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احلؿد هلل ،وأصفد أن ال إفه إال اهلل وحده ال ذيك فه ،وأن حمؿد ًا ظبده ورشوفه
×أما بعد:
ؾنكـا ال كدري ما موجب إصعال افشقخ ربقع حػظه اهلل فؾػتـة يف افدظوة افسؾػقة
بافقؿن مـذ ظدد شـغ؟!
بافتحريش بغ دظاهتا! وافتثوير وافعصبقة مع هذا ضد هذا!
بلؾعال ظجقبة ،وددكا أكه وؾؼه اهلل اجتـبفا؛ ألهنا بعقدة ـل افبعد ظن أؾعال
ظؾامء اهلدى احلريصغ ظذ شالمة ادممـغ من افػتن افذين كحسبه إن صاء اهلل
مـفم ،وأصبه ما تؽون بلؾعال من يسؿون بافسقاشقغ افسائرين ظذ ذفك ادبدأ
اخلاضئ( ،ؾرق تسد).
ظع ،ؿبل ثورة أحد ضالب هذا افدار؛
وـان من ذفك أكه اصتغل بافتحريش ي
وهو ظبد افرمحن افعدين ومن ثار معه ظؾقـا وظذ هذه افدار افتي تربوا ؾقفا من
زمن صقخـا مؼبل رمحه اهلل وبعده ،ؾال دريـا إال وأبو مافك افريار رجع من مؽة
وجيؾس مع بعض افطالب وأهل افبالد بؽالم رس؛ وهو أن افشقخ ربقع ًا يؼول( :
أبعدوا احلجوري ظن افؽرد وفقؽن افبديل موجود ًا)!!!
ؾاؾتتن وؾتن بذفك أبو مافك افريار أيام ؾتـة ،حتى أدى إػ رصؾه ظن ضؾب
افعؾم بدماج ،وكزل إػ افشقخ حمؿد بن ظبد افوهاب يف احلديدة وحقـفا ضؾب مـه
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افشقخ حمؿد أن يؽتب اظتذار ًا ،ؾؽتب ورؿة اظتذر ؾقفا مما صـع ،وذـر أ ّن ذفك
بتحريض ممن ـان يظن أكه ال يصدر مـه هذا اخلطل افعظقم!!!.
وؿرأت افورؿة هـا وشجؾت يف درس افعرص ،وبعدها ذهب أبو مافك يشتغل
ظذ شقارة باألجرة.
ودا صاع ذفك أكؽره افشقخ ربقع – وؾؼه اهلل -أصد اإلكؽار!!!
وكؼ ظـه أخوكا أبو مهام افصومعي أكه ؿال(:أكا أؿول هذا يف افشقخ حيقى؟؟!
وؿد مسك افدظوة افسؾػقة بافقؿن بقد من حديد ،وال يصؾح هلا إال هو ومثؾه)،
واتصل افشقخ ربقع وؾؼه اهلل واهلل صفقد وأكؽر ذفك أصد اإلكؽار!!!.
وؿال :أكت تصدق هذا افؽالم من أيب مافك؟ أبو مافك ـذاب!!! ؾؼؾت :يا صقخ
حتى وإن صدر مـك ذفك شفل؛ ؾحافـا ـام ؿقل:
وإذا احلبقب أتى بذكب واحد

جاءت حماشـه بلفف صػقع

وأـد هذه ادؽقدة افشقخ حمؿد بن ظبد افوهاب افوصايب ! دا خرجـا رحؾة
دظوية ،ومرركا باحلديدة ؾجؾسـا مجقعا يف بقته أكا وادشايخ ،ؾطرق هذا ادوضوع
متلدا من صدوره من افشقخ ربقع ،وأكه شؿعه يؼول( :أبعدوا احلجوري ظن
افؽرد) ...افخ!!!.
ويف ذفك ادجؾس ؿال افشقخ حمؿد افوصايب :افشقخ ربقع جاشوس!!! يؿدح
ادسئول (افقؿـي) افػالين افذي ظـده وظـده من ادعايص ،ويلمر بنبعاد افشقخ حيقى
من ظذ افؽرد!!!.
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وبؼي ادشايخ مـؼبضغ من هذه احلرصة مدة حتى أن بعضفم ـان يعتؿر وال
يزورا افشقخ ربقع ًا!!!.
وبعد ذفك بليام ثارت ؾتـة افعدين بعد رجوظه من افعؿرة ،وؾتن من ؾتن هبا ممن
ـاكوا ظـدي يف احلؾؼة ،ؾـصحت بافبعد ظـفا ،ؾازدادوا بعد ًا وظتوا وصدة،
ؾدظوت ادشايخ أن يـصحوه ؾجاؤوا ،وكصحوه ظن ذفك افتسجقل من دماج إػ
افػقوش.
واتُػق ظذ توؿقف افتسجقل وظذ أن ادسجد افذي يبـى يف افػقوش يؽون حتت
كظركا مجقعا ،ويف ذفك ادجؾس كػسه ؿال افعدين ( :ال أخػقؽم أكه بعد اكتفاء ؾتـة
افبؽري ،ؿال بعض افـاس :ؿم أكت!!!)
وهذا افؼول ال أزال أذـره وفعل من ـان حارض ًا يذـره.
ومضت أيام ظذ ذفك احلال وصاع اخلز أن افشقخ حمؿد بن ظبد افوهاب يؼول
ظن بعض ادشايخ مـفم افشقخ ربقع أكه جاشوس ،ؾؾم يؼل افشقخ ربقع صقئ ًا حتى
اجتؿعا يف بقته بؿؽة ،وأخزت أكه ظػى ظـه ،ؾرجع افشقخ حمؿد حيؿل من احلؼد
ظؾقـا ما اهلل به ظؾقم!!!
وؿام بـظر ذفك افتحريش وأصد ألهل افبالد وؽرهم ظ يع وؾتـة واشعة
اضطرتـي وؽري من إخواكـا إػ افرد ظؾقه وبقان ؾتـته.
وال يزال افشقخ ربقع ظامال ظذ توشقع دائرة افػرؿة بقــا!!!
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حتى أكه يذهب حيج أو يعتؿر بعض ضاليب من افدار ؾقزوروكه ؾقعطقفم افشقخ
ربقع جرظة حتريض وحتريش ظؾقـا!!!
ويـػعل ظذ من خيافػه وال يؼبل حتريشه ظؾقـا تارة ،ويؾغ فه أخرى!!! ؾؿـفم من
تعجب من هذه األؿوال ،ومل يؼبل مـه وهم ـثر ،ومـفم من رجع واؾتتن ،وؿؾب
فـا وإلخواكه يف افدار طفر ادجن ،ويـؼ هـا وهـاك أين جؾست مع افشقخ ربقع
ؾؼال يل وؿال يل إن افشقخ حيقى حدادي وأن افدار ؾقفا حدادية.
هذا وؿد ـان أبو احلسن ادرصي يػسي ظؾقـا هبذه افتفؿة افباضؾة ،ؾرد ظؾقه افشقخ
ربقع آكذاك !!! بلن همالء أهل افسـة ؾنما أن تثبت ظؾقفم ذفك ؾتستزئ فديـك
وظرضك ،وإما أن تدان هبذا افظؾم وافتجـي ظذ أهل افسـة وكحو هذا افؽالم
مدون يف رده ظذ أيب احلسن بـصه.
ودا اصتد مـه هذا افتحريش ظػى اهلل ظـه رأيت أن البد من افـصح فه ،وتذـره
بتؼوى اهلل ظز وجل وإيؼاؾه ظذ هذه األخطاء ادرضة بافدظوة ؾـصحته يف ذيط
بعـوان( :افـصح افرؾقع فؾوافد افعالمة افشقخ ربقع) وهو اجلزء األول! وشقليت
إيراده إن صاء اهلل ،ؾسؽت بعد ذفك مدة ،وفؽن ال يزال مشتد ًا يف افتفققج ظؾقـا!
وافـعش واددح دن ؿد أثروا ظؾقـا وكحن صابرون؛ إجالال فه وحرصا ظذ
شالمة افدظوة؛ وألن األظداء من افراؾضة وؽرهم يسبصون بـا بغ احلغ
واآلخر ،مع ما كحن ؾقه من االكشغال بلمور افدظوة وافطالب.
ؾجاءت ؾتـة افراؾضة وظدواهنم ظؾقـا شبعغ يوما حتت احلصار ،وؿذائف افـار
ؾغار ادسؾؿون مما حصل وؿاموا معـا ضد افراؾضة بؾسان احلال وادؼال.
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ومن أصد من ؿام ؿومة مؼؾة افشقخ ربقع ،صؽر اهلل فه وفسائر من ؿام معـا ظذ
ذفك افعدوان افغاصم ،ويف أثـاء ذفك ؿال افعالمة ربقع حػظه اهلل اكتفت ادشاـل
بقـي وبغ افشقخ حيقى إػ األبد !!!.
ـام كؼ ذفك ظـه.
ؾحؿدكا اهلل ظذ كعؿة اإلخوة وزوال افػتـة وحصل بقــا تواصل ـثر وخر ـثر،
وأفؼى ـؾؿة إفقـا ظذ اهلاتف ضقبة وضؾب مـي أن أفؼي ـؾؿة فطالبه يف جمؾسه
ؾلفؼقت ـؾؿة خمترصة ،وؿؾـا ـام ذـر اإلمام ابن افؼقم رمحه اهلل يف زاد ادعاد:
ؿد يـعم اهلل بافبؾوى وإن ظظؿت

ويبتع اهلل بعض افؼوم بافـعم

فعل من حؽؿة اهلل تعاػ يف ابتالئـا ببغي افراؾضة فتجتؿع ـؾؿة أهل افسـة ظذ
اهلدى ومضقـا ظذ ذفك اخلر.
وـان ادشايخ ؿد خذفوكا يف ؿضقة افراؾضة ،خذيؾه أكؽرها ظؾقفم افشقخ ربقع
وؽره من خواص افـاس وظوامفم ،ؾذهب ادشايخ إػ احلج (3311هـ) حمؿد
بن ظبد افوهاب واإلمام وحمؿد افصومع ،وافذماري وافزظي ،وأخزكا من ـان
حارضا أكه كصحفم بافؼقام مع إخواهنم يف دماج إذا اظتدى ظؾقفم افراؾضة وصـع
ظذ بعضفم ببعض افؽؾامت حغ ظارضه يف ذفك ،وذـروا ـتاب اإلباكة فؾشقخ
حمؿد اإلمام ؾذـر أكه يـبغي أن يؾغى وظذ ذفك تػرق إخواكـا من ظـده.
ثم ظاد إفقه ادشايخ بعد هذه اجلؾسة واهلل أظؾم ماذا أبرموه ؾقفا وخرج افشقخ
حمؿد بن ظبد افوهاب ،بعدها ؿام برحؾة يف ظدد من مدن افقؿن يشن أفػاظ
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ظع وظذ إخواين وضاليب وضالب صقخـا رمحه اهلل ممن يف
افتبديع ي
ويؾوح بافتؽػر ي
هذه افدار وؽرها من أهل افبالد وؽرهم بغر أدكى برهان وال حجة ظذ تؾك
احلؿؾة ادػتعؾة افتي اشتؾؿوا ؾقفا بعض دور افراؾضة ظؾقـا ؾتارة يؼول أكـا هنجر يف
ؽر حمل اهلجر وهذا ؽر صحقح ،وتارة يؼول أكـا كؾزمفم بافتؼؾقد فـا ومل يػصح
بحجة توجب ذفك افبغي وافعدوان وإصغال افـاس بافباضل ـام هو معؾوم يف
ـالمه ادـشور ظذ بعض افشبؽات.
وادشايخ اآلخرون باألخص افشقخ حمؿد اإلمام وافزظي وظبقد اجلابري
وؾالن وؾالن هذا حياول أن يؾبي افغرض بؽؿؾة وهذا بلخرى؛ وـلن األمر
ممامرة وتسؾسل ؾالن يؼوم واآلخر يعضده ،أو يؼوم بعده فؾػتـة ظذ دماج
وأهؾفا ،كظر هقؾامن اخلوارج وتعبئة بعضفم بعضا بافباضل ظذ أمر ادممـغ
ظثامن بن ظػان ريض اهلل ظـه ،ويتعامون ظن حصول خمافػات من بعضفم ال
يـؽرها ظؾقه اآلخر ،وؿد ـاكوا ؿبل ذفك يـؽرون أدكى مـفا.
وـان من ذفك افتسؾسل ادتؽتك أن ثار افشقخ ربقع وؾؼه اهلل ظؾقـا بحؿؾة من
افتفم ادجازؾة وافرمي بلصد افغؾو وأكه ال أصد مـا ؽؾوا ،وال أرض مـا ظذ افدظوة
افسؾػقة ،وؽر ذفك من افعظائم ،وتبديع أمة من افرجال وافـساء افدظاة إػ
توحقد اهلل ،وشـة رشوفه × ،ادمفػغ واحلػاظ فؽتاب اهلل ،وافؼائؿغ يف وجه
أهل األهواء من راؾضة وؽرهم ؾرمقفم بافغؾو افذي هو من أصـع افبدع!!!.
وزين هلم افسعي هلدم جفود دظوة شؾػقة ؿائؿة باخلر واهلدى ،وضد ـل باضل
يظفر يف افساحة بام تستطقع من ؿوة ،مـذ ؿرابة كصف ؿرن إػ اآلن ،ؾاظتدى ظؾقفا
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افشقخ ربقع ومن جقشفم أو جقشوه ظذ ذفك ظاؾاكا اهلل وإياهم من افػتن ،بام
يوجب ظؾقفم إبراز احلجج ادزأة هلم أمام اهلل ظز وجل وأمام صاحلي ظباده ظذ
موجب ومؽؾف هذه افػتـة ،وافتعصب ظؾقـا وافتبديع أو افتوبة إػ اهلل شبحاكه
وتعاػ من ذفك.
وأشلل اهلل أن يدؾع ظـا وظـفم افػتن ما طفر مـفا وما بطن
شبحاكك افؾفم وبحؿدك ،أصفد أن ال إفه إال أكت أشتغػرك وأتوب إفقك.
ـتبه حيقى بن ظع احلجوري ( /22من صفر مجاد األوػ 3313هـ)

