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َوُة الدَُّعاِة ََف الَقْرِن الثَّاِن َعَشر   هـ 1435 مجاد األوىل 8ُقدَّ
 لُ ضَ فْ أَ  هِ يْ لَ ا عَ نَ يـ  بِ نَ  ةِ اعَ فَ شَ ا بِ نَ يْـ لَ عَ  مَ عَ نْـ أَ ، وَ انِ يَ الِ ا بِ انَ دَ هَ وَ  مِ َل سْ اْلِ ا بِ نَ يْـ لَ عَ  نَّ ي مَ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 

ال  هُ دَ حْ وَ   اللُ الَّ إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ امِ هَ فْـ  اأْلَ وِل أِلُ  ة  رَ بْـ عِ  يَ لِ وَّ األَ  رَ يَـ سِ  لَ عَ جَ ، وَ مِ َل السَّ وَ  ةِ َل الصَّ 
ى لَّ ، صَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ا  دَ مَّ ا مَُ نَ نَِبيَـّ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  ،اموَ ى األَ ظَ لَ  نْ مِ  وبَ لُ قُ ي الْ فِ شْ تَ  ة  ادَ هَ شَ  هُ لَ  يكَ رِ شَ 
 . اميَّ األَ  اللََّياِل  اءِ قَ بَـ بِ  ة  مَ ائِ ة دَ َل  صَ  َوَصْحِبهِ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ 

فـََقْد َكاَن َأْكثـَُر اْلُمْسِلِمَي َف َمْطَلِع اْلَقْرِن الثَّاِن َعَشَر اْلِْْجرِي  َقِد اْرَتَكُسوا َف الش ْرِك  َأمَّا بَ ْعُد :
َف نـُُفوِسِهْم نُوُر اْْلَُدى ، لَِغَلَبِة اْلَْْهِل َواْسِتْعَلِء َذِوي اأْلَْهَواِء  َواْرَتدُّوا ِإىَل اْْلَاِهِليَِّة اأُلوىَل َواْنطََفأَ 

 ِمَن َوالضََّلِل َعَلْيِهْم ، فـََنَبُذوا ِكَتاَب الِل تـََعاىَل َورَاَء ظُُهورِِهْم، َواتَـّبَـُعوا َما َوَجُدوا َعَلْيِه آبَاَءُهمْ 
اَدِة اأْلَْولَِياِء َوالصَّاِلَِي، َيْسَتِغيُثوَن ِِبِْم َف النـََّوازِِل َوالََْواِدِث الضََّلِل ، فـََعَدُلوا ِإىَل ِعبَ 

َلى َوَيْسَتِعيُنونـَُهْم َعَلى َقَضاِء اْلَاَجاِت َوتـَْفرِيِج اْلُكرُبَات ، َوَعَبُدوا اأْلَْشَجاَر َواأْلَْحَجاَر َوَعَكُفوا عَ 
وا َعَلى َهَذا َرْدَحا  ِمَن الزََّمِن ، َحََت قـَيََّض الُل َْلُْم َعاِلَما  أَنَاَر الُل ِبِه قـُُبوِر الصَّاِلِي ، َواْسَتَمرُّ 

 الطَّرِيقَ ، َوأَزَاَل اللُ ِبِه اْلِبدََع َواْْلُرَافَات ، َوالش ْرَك َوالضََّلالت .
ُد ُمـَحمَُّد بْ  أَي َُّها اْلُمْسِلُمونَ   ةَ نَ سَ  دَ لِ وُ ،  يُّ يمِ مِ التَّ  انَ مَ يْ لَ سُ  نِ بْ  ُن َعْبِد اْلَوهَّابِ : إِنَُّه الشَّْيُخ اْلُمَجد 

 اتُ لمَ عَ  هِ يْ لَ عَ  تْ رَ هَ ظَ وَ  يهِ بِ  ِحْجر أَ َف  أَ شَ نَ ، وَ  اضِ يَ الر   الَ شََ  ةَ عَ اقِ وَ الْ  ةَ نَ يَـيْـ عُ الْ  ةِ دَ لْ  بَـ هـ َف  1115
 امِ تَْ إِ  لَ بْ قَـ  مِ َل تِ االحْ  غَ لَ بَـ وَ  ةِ رَ اشِ عَ الْ  وغِ لُ بُـ  لَ بْ قَـ  يَ رِ كَ الْ  آنَ رْ قُ الْ  ظَ فِ حَ فَ  ، هِ رِ غَ  صِ َف  ةِ نَ طْ فِ الْ وَ  ةِ ابَ النَّجَ 
 . امعَ الْ  كَ لِ  ذَ َف  هُ تُ وَّجْ زَ ، وَ  ةِ اعَ مَ اْلَْ بِ  ةِ َل لصَّ لِ  ل  هْ أَ  هُ تُ يْـ أَ : رَ  وهُ بُ أَ  الَ ، قَ  ة  نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  َتْ نَ االثْـ 

 ريِ سِ فْ التـَّ  بِ تُ ى كُ لَ عَ  ا  ِكبَّ ه مُ رِ غَ  صِ َف  انَ كَ ، َو  يثَ دِ الْ رَي وَ سِ فْ التـَّ وَ  يَّ لِ بَ نْ َه الَْ قْ فِ ه الْ دِ الِ ى وَ لَ عَ  سَ رَ دَ 
 الَقي م نِ ِه ابْ يذِ مِ لْ تِ وَ  ةَ يَ مِ يْ تَـ  نِ ابْ  مِ َل سْ اْلِ  خِ يْ شَ  بِ تُ كُ بِ  اءِ نَ تِ االعْ  ريَ ثِ كَ   انَ كَ ، َو  دِ ائِ قَ عَ الْ وَ  يثِ دِ الَْ وَ 

 َرِِحَُهَما اللُ .
،  وَسلَّمَ  هِ يْ لَ عَ  َصلَّى اللُ  اللِ  ولِ سُ َد رَ جِ سْ مَ  ارَ زَ  ، ُثَّ امِ رَ الل الَْ  تِ يْ بَـ  جَّ حَ  دا  اصِ قَ  ةَ كَّ  مَ ِإىَل  لَ حَ رَ 
 َرسَ دَ  ة  دَّ ا مُ يهَ فِ  امَ قَ أَ فَ  ةِ رَ صْ بَ  الْ ِإىَل  لَ حَ رَ  ، ُثَّ  مْ هُ نْـ مِ  ادَ فَ تَـ اسْ ، وَ يَّةِ وِ بَ النَّ  ةِ ينَ دِ مَ اِء الْ مَ لَ عُ بِ  اكَ نَ ى هُ قَ تَـ الْ وَ 
ََْ ِإىَل  َجعَ رَ  ، ُثَّ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ  ة  اعَ ى مجََ لَ ا عَ يهَ فِ  مَ لْ عِ الْ  ه ذِ هَ  ةِ يلَ وِ الطَّ  هِ تِ لَ حْ  رِ َف ، وَ  اءِ سَ حْ األَ بِ  ا  ورَ رُ مُ  د   
 مَ مَّ صَ ، فَ  ةِ دَ اسِ فَ الْ  اتِ ادَ عَ الْ وَ  ةِ الَّ الضَّ  دِ ائِ قَ عَ الْ  نَ ا مِ هَ ارَ  زَ الِت  ارِ طَ قْ اأْلَ وَ  د  جْ نَ ا بِ مَ  هِ رِ ظَ نَ  بِ اقِ ثَ بِ  ىأَ رَ 
 . والش رِكيات اتِ افَ رَ اْلُْ  ذِ بْ نَـ وَ  يدِ حِ وْ  التـَّ ِإىَل  ةِ وَ عْ الدَّ بِ  امِ يَ قِ ى الْ لَ عَ 
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 اللِ  ولِ سُ رَ يََّة بِ كِ ْر الش   اتِ اثَ غَ تِ االسْ  عُ مَ سْ يَ  انَ كَ   النََّبوِيَّةَ  ةَ ينَ دِ مَ الْ  ارَ ا زَ مَ دَ نْ عِ  وََكاَن الشَّْيُخ َرِِحَُه اللُ 
 . اللِ  نِ و دُ  نْ مِ  هُ اءَ عَ دُ ، وَ  َسلَّمَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  َصلَّى

  دْ قَ ، فَـ  ةِ يحَ حِ الصَّ  ينِ الد   ولَ صُ أُ وَ  ضُ اقَ نَ تَـ  تَـ الِت  ةِ دَ اسِ فَ الْ  دِ ائِ قَ عَ الْ وَ  اتِ افَ رَ خُ لْ لِ  ا  عَ تَـ رْ مَ  دُ ََْ  تْ انَ كَ   دْ قَ وَ 
ُهمْ  َرِضيَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ضِ عْ  بَـ ِإىَل  بُ سَ نْ تُـ  ور  بُ ا قُـ يهَ فِ  انَ كَ  ا هَ نْـ مِ  ونَ بُ لُ طْ يَ وَ ،  اهَ يْـ إِلَ  اسُ النَّ  جُّ يَُ  ، اللُ َعنـْ
 . مْ وِبِِ رُ كُ ع ِ فْ دَ ا لِ ِبَِ  ونَ يثُ غِ تَ سْ يَ ، وَ مْ اتِِ اجَ حَ 
َواِنِس عَ الْ  نَ مِ  تَْأتِيهِ  نْ مَ  َأنَّ  مْ هُ ادُ قَ تِ اعْ وَ  لِ خْ النَّ  لِ حْ فَ ة بِ وحَ فَ نْـ مَ  ةِ دَ لْ  بَـ َف  مْ هُ لُ سُّ وَ تَـ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  بُ رَ أَغْ وَ 
 ول !!حَ ـالْ  لَ بْ ا قَـ ج  وْ زَ  ريدُ أُ  ولِ حُ فُ الْ  لَ حْ ا فَ : يَ  ولُ قُ تَـ  هُ دُ صِ قْ تَـ  نْ مَ  تْ انَ كَ ج !! فَ وَّ زَ تَـ تَـ 
ُ بَـ يُـ  هُ تَ وَ عْ دَ  اللُ  هُ ِِحَ رَ  خُ يْ الشَّ  أَ دَ تَ ابْـ  دِ قَ وَ  ،  هُ لَ  الَّ إِ  رُ ذَ نْ ال يُـ وَ  حُ بَ ذْ ال يُ ، وَ  ى ِإالَّ اللُ عَ دْ ال يُ  هُ نَّ أَ  لنَّاسِ لِ  ي 

َفُع َوال َيُضرُّ ِإالَّ اللُ   الِ وَ قْـ أَ ، وَ اللِ  ابِ تَ كِ   نْ مِ  اتِ اآليَ بِ  هُ لمَ كَ   زَ زَّ عَ وَ .  َوال ُيْستَـَغاُث ِإالَّ بِالِل ، َوال يـَنـْ
. َوَمَع َأنَّ  يَ عِ مجَْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  اللِ  انُ وُ ضْ رِ  هِ ابِ حَ َأصْ  ةِ ريَ سِ ، وَ  هِ الِ عَ أَفْـ وَ  وَسلَّمَ  هِ يْ لَ عَ  َصلَّى اللُ  ولِ سُ الرَّ 

 ضِ عْ بَـ  نْ مِ  ة  يدَ دِ شَ  ة  ضَ ارَ عَ مُ  يَ قِ لَ  هُ نَّ  أَ الَّ إِ  ةَ نَ يْـ يَـ عُ الْ  هِ تِ دَ لْ  بَـ َف  ق  فْ رِ وَ  ي  لِ بِ  َتهُ وَ عْ دَ  أَ دَ بَ الشَّْيَخ َرِِحَُه اللُ 
 . حِ الِ صَ مَ الْ  فِ َل تِ الخْ  هُ ؤُ ادَ عْ أَ  رَ َكثُـ َو  بِ اهِ ذَ مَ الْ 

: وََكاَن الشَّْيُخ َرِِحَُه اللُ َقِد ابـَْتَدأَ َدْعَوتَُه َف بـَْلَدِة ُحَريْـِملَء َحْيُث َكاَن يُِقيُم أَبُوُه  أَي َُّها اْلُمْؤِمُنونَ 
مَّا رََأى أَْهُل الضََّلِل َأنَّ الشَّْيَخ َقْد أَْعَلَن َدْعَوَتُه َواْشَتدَّ ِإْنَكاَرُه ( َوَلِكْن لَ 1153الِذي تـُُوَفَ  َسَنَة )

ََْد  ، َلمَّا رََأْوا َذِلَك َخافُ  ُب اْلِعْلِم ِمْن أَْقطَاِر  وا َعَلى ِلَمظَاِهِر الش ْرِك َواْلِبدَِع َواْجَتَمَع َحْوَلُه ُطلَّ
ِبِهْم الِت َكانُوا َأْحَرُزوَها ِبرَِعايَِة الش ْرِك َواْْلُرَافَاِت ، قَاُموا بِِإيَذائِِه َوََتْرِيِض أَنـُْفِسِهْم َوَعَلى َمَناصِ 

ُهْم ، النَّاِس َعَلْيِه ، َوأَْغَرْوا ِبِه بـَْعَض اْلُفسَّاِق َحَتَّ ََهُّوا ِبَقْتِله َف ِإْحَدى اللََّياِل َوَلِكنَّ اللُ ِحََ  اُه ِمنـْ
َنِة َمرَّة  ثَانَِية  ، وََكاَن أَِمريَُها ُعْثَماَن ْبَن َمْعمَّر  َفَأْكَرَم الشَّْيَخ َونَاَصَرُه َوقَاَم فـََرَجَع  َمَعُه َوأََعانَُه ِإىَل اْلُعيَـيـْ

 اْْلُرَاَفاِت .، َوَحَصَل َخيـْر  َكِثري  ِمْن َنْشر  لِلسُّنَِّة َوالتـَّْوِحيِد َوِإزَاَلة  ِلَمظَاِهِر الش ْرِك َواْلِبدَِع وَ 
يَّا  ِشر يرَا  ، ُثَّ ِإنَّ أَْهَل الشَّر  َعاُدوا َمرَّة  ثَانَِية  َوَحرَُّضوا َعَلى الشَّْيِخ أَِمرَي اأَلْحَساِء ِحيَنَذاَك وََكاَن َقوِ 

َنِة ، َفَخاَفُه اْبُن َمْعمَّر  َوَأْخبَـَر َفَكَتَب ِإىَل ُعْثَماَن ْبِن َمْعمَّر  يَْأُمرُُه ِبَقْتِل الشَّْيِخ أَْو ِإْخرَاِجِه ِمَن الْ  ُعيَـيـْ
ِإالَّ َأْن  الشَّْيَخ ِبِكَتاِب أَِمرِي اأَلْحَساِء َوأَنَُّه ال يـَْقِدُر َعَلى ُمَقاَوَمِتِه،  َفَما َكاَن ِمَن الشَّْيِخ َرِِحَُه اللُ 

 .ودعُ سُ  آلِ وََكاَنْت َمَقرَّ ُأْسَرِة  ةِ يَّ عِ رْ  الد  ىَل إِ  جَ رَ خَ 
: َوِمْن ُهَنا ابـَْتَدَأْت َصْفَحة  َجِديَدة  َف َحَياِة الشَّْيِخ ، َوقـَيََّض اللُ َلُه َمْن نَاَصَرُه  أَي َُّها اْلُمْسِلُمونَ 

 َوَوَقَف َمَعُه .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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ْرِعيَِّة َقَصدَ  َلمَّا َوَصلَ  ا َلُه َكاَن َقْد َدَرَس َعَلْيِه َلمَّا َكاَن َف ُحَرْيَلء اْْسُهُ يمِ لْ تِ  الشَّْيُخ ِإىَل الد   دُ مَّ مَُ  ذ 
ْرِعيَِّة بِالشَّْيِخ َرِِحَُه اللُ  فـَنَـَزَل ِعْنَدُه بـَْعَض اْلَوْقِت ، يِن رِ عَ الْ  مْ يلِ وَ سُ  نُ بْ  فـََقابـَُلوُه  فـََتَساَمَع ُوُجَهاُء الد 

 ، وهُ ابُ هَ فَـ  هِ تِ رَ صْ نُ بِ  ود  عُ سُ  نِ بْ  اأَلِمرِي ُمَمَّدِ  ىلَ وا عَ ريُ شِ يُ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ  تِهِ وَ عْ ى دَ لَ وا عَ عُ لَ ا اطَّ مَّ لَ وَ َوَعَرُفوُه ، 
الشَّْيِخ  انِ كَ ا بَِ وَهَُ رُ بَـ خْ أَ فَ  ُسُعود  ْبَن  انَ يَّ نِ ثِ وََكاَنْت اْمرَأَة  َصاِلَة  َعاِقَلة  َوأَتـَْوا َأَخاُه  هِ تِ جَ وْ  زَ ىَل ا إِ وْ تَـ أَ فَ 
 . هُ تَ رَ صْ ا نُ رَ رَّ قَـ وَ  خِ يْ الشَّ  ةَ وَ عْ ا دَ عَ بَـ اتَـّ فَ  هُ نْ ى عَ هَ نْـ يَـ وَ  هِ بِ  رُ مُ أْ يَ  َكاَن الشَّْيخُ   امَ  وا َْلَُمافُ صَ وَ وَ 

 اللُ  هُ اقَ سَ  لُ جُ ا الرَّ ذَ : هَ  هُ لَ  تْ الَ قَ وَ  خِ يْ الشَّ  انِ كَ بَِ  هُ تْ رَ بَـ خْ أَ  هِ تِ جَ وْ ى زَ لَ عَ  ود  عُ سُ  نُ بْ  دُ مَّ مَُ  لَ خَ دَ فـََلمَّا 
 انَ يَّ نِ ه ثِ يِ خِ ى أَ لَ عَ  َكَذِلكَ   لَ خَ دَ  ُثَّ ، ا ْلَُ وْ قَـ  َأْعَجَبهُ فَ  ، هِ بِ  اللُ  كَ صَّ ا خَ مَ  مْ نِ تَ اغْ فَ  ة  يمَ نِ غَ  وَ هُ وَ  كَ يْ لَ إِ 
 الشَّْيِخ ىَل إِ  لَ سِ رْ يُـ  نْ أَ  ادَ رَ أَ فـََقِبَل َكلَمُهم ، ُثَّ ِإنَُّه  هِ تِ رَ صْ نُ وَ  هِ تِ دَ اعَ سَ بُِ  هِ يْ لَ ا عَ ارَ شَ أَ ي فَ ارِ شَ مِ  َماهِ يخِ أَ وَ 

 ! هِ بِ  ءَ افَ تِ االحْ وَ  هُ يمَ ظِ عْ تَـ  رْ هِ ظْ أَ وَ  هِ انِ كَ  مَ َف  كَ نَـْفسِ بِ  هِ يْ لَ إِ  أَْنتَ  رْ سِ ال ، َبْل  :َلُه  واالُ قَ فَـ  لَِيْأِتَ 

 هُ رَ بَـ خْ أَ وَ  يلِ جِ بْ التَّ وَ  امِ رَ كْ اْلِ  ةَ ايَ ى غَ دَ بْ أَ وَ  هِ بِ  بَ حَّ رَ وَ  خِ يْ الشَّ  انِ كَ  مَ ىَل إِ  ود  عُ سُ  نُ بْ  دُ مَّ مَُ  اأَلِمريُ  بَ هَ ذَ فَ 
 ةِ عَ نَـ مَ الْ وَ  ةِ زَّ عِ الْ بِ  رْ شِ بْ أَ وَ  كَ دِ َل بِ  نْ مِ  رْي  خَ  د  َل بِ بِ  رْ شِ بْ : أَ  هُ لَ  الَ قَ وَ ،  هُ الدَ وْ أَ وَ  هُ اءَ سَ نِ  هِ بِ  عُ نَ ا يَْ ِمَّ  هُ عُ نَـ يَْ  هُ نَّ أَ 

ا ِبَِ  كَ سَّ تََ  نْ مَ   اللُ الَّ إِ  هَ لَ ال إِ  ةُ مَ لِ كَ   هِ ذِ هَ وَ  ، يِ كِ مْ التَّ وَ  ةِ زَّ عِ الْ بِ  كَ رُ ش  بَ ا أُ نَ أَ : وَ  خُ يْ الشَّ  َلهُ  الَ قَ فَـ ! 
 نْ مِ  لُ سُ الرُّ  هِ يْ لَ إِ  تْ عَ ا دَ مَ  لُ وَّ أَ وَ  يدِ حِ وْ التـَّ  ةُ مَ لِ كَ   يَ هِ وَ  ، ادَ بَ عِ الْ وَ  دَ َل بِ ا الْ ِبَِ  كَ لَ ا مَ هَ رَ صَ نَ ا وَ ِبَِ  لَ مِ عَ وَ 
ََْ رَ تَـ  تَ نْ أَ وَ ،  مْ هِ رِ  آخِ ىَل إِ  مْ ْلِِ وَّ أَ   مْ هِ ضِ عْ بَـ  الِ تَ قِ وَ  ةِ قَ رْ فُ الْ وَ  لِ هْ اْلَْ وَ  كِ رْ ى الش  لَ عَ  تْ قَ بَـ طْ ا أَ هَ ارَ طَ قْ أَ ا  وَ دَ ى 
 . كَ دِ عْ بَـ  نْ مِ  كَ تَ يَـّ ر  ذُ وَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هِ يْ لَ عَ  عُ مِ تَ ا  يَْ امَ مَ إِ  ونَ كُ تَ  نْ و أَ جُ رْ أَ فَ  ا  ضَ عْ بَـ 

َن ابـَْتَدَأْت َصْفَحة  َجِديَدة  ِمْن َحيَاِة الشَّْيِخ ُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب َواأَلِمرِي َوَهَكَذا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنو 
ْسَلِمي  الِذي َرِِحَُه  اللُ ِِبَِذِه ُمَمَِّد ْبِن ُسُعود  َرِِحَُهَما اللُ ، َبْل َصْفَحة  َجِديَدة  لِْلَجزِيَرِة َواْلَعاَلَِ اْلِ

يِن ، َولِل اْلِمنَُّة .                                    الدَّْعَوِة ا          ْلُمَبارََكِة الِت َجدََّد اللُ ِِبَا َما اْنَدَرَس ِمَن الد 
 أَُقوُل قـَْوِل َهَذا َوَأْستَـْغِفُر الَل اْلَعِظيَم ِل َوَلُكْم فَاْستَـْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم .

 ْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ ا
 ُمَمَّد  نَِبيـ َنا ، َوالصَّلُة َوالسَّلُم َعَلى  االَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَلَْ َيَْعل لَُّه ِعَوج  

 َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعَي .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
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َرة  لِلدَُّعاِة ِإىَل الِل ، َحْيُث ِإنَُّه فَِإنَّ َف ِسريَِة الشَّْيِخ ُمّمَّ  َأمَّا بَ ْعُد : ِد ْبِن َعْبِد الَوهَّاِب َرِِحَُه اللُ ِعبـْ
 اْعتَـََن َكِثريا  ِِبَانِبَـْيِ َف َرد  النَّاِس ِإىَل الِل ، َُهَا : تـَْعِليُم الِعْلِم َوَتْصِحيِح َعَقاِئِد النَّاِس .

ُُْ َف  لُ اكِ شَ مَ الْ  تْ لَّ قَـ  َوَف َهِذِه اْلِْقَبِة ِمَن الزََّمنِ   ورِ مُ اْلُْ  بُ رْ شُ وَ  اتُ قَ رِ السَّ  تِ مَ دَ عَ انْـ فَ  ، ةِ يرَ زِ اْلَْ  عِ مَ تَ  
َهاِج ا  انَ مَ أَ ا  وَ نَ مْ أَ  رَ ثَـ كْ أَ  قُ رُ الطُّ  تِ حَ بَ صْ أَ وَ  ، ْعَوِة الِت َساَرْت َعَلى ِمنـْ ، وهذا ِبَفْضِل الِل ُثَّ ِبَِذِه الدَّ

َها ُواَلُة أَْمِر ُُمِْلِصَي ِمْن ُأْسَرِة آِل ُسُعود  ، َواَل زَاُلوا َعَلى َكَذِلَك ِإىَل يـَْوِمَنا َهَذا النُّبـُوَِّة ، َوَساَندَ 
 ِبَفْضِل الِل ِوِمنَِّته . 

 ىلَ عَ   ود  عُ سُ  نُ بْ  دُ مَّ مَُ  ريُ مِ األَ  طَ رَ تَـ شْ : َلمَّا اْستَـَقرَّ اأَلْمُر بـَْيَ اأَلِمرِي َوالشَّْيِخ ا أَي َُّها اْلُمْسِلُمونَ 
 نَ مِ  ريَ مِ األَ  عَ نَ ال يَْ  نْ أَ )َوالثَّاِن(  مْ هُ نَـ كَّ مَ وَ  اللُ  مُ هُ رَ صَ نَ  نْ إِ  هُ نْ عَ  عَ جِ رْ ال يَـ  نْ أَ اأَلوَُّل( ) ْيِ طَ رْ شَ  الشَّْيخِ 

 . ارِ مَ الث   تَ قْ وَ  ةيَ عِ رْ الد   لِ هْ ى أَ لَ عَ  هُ بَ رَ ي ضَ الذِ  اجِ رَ اْلَْ 

 كَ يْ لَ عَ  حُ تَ فْ يَـ  اللَ  لَّ عَ لَ  فَـ اِن ا الثَّ مَّ أَ وَ  ، مِ دْ اْلَْ بِ  مُ دْ اْلَْ وَ  مِ الدَّ بِ  مُ الدَّ فَ  لُ وَّ ا األَ مَّ : أَ الشَّْيُخ َرِِحَُه اللُ  الَ قَ فَـ 
فـََواَفَق اأَلِمرُي َرِِحَُه اللُ فَاْستَـَقرَّ الشَّْيُخ َرِِحَُه  . اجِ رَ اْلَْ  نِ عَ  يكَ نِ غْ ا يُـ مَ  مِ ائِ نَ غَ الْ  نَ مِ  الُ نَ تَـ وَ  اتِ وحَ تُ فُ الْ 

ُب اْلِعْلِم ِمْن ُكل  َمَكاَن َوفـََتَح اْلَِلَق َوانـْتَ  َشَرْت اللُ َوَبَدأَ َدْعَوَتُه ِمْن َجِديد  ، َوتـََواَفَد َعَلْيِه ُطلَّ
ْعَوِة َدْعَوُة التـَّْوِحيِد َوالسُّنَِّة َف أَْرَجاِء اْلَْ  زِيَرِة ، َوَحَصَلْت ُمَعاَرَضات  ِمْن أَْهِل اْلَباِطِل ِلَصد  َهِذِه الدَّ

نَـُهْم َوبـَْيَ أَْعَداِئِهْم  َكاَن النَّْصُر َحِليَفا  أِلَهْ  ِل التـَّْوِحيِد َوأَْهِلَها َكَعاَدِة اْلُمْبِطِلَي ، َوقَاَمْت َمَعاَرُك بـَيـْ
تْـَها ِإىَل أَْقطَار  َكِثريَة  . َوالسُّنَِّة ، َحَتَّ َعمَّتِ   الدَّْعَوُة اْلَْزِيَرَة اْلَعَربِيََّة َبْل َوتـََعدَّ

ِب ، َوبَِقَي َعَلى  أَي َُّها اْلُمْسِلُمونَ  : ُثَّ ِإنَّ الشَّْيَخ َرِِحَُه اللُ تـََفرََّغ لِْلِعْلِم َوالتَّْألِيِف َوَتْدرِيِس الطُّلَّ
ِمرُي ُمَمَُّد ْبُن ُسُعود  َرِِحَُه اللُ ُثَّ َخَلَفُه ابـَْنُه ُسُعود  الِذي َكاَن َأَحَد َتلِميِذ َذِلَك َحَتَّ تـُُوَفَ  األَ 

ُر َواْلِعْلُم َواْنِتَشارُ  السُّنَِّة  الشَّْيِخ ُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب ، َفَساَر َعَلى طَرِيَقِة أَبِيِه َواْسَتَمرَّ اْْلَيـْ
،  ةنَ يْـ يَـ عُ الْ  َف  َرِِحَُه اللُ  ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ مَّ مَُ  الشَّْيخُ  َف َ وُ تُـ  هـ 1206 امِ  عَ َف وَ ْلِبْدَعِة . َواْنِقَماُع ا

 َلَْ وَ  َف َ وِ تُ ، وَ ة  نَ سَ  يَ عِ سْ تِ وَ  ْيِ تَـ نَ اثْـ  وَ نَْ  رِ مْ عُ الْ  نَ مِ  غَ لَ بَـ  انَ كَ َو ،  ِمْنهُ  هُ اتُ فَ وَ  تْ انَ كَ    ض  رَ مَ  بـَْعَد َأْن َأَلَّ ِبهِ 
نـَْيا زَاِهَدا  ُمتَـَعف َفا  ُمْقِبل  َعَلى اآلِخَرِة ، ، أِلَنَُّه َكاَن ُمتَـ  هِ تِ ثَ رَ وَ  ْيَ بَـ  مُ سَ قْ يُـ  اال  مَ  فْ ل  يَُ  َقل َل  ِمَن الدُّ

َر اْلَْزَاِء وََكاَن ُيِْيي اللَّْيَل قَاِئَما  يـَتَـَهجَُّد َويـَْقرَأُ اْلُقْرآَن ، فـََرِِحَُه اللُ َرِْحَة  َواِسَعة  َوَجزَاُه اللُ عَ  نَّا َخيـْ
َأْسَأُل الَل ِبَن ه وََكَرِمِه َأْن يـَْرزُقـََنا َخْشَيَتُه َف اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوَأْن يـَْرزُقـََنا ي يـَْن . و َوَرَفَع َدَرَجَتُه َف ِعل  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1206_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 اللهمَّ ِإنَّا نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك ، َوََتَوُّلِ  اْلِعْلَم  النَّاِفَع َوالَعَمَل الصَّاِلَح الِذي يـُْرِضيِه َعنَّا !
َواَل َعاِفَيِتَك ، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك ، َومَجيِع َسَخِطَك  ! َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذنَا إْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا َربَـَّنا 

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لَنَ  َنا ِإْصر ا َكَما َِحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا َربَـَّنا َواَل َُتَم  ا بِِه َواْعُف َعنَّا ََتِْمْل َعَليـْ
ِبيـ َنا ُمَمَّد  َواْغِفْر لََنا َواْرَِحَْنا أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ! َوَصل  اللهمَّ َوَسل ْم َعَلى نَ 

 َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأمْجَعَي َوالَْْمِد لِل َرب  الَعاَلِمَي. 

 


