللا, كعلى ذلك سار القضاة ُب عهده فكاف ٢تم أعظم األثر 
فسادكا ُب الناس, كعظموا ُب أعينهم, ككاف ٢تم القبوؿ, كاالنقياد عند ٚتيع 
من عرفهم, كاتصل هبم. ككلما كانت شخصية القاضي قوية ُب إحقاؽ 

كالشيخ  ْتكمو,اٟتقوؽ, كإنصاؼ ا١تظلـو كاف أدعى لقبوؿ رأيو, كاالقتناع 

                                        
ىػ(, مصدرىا: د. ُّٖٔ/ٔ/ُٗبن ٛتيد بتاريخ ) عبد هللا( السجل ا٠تاص ابلقضاَي ا١تنظورة من قبل الشيخ ُ)

 نسخة موجودة لدل الباحث.  .صاّب بن ٛتيد
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ا  عبد هللا
ن
بن ٛتيد ٨تسبو ٦تن كاف منصفنا ُب قضائو, ابرعنا ُب أحكامو, عا١ت

, كتطييب  ابألدلة, لديو قدرة كملكة على استنباط النصوص, كإقناع ا٠تصـو
النفوس بقضائو, كذلك ١تا من هللا عليو من علم غاير, كذىن متقد, كقوة 

استطاع أف يفيد الدعوة  حافظة كذكاء عجيب, كمن كانت ىذه صفاتو
 كتستفيد منو ُب دعوة الناس إٔب ما فيو خَت دينهم كصبلح دنياىم. 
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 اظتبحث السادس
 التلليف

 
 التمهيِ

التأليف كسيلة مهمة من كسائل الدعوة إٔب هللا, كونو يساىم ُب نشر 
العلـو اإلسبلمية ا١تختلفة, كخدمة الدعوة إٔب هللا, لذلك كاف للنهضة 

ديثة اليت عاشتها الببلد بعد توحيدىا أثر ُب كجود حركة أتليف العلمية اٟت
شاملة ُب ٚتيع ا١توضوعات خاصة ُب ميادين الدعوة ككسائلها, كرغم أف 

ؿ التأليف ألسباب بن ٛتيد كاف يعترب من ا١تقلُت ُب ٣تا عبد هللاالشيخ 
, إال أف الدعوة إٔب هللا عرب التأليف كانت من صلب سأبينها الحقنا

قصر تماماتو فنجده كتب عدة مؤلفات ُب بياهنا, كتوجيو الدعاة إٔب هللا أباى
 , كأكضح أسلوب. طريق
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 اظتطلب اسأول
 عبِ هللاوسائل الِعوة عنِ الشيخ أمهية التلليف كوسيلة من 

 
التأليف من أبلغ كسائل الدعوة, كأكربىا أتثَتنا, إذ يتميا التأليف 

٣تاؿ كاسع, كلعل ىذه ا١تمياات قد ال  , كانتشاره علىبلإبمكاف بقائو طوي
بن ٛتيد هبذا  عبد هللاتتوفر ُب غَته من الوسائل الدعوية, كلقد أخذ الشيخ 

, كرغم كالوقائع اليت كانت تناؿ ابألمة األسلوب ا١تتميا ُب كل ا١تستجدات
إال أنو ٘تيا بقوة األسلوب, كجاالة  رٛتو هللاقلة اإلنتاج العلمي للشيخ 

د النظر ُب ا١تسائل اٟتادثة كىو ما ٯتكن الدعاة إٔب هللا من اللفظ, كبيع
االستفادة منو ُب عصران اٟتاضر, كمؤلفات الشيخ ُب ٚتلتها تعاِب قضاَي 
 العقدية كتبُت مسائل التوحيد, كنواقض اإلسبلـ, كما أهنا توضح حقيقة

ك , كتدافع عن رموزىا كأعبلمها, كىي كذلالدعوة السلفية ا١تباركة كصحتها
تبُت أحكاـ ا١تناسك للحجاج كا١تعتمرين ُب أسلوب ميسر قريب من 

, كىو ُب كتبو كاسع اإلطبلع ُب فنوف ألذىاف, كشرح مبسط يفهمو العواـا
عديدة, فيكثر من النقوالت كاألقواؿ ا١تأثورة عن سلف األمة الصاّب, كرٔتا 

دؿ نقل عن آخرين من ا١تستشرقُت كا١تفكرين ٦تن تتصف مقاالهتم ابلع
 كاإلنصاؼ. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٕٓٗ 

بن ٛتيد ُب مقدمة ٣تموع الفتاكل  عبد هللاكلعل ما سطره الشيخ 
كاضحان على اىتماـ الشيخ بنشر ا١تؤلفات القيمة, ك٦تا  بلالبن تيمية يعد دلي
كبُت أيدينا اآلف ىذه ا١توسوعة الضخمة من فتاكل شيخ "قالو الشيخ فيها: 

ة ا١تلك خالد بن عبد العايا, اإلسبلـ ابن تيمية يعاد نشرىا على نفقة جبلل
بعد أف تكاثر الطلب على ىذه الفتاكل من علماء ا١تسلمُت ُب كل مكاف, 

من مكانة ُب نفوس ا٠تاصة كالعامة.... ك١تا اشتملت  رٛتو هللا١تا ١تؤلفها 
عليو من ذكر شيء من أصوؿ الفقو ككثَت من األحكاـ الشرعية احملررة 

من العبادات كا١تعامبلت كأحكاـ  ولو كا١تقتبسة من كتاب هللا كسنة رس
 .(ُ)"النكاح كالطبلؽ

                                        
 ح(.-( ٣تموع الفتاكل, اجمللد األكؿ )أُ)
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 اظتطلب الثاين
 يف يف الِعوةبن زتيِ لوسيلة التلل عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
كلعل سبب ذلك يرجع بن ٛتيد بكثرة التأليف  عبد هللآب يعن الشيخ 

 إٔب أمرين كبَتين: 
الحتفاء ما نشأ عليو كما تلقاه من شيوخو من عدـ اأحِمها: 

بن  عبد هللافالشيخ ابلتأليف تواضعنا كاكتفاء ٔتا كضعو العلماء األقدموف؛ 
ا. ىم كشيوخو من أئمة الدعوة  ٛتيد  من ا١تقلُت ُب التأليف جدن

االنصراؼ التاـ للتعليم كالتدريس, كقضاء حوائج الناس, اثنيهما: 
أعمالو الرٝتية كالقياـ بواجب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, إضافة إٔب 

اجملامع كاجملالس كا٢تيئات, ٦تا ال ك كعضويتو, كرائستو لكثَت من ا١تنظمات 
 .(ُ)يدع كقتنا لئلنتاج العلمي

 بن زتيِ على نوعُت مها:  عبِ هللاومؤلفات الشيخ  
 : الرسائل واظتقاالت واظتؤلفات اظتختصرة -أ

 لبعضها:يد فيها كثَتة كىذا ذكر بن ٛت عبد هللاكمسا٫تات الشيخ 

                                        
 ؼ. ( بتصر ٕٕ-ٕٔ( انظر: ٣تلة الدارة, )ُ)
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 ٣تموعة مقاالت توجيهية(.  الرسائل اٟتساف ُب نصائح اإلخواف. -ُ
 الدعوة إٔب هللا حكمها كأخبلؽ الدعاة.  -ِ

 شًتاكية ُب اإلسبلـ. ا ال -ّ

 الدعوة إٔب اٞتهاد ُب الكتاب كالسنة.  -ْ

 توجيهات إسبلمية. )٣تموعة مقاالت توجيهية(.  -ٓ

بن  عبد هللا: كىي إما فتاكل مكتوبة حررىا الشيخ الفتاوى -ب
ٛتيد بنفسو ٘تس ا١تستجد من الوقائع كالنوازؿ, أك ٖترير بعض ا١تسائل اليت 
كاف فيها خبلؼ بُت ا١تتقدمُت فدلل عليها كعلل ٍب رجح, كمن ا١تطالعة 

و, كلعل هللا أف ييسر نشرىا قريبنا, كإما فتاكل ىي همكدقة ف وفيها يتبُت علم
دركسو ُب مواسم اٟتج كالعمرة,  إجاابت عن أسئلة السائلُت إما من خبلؿ

أك من خبلؿ الربامج اإلذاعية كمشاركة الشيخ ُب برانمج نور على الدرب 
كبرانمج اسألوا أىل الذكر. كىي موجودة ُب تسجيبلت مكتبة اٟتـر ا١تكي 

عبد الشريف, كقد ًب تفريغ بعضها كخرجت ضمن ٣تموعة فتاكل الشيخ 
بن ٛتيد لو ٚتعت  عبد هللااكل الشيخ , كفت(ُ) بن ٛتيد ُب ٣تلد كاحد هللا

                                        
( ٚتعت فتاكل )نور على الدرب( للشيخ من قبل الشيخ عمر بن دمحم القاسم كصدرت ُب ٣تلد كاحد بتاريخ ُ)

بن ٛتيد ا١توجودة لدل  عبد هللاىػ كنشرت عرب دار القاسم ُب الرَيض, كال تااؿ ابقي فتاكل الشيخ ُُْٖ
 و لعل هللا أف ييسر طباعتها كإخراجها قريبنا. ئأبنا
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ماتو العلمية اهإسٞتاءت ُب ٣تلدات ضخمة نظرنا لسعة علم الشيخ ككثرة 
بن ٛتيد جهود مشكورة ُب طبع  عبد هللاعرب الفتاكل, كما أف للشيخ 

 ٣تموعة من الكتب كاإلشراؼ عليها أك تقدٯتها كٖتقيق أصو٢تا كمن أ٫تها: 
 تنبيو الغافلُت.  -ُ
 العلمية السعودية. اجملموعة  -ِ

 معارج األلباب ُب مناىج اٟتق كالصواب.  -ّ

 صيانة األلباب ُب مناىج اٟتق كالصواب.  -ْ

 هتذيب اآلاثر لئلماـ ابن جرير الطربم. -ٓ

 .(ُ) منسك اإلماـ ابن جرير الطربم -ٔ

                                        
 ( بتصرؼ كاختصار. ٕٗ-ٕٔلة الدارة, )( انظر: ٣تُ)
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 اظتبحث السابع
 اإلنفاق

 
 التمهيِ

ف  اإلنفاؽ ُب سبيل هللا كسيلة من كسائل أتليف القلوب, ال سيما إ
كاف ُب مصارفو الثمانية, كُب كجوه ا٠تَت الكثَتة, كُب إنشاء ا١تراكا كا١تعاىد 
كدكر رعاية األيتاـ ُب ببلد ا١تسلمُت, ذلك أف النفوس جبلت على حب من 
أحسن إليها, كاإلحساف اب١تاؿ من أكثر كسائل أتليف ا١تدعوين, كتقبلهم 

يم الدين ُب قلبو, كال زاؿ للدعوة, فإذا علم الداعية أف ا١تدعو ٓب ترسخ مفاى
عيرضة ألف تتغلب عليو الفنت, فلو أف يعطيو من ا١تاؿ ما يستطيعو, رٛتة بو 
كخوفنا عليو أف يرتد عن دينو أك تتغلب عليو شهوات نفسو كحظوظها, إف 
كسيلة اإلنفاؽ من الوسائل ا١تهمة اليت ينبغي للدعاة إٔب هللا الدعوة إٔب هللا 

 ٛتيد على االستفادة منو ُب دعوتو.بن  عبد هللا هبا كىو ما حرص الشيخ
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 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللايف دعوة الشيخ  أمهية اإلنفاق

 
أمر هللا سبحانو كتعأب عباده ابإلنفاؽ كحثهم عليو كاألدلة على األمر 

عيوا كىأىنًفقيوا ًطي}فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاٍٝتىعيوا كىأى : بو كثَتة منها قولو تعأب
يػٍرنا أل كقد سلك , (ُ)نفيًسكيٍم كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى{خى
ىذا ا١تسلك ُب دعوتو, فقد كاف يعطي ا١تؤلفة قلوهبم كغَتىم ٦تن  النيب 

يرٕتى منهم قبوؿ الدعوة, كالدخوؿ ُب اإلسبلـ, كقد جعل هللا للمؤلفة 
ُب الاكاة قاؿ تعأب: }ًإ٪تَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت  قلوهبم نصيبنا

ًبيًل هللا كىاٍبًن  كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كىُب الرًٌقىاًب كىاٍلغىارًًمُتى كىُب سى
 .(ِ)السًَّبيًل فىرًيضىةن مًٌنى هللا كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه{

كأما ا١تؤلفة قلوهبم فأقساـ: منهم من يعطي ": رٛتو هللاابن كثَت قاؿ 
ليسلم...... كمنهم من يعطى ليحسن إسبلمو كيثبت قلبو, كما أعطى يـو 

إين )حنُت أيضنا ٚتاعة من صناديد الطلقاء كأشرافهم مائة من اإلبل كقاؿ: 
انر  سأعطي الرجل وغَتُه أحب إيل منُو خشية أن يكبو هللا على وجهو يف

                                        
 (. ُٔ( سورة التغابن, اآلية )ُ)
 (. َٔ( سورة التوبة, اآلية )ِ)
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, كمنهم من يعطي ١تا يرجى من إسبلـ نظرائو, كمنهم من يعطى (ُ)(جهنم
ليجيب الصدقات ٦تن يليو, أك ليدفع عن حوزة ا١تسلمُت الضرر من أطراؼ 

 . (ِ) "الببلد

بن ٛتيد ٭ترص على اإلنفاؽ كالبذؿ ُب سبيل  عبد هللالذا كاف الشيخ 
ُت الذين نالت هبم ضائقة هللا, كرٔتا خاطب كالة األمور بشأف بعض احملتاج

أك حلت هبم جائحة فسد هللا حاجتهم على يده انىيك عن مئات 
يتعاىدىم ابلبذؿ كاإلنفاؽ, كال  بن ٛتيد عبد هللااحملتاجُت الذين كاف الشيخ 

يعلم سول هللا أعدادىم كمقدار ما ينفقو الشيخ ُب سد حاجتهم, كقضاء 
 ديوهنم. 

                                        
يعطي ا١تؤلفة قلوهبم كغَتىم  كاف النيب  ( ركاه البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب فرض ا٠تمس, ابب ماُ)

, كتاب اإلٯتاف, ابب أتلف (, كمسلم ُب صحيحو بشرح النوكمُّّْ( برقم )ُّٖٔ/من ا٠تمس ك٨توه )
 (.ِّٔ( برقم )ِّ/من ٮتاؼ على إٯتانو لضعفو كالنهي عن القطع ابإلٯتاف من غَت دليل قاطع, )

 (.َِْٗ/( تفسَت القرآف العظيم, البن كثَت, )ِ)
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 اظتطلب الثاين
 بن زتيِ لوسيلة اإلنفاق ِ هللاعباستخِام الشيخ 

 
بن ٛتيد على التطبيق العملي لوسيلة اإلنفاؽ  عبد هللاحرص الشيخ 

١تا ٢تا من آاثر ُب نفسية الناس, فبذؿ لذلك كقتو كجهده, كٓب تقف جهود 
بن ٛتيد على بذؿ ا١تاؿ من الاكوات كا٢تبات كاألعطيات بل  عبد هللاالشيخ 

لذين كانوا ُب ابدئ األمر ال ٬تدكف ما يسد لقد تعدتو لتشمل طلبة العلم ا
رمقهم من ماؿ أك طعاـ, كنظرنا ١تا ٯتثلو اإلنفاؽ ُب سبيل هللا من رافد مهم 
لنشر العلـو كا١تعارؼ, كدعم ا١تناشط كالوسائل الدعوية فقد سعى الشيخ 

بن ٛتيد لدل كالة األمر بشأف ٗتصيص مرتبات مالية لطلبة العلم,  عبد هللا
 معُت للطبلب ليستكملوا جهودىم ُب ٖتصيل العلـو اإلسبلمية. فكاف خَت

بن ٛتيد ٢تذه الوسيلة كثرة ما يىرد  عبد هللاك٦تا يوضح استخداـ الشيخ 
عليو من ا١تعامبلت كالطلبات ا١تتعلقة بطلب النفقة كالًتغيب ُب اإلنفاؽ 
كمكاتبة كالة األمور بشأف بعض الفقراء كمن تلك النماذج خطاب موجو 

بن  عبد هللاحضرة صاحب الفضيلة الشيخ "ن ا٠تاصة ا١تلكية كفيو: م
... ػٛتيد... بعد التحية حسب أمر موالم القاضي بصرؼ ثبلٙتائة رَيؿ ل
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معاكنو لو بواسطة فضيلتكم... لذا أرفق لكم ابلربيد كيسنا بباطنو ا١تبلغ 
 .(ُ)"استبلمو كإفادتنا ر أرجوا١تذكو 

 عبد هللاوجودة ضمن سجبلت الشيخ كقد اطلعت على ٪تاذج كثَتة م
إما لكرب سن  يوهبذا الشأف حيث يرفع ذكك اٟتاجات حاجاهتم إل بن ٛتيد

من  ككلها تطلب العوف كا١تساعدة بعد هللا ,أك لغلبة دين كقصور ذات اليد
, كرفع الضراء منهم ما يكفي لسد خلتو فتتم دراستها كييعطى احملتاج طريقو

 .عنو

                                        
ىػ( مصدره: د. صاّب بن ُّٕٔ/ٗ/ِٗبن ٛتيد بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من رئيس ا٠تاصة ا١تلكية للشيخ ُ)

  .نسخة موجودة لدل الباحثٛتيد. 
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 اظتبحث الثامن
 اصتاه ظتساعِة الناس بذل

 
 اظتطلب اسأول

 بن زتيِ عبِ هللايف دعوة الشيخ  أمهية بذل اصتاه
بن ٛتيد لقضاء حوائج الناس كتلمسها, فكاف  عبد هللاسعى الشيخ 

ا يطلب الشفاعة منو كائننا  ال يكل كال ٯتل من بذؿ شفاعتو, كال يرد أحدن
ٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكين لَّوي منطلقنا من قولو تعأب ُب ٤تكم التنايل: }مَّن يى 

نػٍهىا كىكىافى اَّللَّي عىلىى كيلًٌ  نػٍهىا كىمىن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيًٌئىةن يىكين لَّوي ًكٍفله مًٌ نىًصيبه مًٌ
, (ِ)(اشفعوا فلتؤجرواالقائل: ) , كمن ىدم النيب الكرًن (ُ)شىٍيءو مًُّقيتنا{

٨توىا من الشفع كىو الاكج ُب أصل الشفاعة كالشفعة ك "قاؿ القرطيب: 
العدد؛ كمنو الشفيع؛ ألنو يصَت مع صاحب اٟتاجة شفعنا...كالشفعة ضم 
كاحد إٔب كاحد, كىي ضم ًملك الشريك إٔب ملكك, فالشفاعة إذنا ضم 

                                        
 (. ٖٓ( سورة النساء, اآلية )ُ)
(, ْٕٕٔ( برقم )ُّْ/ُٓ( أخرجو البخارم ُب صحيحو مع الفتح, كتاب التوحيد, ابب ُب ا١تشيئة كاإلرادة )ِ)

ـ,  كمسلم ُب صحيحو بشرح النوكم, كتاب الرب كالصلة كاآلداب, ابب استحباب الشفاعة فيما ليس ْترا
 (. ِِٕٔ) (, برقمُّٓ/ُٔ)
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غَتؾ إٔب جاىك ككسيلتك, فهي على التحقيق إظهاره ١تنالة الشفيع عند 
 .(ُ)"ا١تٌشفع كإيصاؿ ا١تنفعة إٔب ا١تشفوع لو

فقد كانت ىذه الوسيلة خَت سبيل لدعوة الناس إٔب ا٠تَت فمىت ما  
كاف الداعي قائمنا بشؤكف إخوانو ا١تسلمُت, حافظنا ٟتقوقهم, ساعينا فيما 

كآذاهنم إليو صاغية, كنفوسهم عليو   فيو منفعتهم, كاف قولو أدعى لقبو٢تم
لة, بل كاف مقبلة, فلم يكن ٦تن يؤثر االحتجاب عن الناس, أك ٭تب العا 

ابٟتياة كاجملتمع, كتتعلق بو العامة كأصحاب اٟتوائج, كقد  بلشيخ عامة متص
 ٘تيا بقوة الشكيمة, كسداد الرأم, كصواب الفكرة.

أما ُب ابب اٟتوائج كأمور الناس فكاف ذا رفق كتؤدة, ٭تنو على 
ا كال , كيرفع من شأف ا١تستضعفُتالضعفاء , فهو كثَت التودد ال يؤذم أحدن

ا, كيسعى ُب الشفاعة ١تن ال ٯتلك أف يبلغ حاجتو بنفسو٭ت  .(ِ)سد أحدن

                                        
ـ القرآف, للقرطيب, )ُ)  (.ُُٓٓٓ/( اٞتامع ألحكا
 (.ٔٔ-ٓٔ( ٣تلة الدارة, )ِ)
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 اظتطلب الثاين
بذل اصتاه طتِمة بن زتيِ لوسيلة  عبِ هللااستخِام الشيخ 

 الِعوة إىل هللا
 

شفاعتو ُب كل كجو من كجوه  البن ٛتيد ابذ عبد هللاكاف الشيخ 
؛ فكاف ٭تب أف ا٠تَت, فكاف يبذؿ ُب ذلك مالو, كجاىو, ككقتو, كعلمو

يشفع للناس كال يدخر جهدنا ُب مساعدة احملتاجُت من طلبة العلم كالعلماء 
بن ٛتيد  عبد هللاكا١تقيمُت كلقد أطلعت على السجبلت ا٠تاصة ابلشيخ 

فإذا ىي مليئة بطلبات الشفاعة إٔب اٞتهات ا٠تاصة كىذه نبذة عن بعض 
 : (ُ)هبايقـو  رٛتو هللاأنواع الشفاعة اليت كاف ٝتاحتو 

 الشفاعة ُب منح اإلقامة النظامية.  -ُ
 الشفاعة ُب منح الرعوية السعودية. -ِ

 الشفاعة ُب قبوؿ الطبلب ضمن ا١تعاىد العلمية. -ّ

 الشفاعة لبعض ا١تسجونُت ٦تن تنطبق فيهم الشركط.  -ْ

 الشفاعة ُب الوظائف اٟتكومية ١تن توفرت فيو الشركط.  -ٓ

 كي كرفع مياانيتو. الشفاعة لاَيدة عدد طبلب معهد اٟتـر ا١ت -ٔ

                                        
 بن ٛتيد.  عبد هللا( ٖتليل كرصد من قبل الباحث أثناء إطبلعو على سجبلت الشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُٓٗ 

 الشفاعة لتعمَت ا١تساجد, كإنشاء ا١تكتبات العلمية هبا.  -ٕ

 الشفاعة ُب إصبلح كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة.  -ٖ

بن ٛتيد من بذؿ للجاه  عبد هللافهذه صورة ٣تملة ١تا كاف يقـو بو الشيخ 
تاكية اثنُت من  -أحياانن -ُب خدمة الناس, كىو ُب شفاعتو يتثبت كيطلب 

ا١تعركفُت, فإذا استوَب ذلك كتب خطاب الشفاعة, ك٢تذا كانت شفاعتو  العلماء
غالبنا مقبولة لدل اٞتميع, لتأكدىم من معرفتو ْتالتو كمعرفتو اب١تشفوع لو 

 كأحقيتو بقبوؿ طلبو, كمن تلك النماذج أكرد ٪توذجُت: 
ٔتا أف...... " -آنذاؾ-األكؿ: خطابو إٔب أمَت منطقة مكة ا١تكرمة 

نا بشأف أخيو.... ا١تودع ُب السجن من مدة على إثر حادث قد كتب ل
اصطداـ مع دراجة انرية توُب على أثرىا رجل..... ُب حُت أف ا٠تطأ ٓب 
يكن من جانبو حيث ٓب يلامو من الدية سول نصفها أم ٙتانية اآللف رَيؿ, 
كقد طلب منا التوسط لو عند ٝتوكم الكرًن ابلتكـر ابألمر إبطبلقو مع 

سليم ا١تبلغ كإحضارىم عند و بتسليم ا١تبلغ كإقامة كفيل مستعد بتالتاام
, نظرنا ٟتضور كالدتو كىي كبَتة ُب السن, كضياع أطفالو. كلكم منا اللاـك

 .(ُ)"كمنو كافر الشكر

                                        
ىػ( مصدره: الرائسة العامة ُّٕٖ/َُ/ِّبن ٛتيد إٔب أمَت منطقة مكة بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)

 لدل الباحث. ة نسخة موجود .كف ا١تسجد اٟترـاؤ لش
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الثاين: خطابو إٔب كزير الداخلية حوؿ منح أحد الدعاة إقامة اب١تملكة 
ٕتدكف برفقة االستدعاء "و: ليتمكن من مواصلة طلب العلم ك٦تا كرد في

ا١تقدـ لنا من طالب العلم... السنغإب اٞتنسية, ا١تتضمن أنو قدـ إٔب 
ا١تملكة منذ سبع سنُت, كمنذ ذلك التاريخ حىت اآلف كىو طالب للعلم 
اب١تسجد اٟتراـ, كطلب منا التوسط لدل ٝتوكم ٔتنحو اإلقامة حىت يتمكن 

ءه بشهادة كل من الشيخُت... من مواصلة طلب العلم, كقد ذيل استدعا
ك... ا١تدرسُت اب١تسجد اٟتراـ أبف ا١تذكور من طلبة العلم اب١تسجد اٟتراـ, 
لذلك فإين آمل من ٝتوكم التكـر ٔتنح ا١تذكور اإلقامة مساعدة لو كتشجيعنا 
لطلبة العلم القادمُت من ا٠تارج الذين نرجو من هللا أف يكونوا دعاة للحق 

 .(ُ)"سبلمية ُب ا١تستقبلُب أكثر البلداف اإل

                                        
جد ؤكف ا١تسىػ( مصدره: الرائسة العامة لشُّٕٖ/ِ/ُِإٔب كزير الداخلية بتاريخ ) عبد هللا( خطاب من الشيخ ُ)

ـ كا١تسجد النبوم  لدل الباحث.  ةنسخة موجود .اٟترا
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 اظتبحث التاسع
 الرسائل والردود

 

 التمهيِ
بن ٛتيد امتدت لتشمل حياتو, ك٣تالسو  عبد هللاكسائل دعوة الشيخ 

ا٠تاصة كالعامة, كتعاملو بًتفق كشفقة مع الناس على اختبلؼ أجناسهم, 
لفاتو, كتعدد مراتبهم, ككذا مكاتباتو, كمراسبلتو كردكده على ا١تخالفُت, كمؤ 

كدركسو كل ذلك يصب ُب قالب دعوة ا٠تلق إٔب الرجوع للدين القوًن, كقد 
كالرؤساء, كاألمراء,  ,ئات كثَتة من الناس منهم: ا١تلوؾمشلت مراسبلتو ف

, كمراسبلتو الشخصية مع إخوانو من علماء البلد اٟتراـ, ككاف يرد كالعلماء
ة, كىو فيها يلـا االعتداؿ على ٚتيع ما يرد من الرسائل أك ا١تقاالت الصحفي

كترؾ الغلو ُب الرد على ا١تخالف, ُب أسلوب رفيع كأدب جم كىو ما سأبينو 
 إبذف هللا فيما يلي: 
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 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللايف دعوة الشيخ  الرسائل والردود وأمهيتها

 
بن ٛتيد كسيلة يستطيع من خبل٢تا قوؿ كلمة  عبد هللآب يدع الشيخ 

ٔتا أيكٌب من علم, كلعل من أىم  االدعوة إٔب ا٠تَت, إال كسلك إليهاٟتق أك 
ىذه الوسائل اإلعبلمية, كسيليت الصحافة كاإلذاعة ألهنا كانت أىم الوسائل 
ا١توجودة ُب ذلك الوقت قبل ظهور الوسائل اٟتديثة, كمع قلة تعاطي 

من بن ٛتيد كاف  عبد هللاالعلماء مع ىاتُت الوسيلتُت إال أف الشيخ 
ا١تبادرين إٔب اإلسهاـ فيها كتبليغ اٟتق كالعلم للناس من خبل٢تا فلو نشاط 
ملحوظ ُب الصحافة من كتابة للمقاالت كالتوجيهات كالردكد على ما يرل 

 لوكحُت تقرأ , ذلك جهود كبَتة كابع طويل أك يسمع من ٥تالفات كلو ُب
و مع معارضيو, , كأتدبورسالة أك تستعرض ردنا من ردكده تدرؾ غاارة علم

فهو يركا رده حوؿ األدلة فيقارع اٟتجة ابٟتجة, كدقة ُب العبارة, كقوة ُب 
الدليل, فقد نصب نفسو ٟتراسة اٟتق كنصرة الدين كالصدع ابألمر 

عبد الو اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كمن اٞتوانب البارزة ُب كسائل الشيخ 
كحواراتو إلحقاؽ اٟتق, بعض مكاتباتو كرسائلو ا٠تاصة كردكده  بن ٛتيد

كرفض الباطل , فهو ال ٮتشى من إبداء رأيو ُب مكاتباتو خاصة أك من 
خبلؿ كسائل اإلعبلـ حسب ما تقتضيو اٟتاؿ, كمن أظهر مواقفو التااـ 
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السنة كإنكار البدع كاحملداثت ُب الدين, فكاف لو قدـ صدؽ كغَتة على 
ن خبلؿ مراسبلتو كردكده, سبلمة ا١تعتقد كهنج السلف الصاّب, يقرر ذلك م

, كقد التـا فيها آبداب (ُ)كينافح عنو ُب حلقاتو كدركسو, ك٣تالسو كمناظراتو
 عبد هللاكانت أبرز ٝتات الشيخ فالداعية فاللُت كالرفق كالعدؿ مع ا٠تصـو 

 .(ِ)ُب رسائلو كردكه بن ٛتيد

                                        
 ( بتصرؼ. ٔٔ( انظر: ٣تلة الدارة, )ُ)
خ رٛتو هللا تتضمن ىذين الوسيلتُت نظرنا أل٫تيتها ُب دعوة الشيخ كعنايتو ببياف اٟتق جاءت معظم مؤلفات الشي ِ()

 كإيضاحو, نصحنا ٢تذه األمة كقيامنا ابألمانة ا١تلقاة على عاتق العلماء كما جرت عليو عادة علماء الدعوة ا١تباركة. 
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 اظتطلب الثاين
  دعوتولوسيلة الرسائل والردود يف عبِ هللااستخِام الشيخ 

 
 الرسائل:  -6

بن ٛتيد الشخصية ابلشمولية  عبد هللا٘تيات رسائل الشيخ 
كاالختصار كالوضوح, كمقاصدىا غالبنا إما تذكَتنا أبمر مهم من أمور الدين, 
أك بياانن ٟتكم شرعي, أك توضيحنا ألحكاـ ا١تناسك كأحكاـ أركاف اإلسبلـ, 

لبة العلم, كقد يرسل رسالة مع إخوانو كأقرانو من العلماء كط بلأك تواص
مفتوحة إٔب عامة ا١تسلمُت يذكرىم بطاعة هللا ك٭تذرىم من عصيانو ك٢تذا 

بن ٛتيد  عبد هللاىذه الوسيلة أساليب عديدة, كمعآب مهمة ُب منهج الشيخ 
 من أبرزىا: 

 بن زتيِ يف رسائلو:  عبِ هللاطريقة الشيخ  -أ
بعد البسملة ٔتقدمة يذكر فيها كاف من عادتو إذا أنشأ رسالة أف يبدأىا 

, يوجهها إٔب من أرسلت إليوبن ٛتيد؛ كمن ٍب  عبد هللامن  :فتكوف ,لا١ترسً 
مكانتو, ٍب يدعو لو, كيسلم , بذكر منصبو أك نالة البلئقة بوبعد أف ينالو ا١ت

 : , ٍب يشرع ُب مضموف الرسالة كمن أساليبو ُب ذلكعليو

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٕٓٗ 

ئيسنا أك ملك من ملوؾ ا١تسلمُت أف يكوف ا١ترسل إليو أمَتنا أك ر 
بن ٛتيد إٔب فخامة الرئيس....... كًمن ٍبى  عبد هللافتكوف صيغة الرسالة من 

 .(ُ)يذكر دكلتو
كإف كاف ا١ترسل إليو ذا شأف كخَتية فإنو يذكره ببعض مواقفو كأَيديو 
كىدفو من ذلك ٖتريك نفسو لقبوؿ ا٠تَت كالرجوع إليو, ٍب يذكر سبب 

كأف يقوؿ: قرأت لكم ُب صحيفة كذا, أك يقوؿ أرفع إليكم, أك   الكتابة إليو
الداعي للكتابة لكم, أك يقوؿ بعد االطبلع على خطابكم أك استدعائكم, 
ٍب يشرع بذكر األدلة من الكتاب كالسنة, كإذا كاف ا١ترسل إليو عمـو 

نا بن ٛتيد إٔب كافة إخواننا ا١تسلمُت, رزق عبد هللاا١تسلمُت فإنو يقوؿ: من 
 .(ِ)هللا كإَيىم القياـ بواجب الدين

كال يكرر اٝتو ُب بداية الكتاب كآخره, بل يكتفي أبحد٫تا عن 
: يذكر ُب آخرىا منصبو القائم عليواآلخر؛ فإذا بدأ الرسالة بذكر اٝتو فإنو 

قاضي بريدة عندما كاف ُب القصيم, أك رئيس اإلشراؼ الديٍت, كحُت ٚتع 
ة ٣تلس القضاء األعلى فإنو ٬تمع بينهما, كقد بُت اإلشراؼ الديٍت كرائس

                                        
انظر: ٣تلة التوحيد  .عفر النمَتمبن ٛتيد موجو إٔب الرئيس السوداين ج عبد هللا( من ذلك خطاب للشيخ ُ)

 . ُٓىػ صُّٓٗاٟتجة  م, ذ(ُِ)ا١تصرية, عدد 
ْٗ-ْٖٓ/ُْ( انظر: رسائل الشيخ ُب الدرر السنية, )ِ) ,ْْ ْٗ-ْٗٗ.) 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٖٓٗ 

 .(ُ)طاب صادرنا ٞتهة ٤تددةيكتفي أبحد٫تا إف كاف ا٠ت
 بن زتيِ الِعوية:  عبِ هللامضامُت رسائل الشيخ  -ب

الشخصية نظرنا ١تا يىرد  عبد هللاتنوعت مضامُت رسائل الشيخ 
ا ٢تا من كيستجد من موضوعات ككقائع ٖتدث ُب الناس تستدعي بياانن شافين 

التناصح ُب : قبل ٝتاحتو, كلعل من أبرز ا١تضامُت الدعوية ُب رسائل الشيخ
, كاحملافظة على أركاف ألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرالدين, كالتذكَت اب

اإلسبلـ, كقد يتطرؽ الشيخ لبياف بعض ا١تسائل العقدية كالفقهية كيفردىا 
شيخ دمحم بن عبد الوىاب, ابلكتابة كما ُب رسالتو عن حقيقة دعوة ال

كرسالتو ُب التوحيد, كرسائل الدعوة إٔب هللا كجوهبا كفضلها كأخبلؽ الدعاة, 
 .(ِ)كالرسائل اٟتساف ُب نصائح اإلخواف كغَتىا

 بن زتيِ:  عبِ هللامناذج من رسائل الشيخ  -ج
بن ٛتيد يتواصى مع إخوانو ا١تسلمُت من ا١تلوؾ  عبد هللاكاف الشيخ 

ٟتق كالصرب, فيحثهم على الدعوة إٔب هللا, كيوجههم ابلكلمة كالرؤساء اب
 الطيبة, كا١توعظة اٟتسنة, كمن تلك النماذج أذكر ىذا النموذج كفيو:

                                        
 نسخة موجودة لدل الباحث. ىػ(.ُّٕٗ/ٕ/َُبتاريخ ) ُ()
 ( كما بعدىا.ُُٖبن ٛتيد, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٓٗٗ 

بن ٛتيد إٔب حضرة صاحب اٞتبللة ا١تلك ا١تعظم, أيده  عبد هللامن "
 هللا بنصره كأعا بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.

 بعد: السبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو. ك 
فأرفع ٞتبللتكم برفقة ما رفعو رئيس ا١تدرسُت بناءن على ما رفعو لو 
مدرسو ا١تسجد اٟتراـ حوؿ كثرة الطبلب ا١تتقدمُت بطلب الدخوؿ ُب معهد 
اٟتـر ا١تكي, كالذم يطلب منا فيو التوسط لدل جبللتكم اب١توافقة على زَيدة 

خل كا٠تارج كحُت أننا عدد يتناسب مع حاجة اٟتـر كقداستو كٝتعتو أماـ الدا
١تسنا ذلك كٖتققنا شدة اٟتاجة إليو كتبُت لنا أيضا نتائجو اٟتسنة, فنأمل من 

ـ كقداسة ا١تسجد اٟتراـ كمكانتو تكم ا١توافقة على زَيدة عدد يتبلءجبلل
ا١ترموقة لَتتوكا من مناىل العلم فيتسلحوا بو أماـ ىذه التيارات اٞتارفة 

دعاة للحق  -إف شاء هللا-ب ا٢تدامة, فيكونوا كالدعاَيت ا١تضللة كا١تذاى
كأنصارنا لئلسبلـ ُب أكثر الببلد اإلسبلمية, كتكوف ىذه ُب كفة حسناتكم 

يدكم كأيد بكم اإلسبلـ كُب عداد مساعيكم ا١تباركة, حفظكم هللا كأ
 .كالسبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتوكا١تسلمُت. 

 .(ُ)اٟتراـ" شراؼ الديٍت على ا١تسجدالرئيس العاـ لئل

                                        
ىػ(. مصدره: د. صاّب ُّٕٖ/ِ/ُٖبن ٛتيد إٔب جبللة ا١تلك فيصل بتاريخ ) عبد هللاشيخ ( خطاب من الُ)

 .نسخة موجودة لدل الباحث. بن ٛتيد

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ََٔ 

 الردود:  -4

بن ٛتيد على اٟتق, كقوتو الشرعية ُب رد  عبد هللامع غَتة الشيخ 
جل -الباطل إال أف ىذا ٓب ٮترجو عن ٖتقيق العدؿ الذم أمر بو ا١تؤب 

اء اًبٍلًقٍسًط كىالى ُب قولو: } -كعبل ا الًَّذينى آمىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّاًمُتى َّلًلًٌ شيهىدى َيى أىيػُّهى
رًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى ًإفَّ ٬تىٍ 

فيكوف العدؿ مع ا٠تصـو من الواجبات الشرعية ( ُ){اَّللَّى خىًبَته ٔتىا تػىٍعمىليوفى 
فإنو ٬تب العدؿ اليت ينبغي مراعاهتا كالتأدب هبا كلو كاف كافرنا أك مبتدعنا 

فيو, كقبوؿ ما أيٌب بو من اٟتق؛ ال ألنو قالو, كال يرد اٟتق ألجل قولو فإف 
 . كمن منهج الشيخ ُب ردكده ما يلي: (ِ)ىذا ظلم للحق

 إخلص النية وإقامة اضتجة:  -أ
بن ٛتيد من ردكده إظهار عجا  عبد هللآب يكن ىدؼ الشيخ 

من رده بياف اٟتق كرد ا١تخالف اآلخرين أك تنقصهم؛ كإ٪تا كاف مقصوده 
فتجده ُب عناكين ردكده ٮتتار العنواف ا١تناسب دكف ٕتريح أك تطاكؿ كمنها 

 .بن ٤تمود(اعلى سبيل ا١تثاؿ كتابو )غاية ا١تقصود ُب التنبيو على أكىاـ 
) ككذلك )حكم اللحـو  ,ككذلك )تنبيهات على أف جدة ليست ميقااتن

                                        
 (. ٖ( سورة ا١تائدة, اآلية )ُ)
 (.ِّْ( تيسَت الكرًن الرٛتن, البن سعدم, )ِ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َُٔ 

فهذه العناكين كغَتىا من مؤلفاتو  ,َتىم(ا١تستوردة كذابئح أىل الكتاب كغ
ىي ُب أصلها ردكده علمية تصدر على اجتهادات كبياانت ٭تاكؿ الشيخ من 
خبل٢تا بياف اٟتق كالصواب فجعل لغاية رده مقصودنا كىو التنبيو على أكىاـ 

 .(ُ)ا١تؤلف, كُب الثاين اكتفى ابلتنبيهات دكف إشارة ١تن ٬تب التنبيو عليو
 ع اظتخالف والرفق بو: التلطف م -ب

بن ٛتيد خلق كرًن مع ا١تخالفُت, فهو يدفع السيئة  عبد هللاللشيخ 
مل كبلمهم ما ال ٭تتمل بل  ابٟتسنة, كيقابلهم ابحملبة كاالحًتاـ, كال ٭تي
يقتصر ُب ردكده على ما كرد لديهم من أدلة كحجج فَتدىا إٔب كتاب هللا 

خالفو نبو إليو كحذر منو, كمن فما كافق اٟتق اتبعو كما  كسنة رسولو 
األمثلة على ذلك رد لسماحتو حوؿ مقاؿ نشر إبحدل الصحف احمللية 

نشرت جريدة الببلد بعدديها.... كلمتُت لؤلستاذين الفاضلُت:..... "كفيو: 
ابرؾ هللا فيهما  -ك..... كمع شكرم ٢تما كتقديرم ١تواقفهما اإلسبلمية 

يضاح ما كرد من ا٠تطأ ُب  غَت أنو ال بد من إ -كُب علومهما
 .(ِ)"كلمتيهما..

                                        
أكىـا بن ٤تمود, ككذا ردكده عرب الدرر لبلستاادة حوؿ منهج الشيخ كأسلوبو ينظر: غاية ا١تقصود ُب التنبيو على  ُ()

السنية كاليت يلتـا فيها الشيخ ابلعدؿ كاإلنصاؼ كالرد ا١توضوعي دكف تعرض ألحد ابإلساءة. انظر: الدرر 
 ( كغَتىا كثَت. ُُّ-َُْ, ّٗ-ِٖ/ُٔ( ك)ُُٖ-ُُُ/ُٓالسنية, )

 (.ُُٖ/ُٔانظر: الدرر السنية, ) ِ()

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٔ 

ٍب استعرض ٚتلة من ا١تآخذ الواردة ُب ا١تقاؿ كختم حديثو بقولو: 
كختامنا أشكر لؤلستاذين اٞتليلُت, أف أاتحا ٕب الفرصة لبلشًتاؾ إببداء "

 . "رأيي ُب ا١توضوع
 استغلل الردود لِعوة اظتخالف وإرشاده ظتا ينفعو:  -ج

بن ٛتيد فكاف ُب ردكده  عبد هللاة ُب حياة الشيخ ك٢تذا شواىد كثَت 
كالتمسك هبما,  يدعو ا١تخالفُت إٔب الرجوع إٔب كتاب هللا كسنة رسولو 

فاألجدر "بن ٛتيد ُب أحد ردكده:  عبد هللاكالدعوة إٔب هللا, يقوؿ الشيخ 
 ابلعلماء كأرابب األقبلـ أف يوجهوا عنايتهم ٨تو ىذا ا٠تطر إبرشاد الناس إٔب

ما فيو صبلح دينهم كلوال خشية اغًتار البعض ٔتا كتبو فضيلة الشيخ... ُب 
هدل 

ي
دالئلو من عدـ مشركعية األضحية عن ا١تيت كعدـ كصوؿ الثواب ا١ت

 . (ُ)"إٔب األموات ١تا حركت قلمنا

                                        
ـ بن ٤تمود, )غاية ا١تقصود ُب التنبيو على  ُ()  (.ُُِ-َُُأكىا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َّٔ 

 اظتبحث العاشر
 انتسابو للمؤسسات الِعوية بظتملكة

 
 التمهيِ

عدد من ا١تواقع الدعوية, فهو رئيس  بن ٛتيد بُت عبد هللاتنقل الشيخ 
لئلشراؼ الديٍت للمسجد اٟتراـ, كعضو هبيئة كبار العلماء, كرئيس جمللس 

, كعضو العآب اإلسبلمي كعضو مؤسس فيها اجملمع الفقهي التابع لرابطة
ابجمللس األعلى للمساجد, كرئيس جمللس القضاء األعلى, ككانت لو اليد 

علم كالدعوة, حىت صار مرجعنا للمسلمُت ُب كل الطؤب ُب اإلفتاء كنشر ال
مكاف, مع ما منحو هللا من الرَيدة كرجاحة العقل كنفاذ البصَتة, ككاف 

, ُب ٣تاؿ خدمة اإلسبلـ, كاالحتساببن ٛتيد دكر رَيدم  عبد هللاللشيخ 
كسأقتصر على جهوده من خبلؿ ا١تؤسسات الرئيسة اليت ترأسها أك كاف 

 ن فيما يلي: ضمن أعضائها البارزي

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َْٔ 

 اظتطلب اسأول
 بن زتيِ عبِ هللا ترأسها الشيخ اظتؤسسات الِعوية اليت

 
قامت ا١تملكة العربية السعودية على ٖتكيم اإلسبلـ ُب ٚتيع جوانب 
اٟتياة, لذا سعت من خبلؿ مؤسساهتا إٔب نشر العلم, كالدعوة إٔب هللا, 

د من ا١تؤسسات العلمية ككاف من فضل هللا على ىذه الببلد أف ىيأ ٢تا العدي
ة اإلسبلمية داخل الببلد اليت تقـو ّتهد عظيم يتمثل ُب نشر الدعو 

 , كتوضيح العقيدة الصحيحة كمن ىذه ا١تؤسسات: كخارجها
)الرائسة العامة  اٟتراـلإلشراف الِيٍت على اظتسجِ  تورائس -6

 لشؤون اظتسجِ اضترام واظتسجِ النبوي(. 
تها منذ أتسيسها ُب عهد ا١تلك فيصل بن رائس عبد هللاتؤب الشيخ 

ىػ( كقد َُِْ) كبقي ُب منصبو حىت كفاتو ُب سنة ,رٛتو هللاعبد العايا 
كمهمتها  ,ىػ(ُّٕٗ/َُ/ٖٔتوؿ اٝتها إٔب )إدارة شؤكف اٟترمُت( ُب )

كدكرىا ُب خدمة الدعوة إٔب هللا كبَت, فهي تشرؼ على تعيُت ا١تؤذنُت, 
اب١تسجد اٟتراـ, إضافة إٔب االحتساب على  كتعيُت ا١ترشدين كا١تعلمُت

اٟتجاج كا١تعتمرين, كمنع حدكث الفوضى كالشغب داخلهما ُب أكقات 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٔٓ 

 .(ُ)الصلوات كغَت٫تا
 رابطة العامل اإلسلمي وما يتبعها من غتالس:  -4

عاىن ا١تسلموف ُب عامة األقطار اإلسبلمية من االستعمار, كصارت 
ا لكيد  أعدائها الذين يبثوف فيها مشاعر التفرؽ ٣تتمعات ا١تسلمُت مسرحن

كاالختبلؼ ُب صفوفها, كشهد القرف الرابع عشر ا٢تجرم الكثَت من 
الدعوات كالتيارات القومية كاالشًتاكية كٓب تفلح ُب ٚتع كلمة ا١تسلمُت رغم 

, ككاف ال بد للمملكة العربية لشعارات اليت اٗتذهتا شعارنا ٢تاالدعوات كا
مة بعد اٟتج لعقد مؤ٘تر إسبلمي كبَت ُب مكة ا١تكر  السعودية من دعوة

ىػ( حيث اجتمع عدد من علماء ا١تسلمُت ككثَته ُُّٖمن عاـ ) مباشرة
من قياداهتم الدعوية, كقرركا ُب ختاـ أعماؿ ا١تؤ٘تر أتسيس )ىيئة إسبلمية 

, ٖتت اسم )رابطة العآب ( تتخذ من مكة ا١تكرمة مقرنا ٢تاشعبية عا١تية
كتتكوف رابطة العآب اإلسبلمي من عدد من اجملالس كا٢تيئات  اإلسبلمي(

إضافة إٔب األمانة العامة اليت يتبعها عدده من اإلدارات كا١تكاتب كا١تراكا 
 ا٠تارجية كُب الرابطة ٣تالس ثبلثة ٥تتصة: 

 بن ٛتيد عضو مؤسس فيو.  عبد هللااجمللس التأسيسي؛ كالشيخ  -أ 
 كىو عضو فيو.  اجمللس األعلى العا١تي للمساجد؛ -ب 

                                        
ـ, )ُ)  (. ُِٔ-ُِٓ( انظر: اٟترماف الشريفاف خبلؿ مائة عا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َٔٔ 

بن  عبد هللا٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي, كقد تؤب الشيخ  -ج 
 ىػ(. َُِْ -ىػ ُّٕٗٛتيد رائستو ُب الفًتة من )

 ىيئة اإلغاثة اإلسبلمية العا١تية.  -د 

 ىيئة اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرًن.  -ق 

 .(ُ)مؤسسة مكة ا١تكرمة ا٠تَتية لرعاية األيتاـ -ك 
بطة: الدعوة إٔب اإلسبلـ كالتصدم لكيد كمن األىداؼ اٞتليلة للرا

أعدائو, كالدفاع عن قضاَي اإلسبلـ كا١تسلمُت ُب كل أ٨تاء العآب, كتقدًن 
 .(ِ)ا٠تدمات الًتبوية كالصحية كاالجتماعية كالثقافية للمسلمُت

 غتلس القضاء اسأعلى:  -3

استحدث ا١تلك خالد منصب رئيس ٣تلس القضاء األعلى, ليكوف 
ائي ُب القضاء كلو مهمات أساسية من الفصل فيما ٮتتلف فيو ا١ترجع النه

القاضي مع ىيئة التمييا, كالبت ُب أحكاـ القصاص كاٟتدكد, كتعيُت 
القضاة كترقيتهم كإعفاؤىم كإحالتهم للتقاعد بعد استصدار األمر السامي 
بذلك, حسب ما نصت عليو نظم ٣تلس القضاء كلوائحو, فكاف الشيخ 

                                        
 (.ْٔ(, ك٣تلة الدارة, )ٖٓ( انظر: رجاؿ كراء جهاد الرابطة, )ُ)
 ( بتصرؼ. ِْٕ-ِّٕ( انظر: تطبيق الشريعة ُب ا١تملكة, لعبد الرٛتن الانيدم, )ِ)
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 َٕٔ 

القضاة كتذكَتىم  , حريصنا على توجيونصبو ٤تمود السَتةُب م رٛتو هللا
 .(ُ), حافظنا ٟتقوقهم, حامينا ٞتناهبمٔتهمات أعما٢تم

                                        
ى مهـا رئيس ٣تلس القضاء األعلى ينظر ٣تلة كزارة العدؿ الصادرة ُب (, كلئلطبلع علّٔ( انظر: ٣تلة الدارة, )ُ)

ـ )  (.َِ-ٕىػ( )ُّٔٗالعا
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 َٖٔ 

 اظتطلب الثاين
 جهود الشيخ من خلل انتسابو للمؤسسات الِعوية

 
ٍب ٔتساندة كثقة كالة  -بفضل هللا-بن ٛتيد  عبد هللااستطاع الشيخ 

الدعوية العديدة, كتعايا دكرىا ُب خدمة األمور, من تفعيل دكر ا١تؤسسات 
الدعوة إٔب هللا, كقيامها اب١تناشط الدعوية ا١تختلفة, كمواقفو كجهوده أكثر 
من أف تذكر ضمن سطور ىذا البحث نظرنا لتعدد كظائفو, ككثرة أعمالو 
كتشعبها, ك٦تا يذكر لو من مواقف كجهود خَتة من خبلؿ انتسابو 

 لشعبية أذكر ىذين ا١تثالُت: ١تؤسسات الدكلة الرٝتية كا
 دعوتو حكام اظتسلمُت إىل تطبيق الشريعة اإلسلمية:  -6

كذلك عرب مكاتبة ا١تلوؾ كالرؤساء ُب الدكؿ اإلسبلمية, كمناشدهتم 
لتاامها عا الدنيا ا١تبادرة إٔب تطبيق الشريعة اإلسبلمية, كاليت تكفل ٢تم اب

ر على األعداء, كالظفر , ك٭تصل ابالستمساؾ هبا النصكسعادة اآلخرة
ابألمن كالطمأنينة, كا٠تبلص من ا١تشاكل كاألزمات اليت يعانوف منها جراء 

 .(ُ)ٖتكيهم غَتىا من القوانُت الوضعية

                                        
 (. ِٓ-ْٗ( انظر: قرارات اجملمع الفقهي, )ُ)
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 َٔٗ 

 ػتاربة اظتذاىب والتيارات الفكرية اعتِامة:  -4
عرب إصدار بياانت من اجملمع الفقهي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي, 

وضح عقائدىا كحقائق دعوهتا, كتشَت إٔب أصو٢تا كمن يقـو تبُت أىدافها, كت
بن ٛتيد  عبد هللاالشيخ  -آنذاؾ-ابلدعوة ٢تا, كقد كاف لتبٍت اجملمع كرئيسو 

٢تذه البياانت دكر كبَت ُب كشف زيفها, كٖتذير ا١تسلمُت من خطورهتا 
وا كآاثرىا على ا١تسلمُت كإف تظاىر بعض القائمُت عليها ابإلسبلـ أك انتسب

 . (ُ)إليو

                                        
 :بن ٛتيد قرارات بشأهنا عبد هللاكمن بُت تلك ا١تذاىب ا١تنحرفة كاليت أصدر اجملمع الفقهي برائسة الشيخ  ُ()

ا١تصدر السابق,  اسونية, الشيوعية كاالشًتاكية, اإلنسانية, القادَينية, كغَتىا.)الوجودية, البهائية, ا١ت
(ْ ,ِٕ ,ِٖ ,ِٓ ,ُُ ٕ). 
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 َُٔ 

 اظتطلب الثالث
 يف الِعوة للمؤسسات الِعوية وأثره عبِ هللاانتساب الشيخ 

 
بن ٛتيد ّتهود كثَتة من خبلؿ انتسابو  عبد هللاقاـ الشيخ 

للمؤسسات كا١تناصب الدعوية ا١تختلفة, فقد حرص أف يستفاد من ىذه 
الدعوة  ا١تؤسسات اليت أنشئت ألىداؼ كمبادئ سامية لنشر الدين كبياف

 إليو كمن ىذه اآلاثر: 
نشر الدعوة إٔب هللا, حيث جعلت ا١تملكة ٛتل الدعوة كنشرىا  -أ

ك٘تكينها ُب األرض إحدل أىم الركائا الثابتة, فسا٫تت رابطة العآب 
اإلسبلمي ُب ىذا اجملاؿ عرب ٣تالسها كا١تؤسسات التابعة ٢تا ُب نشر الدين, 

 اف. كنصرة اإلسبلـ كا١تسلمُت ُب كل مك
االىتماـ بدكر اٟترمُت الشريفُت كأثره ُب نشر العلم, كتوعية  -ب 

الناس أبمور دينهم كاإلشراؼ على سلوكيات اٟتجاج كتوجيههم التوجيو 
الصحيح, ككذا اإلسهاـ بتعيُت ا١تدرسُت كالوعاظ داخل ا١تسجد اٟتراـ 

 بلغات ٥تتلفة, كإقامة الدركس كاحملاضرات. 

كالدفاع عن ا١تظلومُت, كذلك من خبلؿ ترأس ٖتقيق مبدأ العدؿ  -ج 
بن ٛتيد جمللس القضاء األعلى, كاإلسهاـ ُب درء التهم كالدعاكل  عبد هللاالشيخ 

 ا١تغرضة ضد تطبيق الشريعة ُب ا١تملكة العربية السعودية. 
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 ُُٔ 

إقامة الصبلت الوثيقة بُت أبناء ا١تسلمُت عرب إحياء رابطة األخوة  -د
 حدة األمة, كالتواصل معهم بشأف قضاَي األمة ا١تصَتية. اإلسبلمية, كإبراز ك 

العناية أبمر التعليم, كغرس مفاىيم العقيدة الصحيحة ُب قلوب  -ىػ
أبناء ا١تسلمُت عرب نشر الكتب كطبعها, كتشجيع الدعاة كا١تعلمُت عرب  

 كفالتهم كدفع مرتباهتم. 

ت األقليات إغاثة ا١تنكوبُت كا١تبادرة إٔب ٧تدهتم, كدراسة مشكبل -ك
 ا١تسلمة كدعم مطالبها. 
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 ُِٔ 

 الباب الرابع
 بن زتيِ يف غتال التلليف والكتابة عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 ويشمل ثلثة فصول: 

بن زتيِ العلمية يف غتال  عبِ هللاالفصل اسأول: جهود الشيخ 
 العقيِة. 

 بن زتيِ يف غتال الفقو. عبِ هللاالفصل الثاين: جهود الشيخ 
 بن زتيِ يف غتال الِعوة. عبِ هللاالث: جهود الشيخ الفصل الث
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 ُّٔ 

 الفصل اسأول
 بن زتيِ العلمية يف غتال العقيِة عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 كثبلثة مباحث: اكيتضمن ٘تهيدن 

 اظتبحث اسأول: اظتطبوعات 
 اظتبحث الثاين: الرسائل واظتقاالت

 اظتبحث الثالث: التسجيلت.
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 ُْٔ 

 الفصل اسأول
 العلمية يف غتال العقيِة بِ هللاعجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

بن ٛتيد العقيدة عناية خاصة, كاىتم بتدريسها  عبد هللاأكٔب الشيخ 
كالدعوة إليها اىتمامنا كبَتنا؛ ألهنا ُب نظره ىي األصل األصيل, الذم جاءت 

 الرَّسيو بو الرسل كدعت إليو الشرائع كما قاؿ تعأب: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو 
أىًف اٍعبيديكاٍ اَّللَّى كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو 

, كعلى (ُ)الضَّبللىةي فىًسَتيكٍا ُب األىٍرًض فىانظيريكٍا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًًٌبُتى{
ة الصاّب, كٓب يقتصر دكر الشيخ ىذا كاف العلماء السابقوف من سلف األم

 وبن ٛتيد على االىتماـ هبا كبياف فضلها كالدعوة إليها بل كانت ل عبد هللا
 وككذا كاف ل, فيها كالدفاع عن رموزىا كمبادئهاجهود مباركة ُب الكتابة 

جهود ُب ٣تاؿ تدريس متوف العقيدة كالعقيدة الواسطية, كاألصوؿ الثبلثة, 
التوحيد, كغَتىا من كتب العقائد كأصوؿ الدين, فأكثر كفتح اجمليد, ككتاب 

فيها التوضيح كالتقرير كالتأصيل كالرد على ا١تخالفُت من خبلؿ دركسو ُب 
رغم انشغاؿ الشيخ -ا١تواضع اليت نا٢تا, ككاف لو أيضنا عناية خاصة ابلتأليف 

                                        
 (. ّٔ( سورة النحل, اآلية )ُ)
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 ُٔٓ 

ما من خبلؿ مؤلفاتو القيمة اليت بُت أيدينا فهي إ -بن ٛتيد عنو عبد هللا
بياف ٟتقيقة التوحيد كالدعوة إٔب ٖتقيقو, أك ابلكتابة عنو كمن األمثلة على 

يدة ذلك كتاب لو بعنواف )رسالة ُب التوحيد( كفيو أتصيل لشعب العق
 , كتوحيد اإللوىية, كتوحيد األٝتاء كالصفات. الثبلثة كىي: توحيد الربوبية
تخدمها الشيخ بن ٛتيد كمقاالتو فقد اس عبد هللاأما رسائل الشيخ 

لنشر عقيدة أىل السنة كاٞتماعة كالذب عنها كعن أعبلمها, كالرد على 
ا١تخالفُت من أصحاب البدع كا٠ترافات, ٦تن ٭تاكلوف نشر أفكارىم عرب 

 كسائل اإلعبلـ. 
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 ُٔٔ 

 اظتبحث اسأول
 اظتطبوعات

 
 بن زتيِ متعلقة أبصول الِين. عبِ هللا: مطبوعات للشيخ أوالً 

بن ٛتيد أبمور العقيدة كما ىو شأف  عبد هللاشيخ نظرنا الىتماـ ال
علماء الدعوة ا١تباركة فقد حرص على نشر أصو٢تا, كبياف مسائلها كمن 
ىذه اٞتهود مطبوعاتو ا١تتعلقة إبيضاح أصوؿ الدين كنشر عقيدة السلف 
الصاّب كالتعريف هبا لدل عمـو ا١تسلمُت خاصة كأف الكثَت منهم ٬تهل 

, منهم ْتقيقتها بلالدعوة جهبعض علماء ىذه  مسائلها, كقد يعادم
ميسرة بسيطة ُب ألفاظها, كاضحة ُب معانيها, فلم  رٛتو هللاكجاءت مؤلفاتو 

 يقصد منها إال بياف اٟتق كىداية الضاؿ كمنها: 
 رسالة يف التوحيِ )كتيب(:  -6

 سبب أتليفو:  -أ

سلفية النقية فهذه نبذة يسَتة تبُت للمسلم العقيدة ال"قاؿ ُب مقدمتو: 
عما يشوهبا من خرافة أك بدعة, عقيدة أىل السنة كاٞتماعة من سلف ىذه 
األمة, من الصحابة كالتابعُت, كمن بعدىم من ٤تققي العلماء الذين أٚتع 

 . "ا١تسلموف على ىدايتهم كدرايتهم
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 ُٕٔ 

 فكرة عن الكتيب:  -ب

يقع الكتيب ُب ثبلثُت صفحة من اٟتجم الكبَت كيتناكؿ عدد من 
ا١توضوعات ا١تتعلقة بشعب التوحيد الثبلثة كىي: توحيد األلوىية, كتوحيد 
الربوبية, كتوحيد األٝتاء كالصفات, فقسمها إٔب ثبلثة فصوؿ ْتسب 
شعبها, فتحدث عن توحيد األلوىية, ٍب عن الربوبية على سبيل اإلٚتاؿ, ٍب 

 , كصفةصفات كذلك عند كبلمو عن صفة اليدفصل ُب ابب األٝتاء كال
 الوجو كساؽ ُب سبيل بياهنا ٚتلة من اآلَيت كاألحاديث.

 اجملموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف الصاحل:  -4
 نبذة عن الكتاب:  -أ

يقع الكتاب ُب مائة كسبعُت صفحة من اٟتجم ا١تتوسط كيتضمن 
٣تموعة من عقائد السلف الصاّب ألفها عدده من أىل التحقيق كالتدقيق من 

بن ٛتيد ٔتراجعة كٖتقيق أصو٢تا  عبد هللا, قاـ الشيخ ّبء السلف الصاعلما
كأشار بطباعتها نشرنا لعلـو السلف كحرصنا على تصحيح العقيدة كتوضيح 
مسائلها ك٦تا احتواه الكتاب: العقيدة الواسطية, ككتاب التوحيد, ككشف 

عبد الشبهات, كالقواعد األربع, كشركط الصبلة لشيخ اإلسبلـ دمحم بن 
بن  عبد هللاالوىاب, ككماؿ الشريعة كمشو٢تا لكل ما ٭تتاجو البشر للشيخ 

 ٛتيد ُب خا٘تة الكتاب. 
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 بن زتيِ يف الكتاب:  عبِ هللاجهود الشيخ  -ب
بن ٛتيد على إخراج الكتاب بصورة علمية  عبد هللاحرص الشيخ 

ا على ا١تخطوطات كا١ت صادر رصينة فسعى إٔب ٖتقيقو كمراجعة أصولو معتمدن
األصلية ُب نقلها, إضافة إٔب التعليق عليها ُب حاشية الكتاب بذكر 
الاَيدات أك التنبيو على بعض األلفاظ كاٞتمل ا١توجودة ُب ا١تتوف مع شرح 

بن ٛتيد ١تا أشكل فيها كىو ما يدؿ على عناية  عبد هللا٥تتصر للشيخ 
 ا. الشيخ هبا كإتقانو ١تتوهنا, كقدرتو على شرحها شرحنا كافين 

 بن زتيِ ذات صلة بلعقيِة. عبِ هللااثنياً: مطبوعات للشيخ 
بن ٛتيد جهود ملموسة ُب الوقوؼ بوجو دعاة  عبد هللاكاف للشيخ 

ا١تذاىب كالتيارات ا٢تدامة, كاليت كاف ٢تا صدل كاسع ُب أكساط ا١تسلمُت خاصة 
بلد ُب فًتة ما بعد منتصف القرف الرابع عشر ا٢تجرم, فقد كانت بعض الب

ت كطأة االستعمار الغريب اإلسبلمية قبل دخوؿ ىذه األفكار عليها ترزح ٖت
, كاستيبلئها على ٦تتلكات شعوهبا كمقدراهتا , فكاف لاامنا على علماء لببلدىا

أف يبينوا حقيقة تلك  بن ٛتيد عبد هللاالدعوة ُب ىذه الببلد كمنهم الشيخ 
, كمن كها ُب مصادر التشريعسلمُت كتشكيا١تذاىب ٠تطورهتا على عقائد ا١ت

 بن ٛتيد أذكر ما يلي:  عبد هللامطبوعات الشيخ 
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 ُٔٗ 

  (ُ)ال اشًتاكية يف اإلسلم-6
 سبب التلليف:  -أ 

بن ٛتيد مناسبة أك ميداانن إال كحذر فيو من  عبد هللآب يًتؾ الشيخ 
الفكر االشًتاكي كالذم كاف لو ُب ذلك الوقت من الامن أحااب 

ا١تسلمُت تتبناه كتدعو إليو كتبشر الشعوب أبفكاره  كحكومات ُب ببلد
كنتائجو, كنظرنا لبعد الكثَتين عن تعاليم الدين اٟتنيف, كانسياقهم كراء ىذه 

بن ٛتيد ببياف حقيقة  عبد هللاالدعوات ا١تضللة , قاـ العلماء كمنهم الشيخ 
للدين الفكر االشًتاكي كالشيوعي ك٥تاطره على العقيدة الصافية, ك٤تاربتو 

لى بن ٛتيد ىذا ا١تؤلف كقد جاء ردنا ع عبد هللاكمن بُت مطبوعات الشيخ 
ما قولكم ُب النحلة اٞتديدة اليت تسمي "سؤاؿ كرد إٔب الشيخ جاء فيو: 

االشًتاكية  :نفسها االشًتاكية كتضيف إٔب اٝتها الصفة اإلسبلمية لتكوف
 .؟"اإلسبلمية

 نبذة عن الكتيب:  -ب 
عبد اين كرقات من اٟتجم ا١تتوسط تناكؿ فيو الشيخ يقع ا١تطبوع ُب ٙت

بن ٛتيد بعضنا من معاانة ا١تسلمُت ُب ىذه العصور ُب العديد من  هللا
اجملاالت كمن ىذه ا١تقدمة بدأ حديثو عن بياف حقيقة اإلسبلـ كمشوليتو لكل 

                                        
ـ(, ص عبد هللا( رسالة للشيخ ُ)  . ٔ-ُبن ٛتيد بعنواف )ال اشًتاكية ُب اإلسبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 َِٔ 

 الما ٭تتاجو البشر كأف حلوؿ ٚتيع ا١تشكبلت اليت ٘تر ابألمة ا١تسلمة يبدأ أك 
بتحكيم الشريعة ُب ٚتيع مناحي اٟتياة, فقد جاء اإلسبلـ ْتماية ا١تلكية 
الفردية كتنظيم شؤكف الناس على أسس خاصة كمقومات رائدة, كبُت الشيخ 
بطبلف القوؿ ابالشًتاكية كتعديها على اٟتقوؽ ا٠تاصة للبشر ٦تا يؤدم إٔب 

بن ٛتيد  د هللاعبمصادمتها للطبيعة البشرية, كُب خا٘تة جوابو خلص الشيخ 
ابالشًتاكية  بلإٔب أف القوؿ ابالشًتاكية ىو قوؿ ابطل كإف ٝتي ٘تويهنا كتضلي

 اإلسبلمية. 

 دفاع عن اإلسلم:  -4

 سبب التلليف:  -أ

بن ٛتيد ٢تذا الكتيب بعد عدة ٛتبلت  عبد هللاجاء أتليف الشيخ  
لمُت ضد اإلسبلـ كأىلو كىو يتضمن ردكدنا على مااعم أحد رؤساء ا١تس

حوؿ تبنيو للفكر الشيوعي كمهاٚتتو لشرائع اإلسبلـ, كتقتيلو للعلماء كهنبو 
 ألموا٢تم, كمصادرتو ١تمتلكاهتم. 

 نبذة عن اظتطبوع:  -ب

يقع الكتيب ُب ثبلثُت كرقة من اٟتجم الصغَت, كقد حصلت عليو 
كيتضمن بياانن  (قسم ا١تخطوطات)خبلؿ زَيرٌب ١تكتبة ا١تلك فهد الوطنية 

بن ٛتيد كرسائل للعديد من علماء العآب اإلسبلمي  عبد هللاالشيخ من 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ُِٔ 

الذين نددكا ٔتثل ىذا ا٢تجـو على اإلسبلـ كانربكا للدفاع عن الدين كتوعية 
 .(ُ)ا١تسلمُت أبخطار الدعوات ا١تنحرفة 

                                        
ـ, للشيخ ُ)  (.ُِ-ْبن ٛتيد, ) عبد هللا( انظر: دفاع عن اإلسبل

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِِٔ 

 اظتبحث الثاين
 الرسائل واظتقاالت

 
 أواًل: الرسائل
الرسائل العامة للتنبيو على أ٫تية بن ٛتيد بكتابة  عبد هللااعتٌت الشيخ 

العقيدة كدكرىا ُب حفظ اجملتمع من آفات البدع كاحملداثت, كقد كاف ٢تذه 
الوسيلة أثرىا الفعاؿ ُب ذلك الوقت نظرنا لكثرة من يطلع عليها من 
ا١تسلمُت عرب الصحافة, كاختصار مضموهنا, كسهولة ألفاظو كمن رسائل 

 : بن ٛتيد ما يلي عبد هللاالشيخ 
 رسالة توجيهات إسلمية:  -6
 نبذة عن الرسالة:  -أ

تضمنت عددنا من , تقع الرسالة ُب أربعُت كرقة من اٟتجم ا١تتوسط
بن ٛتيد  عبد هللاا١توضوعات ذات العبلقة بعلم العقيدة, فقد تناكؿ الشيخ 

ثبلث موضوعات رئيسة ٗتتص العقيدة ىي: الدعوة إٔب هللا طريقة الرسل 
ية الدعوة إٔب العقيدة, كمكانتها من الدعوة, كدعوة ا١ترسلُت بُت فيها أ٫ت

كأ٫تية الدعوة إٔب العقيدة كأهنا منهج األنبياء ُب الدعوة إٔب هللا كالتحذير من 
البدع كالبناء على القبور, كدعاء األموات كسؤا٢تم تفريج الكرابت, ككظيفة 

قيدة اٟتقة ُب نفوس العلماء كفيها تناكؿ دكر العلماء الرابنُت ُب غرس الع

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِّٔ 

ا١تسلمُت, كما تضمنت الرسالة دعوة ا١تسلمُت لبلعتصاـ ْتبل هللا ا١تتُت, 
 .كتطرقت إٔب بياف أحكاـ اٟتج كشيء من حكمو كأحكامو

 أمهية الرسالة:  -ب
بن ٛتيد كاليت  عبد هللاتعترب ىذه الرسالة من أكائل رسائل الشيخ 

لصحيحة عرب توضيح مكانتها ٗتتص بدعوة عامة ا١تسلمُت إٔب العقيدة ا
كأثرىا كدعوة ا١تسلمُت إٔب االعتصاـ هبا ليفوزكا بسعادة الدنيا كاآلخرة, كرغم 

, إال أهنا تضمنت ةه ُب مضموهنا, متواضعة ُب حجمهاأف الرسالة بسيط
معاين عظيمة هتم ا١تسلم ُب دينو, كتدعوه إٔب سلوؾ طريقة األنبياء كا١ترسلُت 

 .(ُ)الدعوة إليوُب االعتقاد الصحيح ك 
 رسائل موجهة إىل أساتذة الكليات واظتعاىِ واظتِارس:  -4
 نبذة عن الرسالة:  -أ

عبد تقع الرسالة ُب ٙتاين كرقات من اٟتجم ا١تتوسط, أكد فيها الشيخ 
بن ٛتيد على أ٫تية تعاىد الطبلب ابلرعاية كالعناية, كتربيتهم على  هللا

قيدة الصحيحة كبُت اال٨تراؼ فمىت االستقامة, كربط ُب رسالتو بُت الع
ابتعدت النفوس عن عقيدهتا كطرأ عليها ا٠تلل أدل ذلك إٔب ا٨تراؼ النشء 
عن كل خلق ٛتيد, فبالعلـو النافعة الصحيحة يصلح كل شيء كينتظم كل 

                                        
 (. ُْ-ّبن ٛتيد, ) عبد هللا( انظر: توجيهات إسبلمية للشيخ ُ)

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ِْٔ 

عرب بياف أمر, كدعا الشيخ ُب رسالتو إٔب األخذ بيد الناشئة كىدايتهم 
دكر العقيدة ُب حفظ عقائد أبناء األمة , كالتأكيد على ٤تاسن اإلسبلـ

كٛتايتها من ٛتبلت التشكيك اليت تثار بُت الفينة كاألخرل حوؿ عقيدة 
 اإلسبلـ كمفاىيمو. 

 أمهية الرسالة:  -ب
تشكل ىذه الرسالة أ٫تية ابلغة كوهنا ٗتاطب ا١تدرسُت من أبناء 

عاىد ا١تسلمُت كما جاء ُب عنواف الرسالة كىم أساتذة الكليات كا١ت
بن ٛتيد ُب أكثر من موضع على أ٫تية  عبد هللاكا١تدارس, كقد أكد الشيخ 

أف يكوف ا١تدرسوف ُب ىذه ا١تيادين على جانب كبَت من الفقو ُب الدين, 
كالبصَتة أبصولو, ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف ىذه الرسالة قد كتبت ُب كقت  

ارجها, كقد يوجد كاف أغلب من يقـو بتدريس أبناء ىذه الببلد ىم من خ
منهم من ٭تمل بعض األفكار كا١تبادئ اليت ٗتالف الدين, كتشكل خطرنا 

بن ٛتيد حرصنا من  عبد هللا, فجاءت رسالة الشيخ (ُ)على عقائد ا١تتعلمُت

                                        
بن ٛتيد رسالتو إٔب كزير ا١تعارؼ حوؿ إاثرة أحد ا١تعلمُت ا١تستقدمُت  عبد هللا( كمن ىذه الرسائل كاٞتهود للشيخ ُ)

هللا قولو: من ا٠تارج للببلبل, كا٨تبللو من الدين, كهتكمو ابلدين كٛتلتو, كجاء ُب معرض كبلـ الشيخ رٛتو 
كهللا لذىاب األركاح كفناء األشباح, أيسر كأخف من ىذه األمور اليت تايل العقيدة, كتذىب األخبلؽ "

 (. ُْ/ُٔانظر: الدرر السنية, ) ".اٟتميدة
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 ِٔٓ 

الشيخ على أف يكوف القائموف هبذه الوظيفة على درجة من الدراية أبصوؿ 
 ت حو٢تا. الدين, كالتنبو ألمور العقيدة كتصحيح الشبها

 اثنياً: اظتقاالت
بتواصلو مع الصحافة منذ أف كاف  ٛتيدبن  عبد هللاعيرؼ الشيخ 

ىػ( فكاف حريصنا على مطالعة ُّّٔقاضينا ُب بريدة كذلك ُب الفًتة من )
الصحف كاجملبلت الداخلية كا٠تارجية كىذا دليل كعيو أب٫تية ىذه الوسيلة 

العديد من ا١تشاركات كاٞتهود  ٛتو هللار كأثرىا ُب الناس, كابلتإب كاف للشيخ 
ا١تباركة ُب سبيل نشر مفاىيم العقيدة, كالرد على أىل األىواء كالبدع ك٦تا  

 بن ٛتيد ُب ىذه اجملاؿ:  عبد هللاكتبو الشيخ 
 حكم االحتفال بظتولِ النبوي:  -6

بن ٛتيد رٛتو هللا من خبللو حكم االحتفاؿ  عبد هللابُت الشيخ 
تقتضي متابعتو كطاعتو,  وم كأشار إٔب أف كماؿ ٤تبة النيب اب١تولد النب

أمره, كاجتناب هنيو, كا١تقيموف ٢تذا االحتفاؿ كإف قصدكا هبا تعظيمو,  اتباعك 
 .(ُ)فهم ُب حقيقة األمر ٥تالفوف ٢تديو

 : رزتو هللاليس ىذا ما يقولو ابن تيمية  -4

حكمو على إقامة بن ٛتيد أف القوؿ ابٞتواز ُب  عبد هللابُت الشيخ  

                                        
 . ّص (ىػُِّٖ/ْٗ/كاتريخ ) (ُُُْ( جريدة ا١تدينة, عدد )ُ)
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 ِٔٔ 

االحتفاالت ٔتناسبة ا١تولد النبوم ال ييفهم من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
بن ٛتيد  عبد هللارٛتو هللا بل قاؿ ببدعتو كعدـ جوازه كىو ما أكده الشيخ 

من خبلؿ نقلو لنصوص شيخ اإلسبلـ كاستداللو على ذلك ابألدلة الشرعية 
 .(ُ)من الكتاب كالسنة

 : بِعة التلقُت-3
بن ٛتيد من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ أف تلقُت األموات  عبد هللابُت الشيخ 

كال عن الصحابة كالتابعُت,  بعد دفنهم بدعة ٓب يصح فيو شيء عن النيب 
ٍب ساؽ الشيخ رٛتو هللا ٚتلة من أقواؿ التابعُت كأئمة ا١تذاىب حوؿ حكم 

قيق أف حديث كا١تتحصل من كبلـ أىل التح"التلقُت كقاؿ ُب ختاـ سياقو: 
كأف العمل بو مكركه, كأف من قاؿ  التلقُت ضعيف ال أصل لو عن النيب 

 .(ِ)"ابستحبابو ال دليل لو
 اضتكم البليغة:  -2

بن ٛتيد تضمن الرد على بعض ا١تذاىب  عبد هللامقاؿ للشيخ 
الفكرية ا١تعاصرة كالقومية, كالشيوعية, كاالشًتاكية, كأشار فيو إٔب ٚتلة من 

                                        
 ىػ(.ُّٕٕ/ُِ/ُٔ), من مقاؿ ٔتجلة اٟتج بتاريخ ُُّ-َُٔ/ُٔ ( ا١تصدر السابقُ)
 . ٕىػ( صُّٕٗ/ٓٔ/, السنة األكٔب بتاريخ )(ِٗٓ( نشر ّتريدة الندكة, عدد )ِ)
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 ِٕٔ 

ت كالدعوة إٔب أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة, كعبادة هللا حق عبادتو, العبادا
 .(ُ)كطاعة كالة األمور ُب ا١تعركؼ, فبها يكوف دخوؿ اٞتنة كالنجاة من النار

 حقيقة اصتن:  -5

جاء ىذا ا١تقاؿ ردنا على سؤاؿ عن اٞتن ىل لوجودىم حقيقة, فكاف 
كجودىم, ككعادتو  بن ٛتيد أبف األدلة قد دلت على عبد هللاجواب الشيخ 

ساؽ ٚتلة من أقواؿ أىل العلم, كاألدلة العقلية الدالة على كجودىم كبُت ُب 
أف من أنكر كجودىم فهو كافره لرده ك هناية مقالو أف إثبات اٞتن حقيقة, 
 .(ِ)النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة

                                        
ـ ) (ُُ-َُْ/( نشر ٔتجلة التوحيد ا١تصرية, عدد )ُ)  (. ُٓىػ صُّٓٗمن العا
 (.ُُٖ-ُُْ/ُٔ) السنية,ىػ( نقبل عن الدرر ُّٕٕ/ُِ/ُٔبتاريخ ) اٟتج,( ٣تلة ِ)
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 ِٖٔ 

 اظتبحث الثالث
 التسجيلت

 
 متون العقيِة بن زتيِ لبعض عبِ هللاأواًل: شروح الشيخ 

بن ٛتيد ابلعقيدة قيامو بتدريس بعض  عبد هللاكاف من اىتماـ الشيخ 
, ت, كاألصوؿ الثبلثة, كفتح اجمليدمتوهنا كمنت كتاب التوحيد, ككشف الشبها

كالعقيدة الواسطية كغَتىا من ا١تتوف النافعة, كقد حاؿ طوؿ العهد كندرة 
 رٛتو هللاما قاـ الشيخ من كصوؿ ٚتيع  -آنذاؾ-استخداـ آلة التسجيل 

بشرحو كالتعليق عليو يضاؼ إٔب ذلك كجود بعض ا١تشكبلت الصوتية ُب ىذه 
٦تا قد ٭توؿ دكف االستفادة ا١تثلى من  -ا١توجودة بُت أيدينا-ا١تواد ا١تسجلة 

أببناء ٝتاحتو كا١تهتمُت بعلمو أف  عقودم -إبذف هللا-, كاألمل وعلمو كتقريرات
الشركح ا١تسجلة ضمن ٣تلدات مكتوبة ليعم هبا النفع يسعوا إٔب إخراج ىذه 

 كيستفيد منها الدعاة كطلبة العلم.
 شرح كتاب التوحيِ:  -6

بن ٛتيد النادرة ُب ىذا العلم, كطريقة  عبد هللاكىو من شركح الشيخ 
الشيخ ُب تدريسو أف يقرأ أحد الطبلب ا١تنت كمن ٍب يعلق عليو الشيخ 
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 ِٔٗ 

لشرح ُب ٙتانية عشر شريطنا مدة الشريط تسعُت بتعليقات كافية كيقع ىذا ا
 .(ُ)دقيقة

 شرح كتاب فتح اجمليِ شرح كتاب التوحيِ:  -4
يقع ىذا الشرح ُب مائة كٙتانية عشر شريطنا مدهتا )تسعوف دقيقة( 
كىي مرتبة على حسب أبواب الكتاب, ك٦تا يؤخذ على بعضها إدخاؿ 

الشرح, ككذا بعض مواد بن ٛتيد على  عبد هللادركس شرح الااد للشيخ 
بن ٛتيد ُب ليإب رمضاف, كُب مواسم  عبد هللادعوية كمواعظ ألقاىا الشيخ 
 اٟتج كعددىا ٜتسة أشرطة.

كقد قامت مكتبة اٟتـر ا١تكي الشريف بعمل قرص مدمج )سي دم( 
 ٞتميع األشرطة حىت يستفاد منها قدر اإلمكاف.

                                        
  .حث حصل عليها عن طريق أحد طلبة العلم ٔتكة ا١تكرمة( األشرطة موجودة لدل الباُ)
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 َّٔ 

 الفصل الثاين
 لعلمية يف غتال الفقوبن زتيِ ا عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 ًِ  وثلثة مباحث: اويتضمن دتهي

 اظتبحث اسأول: اظتطبوعات 
 اظتبحث الثاين: الرسائل والردود 

 اظتبحث الثالث: اظتخطوطات 
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 ُّٔ 

 الفصل الثاين
 العلمية يف غتال الفقو عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 التمهيِ

اسع أعطاه بن ٛتيد ٔتنهج فقهي رصُت, كبعلم غاير ك  عبد هللا٘تيا الشيخ 
ا١تلكة القوية ُب استنباط النصوص, كاٞتمع بُت األدلة كترجيح الراجح منها دكف 

بن  عبد هللاالتااـ اب١تذىب اٟتنبلي أك تعصب لو, كقد مر بنا كيف أف الشيخ 
ٛتيد قد ٘تيا ابإلبداع كالتحديث ُب فكره, ككاف علمنا ابرزنا من أعبلـ عصره, 

ا من علماء ا١تذىب بل ك 
ن
ال بد  فقيهنا للمذىب كإمامنا فيو, كعآب ىذا شأنوكعا١ت

, كإبداعو ا١تتميا ُب ٣تاؿ إثراء ا١تكتبة اإلسبلمية كأف يكوف لو عطاءه الفكرم
كسائر الناس  اب١تفيد كا١تتنوع ُب ٣تاؿ الفقو ُب الدين, كتوعية الطلبة كا١تتعلمُت,

 ألحكاـ الشرعية بسهولة كاختصار.اب
بن ٛتيد الفقهية ٓب تتجاكز بضعة  بد هللاعكرغم أف مؤلفات الشيخ 

مؤلفات إال أهنا ٘تيات ابلسهولة كاالختصار كما ىي عادة الشيخ ُب كتبو, 
كتناكلو ١تسائل هتم ا١تسلم كأحكاـ ا١تناسك, كبياف بعض احملظورات, كالتحذير 
 من البيوع ا١تنهي عنها إٔب آخر ا١تسائل الفقهية اليت هتم ا١تسلم, إضافة إٔب جهود

بن ٛتيد ُب ٣تاؿ القضاء كالسياسة الشرعية عرب تطبيق األحكاـ  عبد هللاالشيخ 
يت لو , كفقو النوازؿ, كىي من اٞتهود العلمية الكثَتة ال, كتقرير ا١تسائلالشرعية

 ٚتعت ٞتاءت أسفارنا عظيمة.
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 ِّٔ 

 اظتبحث اسأول
 اظتطبوعات

 
 بن زتيِ يف غتال الفقو. عبِ هللاأواًل: مطبوعات للشيخ 

بن ٛتيد على بياف بعض ا١تسائل الفقهية اليت  عبد هللارص الشيخ ح
تعم هبا البلول كمسائل اإلحراـ, كأحكاـ ا١تناسك, كآداب اٟتج كأحكامو, 

 كمن ىذه اٞتهود البارزة, كا١تؤلفات القيمة أذكر ما يلي: 
 اإلبِاع يف شرح خطبة الوادع:  -6
 سبب التلليف:  -أ

د ىذا الكتاب بناءن على طلب من أعضاء بن ٛتي عبد هللاألف الشيخ 
اجمللس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي ُب دكرتو ا١تنعقدة بتاريخ 

بن ٛتيد إٔب ذلك, كتناكؿ  عبد هللاىػ( فأجاهبم الشيخ ُّّٗ/َُ/ِْ)
 ُب حجة الوداع أبسلوب سهل كشرح مبسط.  خطبة النيب 

 نبذة عن الشرح:  -ب
 كرقة من اٟتجم ا١تتوسط تناكؿ فيها يقع الكتيب ُب ٜتسة كأربعُت

يـو عرفة, كخطبتو ُب أَيـ التشريق  بن ٛتيد خطبة النيب  عبد هللاالشيخ 
كاستعرض عددنا من فوائدىا العظيمة, كقواعدىا ا٢تامة, كبُت ُب شرحو عددنا 

, كالتأكيد على حفظ قهية كأحكاـ ا١تناسك, كحكم الرابمن ا١تسائل الف
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 ّّٔ 

هتن اب١تعركؼ, كبعض ا١تسائل ا١تتعلقة ابٟتياة الاكجية, حقوؽ النساء كمعاشر 
كحرص الشيخ رٛتو هللا كعادتو على إيراد بعض ا١تسائل العقدية كبطبلف 
بعض األفكار كا١تذاىب ا٢تدامة كاالشًتاكية كالقومية, كختمها بعدد من 

 .الوصاَي اٞتامعة, كاٟتكم النافعة
 أمهية اظتطبوع:  -ج

كتيب ُب ا١توضوعات اليت تطرؽ ٢تا الشيخ تتخلص جوانب أ٫تية ال
بن ٛتيد ُب شرحو, من توضيح لبعض مسائل التوحيد, كتبيُت  عبد هللا

ا١تناسك, كقد تيرجم الكتيب إٔب عدد من اللغات, كُب ذلك إرشاد كتوجيو 
 .(ُ)كإعبلـ ٔتا ٬تب التحلي بو من الفضائل

 ِرب( بن زتيِ )برانمج نور على ال عبِ هللافتاوى الشيخ  -4

 مصادر الكتاب:  -أ
بن ٛتيد قيامو ابلفتول عرب )ا١تذَيع( لسنوات  عبد هللاعيرؼ عن الشيخ 

عديدة كإسهاماتو عرب برانمج نور على الدرب لسنوات عديدة, كقد قاـ أحد 
ة اٟتـر ا١تكي ّتمع فتاكل الشيخ رٛتو هللا عرب كزارة اإلعبلـ كمكتب (ِ)الباحثُت
من تبلميذ الشيخ ك٤تبيو, فقاـ ّتمعها كتنقيحها  , كبعض طلبة العلمالشريف

                                        
 (.ََّ-ِٓٓ, اإلبداع ُب شرح خطبة الوداع )عبد هللا( انظر: ٣تموع مؤلفات الشيخ ُ)
 ( ىو: عمر بن دمحم بن عبد الرٛتن القاسم, من خر٬تي كلية الشريعة ابلرَيض. ِ)
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 ّْٔ 

 يسر هللا إخراجها ُب ٣تلد كاحد. كترتيبها ١تدة عامُت حىت
 ػتتوى الفتاوى:  -ب

, فبدأ بكتاب  رتب جامعها الفتاكل ترتيبنا فقهينا, كجعلها ُب ثبلثة عشر ابابن
,  التوحيد, ٍب بكتاب الطهارة, فكتاب الصبلة, فكتاب اٞتنائا, ٍب كتاب الصـو

كالبيع, كالوصاَي, كالفرائض, كالنكاح, الرضاع, كالنفقات, كاٞتناَيت كاٟتدكد, 
كفتاكل متنوعة حوت أسئلة عن حكم الغناء كحكم أمواؿ الدكلة اليت ال تطبق شرع 
هللا, كرسالة الدعوة إٔب هللا كجوهبا كفضلها كأخبلؽ الدعاة, ككماؿ الشريعة كمشو٢تا 

 كمن ٤تاسن اإلسبلـ, كتوجيهات إسبلمية, كرسالة تبيافلكل ما ٭تتاجو البشر, 
 األدلة ُب إثبات األىلة كغَتىا.

 نبذة عن اظتطبوع:  -ج
تقع الفتاكل ُب ٣تلد كاحد عدد صفحاتو ىو أربع مائة كأربعُت كرقة 

األحاديث من اٟتجم ا١تتوسط, كما أف جامعها قد قاـ بتخريج بعض 
عبد فقهية أك يعلق على بعض آراء الشيخ , كٓب يعاك ا١تسائل الكاٟتكم عليها

بن ٛتيد إف كانت ٗتالف ا١تذىب أـ ال, كلكنو جهد قيم كعمل جليل  هللا
 .(ُ)-ؿ هللا أف ٬تعلو ُب موازين حسناتوأأس -

                                        
عبد ا١تلك القاسم صاحب دار النشر  :ت ابألخىػ( كالتقيُِْٓ/ٖ/ُّ( زرت دار القاسم ابلرَيض بتاريخ )ُ)

شكر هللا لو صنيعو -كاألخ األكرب ٞتامع الفتاكل, فحصلت منو على بعض ا١تعلومات ا١تفيدة ُب الرسالة 
 . -كأجاؿ مثوبتو
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 ّٔٓ 

 ىِاية الناسك إىل أىم اظتناسك:  -3
 سبب التلليف:  -أ

بن ٛتيد جهود مباركة ُب سبيل توعية حجاج  عبد هللاكانت للشيخ 
بيت هللا اٟتراـ كإرشادىم كجاء ىذا ا١تطبوع ليضاؼ إٔب جهود الشيخ رٛتو 
هللا ألف بعض اٟتجيج كا١تعتمرين يتعذر عليو حضور الدركس ك٣تالس الذكر 
فجاء ىذا ا١تطبوع ليعم هبا النفع كتعظم بو الفائدة كقد قاؿ ٝتاحتو ُب 

: كيف يؤدل فهذه نبذة يسَتة ٥تتصرة تبُت للحاج ا١تسلم"مقدمة كتابو: 
مناسك حجو كعمرتو من حُت ٭تـر إٔب أف يفرغ من أعماؿ حجو...؟ 

كيسلم عليو كعلى صاحبيو, كما ينبغي معرفتو  ككيف ياكر مسجد النيب 
 .(ُ)"إٔب أف يرجع إٔب ببلده...؟ كٝتيتو ىداية الناسك إٔب أىم ا١تناسك

 نبذة عن اظتطبوع:  -ب
اٟتجم ا١تتوسط, كيتضمن يقع ا١تطبوع ُب ٜتس كثبلثُت كرقة من 

مقدمة ُب فضل مكة, كفوائد كأسرار للبيت اٟتراـ كمشعر مٌت, ٍب تطرؽ 
الشيخ لذكر آداب السفر كالصحبة, كمنها إٔب ذكر ا١تواقيت كطريقة اإلحراـ 
كأنواع األنساؾ كصفتها, بعدىا تكلم الشيخ عن التلبية فمحظورات اإلحراـ 

ٛتو هللا صفة الطواؼ كالسعي بُت الصفا إٔب الدخوؿ للبلد اٟتراـ, ٍب ذكر ر 

                                        
 (. َُُ( انظر: اجملموع, )ُ)
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 ّٔٔ 

كا١تركة, ٍب صفة اٟتج كدعاء يـو عرفة إٔب آخر أعماؿ اٟتج, ٍب ٖتدث عن 
, كختم أب٫تية إخبلص النية هلل تعأب كاٟترص آداب زَيرة مدينة الرسوؿ 

 .(ُ)ُب كل األعماؿ كاألقواؿ الظاىرة كالباطنة على متابعة النيب 
 يف القرآن والسنة: الِعوة إىل اصتهاد  -2
 أمهية اظتطبوع:  -أ

بن ٛتيد ُب عصر كاف ا١تسلموف يعانوف فيو من   عبد هللاعاش الشيخ 
, ككثَته من دكؿ اإلسبلـ كانت دائهم كتكالبهم على ببلد اإلسبلـكيد أع

تعاين كيبلت االستعمار لببلدىا, كتعيش أكثرىا ٖتت ٥تاطر اٞتهل 
بن ٛتيد أف ابتعاد ا١تسلمُت  عبد هللاكالتخلف كالفقر, كحُت ١تس الشيخ 

مصدر عن دينهم, كتركهم لشريعة رهبم, كا٨ترافهم عن عقيدهتم اليت ىي 
مع إخوانو من علماء  رٛتو هللا, فقد اجتهد , كسبب فوزىم كفبلحهمعاهتم

ا١تسلمُت ُب دعوة ا١تسلمُت للعودة إٔب الدين اٟتنيف, ال سيما كأف من 
مع احتبلؿ الكفار  -خاصة-هاد ُب سبيل هللا مظاىر العودة إٔب هللا اٞت

لبعض الببلد اإلسبلمية كال بد من بياف أحكاـ ىذه الشعَتة حىت ال تؤدم 
بن ٛتيد جوانب  عبد هللاإٔب ضرر أكرب كعواقب كخيمة كىو ما بُت الشيخ 

 منو ُب مطبوعو. 

                                        
 (. ُّٔ-َُُ( ا١تصدر السابق: )ُ)
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 نبذة عن اظتطبوع:  -ب
توسط, تناكؿ فيو يقع ا١تطبوع ُب ثبلث كعشرين كرقة من اٟتجم ا١ت

 بن ٛتيد اٟتكمة من تشريع اٞتهاد كمىت أمر بو النيب  عبد هللاالشيخ 
كٖتدث عن أ٫تيتو كمكانتو كساؽ األدلة من الكتاب كالسنة حوؿ فضلو 
كأجر القائمُت بو, ٍب ذكر شيئنا من قصص الصحابة كالتابعُت ُب ىذا 

ؿ عليهم األمد, اجملاؿ, كبُت ُب ختاـ رسالتو كيف أف ا١تسلمُت قد طا
كقست قلوهبم, كنسوا كتناسوا ما ألجلو بعثهم هللا على كثرة من الناس كتوافر 
بُت أمم األرض, ككل ذلك مرجعو ترؾ اٞتهاد, كالتقاعس عن نصرة الدين, 

, كإرشاد بنشر ٤تاسن الدينككجو دعوة لعلماء اإلسبلـ ككالة األمور 
سناف كىو اٞتهاد ابلدعوة إٔب ا١تسلمُت ألحكامو ألنو ىذا نظَت اٞتهاد ابل

 .(ُ)هللا على علم كبصَتة

                                        
 (. ِّٕ-ّْٗكالسنة, )( انظر: اجملموع, الدعوة إٔب اٞتهاد ُب الكتاب ُ)
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 ّٖٔ 

 اظتبحث الثاين
 الرسائل والردود

 
 أواًل: الرسائل

بن ٛتيد من كقت آلخر على إنشاء رسائل  عبد هللاحرص الشيخ 
فقهية تستدعي اٟتاجة كتابتها للتذكَت بواجب أك التنبيو إٔب حكم من 

 رٛتو هللالرسائل تصدر عن الشيخ األحكاـ الفقهية, كغالبنا ما كانت ىذه ا
إما على ىيئة مقاؿ مكتوب أك رسالة مدكنة يطلع عليها الناس أينما كانوا 

 بن ٛتيد ُب ىذا اجملاؿ:  عبد هللاكمن جهود الشيخ 
 الصلة ومكانتها من الِين:  .6

بن ٛتيد ُب ىذه الرسالة مكانة الصبلة  عبد هللاأكضح الشيخ 
اَيىا, كبُت عظم شأهنا, كأف قبوؿ األعماؿ كأ٫تيتها, كذكر عددنا من ما 

موقوؼ على فعلها, كدعا ا١تسلمُت من خبل٢تا إٔب االعتناء هبا, كعدـ 
 .(ُ)أتخَتىا عن كقتها

 نصيحة عامة يف الزكاة:  .4

بن ٛتيد ُب رسالتو نداء إٔب كافة ا١تسلمُت كخص  عبد هللاكجو الشيخ 

                                        
 (.ْٔ-ُٔبن ٛتيد, ) عبد هللا( ٣تموع رسائل الشيخ ُ)
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 ّٔٗ 

الاكاة كآاثرىا على الفرد  منهم ذكم اليسار كاٞتدة نبههم فيو إٔب عظم أمر
كاجملتمع, ٍب تطرؽ إٔب ذكر النصاب الواجب ُب أنواعها مع التذكَت آبداهبا 
كأحكامها ٍب ختمها ببياف أف اٟتلي ا١تعد لبلستعماؿ أك العارية ال زكاة فيو 

 .(ُ)كساؽ ٢تذا القوؿ ٚتلة من األدلة 
 من حِيث الصوم:  .3

ذه الرسالة الصحفية شيئنا بن ٛتيد من خبلؿ ى عبد هللابُت الشيخ 
, كآاثره على النفس, كدعا ا١تسلمُت إٔب أ٫تية أف يستفيدكا  من ًحكم الصـو
من الصـو تاكية نفوسهم, كاالبتعاد عن الشهوات كحظوظ النفس, 

 .(ِ)كاستحضار عظمة هللا كمراقبتو
 من أحكام اضتج:  .2

 ُب بن ٛتيد رٛتو هللا صفة حج النيب  عبد هللاذكر فيو الشيخ 
 .(ّ) عرض ٣تمل ألىم ا١تواضع اليت ذكرت ُب صفة حجو 

 إحرام اظتكي للعمرة:  .5

بن ٛتيد  عبد هللا الشيخىذه الرسالة جاءت ردنا على سؤاؿ كجو إٔب 
رٛتو هللا حوؿ إحراـ ا١تكي للعمرة من بيتو؟ فأجاب أبف ما عليو الدليل 

                                        
 (.ُُُِ/ُُُٖىػ صُّٕٖكاتريخ شواؿ ) (ِٖ( ٣تلة ا١تنهل, عدد )ُ)
 (.ِٗٔ-ِٖٔىػ, صُّٕٓ/َُ/َُ( ٣تلة اٟتج, شواؿ كاتريخ )ِ)
ـ اٟتج, )ّ)  .(َْْ-ّٗٗ( اجملموع, من أحكا
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 َْٔ 

ابلعمرة من كقوؿ ٚتاىَت العلماء ىو القوؿ ٓتركج ا١تكي للحل كإتيانو 
 .(ُ)ىناؾ

 اثنياً: الردود
ابلرسائل ا١تكتوبة كاف لو  ٛتيدبن  عبد هللاإضافة إٔب اىتماـ الشيخ 

أيضا عناية ٔتتابعة كتاابت الفقهاء كالعلماء حوؿ بعض ا١تسائل الفقهية, 
, أك ينبو إٔب ما أف يبُت الشيخ القوؿ الراجح فيهاكقد تستدعي آراء بعضهم 

خطاء كأكىاـ يرل أهنا ٖتتاج إٔب بياف كتنبيو كمن ىذه كرد ُب السياؽ من أ
 الردكد ما يلي: 

 غاية اظتقصود يف التنبيو على أوىام بن ػتمود:  .6

بن ٛتيد من خبلؿ رده ا١تذكور أف القوؿ  عبد هللاأكضح الشيخ 
ببدعية األضحية عن ا١تيت ىو ٥تالفة ١تا أفىت بو علماء األمة كأئمة ا١تذاىب 

باهبا خبلفنا ١تا أكرده ا١تؤلف كحشد لذلك األدلة كاألقواؿ على القوؿ ابستح
 .(ِ)الصحيحة, كدعا ُب ختامها لو ك١تؤلفها اب١تغفرة, كابلرجوع إٔب اٟتق

                                        
ـ ا١تكي للعمرة, )ُ)  (.ُِٔ-ُُٔ( اجملموع, إحرا
 (.ِْٖ-ُٕٓ( اجملموع, )ِ)
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 ُْٔ 

 تنبيهات على أن جِة ليست ميقااًت.

أف الفتول ا٠تاصة ّتواز جعل جدة  ٛتيدبن  عبد هللابُت الشيخ 
بحرية, فتول ابطلة لعدـ استنادىا ميقااتن لركاب الطائرات اٞتوية, كالسفن ال

إٔب دليل صحيح, فبل ٬توز ٓب مر ٔتيقات من ا١تواقيت ا١تكانية أف يتجاكزىا 
 .(ُ)ببل إحراـ
 حكم اللحوم اظتستوردة وذبئح أىل الكتاب:  .4

بن ٛتيد ُب رده على من أجاز ذابئح أىل  عبد هللاأكضح الشيخ 
ل ا١تختلفة, بطبلف ىذا القوؿ الكتاب كغَتىم من ا١تشركُت كأىل ا١تلل كالنح

ك٥تالفتو إلٚتاع علماء ا١تسلمُت ُب القدًن كاٟتديث, كأف الذكاة ال بد من 
مراعاة الشركط كالضوابط الشرعية ا١تطلوبة فيها, ٍب ساؽ أقواؿ أىل العلم 

, هاكانتهى إٔب القوؿ بتحرًن ذابئح أىل الكتاب ٦تن ال تتوفر فيهم شركط
 .(ِ)شباىهم ٦تن ال يدينوف دين اٟتقكٖترًن ذابئح اجملوس كأ

 رد يف حكم حتِيِ مكان ذبح اعتِي يف مٌت.  .3

بن ٛتيد على مقاؿ نشر أبحد الصحف  عبد هللاُب ٣تمل رد الشيخ 
ّتواز الذبح خارج مٌت توسعة على اٟتجيج كمراعاة  فتولالاحمللية حوؿ 

                                        
 (.ُٓٓ-ُّٗ( اجملموع, )ُ)
 (.ِّْ-َّٕ( اجملموع, )ِ)
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 ِْٔ 

 .(ُ)للمصلحة, ٍب أبدل رأيو ُب ٚتلة من ا١تسائل كالنوازؿ
 صتنة اإلفتاء بصتزائر.  ال اي .2

بن ٛتيد ُب رده بطبلف القوؿ ّتواز تعويض  عبد هللابُت الشيخ 
الذابئح بدفع أٙتاهنا, كأشار إٔب أف ىذا القوؿ ىو ٤تض آراء ٓب تستند على  
كتاب كال سنة, كال قوؿ صحايب أك اتبعي, كٓب يقل هبا أحد من سلف 

 .(ِ)األمة كأئمتها فهي خبلؼ إلٚتاع ا١تسلمُت

                                        
 (.ُِٕ-ُٓٔ( اجملموع, )ُ)
ـ ) لشهرم ٤ترـ كصفر (ِ-ُ( ٣تلة التوحيد ا١تصرية, عدد )ِ)  (. ُّ-ٗىػ صُّٔٗعا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ّْٔ 

 اظتبحث الثالث
 اظتخطوطات

 
 أواًل: الفتاوى اظتخطوطة

بن ٛتيد جهود مباركة ُب ٣تاؿ اإلفتاء كبياف األحكاـ  عبد هللاللشيخ 
الفقهية على امتداد حياتو الااخرة ابلدعوة كالفتيا كالنصح كالتذكَت, كىذه 

 الفتاكل على نوعُت ٫تا: 
من الوقائع  األكؿ: فتاكل مكتوبة حررىا بنفسو ٘تس ا١تستجدات

كالنوازؿ, كٖترر القوؿ ُب بعض ا١تسائل اليت كاف فيها خبلؼ بُت ا١تتقدمُت, 
 فدلل عليها ٍب علل كرجح, كىي ُب طور اإلعداد للطباعة. 

بن  عبد هللاالثاين: فتاكل مسجلة كىي عبارة عن إجاابت الشيخ 
ج ٛتيد على أسئلة اٞتمهور, من خبلؿ دركسو ك٤تاضراتو, أك عرب الربام

, كبرانمج أسألوا أىل الذكر كىي ُب طور إلذاعية كػربانمج نور على الدربا
 . (ُ)كإخراجها للناس قريبنا -لعل هللا أف ييسر طباعتها-اإلعداد 

                                        
حصل عليها من خبلؿ (, كلدل الباحث ٪تاذج من ىذه الفتاكل ا١تكتوبة اليت ٖٕ-ٕٕ( انظر: ٣تلة الدارة, )ُ)

 ْتثو عن مصادر الشيخ. 
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 ْْٔ 

بن ٛتيد ُب برانمج نور  عبد هللاكقد طبع اٞتاء ا١تتعلق بفتاكل الشيخ 
بن ٛتيد  عبد هللاكما تقدـ بنا, كبقي ما يتعلق بفتاكل الشيخ   بعلى الدر 

عرب برانمج أسألوا أىل الذكر, كبعض ا١توجود ُب األشرطة كالدركس اليت كاف 
 ٬تيب عليها من خبل٢تا.  رٛتو هللاالشيخ 

 اثنياً: شرح زاد اظتستقنع
بن ٛتيد ُب ٣تاؿ التأليف كالكتابة,  عبد هللاامتدادنا ٞتهود الشيخ 

بتدئُت كا١تتعلمُت جاء كرغبة منو ُب تبسيط ا١تتوف العلمية كتسهيلها للم
من "٢تذا ا١تنت الفقهي كالذم قيل عن أ٫تية حفظو كفهم معانيو:  وشرح

 .(ُ)"للقضاء بلحفظ زاد ا١تستقنع مع الفهم صار أى
بن ٛتيد بتدريسو ُب حلقاتو كدركسو  عبد هللاكالذم اىتم الشيخ 

توف ا ا١تنت كغَته من ا١تالعلمية, ككاف حريصنا على أف يستظهر الطبلب ىذ
, فإذا ما بلغوا ابابن أك اببُت عقد ٢تم جلسة ٯتتحنهم من خبل٢تا, العلمية

 .(ِ)كيسأ٢تم عما مضى من ا١تسائل

                                        
 (. ٕ( انظر: مقدمة زاد ا١تستقنع, )ُ)
بن ٛتيد كالذم  عبد هللا( قلت: ىذه ا١تعلومة استفدهتا من اطبلعي على السجل ا٠تاص بفهرس مكتبة الشيخ ِ)

ـ إبعداده ابنو الشيخ ت مكتبة كالده مرتبة كتضمن معلومات شاملة عن ٤تتوَي كالده,أٛتد بن ٛتيد بعد كفاة  :قا
 ترتيبنا أّتدَين. 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٔٓ 

 الفصل الثالث
 بن زتيِ العلمية يف غتال الِعوة عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 ويتضمن ثلثة مباحث:

 اظتبحث اسأول: الكتب واظتطبوعات.
 اظتبحث الثاين: الرسائل والردود.

 ظتبحث الثالث: اظتقاالت الصحفية.ا
 
  

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٔٔ 

 الفصل الثالث
 العلمية يف غتال الِعوة عبِ هللاجهود الشيخ 

 
 اظتبحث اسأول

 الكتب واظتطبوعات
 بن زتيِ يف غتال الِعوة. عبِ هللاكتب ومطبوعات للشيخ   :أوالً 

بن ٛتيد إسهامات طيبة ُب ٣تاؿ الدعوة إٔب هللا  عبد هللاكاف للشيخ 
ا, كأخبلؽ القائمُت عليها, كقد جاءت ىذه ا١تشاركات عرب كبياف فضله

  ٣تموعة من الرسائل كا١تطبوعات ا١تتعلقة هبذا العلم كمن ىذه اٞتهود:
 الِعوة إىل وجوهبا وفضلها وأخلق الِعاة -أ

يعترب ىذا ا١تطبوع من أكائل ا١تطبوعات الدعوية اليت تتعلق ٔتضموف 
,   الدعوة, كتتناكؿ جوانب من خصائصها كعلم مستقل عن ابقي العلـو

خبلفنا ١تا درج عليو العلماء السابقوف من عدـ ٗتصيص الدعوة إٔب هللا 
بتأليف منفرد, كعلى الرغم من صغر حجم ا١تطبوع إال أنو تناكؿ ُب سطوره 

 أىم ا١تسائل ا١تتعلقة ابلدعوة كأتصيلها. 
 نبذة عن اظتطبوع:  -ب

عبد ا١تتوسط, ٖتدث الشيخ يقع ا١تطبوع ُب عشر كرقات من اٟتجم 
٫تية البدء ابلدعوة بن ٛتيد فيو عن أ٫تية الدعوة إٔب هللا كفضلها, كأ هللا

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ْٕٔ 

, كبُت حاؿ األنبياء مع أقوامهم, ككيف جرل ٢تم من لؤلىم فا١تهم
ا٠تصومات, كما احتملو األنبياء من التكذيب كاألذل, ُب إشارة إٔب ما 

هبدم األنبياء كا١ترسلُت  اقتداءمن ينبغي أف يكوف عليو الداعية ُب دعوتو 
عليهم السبلـ ٍب تطرؽ ألىداؼ الدعوة, كبُت كيفية الدعوة إٔب هللا كعدد 

 ٍب ختمو بدعوة العلماء كالدعاة للقياـ بواجبهم ٪تاذج من دعوة الرسوؿ 

(ُ). 
 ذات علقة بلِعوة. عبِ هللا: كتب ومطبوعات للشيخ اثنياً 

د مباركة ُب ا١توضوعات ا١تتعلقة ابلدعوة بن ٛتيد جهو  عبد هللاللشيخ 
إٔب هللا من خبلؿ تسليط الضوء على ٤تاسن اإلسبلـ ككمالو كمشوليتها لكل 
ما ٭تتاجو البشر, كال ريب أف ىذه ا١تطبوعات ىي من صميم الدعوة, 
كيستطيع الدعاة من خبل٢تا دعوة الناس إٔب الدين عرب إبراز ٤تاسن 

 ا١تطبوعات: اإلسبلـ, كمشوليتو كمن ىذه 
 كمال الشريعة ومشوليتها لكل ما حيتاجو البشر:   -أ

يتحدث الشيخ , ويقع ا١تطبوع ُب عشر كرقات من اٟتجم ا١تتوسط
بن ٛتيد فيو عن جوانب من كماؿ الشريعة كصبلحها لكل زماف  عبد هللا

كمكاف, كىو ُب رسالتو يوجو رسالة إٔب الذين ٖتاكموا إٔب غَت الشريعة 

                                        
 (.َِّ-َّٕبن ٛتيد, ) عبد هللا( فتاكل الشيخ ُ)
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 ْٖٔ 

ن حكاـ ا١تسلمُت كانصرفوا عن ٖتكيمها بدعول عدـ اإلسبلمية م
 .(ُ)صبلحيتها كعجاىا عن مواكبة ا١تستجدات

 حكم التلفاز:  -ب
بن ٛتيد ُب مقدمة ا١توضوع عن سبب  عبد هللايتحدث الشيخ 

فقد كثر التساؤؿ عن حكم ىذه اآللة ا١تعركفة ابلتلفايوف, "التأليف فيقوؿ: 
 .(ِ)"أف ذلك ٦تنوع شرعنا؟ ىل ٬توز اٗتاذىا كاستعما٢تا؟ أـ

يقع ا١تطبوع ُب عشرين كرقة من اٟتجم ا١تتوسط, كيتحدث فيو الشيخ 
بن ٛتيد عن مضار التلفاز كأضراره ا٠تيلقية على الفرد كاجملتمع,  عبد هللا

كيسوؽ ُب معرض ٖترٯتو ٢تذه اآللة ألقواؿ ا١تختصُت كاإلعبلميُت الذين 
كاحملاذير اليت قد تنجم عن استغبللو تنبهوا ألخطاره, كحذركا من ٥تاطره 

 االستغبلؿ السيئ.

                                        
 (. َُ-ّ( كماؿ الشريعة كمشو٢تا لكل ما ٭تتاجو البشر, )ُ)
 (.َِّ/ُٓ( الدرر السنية, )ِ)
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 ْٔٗ 

 اظتبحث الثاين
 الرسائل والردود

 
 الرسائل أواًل:

بن ٛتيد من موضوعات تتعلق ابلدعوة  عبد هللارسائل الشيخ  ٓب ٗتلي 
إٔب هللا كنصح القائمُت عليها, كتذكَت الناس أب٫تية القياـ ابألمر اب١تعركؼ 

ا من ا١توضوعات الدعوية كمن ىذه الرسائل أذكر كالنهي عن ا١تنكر كغَتى
 ما يلي: 
 الرسائل اضتسان يف نصائح اإلخوان:  -أ

تقع ىذه الرسائل ُب أربعُت كرقة من اٟتجم ا١تتوسط, تناكؿ الشيخ 
كىي  ,بن ٛتيد فيها عددنا من ا١توضوعات ا١تتعلقة ابلدعوة إٔب هللا عبد هللا

عن ا١تنكر من حيث بياف فضيلتو كأ٫تيتو الدعوة إٔب األمر اب١تعركؼ كالنهي 
كالدعوة إٔب هللا من خبلؿ ىذا الواجب, ككلمة موجهة  ,كمكانتو من الدين

بن ٛتيد إٔب ما ينبغي أف يكوف عليو  عبد هللاإٔب العلماء تطرؽ فيها الشيخ 
العلماء من قياـ ابلدعوة إٔب هللا, كٖتذيرىم من ترؾ الدعوة أك التقصَت فيها, 

 ءوجهة إٔب األساتذة كا١تعلمُت ذكرىم فيها أب٫تية رعاية النشككلمة م
على أ٫تية الًتبية  بن ٛتيد عبد هللاكتعاىدىم ابلكلمة الطيبة, ٍب نبو الشيخ 

تعاىد أبناءىم كٛتايتهم من كالتعليم كدكرىا ُب حياة األمة, كدعا اآلابء إٔب 
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 َٔٓ 

أ مساكاة ا١ترأة ا١تنكرات كارتكاب ا١تعاصي, ٍب بُت موقف اإلسبلـ من مبد
ا بناءن مبيننا أكجو الفساد كالبطبلف ُب مثل ىذه  ابلرجل ُب األعماؿ كنقده نقدن
الدعوات, كأخَتنا حذر ُب ختاـ نصائحو من مضار ا٠تمر كمفاسدىا كبُت أف 
زكاؿ العقل ىو من أعظم ا١تصائب فبو تاكؿ عن اإلنساف صفة العقل فيتساكل 

 .(ُ)ىو كمن ال عقل لو
 لردودا: اثنياً 

 رد على من استحسن القوانُت الوضعية:  -أ
 عبد هللاكقد نبو الشيخ , يقع الرد ُب سبع كرقات من اٟتجم ا١تتوسط

بن ٛتيد من خبللو إٔب عدد من ا١تسائل اليت كقع فيها بعض الكتاب من 
ترؾ األخذ عن العلماء, كفتح ابب االجتهاد أماـ اٞتميع دكف  دعوة إٔب

بلعو من ابب أف الدين للجميع, كالدعوة إٔب تبٍت نظر ُب علمو كسعة إط
كعدـ التقيد ابلنظاـ اإلسبلمي ُب شؤكف اٟتياة, فاستعرض  الفكر القومي,

, كدعا  ىذه األقواؿ كفندىا كأثبت خبلفهابن ٛتيد ٚتيع  عبد هللاالشيخ 
كاتبها إٔب التوبة, كالنظر ُب النصوص كٖتكيم العقل, كترؾ استحساف 

االغًتار ٔتا حققو اآلخركف من رقي ظاىر كحضارة زائفة فبل  القوانُت بدافع
تقدـ كال ٪تاء إال بتطبيق الشريعة كجعلها ُب ٚتيع مناحي اٟتياة ليظفر 

                                        
 (. ِْْ-ُِٖبن ٛتيد, ) عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)
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 ُٔٓ 

 .(ُ)اٞتميع ابلرخاء
سأمر بظتعروف والنهي رد على بعض اظتتطاولُت على مقام ا -ب

 عن اظتنكر:
كر للعديد من تعرض القائموف على األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تن

ا٢تجمات من قبل بعض الكتاب ُب الصحف احمللية, فما كاف من الشيخ 
 -كىو من أبرز القائمُت أبمر اٟتسبة, كمن ا١تناصرين ٢تا-بن ٛتيد  عبد هللا

 .(ِ)إال أف رد على ىؤالء ا١تتحاملُت
 : اظتقاالت الصحفية.اثلثاً 

عاة, ٣تلة عنواف ا١تقالة: الدعوة إٔب كجوهبا كفضلها كأخبلؽ الد
بن ٛتيد  عبد هللاىػ, كقد ٖتدث الشيخ ُّٕٗالدعوة, العدد األكؿ, العاـ 

, كبُت شيئنا عن مراحل الدعوة ا١تكية كا١تدنية, ك ُب مقالتو عن دعوة النيب 
من أساليب الدعوة ككسائلها, كيعترب ىذا ا١تقاؿ من أكائل ا١تقاالت 

 ا١تتخصصة ُب علم الدعوة كعلم مستقل.

                                        
 (.ِِِ-َِٗيد, )بن ٛت عبد هللا( ٣تموعة رسائل الشيخ ُ)
 .(ْْ/ُٔ( الدرر السنية, )ِ)
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 ِٔٓ 

 اطتادتة
 

اللهم لك اٟتمد كما ينبغي ٞتبلؿ كجهك كعظيم سلطانك, كالشكر 
للمؤب على ما يسر كأعاف حىت إ٘تاـ ىذه الرسالة كالذم ٖتدثت فيها عن 

, كأبرزت جوانب مضيئة ُب ُب الدعوة إٔب هللابن ٛتيد  عبد هللاجهود الشيخ 
طاء بن ٛتيد ك٪تاذج مشرقة من حياتو اٟتافلة ابلع عبد هللاحياة الشيخ 

 كاإل٧تازات كُب هناية ىذا البحث ٯتكن أف أكجا خا٘تتو ُب النقاط التالية: 
 : خلصة البحث أوال

بن ٛتيد كٖتدثت عن ذلك  عبد هللاتناكلت ُب البحث جهود الشيخ 
 ُب مقدمة ك٘تهيد كأربعة أبواب كخا٘تة. 

ُب ا١تقدمة ٖتدثت عن األسس ا١تنهجية اليت يتطلبها منهج البحث 
من حيث التطرؽ إٔب: موضوع البحث, كأ٫تيتو كأسباب اختياره العلمي 

كحدكده, كتساؤالتو كا١تنهج ا١تتبع فيو كالدراسات السابقة كأىدافو كا٠تطة 
ا١تتبعة فيو كذلك لبياف ٤تتول البحث كا١تسار الذم يسَت الباحث على 

 ضوئو ُب كتابتو. 
كعن  ٛتيدبن  عبد هللاٍب انتقلت للتمهيد فتحدثت عن عصر الشيخ 

رٛتو األحواؿ السياسية كالعلمية كاالجتماعية كالظركؼ اليت نشأ هبا الشيخ 
كمسا٫تاتو ُب ذلك العهد من الامن, كتطرقت ُب التمهيد إٔب التعريف  هللا
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بن ٛتيد فذكرت: نسبو ككنيتو, كمولده  عبد هللاابٟتياة الشخصية للشيخ 
تبلميذه, كعقيدتو كمذىبو, كنشأتو, كأسرتو كصفاتو, كطلبو للعلم كشيوخو ك 

 كأعمالو ككظائفو, فوفاتو كثناء الناس عليو. 
ٍب دخلت إٔب صلب البحث مباشرة ُب أربعة أبواب تناكلت مفاىيم 

بن ٛتيد كمصادرىا ٖتدثت فيها عن نظرة الشيخ  عبد هللاالدعوة عند الشيخ 
ا١تنهجية بن ٛتيد للدعوة كمفهومو ٢تا, ٍب بينت عددنا من القواعد  عبد هللا

بن ٛتيد ُب  عبد هللاللدعوة عند الشيخ, بعد ذلك ٖتدثت عن دكر الشيخ 
األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كُب الباب الثاين ذكرت جهود الشيخ 

بن  عبد هللابن ٛتيد ُب بياف عقيدة السلف الصاّب كموقف الشيخ  عبد هللا
عوة إٔب شرائع اإلسبلـ , كجهوده ُب الديد من ا١تذاىب كالتيارات ا٢تدامةٛت

كإسهاماتو ُب ٣تاؿ ٖتكيم الشريعة كتدعيم القضاء الشرعي, تطرقت بعد 
 ذلك إٔب بياف جهوده ُب الدعوة لؤلخبلؽ اإلسبلمية كتربية الناس عليها. 
عبد بعد ذلك انتقلت للباب الثالث كٖتدثت فيو عن أساليب الشيخ 

كأساليبها كأكجو استفادة  , كعددت كسائلبن ٛتيد ككسائلو ُب الدعوة هللا
الشيخ منها كتوجيهو للدعاة ابالستفادة منها, ٍب انتقلت إٔب الباب الرابع 

بن ٛتيد ُب ٣تاؿ التأليف  عبد هللاكىو ابب ىاـ يتحدث عن جهود الشيخ 
 كالكتابة نظرنا ١تا ٭تتويو من مقاالت كتسجيبلت اندرة.

 اثنًيا: نتائج البحث 
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 ١تستفادة كاليت ٯتكن رصدىا فيما يلي: ىنالك ٚتلة من النتائج ا
بن ٛتيد ُب الدعوة إٔب هللا كاألمر  عبد هللا٘تيا منهج الشيخ  -ُ

 اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كالبصَتة. 

تنوع األساليب كالوسائل الدعوية عند الشيخ عبد هللا بن ٛتيد  -ِ
 كمواكبتها لعصره.

 بن ٛتيد كاعتدا٢تا ُب الدعوة.  هللا عبدكسطية دعوة الشيخ  -ّ

بن  عبد هللاعند الشيخ الدعوة ُب ٣تاالهتا كمضامينها مشولية  -ْ
 ٛتيد. 

بن  عبد هللاكرصانتو عند الشيخ  كتنٌوعو كفرة اإلنتاج العلمي -ٓ
 ٛتيد. 

 ُب توعية اجملتمع كتثقيفو ُب أمور دينو. عبد هللاإسهاـ الشيخ  -ٔ

ائل كاألساليب ا١تناسبة ُب بن ٛتيد للوس عبد هللااغتناـ الشيخ  -ٕ
 الدعوة كتعاملو مع اٞتديد منها كفق الضوابط كا١تصاّب الشرعية. 

لثلة خَتة من العلماء كالدعاة  عبد هللاتربية كإعداد الشيخ  -ٖ
 كطبلب العلم كالذين أصبحوا بعد أتىيلهم منارة سامقة ُب العلم كالدعوة. 

رَيدم للمؤسسات بن ٛتيد بتفعيل الدكر ال عبد هللاقياـ الشيخ  -ٗ
 الدعوية من خبلؿ مشاركتو كانتسابو للعديد منها. 
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بن ٛتيد جهده كمالو كجاىو ٠تدمة  عبد هللابذؿ الشيخ  -َُ
 الناس, كنشر العلم كالدعوة إٔب هللا. 

بن ٛتيد بوالة األمور  عبد هللاٝتو العبلقة اليت تربط الشيخ  -ُُ
 الدعوة إٔب هللا. ُب ىذه الببلد كإسهاـ الشيخ من خبل٢تا ٠تدمة أغراض 

بن ٛتيد للحسبة كاألمر اب١تعركؼ  عبد هللاتطبيق الشيخ  -ُِ
 كالنهي عن ا١تنكر ُب كاقع حياتو, كُب معامبلتو, كُب تعاملو مع الناس. 

بن ٛتيد ابستعماؿ ٚتلة من الوسائل  عبد هللاقياـ الشيخ  -ُّ
 كاألساليب الدعوية اٞتامعة بُت األصالة كا١تعاصرة ُب دعوتو. 

بن ٛتيد كرقي أسلوبو  عبد هللاكسبلسة عبارة الشيخ سهولة  -ُْ
 الدعوم كقربو من أفهاـ الناس. 

بن ٛتيد ٞتملة من قواعد السلف  عبد هللاإيضاح الشيخ  -ُٓ
 ا١تنهجية ُب الدعوة إٔب هللا كسَته على منوا٢تا. 

كضوح مفاىيم الدعوة كصحة مصادرىا كبيعدىا عن  -ُٔ
 ٛتيد.  بن عبد هللااال٨تراؼ كالالل عند الشيخ 

بن ٛتيد ُب مسَتة حياتو ا١تتنوعة,  عبد هللاعصامية الشيخ  -ُٕ
كقدرتو على إدارة األعماؿ كا١تناصب ا١توكلة إليو بكل عـا كاجتهاد, رغم 

 فقدانو لبصره, كيتمو ُب صغره. 
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االعتصاـ ْتبل هللا كالتعلق بو ُب الرخاء كالشدة, كصدؽ  -ُٖ
بن ٛتيد  عبد هللالشيخ التوكل كاللجوء إٔب هللا كىي من أبرز صفات ا

 كسببه مهم من أسباب ٧تاحو كبيعد نظره, كقوة ذكائو, كسعة علمو. 
 اثلثًا: توصيات البحث

بن ٛتيد  عبد هللاإنشاء مركا خَتم علمي ٭تمل اسم الشيخ  -ُ
عبد كيساىم ُب نشر العلم كالدعوة كمساعدة الناس كما كاف عليو الشيخ 

 بن ٛتيد.  هللا
بن ٛتيد؛ كاالىتماـ إبخراجها  عبد هللاخ العناية ٔتكتبة الشي -ِ

 للناس ليستفيد منها القاصي كالداين. 

أتسيس موقع على الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت( ٭تمل اسم  -ّ
 بن ٛتيد كيتضمن موركثو العلمي كالدعوم كالفقهي.  عبد هللاالشيخ 

بن ٛتيد, كإف كاف ألبناء  عبد هللاٚتع ا١تادة العلمية للشيخ  -ْ
ود مشكورة إال أهنا ٖتتاج إٔب تعاكف مثمر بينهم كبُت كل تبلميذ الشيخ جه

 بن ٛتيد كتبلميذه.  عبد هللاالشيخ 

بن ٛتيد ُب اٟتسبة, كاألمر  عبد هللااالستفادة من منهج الشيخ  -ٓ
 اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, عرب دراستو دراسة مستفيضة. 

كفق  أكصي الدعاة أف يستفيدكا من كسائل االتصاؿ اٟتديثة -ٔ
الضوابط الشرعية لتصل دعوهتم إٔب كل أرجاء األرض كما كاف عليو الشيخ 
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 بن ٛتيد.  عبد هللا
اٟترص على العلـو الشرعية, كمعاٞتة ا١تشكبلت كالعادات السيئة  -ٕ

ُب اجملتمع كالناكؿ إٔب الناس كدعوهتم ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة, كىذا 
 كتفاعلو مع قضاَيىم. مستفاد من تعامل الشيخ رٛتو هللا مع الناس

الدعوة إٔب هللا عرب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كاٟترص  -ٖ
على نصح كالة األمور كاستثمار الصلة هبم ٠تدمة الدعوة إٔب هللا كاقتفاء 

 , كدعوهتم ابٟتسٌت. هج السلف الصاّب ُب التعامل معهممن

ما تذكَت ا١تسلمُت أب٫تية توحيد كلمتهم, ككحدة صفوفهم كىو  -ٗ
بن ٛتيد كبذؿ جهودنا كبَتة ُب سبيل ٖتقيقو  عبد هللاسعى إليو الشيخ 

 كدعوة ا١تسلمُت إٔب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة. 

كما أنٍت أكصي نفسي كالدعاة إٔب هللا ابٟترص على الدعوة إٔب 
العقيدة الصحيحة كاالبتعاد عن البدع كا١تنكرات كفق منهج قوًن مستنبط 

بن  عبد هللاَتة السلف الصاّب ك٢تم ُب دعوة الشيخ من الكتاب كالسنة كس
 ٛتيد القدكة كا١تثل.
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 قائمة اظتصادر واظتراجع
 

 الكرًن.: القرآن أوالً 
 اثنيًا: الكتب 
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اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم, أٛتد بن عبد اٟتليم  .34
, دار العاصمة, الرَيض, ٔبن تيمية, ٖتقيق كتعليق: انصر بن عبد الكرًن العقل, ط

 ىػ. ُُْٗ
ُب القرنُت الثالث عشر كالرابع عشر  اال٨ترافات العقدية كالعملية .33

دار طيبة للنشر , ِكآاثر٫تا ُب حياة األمة, علي بن ٓتيت الاىراين, ط ا٢تجريُت
 ىػ. ُُْٖكالتوزيع, مكة ا١تكرمة, 

أنساب األسر اٟتاكمة ُب األحساء, أليب عبد الرٛتن بن عقيل  .32
 , دار اليمامة, الرَيض, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. الظاىرم

دمحم, مراجعة كتقدًن: علي  ل ا١تطبوعات السعودية: ٛتادم بن عليأكائ .35
, مطبوعات مكتبة ا١تلك فهد الوطنية , الرَيض, ُبن سليماف الصوينع, ط

 ىػ.ُُْٗ
اإلٯتاف, أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية, ٖتقيق كٗتريج: عصاـ الدين  .31

 . ىػُُْْ, دار اٟتديث, القاىرة, ُالصبابطي, ط

بن سعيد  عبد هللااـ كمؤذنوه ُب العهد السعودم, أئمة ا١تسجد اٟتر  .31
 ىػ. ُِّْ, مطابع هبادر, مكة ا١تكرمة, ِالاىراين, ط
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ْتوث كدراسات ُب عقيدة أىل السنة كاٞتماعة, انصر بن عبد الكرًن  .38
 ىػ. ُُْٗ, دار الوطن, الرَيض, ِالعقل, ط

كت, , دار الفكر, بَت ِالبداية كالنهاية, للحافظ ابن كثَت الدمشقي, ط .31
 ىػ. ُُْٗ

بدائع الفوائد, دمحم بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية, ٖتقيق: دمحم الاغلي,  .21
 ىػ. َُِْ, دار ا١تعإب, عماف, األردف, ُط

, مركا دراسات ِ, طالببلد العربية كالدكلة العثمانية, ساطع اٟتصرم .26
 ـ. ُٖٓٗالوحدة العربية, بَتكت, 

, دار ثقيف للنشر ُ, طبنو خالد كعبلقتهم بنجد, خالد ا١تنيف الوىيب .24
 ىػ. َُُْكالتوزيع, الرَيض, 

بياف حقوؽ كالة األمور على األمة ابألدلة من الكتاب كالسنة, عبد  .23
, الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء, ِبن ابز, ط عبد هللاالعايا بن 
 ىػ. ُِْْالرَيض, 

ا١تودكدم, دار بُت الدعوة القومية كالرابطة اإلسبلمية, أبو األعلى  .22
 ىػ. ُّٕٖالتوزيع, لبناف, ك  العربية للطباعة كالنشر

, ا١تطبعة ا٠تَتية ّتمالية مصر, ُاتج العركس, مرتضى الابيدم, ط .25
 ىػ. َُّٕ

, ُط ,عبد هللااتريخ التعليم ُب مكة ا١تكرمة, عبد الرٛتن بن صاّب بن  .21
 ىػ. َُّْدار الشركؽ جدة 

, دار الشبل,   اتريخ اٟتركة التعليمية ُب ا١تملكة, .21 ٛتد بن إبراىيم السلـو
 بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 
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, ُاتريخ الدكلة السعودية عهد سعود بن عبد العايا, أمُت سعيد, ط .28
 دار الكاتب العريب, بَتكت, بدكف. 

التاريخ السعودم اٟتديث حىت هناية القرف العشرين, سعد بدير   .21
 ىػ. َُِْلقلم, دمشق, , دار اِاٟتلواين, كدمحم بن ٚتعاف الغامدم, ط

بن دمحم بن عايض  عبد هللااتريخ القضاء كالقضاة ُب العهد السعودم,  .51
 ىػ, بدكف ف. ُُْٗ, ُالاىراين, ط

اتريخ ا١تملكة العربية السعودية ُب ماضيها كحاضرىا, صبلح الدين  .56
 ٥تتار, دار مكتبة اٟتياة, بَتكت, لبناف. 

مكتبة الرَيض   إبراىيم,اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, سيد دمحم .54
 ىػ. ُّّٗاٟتديثة, الرَيض, 

, ٔبن صاّب العثيمُت, ط عبد هللااتريخ ا١تملكة العربية السعودية,  .53
 , بدكف. ىػُِْٓ

اتريخ شرقي اٞتايرة العربية, أٛتد مصطفى أبو حاكمة, ترٚتة: دمحم أمُت  .52
 , منشورات دار اٟتياة, بَتكت بدكف رقم كاتريخ الطبعة. عبد هللا

بن دمحم الرمياف,  عبد هللااتريخ مساجد بريدة القدٯتة كتراجم أعبلمها,  .55
 ىػ. ُِْْ, بدكف انشر, ُط

, دار اٞتيل, لبناف, بدكف ُ, طاتريخ ٧تد اٟتديث, أمُت الر٭تاين .51
  اتريخ.

, ِتتمة األعبلـ للاركلي, دمحم خَت رمضاف يوسف, ط .51 , دار ابن حـا
 ىػ.  ُِِْبَتكت, 
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, ُبن خَت رمضاف يوسف, طتتمة األعبلـ, دمحم  .58 , دار ابن حـا
 ىػ.ُُْٖالرَيض, 

م, ٖتقيق: عبد الرٛتن اٞتربين كآخرين, التحبَت, لعبلء الدين ا١ترداك  .51
 ىػ. ُُِْ, مكتبة الرشد, الرَيض, ُط

ٖترير األحكاـ ُب تدبَت أىل اإلسبلـ, بدر الدين بن ٚتاعة, ٖتقيق:  .11
 م الشرعية, قطر بدكف ف. , طبع رائسة احملاكِفؤاد عبد ا١تنعم أٛتد, ط

ٖتفة األحوذم بشرح الًتمذم, دمحم بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم  .16
 ىػ. ُّٖٓ, مطبعة الفجالة, القاىرة, ِا١تباركفورم, ط

آؿ  عبد هللاٖتفة ا١تستفيد بتاريخ اإلحساء ُب القدًن كاٞتديد, دمحم بن  .14
مائة عاـ على أتسيس , مطبوعات األمانة العامة لبلحتفاؿ ٔتركر ِعبد القادر, ط

 ىػ. ُُْٗا١تملكة, الرَيض, 
, دار ُتراجم ١تتأخرم اٟتنابلة, سليماف بن عبد الرٛتن بن ٛتداف, ط .13

 ىػ. َُِْابن اٞتوزم, الدماـ, 

, دار طيبة ُالقرشي, ط عبد هللاألصحابو, خالد بن  تربية النيب  .12
 ىػ. ُِِْللنشر كالتوزيع, الرَيض, 

آف كالسنة, رقية بنت نصر هللا نياز, مركا الًتىيب ُب الدعوة ُب القر  .15
 ىػ. َُِْالدراسات كاإلعبلـ, دار اشبيليا, الرَيض, 

تطبيق الشريعة ُب ا١تملكة العربية السعودية كآاثره ُب اٟتياة, عبد الرٛتن  .11
بن زيد الانيدم, مطبوعات األمانة العامة لبلحتفاؿ ٔتركر مائة عاـ على أتسيس 

 . ىػُُْٗا١تملكة, الرَيض, 
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التطبيقات العملية للحسبة ُب ا١تملكة العربية السعودية, طامي بن  .11
 ىػ, بدكف ف.  ُُْٓ, ُىديف البقمي, ط

التطور التشريعي ُب ا١تملكة العربية السعودية, دمحم عبد اٞتواد دمحم,  .18
 ـ.ُٕٕٗ, مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب اٞتامعي, القاىرة,  ُط

, مكتبة لبناف, بَتكت, ُٞترجاين, طالتعريفات, علي بن دمحم الشريف ا .11
 ـ. ُٖٕٗ

تعظيم الفتيا, ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن دمحم بن اٞتوزم, قرأه كعلق  .11
 ىػ. ُُْٕ, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة, ِعليو علي دمحم عمر, ط

, مطبوعات مركا ُالسلماف, ط عبد هللاالتعليم ُب القصيم, دمحم بن  .16
 ىػ. َُِْياة, صاّب بن صاّب الثقاُب, عن

التعليم ُب ا١تملكة رؤية اٟتاضر كاستشراؼ ا١تستقبل, دمحم اٟتامد,  .14
 ىػ. ُِْٓ, مكتبة الرشد, الرَيض, ِمصطفى زَيدة, بدر العتييب, نبيل متوٕب, ط

 ,ُالسلماف, ط عبد هللاالتعليم ُب عهد ا١تلك عبد العايا, دمحم بن  .13
 ىػ. ُُْٗاـ على توحيد ا١تملكة, مطبوعات األمانة العامة لبلحتفاؿ ٔتركر مائة ع

, ّالتعليم ُب مكة كا١تدينة أكاخر العهد العثماين, حملمد الشامخ, ط .12
 ىػ. َُْٓالرَيض, دار العلـو للطباعة كالنشر, 

تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف ُب أتكيل القرآف, دمحم بن جرير  .15
 ىػ. ُُِْ, دار الكتب العلمية, بَتكت, ُالطربم, ط
, دار الفكر ُقراف العظيم, أليب الفداء اٟتافظ ابن كثَت, طتفسَت ال .11

 ىػ. ُُْٖللنشر كالتوزيع, بَتكت, 
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التفسَت الكبَت ا١تسمى مفاتيح الغيب, دمحم فخر الدين عمر الرازم,  .11
 ىػ. َُُْ, دار الفكر للنشر كالتوزيع, بَتكت, ُط

 , دار ا١تعرفة, لبناف, بدكف. ِتفسَت ا١تنار, دمحم رشيد رضا, ط .18
تقريب التهذيب, أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين, دار الفكر,  .11
 ىػ. ُُْٔبَتكت , 

, ُتكملة معجم ا١تؤلفُت, دمحم خَت رمضاف يوسف, ط .81 , دار ابن حـا
 ىػ. ُُْٖالرَيض, 

التنظيم القضائي ُب الفقو اإلسبلمي كتطبيقو ُب ا١تملكة  العربية  .86
 ىػ. ََُْدمشق,  , دار الفكر,ُالسعودية, دمحم مصطفى الاحيلي, ط

التنظيم القضائي ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية  .84
, مطبوعات جامعة اإلماـ ُكنظاـ السلطة القضائية, سعود بن سعد آؿ دريب, ط

 ىػ. ُُْٗدمحم بن سعود اإلسبلمية, الرَيض 

ؿ آ عبد هللاالتنظيم القضائي ُب ا١تملكة العربية السعودية, حسن بن  .83
 ىػ. َُّْهتامة, جدة,  ة, مكتبُالشيخ, ط

هتذيب ا١توافقات, إبراىيم بن موسى الشاطيب ىذبو كعلق عليو دمحم بن  .82
 ىػ.ُُِْ, دار ابن اٞتوزم, الدماـ, ُحسُت اٞتيااين, ط

توحيد ا١تملكة كأثره ُب االستقرار الفكرم كالسياسي كاالجتماعي, دمحم  .85
 ىػ. ُُْٔة ا١تدينة للصحافة, جدة, , مطابع مؤسسُالسلماف, ط عبد هللابن 

دمحم , توحيد ا١تملكة كأثره ُب االستقرار الفكرم كالسياسي كاالجتماعي .81
 ىػ. ُُْٔ, مطابع مؤسسة ا١تدينة للصحافة, جدة, ُالسلماف, ط عبد هللابن 
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بن ٛتد  عبد هللاتوحيد ا١تملكة كأثره ُب النهضة العلمية كاالجتماعية,  .81
 ىػ. ُُْٖيكاف, الرَيض, , مكتبة العبُاٟتقيل, ط
التوضيح كالبياف لشجرة اإلٯتاف, عبد الرٛتن بن سعدم, ٖتقيق: دمحم  .88

 ىػ.  َُْٔ, مكتبة األقصى, الكويت, ُالعجمي,  ط

التيارات الفكرية كالعقدية ُب النصف الثاين من القرف العشرين, دمحم  .81
 ىػ. ُِّْ, دار ا١تعإب, عماف, األردف, ُا٠تالدم, ط

 الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف, عبد الرٛتن بن انصر تيسَت الكرًن .11
 ىػ. ُِْٓ, دار ابن اٞتوزم, الدماـ, ُالسعدم, ط

, دار ابن ُبن دمحم الشمراين, ط عبد هللاثبت مؤلفات دمحم األلباين,  .16
 ىػ. ُِِْاٞتوزم, الدماـ, 

جامع بياف العلم كفضلو, يوسف بن عبد الرب, ٖتقيق أيب األشباؿ  .14
 ىػ. ُُْٗدار ابن اٞتوزم, الدماـ,  ,ْالاىَتم, ط
بن دمحم بن أٛتد األنصارم القرطيب,  عبد هللااٞتامع ألحكاـ القرآف,  .13

 ىػ. َُِْ, دار الفكر, بَتكت, ُط
, مطبعة اٟتليب, ُجايرة العرب ُب القرف العشرين, ٟتافظ كىبة, ط .12

 ىػ. َُّٖالقاىرة, مصر, 

كا١تسلمُت ُب القرف الرابع  اٞتمعيات القومية العربية كموقفها من اإلسبلـ .15
التوزيع, ك  , دار ا١تسلم للنشرُالدبياف, ط عبد هللاعشر, خالد بن إبراىيم بن 

 ىػ. ُِْٓالرَيض, 
, دار اليمامة, ِٚتهرة أنساب األسر ا١تتحضرة ُب ٧تد, ٛتد اٞتاسر, ط .11

 ىػ. َُْٗالرَيض, 
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 ىنادم, جهود ا١تملكة العربية السعودية ُب خدمة الدعوة إٔب هللا, دمحم .11
 ىػ بدكف انشر. ُُْٔ, ُط

جوانب من سَتة اإلماـ بن ابز, ركاية دمحم بن موسى ا١توسى, إعداد:  .18
 ىػ.ُِّْ, دار ابن خاٯتة, الرَيض, ُدمحم بن إبراىيم اٟتمد, ط

حاشية األصوؿ الثبلثة, دمحم بن عبد الوىاب شرح عبد الرٛتن بن دمحم  .11
كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد, الرَيض,  بن قاسم, مطبوعات كزارة الشؤكف اإلسبلمية

 ىػ. ُُْٔ
حاشية الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع, عبد الرٛتن بن دمحم بن  .611

 ىػ, بدكف ف. ُُّْ, ٓقاسم النجدم, ط
بن  عبد هللاحركة التجديد كاإلصبلح ُب ٧تد ُب العصر اٟتديث, ل .616

 ىػ َُْٗ, بدكف انشر, ُدمحم العجبلف, ط
عة كا٠تدمات خبلؿ مائة عاـ, ٣تموعة من اٟترماف الشريفاف التوس .614

ا١تختصُت, مطبوعات الرائسة العامة لشؤكف ا١تسجد اٟتراـ كا١تسجد النبوم,  
 ىػ. ُُْٗ

اٟتسبة ُب اإلسبلـ, أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية, ٖتقيق: سيد  .613
, الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد, ُدمحم, ط
 ىػ. َُّْ, الرَيض

, مكتبة الرشد, ِ, طاٟتسبة ُب اإلسبلـ, عبد الرحيم ا١تغذكم .612
 ىػ.ُِْْالرَيض, 

, دار ابن اٞتوزم, ُ, طاٟتسبة كالنيابة العامة, سعد العريفي .615
 ىػ.َُِْ
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حكم اللحـو ا١تستوردة كذابئح أىل الكتاب كغَتىم كيليو تنبيهات  .611
بع النموذجية , الرَيض بدكف بن ٛتيد, ا١تطا عبد هللاعلى أف جدة ليست ميقااتن, 

 رقم كاتريخ الطبعة. 

بن ٛتيد,  عبد هللاحكم اللحـو ا١تستوردة كذابئح أىل الكتاب,  .611
 مطبوعات كزارة العدؿ, الرَيض. 

, مطابع ّاٟتكمة ُب الدعوة إٔب هللا, سعيد بن علي القحطاين, ط .618
 ىػ.  ُُْٕالرسالة, بَتكت, 

, مركا دراسات الوحدة ِحوؿ القومية العربية, ساطع اٟتصرم, ط .611
 ـ. ُٕٖٗالعربية, بَتكت, 

خالد بن عبد العايا سَتة ملك كهنضة ٦تلكة, أٛتد الدعجاين,  .661
 ىػ بدكف ف. ُِِْ,  ُط

, مكتبة ا٢تداية, ّخصائص الشريعة اإلسبلمية, عمر األشقر, ط .666
 ىػ. ُِْٓالدار البيضاء, ا١تغرب, 

فكر العريب, مدينة ا٠تطابة أصو٢تا كاترٮتها, دمحم أبو زىرة, دار ال .664
 نصر, القاىرة, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

دراسات ُب اتريخ ا١تملكة العربية السعودية, عبد الرحيم عبدا  .663
 , دار ا٠تر٬تي, الرَيض بدكف اتريخ طبع.ُعودات, ط عبد هللا٢تادم كأٛتد 
, مطبعة النرجس, ُدراسات ُب علـو القرآف, زاىر األ١تعي, ط .662

 ىػ. ُِِْالرَيض 

درر السنية ُب األجوبة النجدية, ٚتع عبد الرٛتن بن دمحم بن ال .665
 ىػ, بدكف ف. َُِْ, ُقاسم العاصمي النجدم, ط
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 َٕٔ 

, دار ُالدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة, البن حجر, ط .661
 اٞتيل, بَتكت, بدكف. 

, دار ِالدعوة اإلسبلمية كسائلها كأساليبها, أٛتد غلوش, ط .661
 ىػ. َُْٕالكتاب ا١تصرم, القاىرة, 

الدعوة اإلصبلحية ُب اٞتايرة العربية, حملمد بن انصر الشثرم,  .668
 ىػ. ُِّْ, دار اٟتبيب, ُط

الدعوة اإلصبلحية ُب ببلد ٧تد على يد اإلماـ دمحم بن عبد  .661
 ىػ. ُِْٓ, دار التدمرية, الرَيض, ْ, طالوىاب كأعبلمها من بعده

إلسبلمي, حملمد دعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب كأثرىا ُب العآب ا .641
 ىػ. َُْٕككالة الفرقاف للنشر, الرَيض,  ,ُالسلماف, ط  عبد هللابن 

الدعوة إٔب هللا ُب عهد ا١تلك عبد العايا, دمحم بن انصر الشثرم,  .646
 ىػ. ُُِْ, دار اٟتبيب الرَيض, ْط

الدعوة إٔب هللا ُب عهد خادـ اٟترمُت الشريفُت, عبد الرحيم بن  .644
 ىػ.ُِِْات اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة, , مطبوعُدمحم ا١تغذكم, ط

 بن ابز, عبد هللاالدعوة إٔب هللا كأخبلؽ الدعاة, عبد العايا بن  .643
 ىػ. ُّٓٗالتوزيع, الرَيض, ك  مكتبة دار اليقُت للنشر ُط

, كنور أشبيليا, الرَيض, ُالدعوة, ٛتد بن انصر العمار, ط .642
 ىػ. ُِْٓ

ودية, إعداد ا١تستشار إبراىيم بن دليل أنظمة ا١تملكة العربية السع .645
 ىػ. ُِِْ, مكتبة هتامة, ُدمحم الناصرم, تكشيف: دمحم الاكماف, ط
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 ُٕٔ 

دكر جامعات العآب اإلسبلمي ُب مواجهة التحدَيت ا١تعاصرة,  .641
  مقداد َيٞتُت, دار ا١تعرفة, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

اجعة , مر عبد هللاذيل طبقات اٟتنابلة, يوسف بن حسن بن  .641
 ىػ. َُْٖ, دار العاصمة, الرَيض, ٤ُتمود بن دمحم اٟتداد, ط

رجاؿ كراء جهاد الرابطة خبلؿ ربع قرف, األمانة العامة لرابطة  .648
 ىػ. َُْٖالعآب اإلسبلمي, مكة ا١تكرمة, 

الرد الشاُب على مفًتَيت القذاُب, ٣تموعة من العلماء, مطابع  .641
م ُِٖٗ/ٗ/ُٖالشرؽ األكسط,  ىػ,ََُْرابطة العآب اإلسبلمي, مكة ا١تكرمة, 

  .ََُّعدد,

بن دمحم بن ٛتيد, مطبوعات كزارة  عبد هللارسالة ُب التوحيد,  .631
 ىػ. َُِْالعدؿ السعودية, الرَيض, 

 دمحم علي الشوكاين, الرسائل السلفية ُب إحياء سنة خَت الربية, .636
 ىػ. َُُْ, دار الكتب العلمية, بَتكت, ّط

اء ٧تد كحوادث السنُت, دمحم بن ركضة الناظرين عن مآثر علم .634
 ىػ. َُُْ, مطبعة اٟتليب, القاىرة, ّعثماف القاضي, ط

زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد, دمحم بن أيب بكر ابن قيم اٞتوزية,  .633
 ىػ. ُُْٗ, مؤسسة الرسالة, بَتكت, ّط

, زَيدة اإلٯتاف كنقصانو كحكم االستثناء فيو, عبد الرزاؽ العباد .632
 ىػ. ُِْٕالرَيض,  , كنوز اشبيليا,ِط

,  ا١تطبعة ْالسعوديوف كاٟتل اإلسبلمي, دمحم جبلؿ كشك, ط .635
 ـُُٖٗالفنية ,القاىرة,
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 ِٕٔ 

, ُ, حملمد انصر الدين األلباين, طسلسلة األحاديث الصحيحة .631
 ىػ َُّْا١تكتبة اإلسبلمية, عماف, األردف, 

, ُسلسلة األحاديث الصحيحة, دمحم بن انصر الدين األلباين, ط .631
 ىػ. ُُِْعارؼ, الرَيض, مكتبة ا١ت

, مكتبة الثقافة, مكة, ُسلسلة ركادان, دمحم جعفر فائا, ط .638
 ىػ.ُُُْ

, ْالسنة كمكانتها ُب التشريع اإلسبلمي, مصطفى السباعي, ط .631
 ىػ. ُُْٓا١تكتب اإلسبلمي, بَتكت, 

سنن ابن ماجة بشرح اإلماـ أيب اٟتسن اٟتنفي السندم, كْتاشية  .621
زكائد ابن ماجة للبوصَتم, حقق أصولو كخرجو كرقمو تعليقات مصباح الاجاجة ُب 

 ىػ. ُُْٔ, دار ا١تعرفة, بَتكت, ُخليل مأموف شيحا, ط
سنن النسائي بشرح اٟتافظ جبلؿ الدين السيوطي, كحاشية  .626

 اإلماـ السندم, حققو كرقمو ككضع فهارسو, مكتب ٖتقيق الًتاث اإلسبلمي,
 ىػ. ُِِْ, دار ا١تعرفة , بَتكت, ٔط

, مؤسسة ُـ النببلء, دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيب, طسَت أعبل .624
 ىػ. َُْْالرسالة, بَتكت, 

شبو اٞتايرة العربية ُب عهد ا١تلك عبد العايا, خَت الدين الاركلي,  .623
 ىػ. ُّٕٗ, دار العلم للمبليُت, بَتكت, ِط

ىػ, بدكف ُِْْ, ِاٟتميد, ط عبد هللاشخصيات ُب الذاكرة,  .622
 ف. 
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 ّٕٔ 

ار من ذىب, البن العماد اٟتنبلي, دار شذرات الذىب ُب أخب .625
 اآلفاؽ اٞتديدة, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة من الكتاب كالسنة  .621
كإٚتاع الصحابة كالتابعُت, ىبة هللا بن اٟتسن بن منصور البللكائي ٖتقيق: أٛتد 

 ىػ. ُِّْ, دار طيبة, الرَيض, ٖسعد ٛتداف الغامدم, ط
شرح العقيدة السفارينية الدرة ا١تضية ُب عقد أىل الفرقة ا١ترضية,  .621

 ىػ. ُِْٔ, مدار الوطن للنشر كالتوزيع, الرَيض, ُدمحم بن صاّب بن عثيمُت, ط
شرح العقيدة السفارينية, البن مانع, ٖتقيق: أشرؼ عبد ا١تقصود,  .628

 ىػ. ُُْٖ, أضواء السلف, الرَيض, ُط
علي بن علي بن أيب العا اٟتنفي, ٖتقيق: شرح العقيدة الطحاكية,  .621

, مطبوعات كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة ُأٛتد دمحم شاكر, ط
 ىػ. ُُْٖكاإلرشاد, الرَيض 

شرح العقيدة الواسطية, دمحم خليل ىراس, ٖتقيق: علوم السقاؼ,  .651
 , دار ا٢تجرة, الرَيض, بدكف. ُط

ا١تسمى نثر الوركد, دمحم شرح مراقي السعود  شرح مراقي السعود  .656
, دار عآب الفوائد, مكة ُاألمُت الشنقيطي بن دمحم ا١تختار اٞتكٍت الشنقيطي, ط

 ىػ. ُِْٔا١تكرمة, 
بن عمر  عبد هللاالشريعة, أليب بكر حسُت اآلجرم, ٖتقيق:  .654
 ىػ. َُِْ, دار الوطن, الرَيض, ِالدميجي, ط
ي, امد الفقالشريعة, أليب بكر حسُت اآلجرم, ٖتقيق: دمحم ح .653

 ىػ. َُّْ, مكة, بَتكت, , دار الباز للنشر كالتوزيعُط
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 ْٕٔ 

الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ كأثر مدرستو ُب النهضة العلمية  .652
, دار البشائر ُكاألدبية ُب الببلد السعودية, دمحم بن عبد الرٛتن آؿ إٝتاعيل, ط

 ىػ.َُِْاإلسبلمية, بَتكت, 
كجهوده ُب تقرير عقيدة السلف, الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ  .655

بن عبد الرٛتن الرشيد, رسالة ماجستَت غَت منشورة, مقدمة إٔب قسم  عبد هللا
 ىػ. ُُِْالعقيدة ّتامعة أـ القرل, مكة ا١تكرمة, 

الصاـر ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ, أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية,  .651
للنشر كالتوزيع, الدماـ, , دار رمادم ُٖتقيق: دمحم اٟتلواين كدمحم شودرم, ط

 ىػ. ُُْٕ
الصحاح, إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم, ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور  .651

 ىػ. َُْْ, دار العلم للمبليُت, بَتكت, ّط عطار,
الصحافة السعودية ُب عهد ا١تلك عبد العايا, صبلح عبد  .658

 ىػ. َُْٖ, دار ا١تعارؼ, الرَيض ُ, طاٟتميد
, ا١تكتب ّالدين األلباين, طصحيح سنن ابن ماجو, دمحم انصر  .651

 ىػ. َُْٗاإلسبلمي, بَتكت, 
, ا١تكتب ُصحيح سنن أيب داكد, دمحم بن انصر الدين األلباين, ط .611

 ىػ. َُْٗاإلسبلمي, بَتكت, 
, ا١تكتب ُصحيح سنن الًتمذم, دمحم بن انصر الدين األلباين, ط .616

 ىػ. َُْٗاإلسبلمي, بَتكت, 
, دار ِالنوكم, طصحيح مسلم بشرح النوكم, ٭تي بن شرؼ  .614

 ىػ. ُِّْا١تنار, القاىرة, 

 



 جهود الشيخ عبدهللا بن حميد في الدعوة إلى هللا
 

 ٕٔٓ 

, ُصفة الصفوة, ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي اٞتوزم, ط .613
 ىػ. ُُِْمؤسسة الكتب الثقافية, بَتكت, 

, حققو كخرج أحاديثو علي بن دمحم الصواعق ا١ترسلة, البن القيم .612
 ىػ. ُُْٖ, دار العاصمة, الرَيض, ّالدخيل هللا, ط

سائل الشيخ دمحم العثيمُت, ٚتع كترتيب: حلمي الصيد الثمُت ُب ر  .615
السداكم, مركا الفجر للطباعة كأكٕب النهي لئلنتاج اإلعبلمي كالتوزيع  القاىرة, 

 بدكف رقم كاتريخ الطباعة. 
, دار ُطبقات اٟتفاظ, عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي, ط .611

 ىػ. َُّْالكتب العلمية, بَتكت, 
السبكي, ٖتقيق: ٤تمود الطناحي طبقات الشافعية, عبد الوىاب  .611

 كعبد الفتاح اٟتلو, دار إحياء الكتب العربية, القاىرة بدكف رقم كاتريخ الطبعة.
الطبقات الكربل, دمحم بن سعد بن منيع الاىرم, دراسة كٖتقيق:  .618

 .ىػُُْْ, مكتبة الصديق, الطائف, ُدمحم بن صامل السلمي, ط
إعداد: عبد ا١تلك بن دمحم  العآب العابد دمحم عبد الرٛتن بن قاسم, .611

 ىػ.  ُِّْ, دار القاسم, الرَيض, ُالقاسم, ط
عآب الكويت كفقيهها كفرضيها الشيخ دمحم بن سليماف آؿ جراح  .611

, مركا البحوث ُا١تنيس, ط عبد هللاسَتتو كمراسبلتو كآاثره العلمية, كليد بن 
 ىػ. ُُْٖكالدراسات الكويتية, 

اعيل الصابوين, ٖتقيق: عقيدة السلف كأصحاب اٟتديث, إٝت .616
 , دار العاصمة, الرَيض. ُانصر اٞتديع, ط
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 ٕٔٔ 

عقيدة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب السلفية كأثرىا ُب العآب  .614
, مطابع اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ُالعبود, ط عبد هللااإلسبلمي, صاّب بن 

 ىػ. َُْٖ, 
سليماف علماء آؿ سليم كتبلمذهتم كعلماء القصيم, صاّب بن  .613
 ىػ. َُْٓ, دار اإلشعاع, الرَيض, ُالعمرم, ط

, دار ابن اٞتوزم, ُأبو زيد, ط عبد هللاعلماء اٟتنابلة, بكر بن  .612
 ىػ. ُِِْالدماـ , 

بن عبد الرٛتن البساـ,  عبد هللاعلماء ٧تد خبلؿ ٙتانية قركف,  .615
 .ىػُُْٗ, دار العاصمة الرَيض, ِط

, دار النصر للطباعة ّعلماء كمفكركف عرفتهم, دمحم اجملذكب, ط .611
 ىػ. ُّٕٗاإلسبلمية, مصر, 

العلمانية نشأهتا كتطورىا كآاثرىا, سفر بن عبد الرٛتن اٟتوإب,  .611
 ىػ. َُِْ, مكتب الطيب, القاىرة, ِط

, دار الشركؽ, القاىرة, ُالعلمانية كاإلسبلـ, دمحم البهي, ط .618
 ىػ. َُْٕ

 كف ف. ىػ بدَُُْ, ُعلماؤان, فهد البدراين, كفهد الرباؾ, ط .611
, مكتبة اٟتليب ُ, طعمدة القارئ شرح صحيح البخارم, للعيٍت .681

 ىػ.ُِّٗكشركاه, مصر, 
, دار ُا١تشوح, ط عبد هللاعميد الرحالُت دمحم العبودم, دمحم بن  .686
 ىػ. ُِْْالتوزيع, الرَيض,  ك  ا١تيماف للنشر
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 ٕٕٔ 

لعثماف بن بشر النجدم, ٖتقيق دمحم بن عنواف اجملد ُب اتريخ ٧تد,  .684
 ىػ. َُِْ, دار اٟتبيب, ُثرم, طانصر الش

عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داكد, دمحم بن مشس اٟتق العظيم  .683
 ىػ. ُُْٓ, دار الفكر للنشر كالتوزيع, بَتكت, ُآابدم, ط

العُت, للخليل بن أٛتد الفراىيدم, ٖتقيق: مهدم ا١تخاكمي,  .682
 عة. إبراىيم السامرائي, مكتبة كدار ا٢تبلؿ, بَتكت بدكف رقم كاتريخ الطب

بن دمحم بن  عبد هللا, غاية ا١تقصود ُب التنبيو على أكىاـ بن ٤تمود .685
 ٛتيد, مطابع اٞتايرة, الرَيض, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

 ,ِطبن ٛتيد, ٚتع عمر بن دمحم بن قاسم,  عبد هللافتاكل الشيخ  .681
 ىػ. َُِْالرَيض,  القاسم,دار 

, ُبن ابز, ط عبد هللافتاكل كتنبيهات كنصائح, عبد العايا بن  .681
 ىػ. َُْٗمكتبة السنة, القاىرة, 

, ٚتع ِفتاكل كرسائل الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ, ط .688
 كترتيب دمحم بن عبد الرٛتن بن قاسم, بدكف ف. 

فتح البارم بشرح صحيح البخارم, أٛتد بن علي العسقبلين, دار  .681
 ىػ. ُُْٔالفكر, بَتكت, 

, دار ُ, دمحم زَيد التكلة, طالعقيل عبد هللافتح اٞتليل ُب ترٚتة  .611
 ىػ. ُِْٓالبشائر اإلسبلمية, بَتكت, 

فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت, دمحم  .616
, دار الوفاء, ِبن علي الشوكاين, حققو كخرج أحاديثو عبد الرٛتن عمَتة, ط

 ىػ. ُُْٖا١تنصورة, مصر, 
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رٛتن بن حسن آؿ الشيخ فتح اجمليد بشرح كتاب التوحيد, عبد ال .614
 بتحقيق دمحم بن حامد الفقي, دار الكتب العلمية, بَتكت بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

الفتول اٟتموية الكربل, أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية, دراسة  .613
, دار الصميعي للنشر كالتوزيع , ِكٖتقيق: ٛتد بن عبد احملسن التو٬ترم, ط

 ىػ. ُِْٓالرَيض, 
, الدار ِاإلفتاء, دمحم بن سليماف األشقر, طالفتيا كمناىج  .612

 ىػ. َُْٖٗالسلفية, الكويت, 
العبود,  عبد هللاصاّب بن فكرة القومية العربية على ضوء اإلسبلـ,  .615

 ىػ.َُُْ, دار طيبة للنشر كالتوزيع, ُط
الفوائد, دمحم بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية ضبط كٖتقيق عبد السبلـ  .611

 ىػ. َُْٕمية, بَتكت, , دار الكتب العلْشاىُت, ط
, مطبعة هنضة ُفيصل ُب قمة التاريخ, عبد اٟتافظ عبد ربو, ط .611

 ىػُّٕٗمصر, 
بن سعد الركيشد, رابطة األدب  عبد هللاقادة الفكر اإلسبلمي,  .618

 اٟتديث بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 
قاعدة ٥تتصرة ُب كجوب طاعة هللا كرسولو ككالة األمور, أٛتد بن  .611

مية, ٖتقيق: عبد الرزاؽ بن عبد احملسن العباد, مطبوعات الرائسة عبد اٟتليم ابن تي
 العامة ٢تيئة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, الرَيض.

, ٔالقاموس احمليط, ٣تد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدم, ط .411
 ىػ. ُُْٗمؤسسة الرسالة, بَتكت, 
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سسة , مؤ ٔالقاموس احمليط, دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدم, ط .416
 ىػ. ُُْٗالرسالة, بَتكت, 

 قبائل إقليم عسَت ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ, عمر بن غرامة العمركم, .414
 ىػ. ُِْْ, دار الطحاكم, الرَيض, ّط

اإلسبلمي, مطبوعات رابطة العآب  قرارات اجملمع الفقهي .413
 ىػ.ُِِْاإلسبلمي, مكة ا١تكرمة, 

يقو ُب القضاء كشركط القاضي ُب الشريعة اإلسبلمية كأثر تطب .412
, دار العلـو كاٟتكم, ُا١تملكة العربية السعودية, دمحم األمُت انجم بن ٤تمود, ط

 ىػ. ُُْٗا١تدينة ا١تنورة, 
, مطابع جامعة أـ القرل, ُالقضاء كنظامو ُب الكتاب كالسنة, ط .415

 ىػ. ُُْٗمكة, 
, مكتبة النصر اٟتديثة, ِقلب جايرة العرب, فؤاد ٛتاة, ط .411

 ىػ. ُّٖٖالرَيض, 
بن قدامة, ٖتقيق زىَت الشاكيش,  عبد هللا, موفق الدين الكاُب .411

 ىػ. َُْٖ, ا١تكتب اإلسبلمي, بَتكت, ٓط
, ُكبار موظفي كرجاؿ الدكلة, عثماف الصاّب العلي الصوينع, ط .418

 ىػ.ُِِْبدكف ف 
 ىػ. ُِّْ, دار العاصمة, الرَيض, ّالكبائر, للحافظ الذىيب, ط .411

, ٖتقيق كدراسة: دمحم بن بن أٛتد بن حنبل عبد هللاكتاب السنة,  .461
 ىػ َُْٔ, دار ابن القيم, الدماـ, ُسعيد بن سآب القحطاين, ط
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, ُ, طكشاؼ القناع عن منت اإلقناع,  منصور بن يونس البهوٌب .466
 مكتبة النصر اٟتديثة, الرَيض, بدكف.  

الكشاؼ, ٤تمود بن عمر الا٥تشرم, دار إحياء الكتب العربية,  .464
 الطبعة. القاىرة, بدكف رقم كاتريخ 

الكليات, معجم ُب ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية, أيوب بن  .463
 ىػ.ُُْٗ, مؤسسة الرسالة, بَتكت, ِموسى اٟتسيٍت الكفوم, ط

لساف العرب, دمحم بن مكـر بن منظور, إعداد كتصنيف: يوسف  .462
 , دار لساف العرب, بَتكت بدكف. ُخياط كندًن مرعشلي, ط

ة السعودية, عبد العايا بن حملات حوؿ القضاء ُب ا١تملكة العربي .465
 ىػ, دار عآب الفوائد.  ُُِْ, ِآؿ الشيخ, ط عبد هللا

حملات عن التعليم كبداَيتو ُب ا١تملكة, عبد العايا آؿ الشيخ,  .461
 ىػ بدكف ف.ُُْٗ, الرَيض, ُط

لوائح األنوار السنية كلواقح األفكار السنية, دمحم بن أٛتد  .461
, مكتبة الرشد للنشر ُدمحم البصَتم, ط بن عبد هللاالسفاريٍت, دراسة كٖتقيق: 

 ىػ. ُُِْكالتوزيع, الرَيض, 
ا١تبتدأ كا٠ترب لعلماء ُب القرف الرابع عشر كبعض تبلميذىم, إبراىيم  .468

 ىػ. ُِْٔ, دار العاصمة, الرَيض, ُبن دمحم السيف, ط
, دار ٣ّتمع الاكائد كمنبع الفوائد, علي بن أيب بكر ا٢تيثمي, ط .461

 ىػ. َُِْكت, الكتاب العريب, بَت 
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٣تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أٛتد بن تيمية, ٚتع كترتيب عبد  .441
الرٛتن بن دمحم بن قاسم, مطبوعات ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف 

 ىػ. ُُْٔاب١تدينة ا١تنورة, 
بن ابز,  عبد هللا٣تموع فتاكل كمقاالت متنوعة, عبد العايا بن  .446

بوعات رائسة إدارة البحوث العلمية ٚتع كترتيب كإشراؼ: دمحم الشويعر, مط
 ىػ ُُِْكاإلفتاء, إدارة ٣تلة البحوث اإلسبلمية, الرَيض, 

٣تموعة الرسائل كا١تسائل النجدية, أشرؼ عليها عبد السبلـ بن  .444
 ىػ. َُْٗ, دار العاصمة, الرَيض, ِبرجس العبد الكرًن, ط

ا اجملموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف الصاّب, حققه .443
 ىػ. ُّْٗ, مطابع دار الثقافة, مكة, ُبن ٛتيد, ط عبد هللاكراجع أصو٢تا الشيخ 

بن ٛتيد, طبع كنشر كزارة الشؤكف  عبد هللا٣تموعة رسائل الشيخ  .442
 ىػ. ُِِْاإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد, الرَيض, 

, دار أحياء ٤ُتاسن أتكيل القرآف الكرًن, ٚتاؿ الدين القاٝتي, ط .445
 ىػ. ُّٕٕالعربية, بَتكت, الكتب 

 عبد هللا٤تاضرات ُب العقيدة كالدعوة, صاّب بن فوزاف بن  .441
 ىػ. ُِِْ, دار العاصمة, الرَيض, ُالفوزاف, ط

, دار ٥ّتتار الصحاح, دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم, ط .441
 ىػ.َُْٔالقبلة للثقافة اإلسبلمية جدة, مؤسسة علـو القرآف بَتكت, 

ئد ُب أحكاـ ا١تقاصد  ا١تعركؼ ابلقواعد الصغرل, دمحم ٥تتصر الفوا .448
التوزيع, الرَيض, ك  , دار الفرقاف للنشرُعا الدين بن عبد العايا بن عبد السبلـ, ط

 ىػ. ُُْٕ
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مدارج السالكُت بُت منازؿ إَيؾ نعبد كإَيؾ نستعُت, دمحم بن أيب  .441
 ىػ.ُِِْ , مؤسسة ا١تختار القاىرة,ُبكر بن أيوب ابن القيم اٞتوزية, ط

ا١تدخل ا١تفصل إٔب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل كٗتر٬تات  .431
 ىػ.ُُْٕ, دار العاصمة, الرَيض, ُأبو زيد, ط عبد هللااألصحاب, بكر بن 

, مؤسسة ّا١تدخل إٔب علم الدعوة, دمحم أبو الفتح البيانوين, ط .436
 ىػ. َُِْالرسالة, بَتكت, 

القاىرة,  , دار الشركؽ,ٕمذاىب فكرية معاصرة, دمحم قطب, ط .434
 ىػ. ُُّْ

, دار الرضا ُمذاىب فكرية معاصرة, ٤تمود دمحم ماركعة, ط .433
 ىػ. ُِْٓالتوزيع, مصر, ك  للنشر

مؤسسة  ُ, طبن عبد احملسن الًتكي عبد هللاا١تذىب اٟتنبلي,  .432
 ىػ. ُِّْالرسالة, بَتكت, 

ا١ترأة ا١تسلمة ا١تعاصرة إعدادىا كمسؤكلياهتا ُب الدعوة, أٛتد بن  .435
 ىػ. ُُّْ, دار عآب الكتب, الرَيض, ُِت, طدمحم أاببط

, دارا ُا١تستدرؾ على الدر ا١تنضد, عمر بن غرامة العمركم, ط .431
 ىػ. ُُْٓلفكر, بَتكت, 

اٟتاكم النيسابورم,  عبد هللاا١تستدرؾ على الصحيحُت, دمحم بن  .431
, دار الكتب العلمية, بَتكت, ُدراسة كٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, ط

 ىػ.  ُُُْ
, مكتبة ١ُتستصفى, دمحم بن دمحم الغاإب ٖتقيق مصطفى عطا, طا .438

 اٞتندم ٔتصر, بدكف. 
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ٛتد بن حنبل, شارؾ ُب التحقيق ٣تموعة من أمسند اإلماـ  .431
, مؤسسة الرسالة , ُبن عبد احملسن الًتكي, ط عبد هللاالعلماء إبشراؼ الشيخ 

 ىػ. ُُْٔبَتكت, 
مطابع  ُزارة ا١تعارؼ, طمسَتة التعليم ُب ا١تملكة ُب مائة عاـ, ك  .421

 ىػ. ُِِْكزارة ا١تعارؼ الرَيض 
مشاىَت علماء ٧تد, عبد الرٛتن بن عبد اللطيف آؿ الشيخ, دار  .426

 اليمامة, الرَيض بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

ا٠تطيب التربيام, ٖتقيق: دمحم  عبد هللامشكاة ا١تصابيح, دمحم بن  .424
 ىػ. ََُْٓتكت, , ا١تكتب اإلسبلمي, بّانصر الدين األلباين, ط

ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت للرافعي, أٛتد بن دمحم  .423
 الفيومي, ا١تكتبة العلمية, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

, دار الناصرة, ِ, طا١تصحف كالسيف, ٤تي الدين القابسي .422
 الرَيض , بدكف اتريخ. 

 مضامُت القضاء البدكم قبل العهد السعودم, صاّب بن غازم .425
 ىػ. ُُِْ, اندم الطائف األديب, ُاٞتودم, ط

, دار ُبن ٛتيد, ط عبد هللامعآب ُب منهج الدعوة, صاّب بن  .421
 ىػ. َُِْاألندلس ا٠تضراء, جدة, 

, دار صادر, ِاٟتموم, ط عبد هللامعجم البلداف, َيقوت بن  .421
 ىػ. ُٓٗٗبَتكت, 

دار , ُا١تعجم اٞتغراُب للببلد العربية السعودية, ٛتد اٞتاسر, ط .428
 اليمامة, الرَيض بدكف. 
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ا١تعجم اٞتغراُب, مقاطعة جازاف, أٛتد بن دمحم العقيلي, بدكف رقم  .421
 كاتريخ الطبعة, دار اليمامة. 

, مؤسسة دار ٖالقدٯتة كاٟتديثة, لعمر كحالة, ط معجم قبائل العرب .451
 ىػ.ُُْٖالرسالة, بَتكت, 

لك , دارة ا١تِمعجم مدينة الرَيض, خالد بن أٛتد السلماف, ط .456
 ىػ. ُُْٗعبد العايا, الرَيض, 

, دار ُبن دمحم الطريقي, ط عبد هللامعجم مصنفات اٟتنابلة,  .454
 ىػ. ُِِْعاصمة , الرَيض ال

معجم مقاييس اللغة, أٛتد بن فارس, ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف,  .453
 , دار الفكر, بَتكت, بدكف ت. ُط

ُب ٚتع معونة أكٕب النهى شرح ا١تنتهى كانظر شرح منتهى اإلرادات  .452
الًتكي,  عبد هللاا١تقنع مع التنقيح كالاَيدات مع حاشية ا١تنتهى للنجدم, ٖتقيق: 

 ىػ. َُْٕ, مؤسسة الرسالة, بَتكت, ُط
الًتكي كزميلو,  عبد هللابن قدامة, ٖتقيق:  عبد هللاا١تغٍت, دمحم  .455

 ىػ. ُُّْ, توزيع مكتبة الضياء, جدة, ِط

ن قيم اٞتوزية, دار الكتب مفتاح دار السعادة, دمحم بن أيب بكر ب .451
 العلمية, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

, دار ُمفتاح دار السعادة, دمحم بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية, ط .451
, بَتكت,   ىػ. ُِْْابن حـا
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ا١تفردات ُب غريب القرآف, للراغب األصفهاين, ٖتقيق: دمحم سيد   .458
 ىػ. ُُّٖاىرة, كيبلين, الطبعة األخَتة, مكتبة مصطفى اٟتليب, الق

مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها ابألدلة الشرعية, دمحم بن سعد  .451
 ىػ. ُِّْ, دار ا٢تجرة, الرَيض, ِبن أٛتد اليويب, ط

العركبة, أٛتد عبد الغفور عطار, ك  ا١تلك فهد قائد حركة اإلسبلـ .411
 ىػ. ُِْٓدارة ا١تلك عبد العايا, الرَيض,  ُط

, دار اٟتكمة, ُاـز السامرائي, طا١تلك فيصل بن عبد العايا, ح .416
 ىػ. ُِِْلندف,

, ُا١تلل كالنحل, للشهرستاين, ٖتقيق: أمَت مهنا كعلي فاعور, ط .414
 ىػ. ُُْٗدار ا١تعرفة, بَتكت, 

ا١تملكة العربية السعودية عند مفًتؽ طرؽ, فهد بن خالد  .413
 ,  دار الكاتب العريب, بَتكت. ُالسديرم, ط
د كذكرَيت, دمحم بن انصر ا١تملكة بُت ا١تاضي اٟتاضر مشاى .412

 ىػ.  ُُْٗ, مطابع رابطة العآب اإلسبلمي, مكة ا١تكرمة, العبودم
ا١تملكة ُب عهد خادـ اٟترمُت الشريفُت فهد بن عبد العايا, فهد  .415

, دارة ا١تلك عبد العايا, ُالسمارم, كانصر بن دمحم  اٞتهيمي, ط عبد هللابن 
 ىػ. ُِِْالرَيض, 

, مكتبة ا١تنار ُالعقيل, ط عبد هللامية, من أعبلـ اٟتركة اإلسبل .411
 ىػ. ُِِْاإلسبلمية, الكويت, 

, مطبعة سفَت, ُمن أعبلمنا, عبد العايا بن صاّب العسكر, ط .411
 ىػ.َُِْالرَيض, 
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, مطابع ّمناىج اٞتدؿ ُب القرآف الكرًن, زاىر عواض األ١تعي, ط .418
 ىػ. َُْْالفرزدؽ, الرَيض, 

, دار ّ عبد العظيم الارقاين, طمناىل العرفاف ُب علـو القرآف, دمحم .411
 إحياء الكتب العربية, عيسي البايب, مصر بدكف.  

منهاج السنة النبوية ُب نقض كبلـ الشيعة كالقدرية, أٛتد بن عبد  .411
, مطبوعات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ُاٟتليم بن تيمية, ٖتقيق دمحم رشاد سآب, ط

 ىػ. َُْٔاإلسبلمية, الرَيض 
ُب الدعوة إٔب هللا فيو اٟتكمة كالعقل, ربيع بن منهج األنبياء  .416

, مكتبة الفرقاف, عجماف, اإلمارات العربية ا١تتحدة, ِىادم عمَت ا١تدخلي, ط
 ىػ.ُُِْ

كمصطلحاهتم ُب  ا١تنهج الفقهي العاـ لدل علماء اٟتنابلة .414
, دار خضر للنشر كالتوزيع, ُبن دىيش, ط عبد هللا, عبد ا١تلك بن مؤلفاهتم

 ىػ.  ُُِْبَتكت , 

بن رشيد  عبد هللامنهج شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الدعوة,  .413
 ىػ.ُُْٕ, مركا الدراسات كاإلعبلـ, دار اشبيليا, الرَيض, ُطاٟتوشاين, 

ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة, إبراىيم بن موسى الشاطيب, ٖتقيق:  .412
 دراز, دار الكتب العلمية, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة.  عبد هللا

القفارم,  عبد هللاا١توجا ُب األدَيف كا١تذاىب ا١تعاصرة, انصر بن  .415
 ىػ.ُُّْ, دار الصميعي للنشر كالتوزيع ُانصر عبد الكرًن العقل, ط
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موسوعة أسبار للعلماء كا١تتخصصُت ُب الشريعة اإلسبلمية ُب  .411
, أسبار للدراسات كالبحوث كاإلعبلـ, الرَيض, ُا١تملكة العربية السعودية, ط

 ىػ. ُُْٗ
ا١توسوعة اٞتغرافية لشرقي السعودية, عبد الرٛتن بن عبد الكرًن  .411

 ىػ. ُُّْ, الرائسة العامة لرعاية الشباب, الرَيض, ُالعبيد, ط
ا١توسوعة الذىبية ُب أنساب قبائل كأسر شبو اٞتايرة العربية,  .418

 ىػ, بدكف ف.  ُُْٗ, ُإبراىيم بن جار هللا الشريفي, ط
, دار الندكة ْدَيف كا١تذاىب ا١تعاصرة, طُب األ ا١توسوعة ا١تيسرة .411

 ىػ. َُِْالعا١تية للنشر كالتوزيع, الرَيض, 

الرَيض,  , دار العاصمة,ُا١توطأ, اإلماـ مالك بن أنس, ط .481
 ىػ.ُُْٗ

بن ٛتيد, صاّب  عبد هللاندكة اإلبداع كالتحديث ُب فكر الشيخ  .486
تفاؿ ابختيار مكة بن ٛتيد, عبد العايا ا١تسند, ضمن فعاليات االح عبد هللابن 

ىػ ّتامعة أـ القرل بتاريخ األربعاء ُِْٔا١تكرمة العاصمة الثقافية للعاـ 
 ىػ. ُِْٔ/َُ/ُِ

 ,ندكة احملاضرات, مطبوعات رابطة العآب اإلسبلمي, مكة ا١تكرمة .484
 ىػ. ١ُّّٗتوسم حج عاـ 

ندكة احملاضرات, مطبوعات رابطة العآب اإلسبلمي, مكة ا١تكرمة,   .483
 ىػ. ُّٔٗـ ١توسم حج عا
, ا١تكتبة العصرية, ِنشأة اٟتركة العربية اٟتديثة, دمحم عاة دركزة, ط .482

 ىػ. ُُّٗصيدا, بَتكت, 
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نشأة كتطور اإلذاعة ُب اجملتمع السعودم, بدر بن أٛتد كرًن,  .485
 ىػ. َُِْ, مكتبة هتامة, جدة, ُط

, دار النهار للنشر, ّنشوء القومية العربية, زين نور الدين زين, ط .481
 ىػ. ُٕٗٗ بَتكت,

, ٣تموعة من الباحثُت, من البحوث نظاـ القضاء ُب اإلسبلـ .481
ا١تقدمة ١تؤ٘تر الفقو اإلسبلمي ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية, الرَيض, 

 ىػ. ُُِْ
نظاـ كسياسة التعليم ُب ا١تملكة, سليماف بن عبد الرٛتن اٟتقيل,  .488

  ىػ.ُِْْ, دار الشبل للنشر كالتوزيع,  الرَيض, ِط
نظرة النعيم ُب مكاـر كأخبلؽ الرسوؿ الكرًن, ٣تموعة من  .481

, دار ُبن ٛتيد, كعبد الرٛتن بن ملوح, ط عبد هللاا١تختصُت إبشراؼ صاّب بن 
 ىػ. ُُْٖالوسيلة, جدة, 

هناية األرب ُب معرفة أنساب العرب, أٛتد بن علي القلقشندم,  .411
 دار الكتب العلمية, بَتكت, بدكف رقم كاتريخ الطبعة. 

, ُ, طٖتقيق: السيد الباز, للشَتازم, هناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة .416
 ىػ. ُّٗٗدار الثقافة العربية, بَتكت, 

النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر, ٣تد الدين ا١تبارؾ دمحم اٞتارم ابن  .414
, دار ابن اٞتوزم, الدماـ, ُاألثَت, أشرؼ عليو علي بن حسن اٟتليب, ط

 ىػ. ُُِْ
أىم ا١تناسك كيليو أربع رسائل, رسالة التوحيد, ىداية الناسك إٔب  .413

كالصبلة كمكانتها من الدين, كنصيحة ُب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كالًتبية 
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, مطبوعات الرائسة العامة لشؤكف ا١تسجد ُّبن دمحم بن ٛتيد, ط عبد هللاكالتعليم, 
 ىػ ُُّْاٟتراـ كا١تسجد النبوم, 

, دار العلم للمبليُت, بَتكت, ّي, طالوجيا, خَت الدين الاركل .412
 ـ. ُٕٕٗ

, دار اشبيليا ُكسائل الدعوة, عبد الرحيم بن دمحم ا١تغذكم, ط .415
 ىػ. َُِْللنشر كالتوزيع, الرَيض, 

, دار الكتب العلمية, بَتكت ّ, طكفيات األعياف, البن خلكاف .411
 ىػ. ُُْْ

 .اثلثًا: حبوث ودراسات غَت منشورة
اـ ُب تقرير عقيدة السلف ُب القرف جهود بعض علماء البلد اٟتر  .411

الرابع عشر, عبد احملسن بن ردة هللا الصاعدم, رسالة دكتوراه مقدمة إٔب قسم 
 ىػ. ُُْٗالعقيدة ّتامعة أـ القرل, مكة ا١تكرمة, 

الدعوة ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب عهد ا١تلك فيصل بن عبد  .418
وراه غَت منشورة, جامعة اإلماـ دمحم بن العايا, دمحم بن عبد الرٛتن الًتكي, رسالة دكت

 ىػ(. ُُِْ-َُِْسعود اإلسبلمية, قسم الدعوة كاالحتساب, العاـ اٞتامعي )
الدعوة ُب عهد ا١تلك خالد  بن عبد العايا, ٪تر بن عائش  .411

السحيمي, رسالة ماجستَت غَت منشورة, مقدمة إٔب  قسم الدعوة كاالحتساب 
 ىػ.ُِْٓ-ُِْْسبلمية, للعاـ اٞتامعي ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإل

منهج الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ  ُب الدعوة إٔب هللا, عبد  .311
اٟتميد بن عبد العايا الغليقة, ْتث تكميلي غَت منشور, مقدـ لقسم الدعوة 

 ىػ. َُْٖكاالحتساب ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية, الرَيض 
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بن سليماف  عبد هللابية السعودية, نظاـ القضاء ُب ا١تملكة العر  .316
 ىػ. ُُُْا١تخلف, رسالة ماجستَت غَت منشورة, الرَيض 

 :صحف يومية :رابعاً 
 ىػ(.  ُِّٖجريدة  الببلد السعودية, )اتريخ  .314
 . ِِِٕىػ, عدد َُّْ/ّ/َُصحيفة الببلد, السبت  .313
 . ُْٕٓىػ, عدد َُِْ/ُِ/ّصحيفة الببلد, بتاريخ  .312
 . َِٔٗىػ, عدد ُُْٖ/ٖ/ُِصحيفة اٞتايرة,  .315
 . َّٓٔىػ, عدد َُِْ/ُُ/ِِصحيفة اٞتايرة,  .311
 . ِٖٔىػ, عدد َُِْ/ُِ/ّصحيفة اٞتايرة,  .311
 (. َُّٗىػ, عدد )َُِْ/ٗ/ُٖصحيفة الشرؽ األكسط,  .318
 ىػ. ُّٗٗصحيفة القصيم, اتريخ  .311
 . ٔٓٔٓىػ, عدد َُِْ/ُِ/ُصحيفة ا١تدينة,  .361
 . ُْٖٗىػ  عدد ََُْ/ٔ/ٗصحيفة ا١تدينة,  .366
 . ُْٕٔىػ, عدد َُِْ/ُُ/ُِكة, صحيفة الند .364
 . َّٕٓىػ, عدد ُّٖٗ/ُ/ِْصحيفة الندكة,  .363
 . ٕٖٓىػ, عدد َُّٖ/ٔ/ِٗصحيفة الندكة, بتاريخ  .362
  ٗىػ, عدد ُّٕٗ/ٕ/ِٕصحيفة حراء  بتاريخ  .365
 .ّٔٓٔىػ, عدد ُُّْ/ْ/ٕصحيفة عكاظ,  .361
 ُِْْٔىػ, عدد ُِْٕ/ّ/ّصحيفة عكاظ, بتاريخ   .361
 .ُْْْٔعدد  ىػ,ُِْٕ/ّ/ٓصحيفة عكاظ, بتاريخ  .368

 : غتلت دورية:خامساً 
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 (.ِٓىػ )عدد ٣َُّْتلة األمة القطرية, بتاريخ ٤تـر  .361
 (.  ّْىػ عدد )٣ُُِْتلة البحوث اإلسبلمية, سنة  .341
 .ُُّىػ, عدد ٣ُّٗٓتلة الببلغ, بتاريخ ٚتادل الثانية,  .346
, صفر,  .344  ىػ. ٣ُّٗٔتلة التوحيد, بتاريخ ٤تـر
 ىػ. ُّٔٗ/ٔ/ٔ, الثانيةك ٣تلة التوحيد, ٚتادل األكٔب  .343
 ىػ. ٣ُّٗٓتلة التوحيد, ذم اٟتجة,  .342
 ىػ. ٣ُّٗٓتلة التوحيد, شواؿ, ذم القعدة,  .345
ىػ العدد َُِْذك القعدة  ٣َُتلة التوعية اإلسبلمية, اتريخ  .341

 األكؿ. 
 ىػ. ُّٕٓ/َُ/٣َُتلة اٟتج, بتاريخ  .341
 ىػ. ُّٕٓ/َُ/٣َُتلة اٟتج, بتاريخ  .348
 ة الرابعة كالثبلثوف. , السنّ.ْىػ عدد ٣ُُْٗتلة الدارة, شواؿ  .341
 . (َِٕ)ىػ, عدد ُّٗٗ/ٕ/٣ِتلة الدعوة, بتاريخ  .331
 . ِٖٔىػ, عدد َُِْ/ُِ/٣ِْتلة الدعوة, بتاريخ  .336
 (.ُٖٔىػ عدد )َُِْ/ُِ/٣ِٓتلة الرابطة, بتاريخ .334
 .ىػ٣َُِْتلة العرب السنة الثامنة  .333
 ىػ. ُّٓٗ/ٕ/٣ُّتلة اجملتمع, بتاريخ  .332
 . ِٖدد ىػ, ع٣ُّٖٕتلة ا١تنهل, بتاريخ شواؿ  .335
 . ِٖٓىػ, عدد َُْٓ/ُ/٣ِٗتلة اليمامة, اتريخ,  .331
 ىػ. ُِْٕ, ربيع األكؿ, (ُُُ)ملحق اجمللة العربية, عدد  .331
 ىػ.ُُْٕ( صفر ِّٔملحق ٣تلة ا١تلك فيصل )عدد  .338
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 سادسًا: لقاءات خاصة وزايرات 
 ىػ(. ُِْٓ/ٖ/َِزَيرة ١تركا ا١تلك فيصل ابلرَيض بتاريخ ) .331
وطنية ابلرَيض بتاريخ زَيرة ١تكتبة ا١تلك فهد ال .321

 ىػ(. ُِْٓ/ٖ/ُِ)
 ىػ(.ُِْٓ/ٖ/ِٖزَيرة ١تكتبة بريدة كجامعها الكبَت بتاريخ ) .326
لقاء ٔتعإب الشيخ صاّب بن فوزاف الفوزاف ٔتكتبو ابلطائف بتاريخ  .324

 ىػ(. ُِْٓ/ٔ/ِِ)
بن عقيل؛ رئيس ٣تلس القضاء األعلى  عبد هللالقاء ٔتعإب الشيخ  .323

 ىػ(.ُِْٔ/َُ/ُْة بتاريخ )األسبق ٔتكتبو ٔتكة ا١تكرم
السبيل ٔتكتبو اب١تسجد اٟتراـ  عبد هللالقاء ٔتعإب الشيخ دمحم بن  .322

 ىػ(. ُِْٓ/ُُ/ْبتاريخ )
 .بن ٛتيد عبد هللالقاءات بفضيلة الشيخ أٛتد بن  .325
بن ٛتيد  عبد هللالقاءات متعددة مع معإب الشيخ صاّب بن  .321

 بصورة شبو شهرية.
انصر العبودم ٔتكتبو برابطة العآب  لقاءاف ٔتعإب الشيخ دمحم بن .321

 .ىػُِْٔ/ُ/َُبتاريخ ك  ىػ(ُِْٓ/َُ/ُْ) اإلسبلمي بتاريخ
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