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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، أما بعُد:

دها الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب  فال تزال الدعوة اإلصالحية التي جدَّ
مفيدة،  مقالة  يسطر  أو  بديًعا،  بحًثا  يقدم  أن  أراد  لمن  رحًبا  مجااًل  الله-  -رحمه 
بهذه  يتعلق  ا  خفيًّ أمًرا  ُيظِهَر  أو  شائكة،  قضية  يحرر  أو  مشكلة،  مسألة  يحقق  أو 

الدعوة، بعيًدا عن الرتابة والتكرار.

وهذا الكتاب الموسوم بـ»مشرفيات«)١) محاولٌة إلضافة جديد، وإبراز خفي، 
من  الكتاب  هذا  ويتكون  اإلصالحية،  الدعوة  بقضايا هذه  متعلق  وتحرير مشكل 

ْين: »أبحاث« و»مقاالت«: ِشقَّ

أما األبحاث فهي أربعة أبحاث محكمة:

التعامل مع النوازل العقدية »نموذج تطبيقي لعلماء الدعوة اإلصالحية«.. ١

موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »مراجعاٌت . ٢
من خالل رسالَتي ابن عفالق«.

جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد.. ٣

)١)  نسبًة إلى أحد أجداد اإلمام، وذلك أنه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن »مشرف« التميمي.
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القرن . ٤ خالل  اإلصالحية  الدعوة  قبل  نجد  علماء  عند  االعتقاد  مسائل 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

»مجلة  في  والمنشورة  المحررة  المقاالت  من  فهي مجموعة  المقاالت  وأما 
البيان« تناولت قضايا مهمة ُتعنى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلمائها، 
كإبراز جهودهم العلمية والدعوية واالحتسابية، أو براءتهم من مذاهب الغالة، وقد 

ُرتِّبت حسب ترتيبها الزمني، األحدث فاألحدث.

ثم َحُسَن ختُم الكتاب بالحديث عن الجوانب التعبدية عند علماء هذه الدعوة 
اإلصالحية.

نرجو من الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يحصل به جالء حق وصواب، 
وبالله التوفيق.




