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به والتــــابعني هلــــم به والتــــابعني هلــــم احلمــــد هللا وحــــده، والصــــالة والســــالم علــــى مــــن ال نــــيب بعــــده، وعلــــى آلــــه وصــــحاحلمــــد هللا وحــــده، والصــــالة والســــالم علــــى مــــن ال نــــيب بعــــده، وعلــــى آلــــه وصــــح
  بإحسان إىل يوم الدين: أما بعدبإحسان إىل يوم الدين: أما بعد

فـــإن اجلامعـــة اإلســـالمية مؤسســـة علميـــة وثقافيـــة، تعمـــل علـــى هـــدى الشـــريعة اإلســـالمية ، وتقـــوم فـــإن اجلامعـــة اإلســـالمية مؤسســـة علميـــة وثقافيـــة، تعمـــل علـــى هـــدى الشـــريعة اإلســـالمية ، وتقـــوم 
بتنفيـذ السياسـية التعليميـة بتـوفري التعلـيم اجلـامعي، والدراسـات العليـا، والنهـوض بالبحـث العلمــي، بتنفيـذ السياسـية التعليميـة بتـوفري التعلـيم اجلـامعي، والدراسـات العليـا، والنهـوض بالبحـث العلمــي، 

  دمة اجملتمع يف نطاق اختصاصها.دمة اجملتمع يف نطاق اختصاصها.والقيام بالتأليف والرتمجة والنشر، وخوالقيام بالتأليف والرتمجة والنشر، وخ
لذا رأت طباعة هذا الكتاب القيم (تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابيـة) ملعـايل الـدكتور حممـد بـن لذا رأت طباعة هذا الكتاب القيم (تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابيـة) ملعـايل الـدكتور حممـد بـن 
ســعد الشــويعر، وهــو كتــاب يطــابق عنوانــه يوضــح خطــأ تارخييــاً بســببه حصــل التجــين علــى شــيخ ســعد الشــويعر، وهــو كتــاب يطــابق عنوانــه يوضــح خطــأ تارخييــاً بســببه حصــل التجــين علــى شــيخ 

على العبيد، كمـا هـي دعـوة على العبيد، كمـا هـي دعـوة اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ودعوته إىل التوحيد الذي هو حق اهللا اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ودعوته إىل التوحيد الذي هو حق اهللا 
الرسل من أوهلم إىل خامتهم حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليـه وعلـيهم وسـلم، وحصـل سـوء الفهـم الرسل من أوهلم إىل خامتهم حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليـه وعلـيهم وسـلم، وحصـل سـوء الفهـم 
م، فلعــل هــذا الكتــاب القــيم  م، فلعــل هــذا الكتــاب القــيم الــذي اســتغله أعــداء اإلســالم واملســلمني للتفريــق بيــنهم ومتزيــق وحــد الــذي اســتغله أعــداء اإلســالم واملســلمني للتفريــق بيــنهم ومتزيــق وحــد

  يسهم يف إزالة اللبس وتصحيح مفاهيم خاطئة وكبت نوايا فاسدة.يسهم يف إزالة اللبس وتصحيح مفاهيم خاطئة وكبت نوايا فاسدة.
  عو اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني وان جيزي مؤلفه خري اجلزاء.عو اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني وان جيزي مؤلفه خري اجلزاء.أدأد

وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه أمجعـني والتـابعني ومـن تـبعهم وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه أمجعـني والتـابعني ومـن تـبعهم 
  بإحسان إىل يوم الدين.بإحسان إىل يوم الدين.

  
  مدير الجامعة اإلسالميةمدير الجامعة اإلسالمية

    د. صالح بن عبد اهللا العبودد. صالح بن عبد اهللا العبود



  سبب التأليفسبب التأليف
 

  و السالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد و آله و صحبه أمجعني . و بعد، احلمد هللا و الصالة
  

صـفحات  ١١٠كنت قد أخرجت كتاباً صغرياً باسم تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية يقـع يف 
هـــ و طبعتــه دار املعــارف بالريــاض الطبعــة  ١٤٠٧تقريبــاً و طبــع للمــرة األوىل بتطــوان بــاملغرب عــام 

، أوضــحت فيــه بــأن خصــوم دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب و أعــداء  هـــ ١٤١٣الثانيــة عــام 
ديــن اهللا احلــق ، مــن أربــاب املصــاحل الدنيويــة ممــن يريــدون إطفــاء نــور اهللا و التصــدي ملــن يريــد أن 
حيقــق التوحيــد الــذي أمــر بــه اهللا و أرســل بــه رســله مــن أوهلــم إىل آخــرهم : دعــوة و تطبيقــاً و تنقيــة 

  من مداخل الشرك .
  

فوجدوا دعوة خارجية أباضية يف مشـال إفريقيـا نشـأت يف القـرن الثـاين اهلجـري باسـم الوهابيـة نسـبة 
إىل عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم اخلارجي األباضي ، ووجدوا فتاوى من علماء املغـرب و 

ات األندلس ممن عاصرها أو جاء بعدها فـأرادوا شـيئاً عـاجًال حيقـق الغـرض و يـنهض اهلمـم إلسـك
الــدعوة اجلديــدة خوفــاً مــن توســع الــدائرة اإلســالمية حيــث قامــت الدولــة الســعودية األوىل مناصــرة 

ا الشيخ حممد بن عبد الوهاب  فتصافحت يداً اإلمـامني : حممـد بـن سـعود و  –للدعوة اليت قام 
ــذه الــدعوة نصــرة لــدين اهللا ١١٥٧حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهمــا اهللا يف عــام   و هـــ علــى القيــام 

  أداء ألمانة التبليغ .
  

ـا العلمـاء  فوفق اهللا و لقيت الدعوة قبوًال و تأييداً حيث امتـدت إىل العـام اإلسـالمي كلـه و تـأثر 
  من احلجاج و بدأوا يف نشرها يف بالدهم .... 

  



فخــــاف املنتفعــــون دنيويــــاً مــــن آثارهــــا ووجــــدوا الضــــالة يف الوهابيــــة الرســــتمية ، املــــدفون خربهــــا يف 
ت التـــاريخ فنبشـــوا يف فتـــاوى العلمـــاء حوهلـــا و كانـــت فرصـــة بإلبـــاس الثـــوب القـــدمي للـــدعوة ســـجال

ـــدة ووجـــدت اإلشـــاعة صـــدى يف النفـــوس ألن أربـــاب املنـــافع الدنيويـــة جهـــدوا يف التمويـــه و  اجلدي
  التشويه و الناس عادة يتلقفون الكذب أكثر من اهتمامهم و حتريهم للصدق . 

  
كبــرياً يف تغيــري املفــاهيم ووضــع تصــورات تغــاير الواقــع ... حبســن نيــة أو و لــذ فــإن لإلشــاعات دوراً  

هــــ كـــان نقـــاش علمـــي مـــع أحـــد علمـــاء املغـــرب حـــول دعـــوة  ١٤٠٧ســـوء فهـــم . ويف حـــدود عـــام 
حقق نتيجة مرضية و صحح مفهوماً تارخيياً سائداً و  –رمحه اهللا  –الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ــا هلــم شــفوياً قــد رغــب إىل أكثــر مــن أخ كــرمي ذكــ ر ســبب التــأليف تلــك الرســالة كتابيــاً حيــث ذكر
ـــتجابة  ألنــه أمكــن يف الــبالغ و يطلــع عليهــا أكــرب عــدد ممكــن حيــث تبقــى حيــة ملــن يريــدها و اسـ

   -لذلك أقول :
  

قد يكون من املناسب االشرتاك مع القارئ يف السبب الذي من أجله كتبت : تصحيح خطأ 
ن اهللا قد جعل لكل شئ سبباً فكان هذا احلوار الذي تولد عنه تارخيي حول الوهابية ، وأل

  النقاش العلمي املقنع و احلوار اهلادئ املثمر هو السبب املباشر لكتابة هذه الرسالة .
  
ـــا ، مث عرّجنـــا علـــى الســـنغال ، وكـــان خـــط ســـري  ١٤٠٧ففـــي عـــام  ( هــــ، كنـــت يف مهمـــة ملوريتاني

  ة املغربية ستة أيام .الطريان ملزماً لنا بالبقاء يف اململك
 

، وأرمز له : بالدكتور عبد ويف أحد األيام كنت يف ضيافة أحد األساتذة بإحدى اجلامعات هناك 
ـا ،  اهللا . ويف جلسة مبكتبته دارت أحاديث شـىت ، ومـن حمبتـه للملكـة وحضـور مـؤمترات عديـدة 

خاً مــن فضــالء الــبالد طــرح علــّي هــذا الســؤال أمــام احلاضــرين ،وعــددهم يقــارب االثــين عشــر شــي
 هناك .



قال إننا نحب المملكة ، ونفوس المسلمين وقلوبهم تهفوا إليها ، وبيننا وبينكم تقارب كبير 
وتفــاهم بـــين القيــادات ، وإعجـــاب بمــا يؤديـــه حكـــام وعلمــاء المملكـــة مــن جهـــود مخلصـــة 

لمين ؟! لإلسالم والمسلمين ، ولكن حبذا لو تركتم المذهب الوهـابي الـذي فـرق بـين المسـ
. 

قــد يكــون علــق بالــذهن معلومــات خاطئــة ، مــأخوذة مــن غــري مصــدرها الســليم ، ولكــن  فأجبتــه :
حىت تلتقي املفاهيم ، حنب أن نطرح املوضوع حبضـور اإلخـوة للنقـاش العلمـي املقـرون بـالرباهني .. 

 -مث قلت :

إنين يف هــذا احلــوار لــن وملــا كــان كــل إنســان ترتــاح نفســه ، ويطمــئن قلبــه ، ملــا ألفــه علمــاء بلــده ، فــ
ا األربعة ؛ ألنـك كمـا تـراين اآلن ال أمحـل   أخرج عما يف حمتويات هذه املكتبة ، اليت تضمنا جدرا

   كتاباً ، ومل خيطر ببايل مثل هذا النقاش .
ولذا وقبل أن نبدأ : أرجـو أن يكـون نقاشـنا بعيـداً عـن التعصـب واالنفعـال ، أو طـرح اآلراء بـدون 

ل عليـــه ، ألن نشـــدان احلقيقـــة هـــو هـــدفنا ، واالمتثـــال ألمـــر اهللا وأمـــر رســـوله  هـــو دليـــل مقنـــع يعـــو 
 غايتنا ، ونصر الدين هو املؤمل من كل مّنا .

  .ناقال : أوافقك على هذا ، وأصحاب الفضيلة املشايخ هم احلكم بين
  قلت : رضيت بذلك ، وبعد التوكل على اهللا أرجو أن تطرح أي مدخل للحوار .

، وهـو قولـه : سـئل اللخمـي  ١١اجلـزء    ]املعيار  [ مثًال ما ذكره الونشريسي يف كتابهقال : خذ 
  ١.: عن أهل بلد بىن عندهم الوهابيون مسجداً ، ما حكم الصالة فيه ؟

  
هذا هو كتاب جيمع الفتاوى يف الفقه املالكي ، مجعه أمحـد بـن  ]املعيار[ فإن كتاب وللمعلومية :

جملـداً ، وقـد طبعتـه احلكومـة املغربيـة وتـوزع منـه نسـخ عـن طريـق  ١٣يف حممد الونشريسـي ، وطبـع 
  اإلهداء  .

  

                                                 
  ) والسؤال في المعيار أوسع مما ذكر هنا . ١١/١٦٨انظر(المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب ) (  ١



: بـان الفتـوى علـى هـذا السـؤال ، أجبتـه ١١الكتـاب املـذكور اجلـزء بعد طرح السـؤال ، و إحضـار 
  صحيحة ، ونوافق اللخمي على ما جاء يف فتواه .

، خاصــة وأن املفــيت قــال : هــذه فرقــة ،  قــال إذا اتفقنــا علــى أن هــذه الفرقــة ، وخطــأ مــا تســري عليــه
خارجيـــة ضـــالة كـــافرة ، قطـــع اهللا دابرهـــا مـــن األرض ، جيـــب هـــدم املســـجد ، وإبعـــادهم عـــن ديـــار 

 املسلمني .

مل نتفــق بعــد وال زلنــا يف بدايـة احلــوار .. ولعلمــك : فـإن هــذه الفتــوى هلـا نظــائر كثــرية قبــل  قلـت :
س ، وفقهاء مشال أفريقيا ، وهي مسـتمدة مـن حكـم اللخمي وبعده ، موجودة لدى علماء األندل

 رسول اهللا  يف اخلوارج ، الذين قاتلهم علي بن أيب طالب يف النهروان .

ويف نقاشنا هـذا ، سـوف نصـل بـإذن اهللا إىل تصـحيح املفهـوم التـارخيي بـني مـا تعنيـه هـذه الفرقـة ، 
ا ، وبــني التســمية الــيت ألصــقت وصــفاً  الــيت أفــىت علمــاء اإلســالم يف األنــدلس ومشــال إفريقيــا بشــأ

مســتهجناً بــدعوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهللا التصــحيحية . هــذا التصــحيح لــن يكــون 
مقنعاً إال بقرائن وبراهني مرضـّية عنـدكم ، ألن رائـدنا مجيعـاً الوصـول إىل احلقيقـة لـذات احلقيقـة .. 

  حح به املفاهيم .والرأي اهلادئ املقنع هو الذي تنجلي به الغشاوة وتص
قــال: كلنــا نريــد الوصــول هلــذه احلقيقــة .. مث قــال : وبعــد هــذه الفتــوى نريــد أن تعطينــا مــا عنــدك ، 

  وحنن نستمع واإلخوة حيكمون بيننا ، ويصوبّون أو خيطئون ما يقال أو يعرض أمامهم .
ئب ، واسـتجالء ، ما ينري الطريق ملن يريد الوصـول للـرأي الصـا -إن شاء اهللا  –قلت : : سرتون 

  األمر ، و هلذا : نبدأ مبا لدينا من أجزاء املعيار ..
  ولعلك تقرأ طرة الكتاب ليسمع اإلخوة ؟ .

  قال : تريد الفتوى حىت أقرأها أمامهم ، أم أبدأ مبا على الغالف اخلارجي من معلومات ؟؟. 
  قلت : بل الغالف اخلارجي .. أو الداخلي .. فهما سواء ..

، تأليف : أمحـد بـن حممـد الونشريسـي املتـوىف عـام  ]عيار املعرب يف فتاوى أهل املغرب امل [فقرأ : 
  هـ ، بفاس باملغرب . ٩١٤

قلــت ألكــرب املشــايخ ســناً ، وهــو شــيخ وقــور ، هــادئ الطبــع ، امســه أمحــد : يــا شــيخ أمحــد ســجل 
  هـ . ٩١٤تاريخ وفاة الونشريسي .. فرصد ذلك عام 



  ر ترمجة الّلخمّي ؟ .مث قلت : هل من املمكن إحضا
قال : نعم .. مث قام إىل رّف من رفوف املكتبة فأحضر جزءاً من أحد كتـب الـرتاجم ، وفيـه ترمجـة 
: علي بن حممد اللخمي ، مفيت األندلس ومشال إفريقيا ، والرتمجة طويلـة ، وفيهـا ثنـاء عليـه وعلـى 

اية الرتمجة ، فمىت تويف   ؟ علمه .. فقلت : إن بيت القصيد يف 
  . ٢هـ  ٤٧٨وتويف عام  قال القارئ :

  هـ . ٤٧٨فقلت للشيخ أمحد : اكتب تاريخ وفاة الشيخ علي الّلخمي ، فكتبه يف عام 
  فقال الدكتور عبد اهللا : هل تشك يف علمائنا ويف فتاواهم ؟ .

لــت : هــل بــدر مــين مــا يــدعو قلــت ومــا دليلــك علــى هــذا الشــك ؟ . مث التفــّت إىل املشــايخ .. وق
  ؟. فكان اجلواب باإلمجاع : النفي .ك الذي أوجب هذا القول الش إىل

قلت : ولكي أنفي الشك عـين ، وعـن علمائنـا يف بـالدي ، فإننـا حنـرتمهم وجنّلهـم ، ونصـّوب كـل 
فتوى تصدر عنهم ، يدعمها الدليل من الكتاب الكرمي ، والصحيح من سنة رسـول اهللا  . ولكـن 

  اجله ، مقروناً مبا يدعمه ، حيتاج إىل شيء من األناة والصرب . الوصول إىل ما بدأنا احلديث من
أطرح على اجلميع هذا السؤال : هل ميكن أن يفيت العلمـاء علـى  ومن باب استعجال الجواب :

معتقد مل يوجد صاحبه الذي ينسب إليـه بعـد ، أو احلكـم علـى ملّـة مـن امللـل مل تظهـر بعـد ؟؟!! 
.  

عـرف هــذا ، إال مــا جـاء عنــه إخبـار مــن رســول اهللا  . وهـذا مــن معجــزات قـالوا مجيعــاً : ال .. ومل ي
  النبوة ، ويف الغالب يأيت الوصف دون املسمى .

قلت موجهاً الكالم حملّدثي : ألسـت تعتقـد ويعتقـد غـريك : أن الوهابيـة أول مـن أنشـأها حممـد بـن 
  .قال بلىعبد الوهاب يف جند ؟ 

، عنـــدما أفـــىت الّلخمـــي وغـــريه مـــن علمـــاء املالكيـــة يف قلـــت : إن الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 
األنـــدلس . ويف الشـــمال اإلفريقـــي ، كـــان أكثـــر مـــن اثنـــني وعشـــرين مـــن أجـــداده مل يولـــدوا بعـــد ، 
باعتبار أن املتوسط لكل قرن ثالثة جدود ، كما أن بني وفاة عبد الوهـاب بـن رسـتم ووفـاة الشـيخ 

                                                 
) ، وفي ( الحلل السندسية ) أنه توفي  ٥/١٤٨، و( األعالم ) للزركلي ( ١٤٢( الحلل السندسية ) ص :  ٢

  في صفاقص .



ثـني جـداًّ ، وعلمـاؤكم وعلمـاء املسـلمني ال يعلمـون حممد بن عبد الوهاب ما يقرب من واحد وثال
قــل ال  قــال تعــاىل الغيــب ، وننــزههم عــن الكهانــة والســحر ، وعــن القــول يف أمــر ال يعلمونــه ، 

  . يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيَّان يبعثون 
  قال : أوضح أكثر ..!!

هــ ، وبينـه وبـني  ١٢٠٦هـ ، ومات سنة ١١١٥ب ولد عام قلت : إن الشيخ حممد بن عبد الوها
 –كمـــا مـــر بنـــا   –أمحـــد الونشريســـي الـــذي ألـــف كتـــاب ( املعيـــار ) ، ونقـــل الفتـــوى عـــن الّلخمـــي 

) وفـــق تـــاريخ الوفـــاة ، كمـــا أن بـــني الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد  ٢٩٢مئتـــان واثنتـــان وتســـعون ســـنة ( 
) وفـق تـاريخ  ٧٢٨ن عامـاً (ومثانية وعشـرو  الوهاب وبني الّلخمي ، وهو صاحب الفتوى سبعمائة

  ، وفق ما سّجل الشيخ أمحد لوفاة كل منهما .الوفاة
  ويقاس على هذا كل من أفىت من علماء األندلس ومشال إفريقيا عن تلك الوهابية .

  قال : هل ميكن أن توضح أكثر ملا تعين .. بدليل مقنع ؟
ــا  قلــت : مل يهــتم علمــاء مشــال إفريقيــا واألنــدلس ، بالفتــاوى عــن الوهابيــة والتحــذير منهــا ، إال أل

موجــودة عنــدهم خبــالف ديــار املســلمني األخــرى ، الــيت وّضــح فرقهــا الشهرســتاين يف كتابــه ( امللــل 
  . ٣والنحل ) 

  . ٤وابن حزم يف كتابه ( الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) 
يف مشــــال إفريقيــــا ) ، الــــذي ألّفــــه  ويف موضــــوعنا : أال يوجــــد عنــــدك كتــــاب : ( الفــــرق اإلســــالمية

  الفرنسي : ألفرد بل ، وترمجه للغة العربية : عبد الرمحن بدوي ؟ .. وهو جزء واحد .
  قال : هاهو موجود .. مث قام وأحضره .

.. فقــرأ أحــدهم : الوهبيــة أو الوهابيــة : فرقــة خارجيــة أباضــية قلــت فلنقــرأ يف آخــره ، حــرف الــواو 
عبد الوهاب بن رستم ، اخلارجي األباضـّي ، ومسيـت بامسـه وهابيـة ، الـذي أنشأها عبد الرمحن بن 

عطّـــل الشـــرائع اإلســـالمية ، وألغـــى احلـــج ، وحصـــل بينـــه وبـــني معارضـــيه حـــروب .. إىل أن قـــال : 
هـ ، مبدينة تاهرت بالشمال األفريقي ، وأخرب بأن فرقته أخذت هذا االسم ؛ ملـا  ١٩٧املتوىف عام 

                                                 
  وهابية .يراجع هذا الكتاب وهو جزءان ، حيث ال توجد فيه فرقة باسم ال  ٣
  أجزاء ، حيث ال توجد فيه فرقة باسم الوهابية . ٤يراجع هذا الكتاب وهو   ٤



تغــريات ومعتقــدات ، وكــانوا يكرهــون الشــيعة قــدر كــراهيتهم ألهــل الســنة  أحدثــه يف املــذهب مــن
.وكــان ألفـــرد هـــذا قــد حتـــدث يف كتابـــه املنـــوه عنــه عـــن الفـــرق اإلســالمية يف الشـــمال اإلفريقـــي مـــن 

  الفتح العريب حىت وقت املؤلف يف العصر احلاضر تقريباً .
كتــب عنــه ، ويــرى الــزر كلــي يف ( وعبــد الوهــاب بــن رســتم قــد اختلــف يف تــاريخ وفاتــه ، عنــد مــن  

  هـ .  ١٩٠األعالم ):أن وفاته حنو 
ا  عنــد ذلــك قلــت لــه وللحاضــرين : هــذه هــي الوهابيــة الــيت فرقــت بــني املســلمني ، وصــدرت بشــأ
فتــاوى مــن علمــاء وفقهــاء األنــدلس ومشــال أفريقيــا ، كمــا جتــدون يف كتــب العقائــد عنــدكم ، وهــم 

  حمقون فيما قالوا عنها .
 –رمحهمـــا اهللا  –وة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الـــيت ناصـــرها اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود أمـــا دعـــ

ا قامت على كتاب اهللا وما صح من سنة  السلفية التصحيحية ، فهي ضد اخلوارج وأعماهلم ؛ أل
  رسوله  ، ونبذ ما خيالفهما وهم من أهل السنة واجلماعة .

جها أعداء اإلسالم واملسلمني من مستعمرين وغريهم والشبهة اليت انتشرت يف بالد اإلسالم قد رو 
لكــي تبــث الفرقــة يف صــفوفهم ، فقــد كــان املســتعمرون يســيطرون علــى غالــب العــامل اإلســالمي يف 
م الصــليبية ، أن عــدوهم األول يف  م ، ويعلمــون مــن واقــع حــرو ذلــك الوقــت ، وهــو وقــت عنفــوا

م : اإلســالم اخلــايل مــن الشــوائب ، و  متثلــه الســلفية ، ووجــدوا ثوبــاً جــاهزاً ألبســوه هــذه حتقيــق مــآر
حيـث أن صـالح الـدين األيـويب  –ألن مبدأهم فـرق تسـد  –الدعوة تنفرياً ، وتفريقاً بني املسلمني 

ـــة الفـــاطميني  رمحـــه اهللا مل خيـــرجهم مـــن ديـــار الشـــام إىل غـــري رجعـــة ، إال بعـــد أن قضـــى علـــى دول
علمــــاء مــــن أهــــل الشــــام ووزعهــــم يف الــــديار املصــــرية  العبيــــديني البــــاطنيني مــــن مصــــر ، مث اســــتقدم

فتحولت مصر من التشّيع الباطين إىل منهج أهل السنة واجلماعة ، الواضـح دلـيًال وعمـًال واعتقـاداً 
.  

فاملســـتعمرون خـــافوا مـــن إعـــادة الكـــرّة ، بعـــدما رأوا دولـــة التوحيـــد الســـّنية ، الـــيت قادهـــا اإلمامـــان : 
بـــن ســـعود ، مث مـــن جـــاء بعـــدمها ، تتســـع أعماهلمـــا ، ، ويكثـــر  حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ، وحممـــد

ــدف إليــه هــذه الــدعوة ، ومعلــوم لــديكم أن املســتعمر مــا دخــل بلــدة إســالمية إال  املســتجيبون ملــا 



ــم مطيتــه فيمــا يريــد عملــه يف ديــار  حــاول إقصــاء أهــل الســنة ، وتقريــب أهــل األهــواء والبــدع ؛ أل
 اإلسالم .

قـال فيـه : أال يكـون حممـد بـن واب فيه إقناع .. لكـن طـرح أحـدهم سـؤًال كنت أعتقد أن هذا اجل
  عبد الوهاب قد أخذ منهج السابقني وأحياه من جديد واتبع طريقتهم ؟!

لبعـد االتصـاالت بـني املكـانني فـإن املعلومـات ال تصـل ومل يكـن لـدعوة عبـد الـرمحن  أوًال :قلت : 
بـــل كمـــا مـــر بنـــا ، مل يكـــن هلـــا تصـــنيف عنـــد الدارســـني بـــن رســـتم ذكـــر يف تـــاريخ اجلزيـــرة العربيـــة ، 

ـــة ، وابـــن  والراصـــدين للملـــل والنحـــل واألهـــواء ؛ كالشهرســـتاين وابـــن حـــزم ، وال يف ردود ابـــن تيمي
رستم مات قبل هؤالء بزمن . مما يـدل علـى أن دعـوة عبـد الوهـاب بـن رسـتم ( الوّهابيّـة ) مل تتعـّد 

  . الشمال اإلفريقي واألندلس قبل ضياعها
أن دعوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب ختتلـف عـن دعـوة مجيـع الفـرق املخالفـة لكتـاب اهللا  : ثانيا

ا دعوة جتديدية على منهج السلف الصاحل ، ومل يأت بشيء خيالف ذلك .  ولسنة رسوله  ، أل

ا الشيخ حممد بن عبد الوهاب بـ ( وّهابّية ) نسبة إلي ثالثاً : ه خطأ لغـوي تسمية الدعوة اليت قام 
ا ، و إال ألشرتك يف هذه النسبة الوالد وأوالده ، وحممد واحـد مـنهم لتصـبح  ، ألن والده مل يقم 

 نسبة مشرتكة .

الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب يف دعوتـــه ال يوافـــق اإلباضـــية يف آرائهـــم ، وال غـــريهم مـــن  رابعـــاً :
  مني ، وكتبه ورسائله توضح ذلك .الفرق اليت ذمها علماء أهل السنة منذ نشأت يف ديار املسل

إن رأيتم يف الوقـت متسـعاً _ مـن كالمـه  –أن ما نسب إليه من أمور ، آيت هلا بشواهد  خامساً :
تــان  وكــالم تالميــذه بــالتربئ ممــا نســب إليــه كــذباً وزوراً ، ويقــول يف كالمــه : ســبحانك ريب هــذا 

  عظيم . فكيف ينسب لإلنسان شيء هو يتربأ منه ؟؟!
مــــا يزيــــل مــــا علــــق  –حبــــول اهللا  –ســــوف نســــتكمل احلــــوار ، ولعلنــــا جنــــد يف هــــذه املكتبــــة لكــــن 

  باألذهان من شبهة ، واحلكمة ضالة املؤمن .
قلت : ولعلنا جند عندكم كتاباً تارخيياً عن منطقتكم امسه ( تـاريخ مشـال أفريقيـا ) مـن تـأليف أحـد 

قـد ترمجـه إىل اللغـة العربيـة حممـد مـزايل رئـيس : شـاريل أنـدري ، و لغربيني يف فرنسا .. واسم املؤلـفا
  وزراء تونس األسبق ، والبشري بن سالمة ..



  .. فأحضره وهو ثالثة أجزاء . قال الدكتور عبد اهللا : نعم موجود
تــاهرت ، وباســتعراض الفهــارس : قرأنــا يف اجلــزء الثــاين ، عــن ممالــك اخلــوارج ، ومــن ضــمنها مملكــة 

ا واتســـاعها ومعاملهـــا ، الـــيت هـــي الدولـــة الرســـتمية حيـــث توســـع املؤلـــف يف احلـــديث عـــن معتقـــدا
احلضارية ، وتسميتها بالوهابية ، نسبة إىل عبد الوهـاب بـن عبـد الـرمحن بـن رسـتم ، الـذي خـالف 

ختـالف أهـل السـنة يف  –الرسـتمية  –أهل ملته ، كما أبان يف عشر صفحات ، بأن هذه الوهابية 
  .٥املعتقد 

ر أيضاً كتاب : ( املغرب الكبري ، العصر العباسـي ) للـدكتور : السـيد عبـد مث قلت : ولعلك حتض
  العزيز سامل ، إن كان موجوداً يف هذه املكتبة .

  . قال : نعم موجود : مث أحضره
فقرانــا ســوياً بعــد إحضــاره يف اجلــزء الثــاين عــن الدولــة الرســتمية ، يف مدينــة تــاهرت يف املغــرب : أن 

هـــ ،  ١٧١وهــو مــن أصــل فارســي ، عنــدما أحــس بــدنو أجلــه يف عــام  عبــد الــرمحن بــن رســتم ، 
أوصى لسبعة من خرية رجال الدولة الرستمية ، ومن بينهم ابنه عبد الوهاب ، ويزيد بـن فنـديك : 

  وقد بويع عبد الوهاب ، مما ترتب عليه نشوء خالف بينه وبني ابن فنديك .
مـن معـه ، حيـث نقلهـا مـن املشـرق إىل املغـرب وقد انقسمت اإلباّضية الـيت هـي ديانـة ابـن رسـتم و 

إىل فــرقتني : الوهابيــة نســبة إىل عبــد الوهــاب بــن عبــد الــرمحن بــن رســتم ، والنكاريــة ، ودارت بــني 
ـــة  الطـــرفني معـــارك ومقاتـــل ، تنهـــزم فيهـــا النكاريـــة ،  إىل أن قتـــل زعيمهـــا : ابـــن قنـــديرة ، ويف حال

  املعتزلة .ضعف من النكارية ، انضموا إليهم الواصلية 
مث قال : وقد عزم عبد الوهاب هذا على حج يف آخر حياته ، إال أن أتباعـه نصـحوه بالبقـاء يف ( 

  .٦نّفوسه ) خوفاً عليه من العباسني 
مث قلت : ولو رجعنا إىل كتاب ألفرد بل ، عن الفـرق اإلسـالمية يف الشـمال اإلفريقـي ، مـن الفـتح 

ع آخــر يقــول : اخلــوارج الــوهبيني الــذين مسّــوا نســبة علــى اإلســالمي حــىت اليــوم ..لوجــدناه يف موضــ
                                                 

  .و في مواطن أخرى ٥٠،  ٤٠انظر هذا الكتاب الجزء الثاني من ص  - ٥
طباعة دار النهضة العربية بيروت ، وفيه معلومات أشمل عن  ٥٥٧ – ٥٥١ص  ٢انظر هذا الكتاب ج  -  ٦

 هـ . ٢١١و ذكر أن وفاته كانت عام  عبد الوهاب هذا و دولته



عبـــد اهللا بـــن وهـــب الراســـيب ، الـــذي قاتلـــه علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي اهللا عنـــه يف النهـــروان هـــم : 
خوارج أباضية ، وعن انقسامهم قال : بأن أباضية املغرب ، يف تاهرت منهم ، وهـم الـذين كانـت 

وا أشد الفرق تعصباً . واتباع عبد الوهاب بن رسـتم ، الـذي ولتهم الرستمية يف مشال إفريقيا ، وكان
  مسيت فرقته بالوهابية نسبة إليه ؛ ملا أحدثه يف املذهب من تغيريات ومعتقدات .

م يكرهون أهل السنة    .٧وقد حتدث يف هذا األمر قرابة اثين عشرة صفحة ، واخرب أ
، يف تــاريخ مشــال أفريقيــا ، يــربز أمــام مث قلــت : مــن هــذا الرصــد وغــريه مــن كتــب العقائــد والســري 

طالب احلقيقة ، ما حرص عليه الكاتبون من تفنيد ملعتقدات اخلوارج اإلباضية الرسـتميني ، الـذين 
، منـذ خرجـت هـذه الفرقـة  -نسبة إىل عبـد الوهـاب بـن عبـد الـرمحن بـن رسـتم  –منهم الوهابيون 

  . بالقرن الثاين اهلجري ، حيث أكدت ذلك مجيع املصادر
و الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب الــذي قــام بدعوتــه للقضــاء علــى الشــوائب الــيت أدخلــت 
علــى اإلســالم يف صـــفائه و نقاوتــه رغبـــة منــه يف تصــحيح العقائـــد و تنقيتهــا مـــن مــداخل و البـــدع 
مثلمــا ســار مــن قبلــه دعــاة مــنهم أمحــد بــن حنبــل ، وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف الشــام و العــز بــن 

 مصــر و غــريهم ... كلهــم و غــريهم مــن أئمــة اإلصــالح و التجديــد خيــالفون ملــل عبــد الســالم يف
اخلـــوارج و مـــا يــــدعون إليـــه مــــن معتقـــدات و اعتــــزال و بـــدع ختــــالف مـــا درج عليــــه أهـــل الســــنة و 

  اجلماعة و هذا مرصود يف كتب : امللل و األهواء و النحل .
ة يف مصــــادرهم التارخييــــة و فحصــــل حبمــــد اهللا االقتنــــاع خاصــــة بعــــد أن تــــردد اســــم الوهابيــــ

العقدية مراراً مع إيضاح مناذج مما يدعون إليـه .. لكنـين أحببـت ترسـيخ هـذا املفهـوم عنـدهم مبـا ال 
يدع جماًال للشك و لكي يستفيد منه من يطلـع عنـد تدوينـه وفقـاً لكـالم البالغيـني : زيـادة املبـىن ، 

  زيادة يف متكني املعىن .
  

نا مــع املصــادر و بــرز أمامنــا مــن احلقــائق التارخييــة زيــادة عمــا ذكــر مــا فقلــت : مــا رأيكــم إذا اتســع
يــدل علــى أن علمــاءبالدكم و حكامهــا قــد اهتمــوا بــدعوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب عنــدما 
حــــرص آل ســــعود علــــى نشــــرها و تبلغهــــا حلكــــام املســــلمني باملكاتبــــات و بعــــث املنــــدوبني اقتــــداء 
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مــا قــاموا مــن أجلــه أخــذاً مــن قــول اهللا ســبحانه : { و إنــه لــذكر  بأســالفنا يف أداء األمانــة و تبليــغ
حيـــث قـــام حكـــام املغـــرب األقصـــى و  ) ٤٤ســـورة الزخـــرف آيـــة (لـــك و لقومـــك و ســـوف تســـئلون } 

  علماؤه بالتقصي و احملاورة مث اقتنعوا بسالمة هذه الدعوة .
  قالوا : نعم ... نريد املزيد ، بالشئ املفيد ، املقنع و املوثق .

  لت : سوف يكون ذلك إن شاء اهللا .ق
و هـــو اإلمـــام الثالـــث مـــن الدولـــة  –مث قلـــت : لعلكـــم تعلمـــون أن اإلمـــام ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز 

هــ رسـائل مشـال أفريقيـا : تـونس و  ١٢١٩قد بعث بعد ما دخل مكة يف عام  –السعودية األوىل 
الـذي جـاء بـه الرسـول حممـد املغرب األقصى و غريهم يشـرح فيهـا حقيقـة التوحيـد و أصـول الـدين 

صــافياً نقيــاً مــن األمــور الــيت أدخلــت عليــه و بلغــه للنــاس بصــدق و أمانــة ،  صــلى اهللا عليــه وســلم
ا جملـة  عليه من ربه أفضل الصالة وأزكى التسليم ، وهي رسالة مـن ثـالث صـفحات حسـبما نشـر

ــا " مـع دراسـة باللغــة األملانيـة ملــ islamigaأملانيـة امسهـا إســالميكا "  ا تعنيـه الـدعوة الــيت قـاموا 
  ) .٨من أحد املستشرقني (

و كانت هذه الرسالة توضح مبحتواهـا و نصـها العـريب مـا قـام بـه اإلمـام سـعود ووالـده مـن قبـل مـن 
عمل وفق أمر اهللا و أمر رسوله صلى اهللا عليه وسـلم بالـدعوة إىل ديـن اهللا علـى نـور مـن اهللا ليزيـل 

ن أكاذيب قيلت عن الدعوة و نفاها الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب ما قد يكون علق باألذهان م
تـان عظـيم و قبلنـا كـذب  ١٢٠٦ – ١١١٥قبل وفاته [ هــ] و يف ردوده بقولـه : سـبحانك هـذا 

علــى صــفوة اخللــق عليــه الصــالة الســالم كمــا يف رســالته رمحــه اهللا لعبــد اهللا بــن ســحيم و هــو مــن 
بغداد الشيخ عبد الـرمحن السـويدي رمحـه اهللا تعـاىل : بعـد أن  املعارضني له ، و يف رسالته إىل عامل

بني هلذا األخري عقيدتـه و مـا يـدعوا النـاس إليـه مـن إخـالص العبـادة هللا تعـاىل و إنكـار مـا فشـا يف 
الناس من أمـر الشـرك مـن دعـاء األمـوات و االلتجـاء إلـيهم مـن دون اهللا تعـاىل قـال : فقـام بسـبب 

إىل أن قــال : فــإين ألزمــت مــن حتــت  –ذلــك و افــرتى علينــا الكــذب  هــذه الــدعوة مــن عارضــنا يف
يـتهم عـن الربـا و شـرب اخلمـر و  يدي بإقام الصالة و إيتاء الزكـاة و غـري ذلـك مـن فـرائض اهللا و 
أنـــواع املنكـــرات فلـــم ميكـــن الرؤســـاء القـــدح يف هـــذا و عيبـــه لكونـــه مستحســـناً عنـــد العـــوام فجعلـــوا 
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م فيما آمر  ى عنه من الشرك و لبسـوا علـى العـوام : أن هـذا قدحهم و عداو به من التوحيد و أ
خالف ما عليـه أكثـر النـاس و كـربت الفتنـة جـداً و أجلبـوا علينـا خبيـل الشـيطان و رجلـه ، منهـا : 
إشــاعة البهتــان مبــا يســتحي العاقــل أن حيكيــه عــن أن يفرتيــه و منهــا مــا ذكــرمت : أتــى الكفــر مجيــع 

أزعــم أن أنكحــتهم غــري صــحيحة و يــا عجبــاً كيــف يــدخل هــذا يف عقــل  النــاس إال مــن اتبعــين و
عاقل ؟ هـل يقـول هـذا مسـلم أو كـافر أو عـارف أو جمنـون ؟؟ !! . و بعـد أ، عـدد أمـوراً كثـرية ممـا 
نســب إليــه قــال : و احلاصــل أن مــا ذكــر عنــا مــن األســباب غــري دعــوة النــاس إىل التوحيــد و النهــي 

  ) .٩هذا لو خفي على غريكم ما خفي عليكم (عن الشرك فكله من البهتان و 
  

  و من رغبة احلكام و العلماء يف املغرب التقصي نرى احلقيقة التالية :  ثم قلت :
ـــا و مبحتواهـــا بعـــد الدراســـة و العمـــق ســـلطان املغـــرب األقصـــى :  -١ ـــذه الـــدعوة و اهـــتم  تـــأثر 

  جد األسرة احلاكمة اآلن : –سيدى حممد بن عبد اهللا العلوي 
حيث قـام مبحاربـة البـدع يف بـالده كمـا حـارب تشـعب الطـرق الصـوفية و دعـا إىل االجتهـاد و إىل 
انتشـــار الســـنة ألنـــه ذلـــك الوقـــت مـــن أقـــوى احلكـــام املســـلمني و ألن بـــالده قـــد اكتـــوت بنـــريان : 
 الباطنية العبيديـة و أصـحاب البـدع مـع تفشـي اجلهـل و الوهابيـة الرسـتمية اخلارجيـة الباطنيـة عـالوة

  على الغزو الصلييب للشمال اإلفريقي بعد سقوط األندلس يف أيدي اإلفرنج .
و قــد ذكــر حممــد مجعــه يف كتابــه : انتشــار دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب أمــوراً مــن أعمــال 
سيدي حممد بن عبد اهللا العلوي ، فيما يتفق مع دعوة الشيخ حممد بن الوهاب و حرصـهما علـى 

  )١٠دع و الشرك مع اهللا (تنقية التوحيد من الب
هـــذا الســـلطان هـــو الـــذي وصـــفه املـــؤرخ الفرنســـي شـــاريل جوليـــان يف كتابـــه : تـــاريخ أفريقيـــا 

  الشمالية الذي ترمجه إىل اللغة العربية : حممد مزايل و البشري بن سالمه الذي مر بنا قبل قليل .
                                                 

انظر هذه الرسالة و رسالته رحمه اهللا إلى عبد اهللا بن سحيم و رسالة ابنه عبد اهللا في تكذيبهم لما نسب  - ٩
و  ٨٤ – ٨٢هـ ص  ١٣٧٢شهار للشيخ فوزان الشابق رحمه اهللا ط األولى عام إليهم كتاب : البيان و اإل

رسائل الشيخ طباعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمناسبة اسبوع الشيخ ابن عبد الوهاب مجلد 
  الرسائل الخامس .

  يراجع هذا الكتاب طباعة دارة الملك عبد العزيز بالرياض . - ١٠



علـم بواسـطة احلجـيج بانتشـار فقرأنا يف اجلزء الثاين قوله : و كان سيدي حممـد و هـو التقـي الـورع 
ـا و كـان يـؤثر عنـه قولـه  احلركة الوهابية يف اجلزيرة العربية و تأييد آل سعود هلا و قـد أعجـب بعبارا
" أنـا مــالكي املـذهب وهــايب العقيـدة " و قــد ذهبــت بـه محاســته الدينيـة إىل اإلذن بــإتالف الكتــب 

د   )١١مي بعض الزوايا (املتساهلة يف الدين و احملللة ملذهب األشعرية و 
  
أمـــا مـــؤرخ املغـــرب األقصـــى : أمحـــد الناصـــري فإنـــه توســـع يف اجلـــزء الثـــامن مـــن كتابـــه التـــارخيي  -٢

 –والبــد أن يكــون موجــوداً ضــمن حمتويــات هــذه املكتبــة  –االستقصــاء يف تــاريخ املغــرب األقصــى 
  فقال : نعم 

ذا العــام حــج مجاعــة مــن هـــ فــإذا هــو يقــول يف هــ ١٢٢٦فلمــا أحضــره فتحنــا علــى أحــداث عــام 
املغاربـة صـحبه املـوىل إبــراهيم بـن السـلطان املــوىل سـليمان ، سـلطان املغــرب ، الـذي خلـف و الــده 
السلطان : سيدي حممد بن عبد اهللا العلوي ، فقال ابنه املوىل إبراهيم و مـن معـه مـا رأينـا مـن ابـن 

ومــن أتباعــه مــا بــه االســتقامة و  ســعود مــا خيــالف مــا عرفنــاه مــن ظــاهر الشــريعة و إمنــا شــاهدنا منــه
ــي عــن املنكــر و تنقيــة احلــرمني مــن اآلثــام  القيــام بشــعائر اإلســالم مــن صــالة و طهــارة وصــيام و 

) مث قلـت هلـم : هـل مـن شـهد لـه و أتباعـه املـوىل بـن السـلطان سـليمان و مـن معـه مـن علمــاء ١٢(
عــن الطريقــة املتبعــة الركــب  هـــ حيــث قــال الناصــري ١٢٢٦بعــد املناقشــة يف مكــة أثنــاء احلــج عــام 

النبوي الذي جرت العادة خبروجه من فاس على هيئـة بديعـة االحتفـال و كانـت امللـوك تعتـين بـه و 
ختتار له أصناف الناس من العلماء و األعيان و التجار و القاضي و شيخ الركـب و غـري ذلـك ممـا 

  ) .١٣يضاهي ركب مصر و الشام (
  

مناقشـته مـع اإلمـام سـعود و العلمـاء هـل يتفـق مـع عبـد الوهـاب  هذا الركب بعلمائه ووجهائـه بعـد
ـا فرديـة  بن رستم اخلارجي األباضـي ، صـاحب الوهابيـة األساسـية الـيت جـاءت عنهـا الفتـاوى أم أ

                                                 
  . ٣١١:  ٢لشمالية المنوه عنه تاريخ أفريقيا ا - ١١
  . ١٢٠:  ٨االستقصاء ألخبار المغرب األقصى للناصرى  - ١٢
  . ١٢١المصدر السابق ص   - ١٣



و ال رجــوع للكتــب  مــن أعــداء ديــن اإلســالم و صــدقها بعــض املســلمني دون متحــيص و ال رويــة
  التارخيية و العقدية املوثقة ؟ !! 

  
الوا مجيعـــاً : حنـــن معـــك و اقتنعنـــا ... لكـــن كيـــف غـــاب علـــى الكثـــري مـــن البـــاحثني مـــا رصـــد يف قـــ

  مصادرنا مما ال يقبل الشك .
قلــت : و لكــي أزيــدكم و يســتفيد منــه مــن يطلــع عليــه مــن بعــدنا فــإن الناصــري يف تارخيــه هــذا قــد 

دكم من قوله و هو غطى حيزاً كبرياً من أخبار هذه الدعوة بأكثر من عشر صفحات و سوف أزي
  من املؤرخني املوثقني عندكم و تارخيه من مصادر بالدكم املهمة .

  قالوا : نعم 
قلت : يقول الناصري عن السلطان سليمان بن حممد بن عبـد اهللا العلـوي الـذي بويـع يف فـاس يف 

بـد هــ و قـد كـان معاصـراً لإلمـام عبـد اهللا بـن سـعود ووالـده اإلمـام سـعود بـن ع ١٢٢٦حدود عـام 
م بأنــه  ١٧٩٩هـــ املوافــق لعــام  ١٢١٤العزيــز الــذي دخــل مكــة املكرمــة يف املــرة األوىل حاجــاً عــام 

أراد أن يتحقــق مــن ابــن ســعود ومــا يــدعوا غليــه فأرســل ابنــه املــوىل إبــراهيم يف مجاعــة مــن علمــائ 
لشـريفة  املغرب و أعيانه و معه جواب من والده فوصـلوا احلجـاز و قضـوا املناسـك و زاروا الروضـة ا

كــل هــذا علــى األمــن و األمــان و الــر و اإلحســان مث أردف الناصــري قــائًال : حــدثنا مجاعــة وافــرة 
ـم مـا رأوا مـن ذلـك السـلطان   –يعـين اإلمـام سـعود  –ممن حج مع املوىل إبراهيم يف تلك السنة أ

و القيــام  مــا خيــالف مــا عرفــوه مــن ظــاهر الشــريعة و إمنــا شــاهدوا منــه ومــن أتباعــه غايــة االســتقامة
ي عن املنكر احلرام و تنقية احلرمني الشريفني مـن  بشعائر اإلسالم من صالة و طهارة و صيام و 
ما من غري نكري و أنه ملا اجتمع بالشريف املوىل إبراهيم أظهـر لـه  القاذورات و اآلثام اليت كانت 

يته و كـان الـذي التعظيم الواجب آلل البيـت الكـرمي و جلـس معـه كجلـوس أحـد أصـحابه و حاشـ
توىل الكالم معه الفقيه القاضي : أبو إسحاق الزرعي فكان من مجلة ما قالـه ابـن سـعود هلـم : إن 
النـــاس يزعمـــون أننـــا خمـــالفون للســـنة احملمديـــة فـــأي شـــئ رأيتمونـــا خالفنـــاه مـــن الســـنة و أي شـــئ 

  مسعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا ؟؟ .
  



االسـتواء الـذايت املسـتلزم جلسـمية املسـتوى فقـال لـه : معـاذ فقال له القاضي : بلغنا أنكـم تقولـون ب
اهللا إمنــا نقــول كمــا قــال اإلمــام مالــك رمحــه اهللا : اإلســتواء معلــوم و الكيــف جمهــول و الســؤال عنــه 
بدعــة و اإلميــان بــه واجــب .. فهــل يف هــذا خمالفــة ؟ ! . قــالوا : ال ... و مبثــل هــذا نقــول أيضــاً مث 

و بلغنــا أنكــم تقولــون : بعــدم حيــاة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم و حيــاة  قــال القاضــي الزرعــي لــه :
إخوانــه األنبيــاء علــيهم الصــالة و الســالم يف قبــورهم .... فلمــا مســع ذكــر النــيب ىل اهللا عليــه وســلم 
ارتعد و رفع صوته بالصالة عليه و قال معاذ اهللا إمنا نقول : إنه صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه 

  ه من األنبياء حياة حياة فوق حياة الشهداء .و كذا غري 
  
ايــة هــذا احلــديث قــال الناصــري : و أقــول إن الســلطان املــوىل ســليمان رمحــه اهللا كــان  -٣ مث يف 

و  –يرى شيئاً من ذلك و ألجلـه كتـب رسـالته املشـهورة الـيت تكلـم فيهـا عـن حـال متفقـرة الوقـت 
م رهينة الصوفية   عنـه ، مـن اخلـروج عـن السـنة و التغـايل يف البدعـة وحذر فيها رضـي اهللا –يعين 

و بــني فيهــا آداب زيــارة األوليــاء و حــذر مــن غلــو العــوام يف ذلــك و أغلــظ فيهــا مبالغــة يف النصــح 
  للمسلمني جزاه اهللا خرياً .

كمــا قــال : إن املــوىل ســليمان قــد حــدد خطبــة حتــث علــى التوحيــد و حماربــة البــدع و أمــر بتوزيعهــا 
  )١٤جلمعة كما أمر بإغالق زوايا الصوفية (على مساجد ا

و بعد احلوار الذي دار يف أمور كثرية مما نسب هلم قال الناصري : مث قـال صـاحب اجلـيش : هـذا 
ما حدث به أولئك املذكورون مسعنا ذلك من بعضهم مجاعـة مث سـألنا البـاقي أفـراد فـاتقف خـربهم 

  )١٥على ذلك (
بــاحلوار و الرصــد و كمــا وعــدتكم بعــدم اخلــروج عمــا هــو مث قلــت : هــذه بعــض احلقــائق املقرونــة 

حميط منطقتكم حيـث نشـأت الوهابيـة احلقيقـة و حيـث لـبس علـيكم و علـى مـن املسـلمني أمـر و 
  حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اليت قام بنشرها آل سعود .

  

                                                 
  . ١٢٢ – ١٢١ص  ٨االستقصاء ج  - ١٤
  المصدر السابق . - ١٥



مــام حممــد بــن ســعود و إال فــإن الشــيخ حممــد كمــا يتضــح مــن رســائله وردود الــيت طبعتهــا جامعــة اإل
ـم و أكاذيـب مل يقلهـا  اإلسالمية كما مر بنا مناذج منها فيها نفي و تفنيد ملا ألصق بدعوتـه مـن 

تان عظيم (   )١٦بل قد نفاها و كرر مراراً القول : هذا 
  

فكيف يصدق العاقل ما قيل من أمور هو يف حياته مسعها و نفاها كما نفاها تالميذه من بعده . 
ه : كتاب التوحيد و شرحه فتح اجمليد ، وتيسـري العزيـز احلميـد ، اقرأوهـا بـتمعن و تـدقيق وهذا كتاب

فإن رأيتم فيها شيئاً خيالف ما جاء عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فلكـم احلـق يف التشـكيك 
و مثـــل ذلـــك رســـائله : ثالثـــة األصـــول و كشـــف الشـــبهات و القواعـــد األربـــع و آداب املشـــي إىل 

  و غريها .الصالة 
  
و لســـت أدري هـــل اطلعـــتم علـــى  –أمـــا الـــدكتور عبـــاس اجلـــراري و هـــو مـــن هنـــا مـــن املغـــرب  -٤

الــيت قــال فيهــا : إن  –جامعــة امللــك ســعود حاليــاً  –هـــ جبامعــة الريــاض  ١٣٩٩حماضــرته يف عــام 
التيـــار الســـلفي يف املغـــرب قـــد ظهـــر مـــرة أخـــرى يف بدايـــة القـــرن الرابـــع عشـــر اهلجـــري حيـــث وجـــه 

هـ رسالة إىل الشـعب املغـريب و قـد نـوه عـن هـذا الناصـري أيضـاً كمـا  ١٣٠٠لطان احلسن عام الس
هـ عندما أرسل اإلمام عبد العزيز بن حممد ، الشـيخ عبـد العزيـز بـن  ١١٨٥حصل مثل ذلك عام 

عبد اهللا احلصني ، إىل وايل مكة آنذاك ملناظرة علماء مكـة فكـان مـن علمـاء مكـة املشـايخ : حيـىي 
احل احلنفــي ، و عبــد الوهــاب بــن حســن الرتكــي مفــيت الســلطان ، و عبــد العزيــز بــن هــالل ، بــن صــ

  فتفاوضوا يف ثالث مسائل ، وقت املناظرة ظهرت منها هلم احلقائق املقنعة بسالمة هذه الدعوة .
مث قلـــت : إن علمـــاء مكـــة ذلـــك الوقـــت عنـــدهم شـــبهة كمـــا هـــي لـــدى علمـــاء املغـــرب و غـــريهم 

  إشاعات و ما يصلهم من أكاذيب و افرتاءات ينشرها املغرضون .حسبما يرتدد من 
و بعــــد مــــا دخــــل اإلمــــام ســــعود بــــن عبــــد العزيــــز مكــــة ثانيــــة ، جــــرت منــــاظرات و اجابــــات علــــى 
تساؤالت وكان من علماء جند : الشيخ عبد العزيز احلصني ، و الشيخ محد بن ناصر بـن معمـر ، 

                                                 
يراجع في هذا الجزء الخامس من مجموع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نشرته جامعة اإلمام و هو  - ١٦
  ص بالرسائل و الردود .خا



كــة حــىت تــويف مبكــة بعــد ذلــك فحصــلت القناعــة مــن الــذي عينــه اإلمــام ســعود قاضــياً و مفتيــاً مب
ذا وثيقة وقتها اجلميع بنفي الشـبهات و األكاذيـب حـول الـدعوة و طبعـت  علماء مكة و صدر 

  عدة مرات.
هــ حصـل مثـل ذلـك ممـا أوجـد قناعـة  ١٣٤٣مث يف عهد امللك عبد العزيز بعد ما دخـل مكـة عـام 

  ه اهللا .بسالمة منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمح
  

و أزيــدكم علمــاً بــأن القبــاب املبنيــة علــى القبــور يف مكــة هــدمت أيــام الشــريف عــون الرفيــق مــا عــدا 
قرب السيدة خدجية يف الفرتة ما بني الدولة السعودية الثانية و قيـام امللـك عبـد العزيـز إلعـادة الدولـة 

ى و تأييـد مـن الشـريف و السعودية يف دورها الثالث كان ذلك اهلدم مبشورة الشيخ أمحـد بـن عيسـ
  )١٧بعض علماء مكة مما على القناعة (

  
ـا نسـبتها  مث قلت : أيهـا االخـوة ممـا دار مـن نقـاش و ممـا جمـدنا مـن نصـوص نـرى أن الوهابيـة لعيو
إىل دعــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الســـلفية خطـــأ حمـــض و أن الوهابيـــة الـــيت أصـــدرت عنهـــا 

دعوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب و ال تقـــارب بينهمـــا ألن الفتـــاوى يف كتـــبهم ال عالقـــة هلـــا بـــ
  اخلطني املتوازيني ال يلتقيان .

ذلــك أن الشــيخ حممــد و تالميــذه ميقتــون الوهابيــة الرســتمية كمــا مقتهــا علمــاؤكم مــن قبــل ... ألن 
دعوة الشيخ حممد سلفية و ال يوجد فيها ما خيالف كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم 

.  
كمـــا بـــرز أمامنـــا : أن علمـــاء املغـــرب بـــرأوا علمـــاء الـــدعوة و حكـــام آل ســـعود الـــذين ناصـــروها و 
إحياء لدين اهللا و جتديداً ملا اندثر من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم و إماتـة للبدعـة عنـدما 

 هـــ و ظهــر هلــم كــذب مــا نســب للشــيخ و الــدعاة لــدين اهللا و ١٢٢٦تنــاظروا معهــم يف حــج عــام 
ــذه الــدعوة و تبنــوا نشــرها يف  علــى هــذا بــان لنــا أن أربعــة مــن ســالطني املغــرب األقصــى و اهتمــوا 

    -بالدهم و هم : 
                                                 

  تراجع ترجمة الشيخ أحمد العيسى في كتاب ابن بسام علماء نجد خالل ستة قرون الجزء األول . - ١٧



  
املـوىل الســلطان : ســيدى حممــد بــن عبــد اهللا العلــوي الــذي كــان معاصــراً لإلمــام عبــد العــزز بــن  -١

  حممد و تبلغ رسالة اإلمام سعود .
مد بن عبـد اهللا العلـوي أوفـد العلمـاء مـع ابنـه املـوىل إبـراهيم ، املوىل السلطان : سليمان بن حم -٢

  و تناقش مع اإلمام سعود بن عبد العزيز و علماؤه مع علماء الدعوة .
املــوىل الســلطان : إبــراهيم بــن ســليمان بــن حممــد بــن عبــد اهللا العلــوي الــذي تســلم زمــام األمــر  -٣

  بعد أبيه السلطان سليمان .
هـــ ووقتــه فــرتة بــني الدولــة الســعودية الثانيــة و  ١٣٠٠احلســن األول يف عــام املــوىل الســلطان :  -٤

  هـ . ١٣١٩الدور الثالث هلذه الدولة الذي قام به امللك عبد العزيز من مخسة شوال عام 
  

ـــذه الـــدعوة و هـــو حســـين مـــن  –رمحـــه اهللا  –كمـــا أن الـــدكتور حممـــد تقـــي الـــدين اهلـــاليل  اهـــتم 
و قد كـان تيجانيـاً مث ملـا عـرف حقيقـة دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب  العائلة املغربية احلاكمة

حـــرص علـــى نشـــرها يف كـــل مكـــان ذهـــب إليـــه حـــىت أســـتقر آخـــر عمـــره يف املغـــرب  –رمحـــه اهللا  –
ـا و  بفاس مث حتـول إىل الـدار البيضـاء حـىت تـويف رمحـه اهللا و قـد ألـف رسـالة عـن التيجانيـة و بطال

  إلفريقي الذي كان سنغالياً تيجانياً فرتكها و ألف يف ذّم ما هم عليه .مثله الشيخ عبد الرمحن ا
ــا بعلمــاء  كمــا جــرت كتابــات عديــدة عــن حماكمــة الســلفية يف املغــرب و عــن انتشــارها و تــأثر قاد
احلجــاز و جنــد ، مــن ذلــك التــاريخ حــىت اليــوم و قــد رد األســتاذ أمحــد العمــاري الــذي حقــق رســالة 

مله على السلفية تزمت شديد للطرقية على حسـاب السـلفية و احملقـق مغـرّيب الوتري وقال : إن حتا
.  

مث قلــت : أرجــو أن يكــون يف ذلــك مقنــع كفايــة و إن أردمت زيــادة توضــيحية أكثــر ســواء بنقــل آراء 
العلمــاء مــن العــامل اإلســالمي أو بوجهــات نظــر و حتليــل املستشــرقني مــن بــالد الغــرب الــذين راقبــوا 

  ا مسرية الدعوة فال مانع .... لكن ذلك حيتاج إىل مصادر قد ال تتوفر هنا .األحداث و تتبعو 



لــذلك اقتصــرت علــى علمــاء املغــرب و حكــامهم ألن طــارحي الشــبهة اآلن مغاربــة حيــث يســهل 
الرجــوع للمصــادر مــن هــذه الكتبــة و ذلــك أقــرب إىل القناعــة أخــذاً مــن قــول علــي بــن أيب طالــب 

  مبا يعرفون حىت ال يكذب اهللا و رسوله .رضي اهللا عنه : خاطبوا الناس 
  

و قال صاحبنا : كل ما ذكرت مقنع وواقعي و أزال حبمد اهللا الشـبهات الـيت كانـت تثـار فمـا رأي 
االخـــوة قـــالوا : هـــذا صـــحيح مث أردف قـــائًال لكـــن كيـــف أن هـــذه اإلجابـــات املقنعـــة بـــني أيـــدينا و 

  سهلة التناول و غاب عنا استجالؤها .
  

ابــه عنــدكم ... وطالــب العلــم مســئوليته أمــام اهللا عظيمــة فلــيس هــو كاجلاهــل الــذي قلــت لــه : جو 
يلقـــــى إليـــــه األمـــــر ويصـــــدق إذ جيـــــب أن ال حيكـــــم طالـــــب العلـــــم علـــــى أمـــــر إال بعـــــد البحـــــث و 
االستقصــاء فالعــامي و نصــف املــتعلم إن وجــد لــه عــذر إال أن طالــب العلــم و األســتاذ اجلــامعي ال 

لغريه و ألن طالبه يأخذون عنه و ينتظرون توجيهه و غزالة الشبهات  يعذران ألن كل منهما قدوة
  من أمامهم 

  

ـذا اخلصــوص يف صـحيفة النــور الـيت تصــدر يف تطـوان بــاملغرب  قـال : هـل مــن املمكـن أن تكتــب 
  مقاًال قلت : نعم .... مث بعد أن عدت إىل اململكة بعثت هلم موثقاً مبصادره ..

  
جــاءتين رســائل إجابيــة و ســلبية عــن صــدى مــا نشــر عــن الوهابيــة ... و بعــد أن نشــر هــذا املقــال 

فالذين حتدثت معهم رغبوا يف زيادة املقالة حىت تصبح رسالة تضم معلومات أوسع ليمكن طبعهـا 
  هناك .

  

و حرصــت علــى عــدم اإلطالــة مــع اإلشــارة للمصــادر  –حبمــد اهللا  –و قــد اســتجبت و مت ذلــك 
احلــريص علــى توســيع املــدرك معرفــة الكتــب املعينــة لــه يف إشــباع حــىت يســهل علــى راغــب الزيــادة و 

  رغبته .
هــ كمـا  ١٤٠٧و قد طبعت هذه الرسالة للمرة األوىل يف كتيب يف تطـوان بـاملغرب يف حـدود عـام 

  هـ  ١٤١٣طبعت ثانية بعد ذلك بعدة سنوات يف الرياض عام 



 و أصـحاب املـآرب اخلاصـة أعـاذ اهللا وما ذلك إال أن أعـداء اإلسـالم و الـراغبني يف فرقـة املسـلمني
املسلمني من شرهم قد وجدوا يف الوهابية الرستيمة ثوباً جاهزاً ألبسوه عاجًال هذه الـدعوة السـلفية 
م مثــل اجليــاع  ــا خوفــاً مــن جتمــع املســلمني ضــدهم حيــث يريــدو الصــحيحة يف مقصــدها و دعو

  .الذين يالحقون من يطعمهم كاأليتام على مائدة اللئام 
  

م  هذا من جانب و للتنفري و بث العـداوات بـني أبنـاء املسـلمني مـن جانـب آخـر و ليحققـوا مـآر
  بتوسيع دائرة اخلالفات و إلثارة الشبهات يف اجملتمع اإلسالمي .

  

مــن هــذه الرســالة بعــد طبعهــا للمــرة الثانيــة أن  –حبمــد اهللا  –و قــد كــان مــن املصــاحل الــيت حتققــت 
ـم مواقـف يف اجلمهوريـات اٍإلسـالمية أكثر من شخص من املرم وقني أخربت عنهم بأنه قد مـرت 

املنفصــلة عــن اإلحتــاد الســوفيييت بعــد احنــالل الشــيوعية ألن فتــوى انتشــرت هنــاك مســتغل مروجهــا 
محاســة الســكان إســالمياً و قصــورهم يف فهــم العقيــدة الصــحيحة و املعــارف اإلســالمية تقــول هــذه 

  أفضل من قتل مائة يهودي حىت صار السلفي ال يسري منفرداً . الفتوى : إن قتل وهايب واحد
فجمــع بعضــهم بــبعض العلمــاء و أئمــة املســاجد هنــاك أوضــحوا هلــم عــن الوهابيــة الرســتمية و عــن 
حقيقــة دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب وفــق مــا جــاء يف هــذه الرســالة فكــان مــن ذلــك جــالء 

ا . للغشاوة و إزالة الشبهة بتصحيح املفهوم و   قد ترمجت للغات احمللية هناك فنفع اهللا 
م و  و الذي جيب أن يدركه كـل مسـلم خملـص أن األعـداء ال يكلـون و ال ميلـون مـن ترديـد شـبها
لكن املعرفة و التعليم ورد األمور يف دين اهللا إىل أصوهلا من كتاب اهللا و سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا 

مــا لــن يضــلوا عليــه وســلم، الــذين مهــا وصــية رســول اهللا ــم إذا متســكوا   صــلى اهللا عليــه وســلم، وأ
  ) و مها السالح ملن يريد أن جيابه مكائد اخلصوم و مسوهم .١٨(
  

  -كما أن الدارسني هلذه الدعوة خرجوا بنتيجة : 
ــا ليســت حزبــاً لــه تنظيماتــه : و إمنــا هــي جتديــد لــدين اهللا علــى خطــى رســول اهللا صــلى اهللا  -١ أ

  صحابه الكرام و سلف هذه األمة األخيار .عليه وسلم و أ

                                                 
  يراجع في هذا خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع. - ١٨



ا ليست مذهباً خيالف به معتنقوه املذاهب الفقهية املعروفة . -٢   أ
أن الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ســـلفي العقيـــدة شـــأنه شـــأن مـــن يـــدعو إىل مـــنهج الســـلف  -٣

  الصاحل يف كل عصر و مصر ، يدعو إىل توحيد اهللا و إخالص العبادة له سبحانه .
ما مذهبه يف الفروع فهو على مذهب اإلمام أمحد بـن حنبـل مثلمـا أن هنـاك أحنافـاً سـلفيون أ -٤

  و شوافع سلفيون و مالكية سلفيون .
  

و قــد بــان لنــا مــن هــذا احلــوار أن أحــد ســالطني املغــرب وهــو املــوىل الســلطان : ســيدي حممــد بــن 
) و هـــو ال يقصـــد ١٩ذهب " (عبـــد اهللا العلـــوي قـــال عـــن نفســـه : " أنـــا وهـــايب العقيـــدة مـــالكي املـــ

ذا النعت .   الوهابية الرستمية و إمنا يرد بذلك على من وصم دعوة التوحيد اخلالص هللا 
  

و مثله قال : عمران بن رضوان ، و هو من علماء بلـدة لنجـه بـإيران يف اجلهـة الشـرقية مـن اخللـيج 
املذهب و قيل شافعي و قـد : أنا وهايب ملا بلغته دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب و هو حنفي 

  مدحها بقصيدة منها هذا البيت : 
  فأنا املقر بأنين وهايب       إن كان تابع أمحد متوهباً 

و األمــري الشــيخ الصــنعاين : حممــد بــن إمساعيــل ، وهــو مــن الــيمن وجيهــاً و عاملــاً و مــع أن مذهبــه 
   -بقصيدة بدأها بقوله :  الفقهي زيدي فإنه درس هذه الدعوة و أحبها و مدحها و مدح الشيخ

  سالم على جند و من حل يف جند و إن كان تسليمي على البعد ال جيدي 
  ) .٢٠و مثله اإلمام الشوكاين من اليمن أيضاً . (

  

و الشيخ الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل رمحه اهللا الـذي مـر بنـا ذكـره و هـو مـن علمـاء املغـرب و 
   -عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ضمن قصيدة :  حسين ينتمي للعائلة املالكية يقول

  

  نسبوا إىل الوهاب خري عبادة فياحبذا نسيب إىل الوهايب 
                                                 

  . ٣١١:  ٢ة انظر تاريخ أفريقيا الشمالية لشارلي جوليان ترجمة محمد مزالي و البشير بن سالم - ١٩
يراجع في هذا ما ذكره الشيخ ابن سحمان في الدرر السنية و بها القصائد . و كتاب الدكتور عبد اهللا أبو  - ٢٠

  رسالة دكتوراه . –داهش و هو من أدب الدعوة في جنوب الجزيرة 



و قد استعنت باهللا يف إخراج هذه الرسالة املختصرة " تصحيح خطأ تارخيي حـول الوهابيـة " حـىت 
اص و أرجــــو أن تســــهل القــــراءة ألن املطــــوالت يف هــــذا العصــــر قــــد ال تقــــرأ إال مــــن ذوي االختصــــ

ــا أعــداء اإلســالم و الراغبــون يف  تتحقــق منهــا الفائــدة يف إزالــة اللــبس و تنقشــع الغشــاوة الــيت أراد 
اإلضرار باملسلمني بلبلة األفكار و بـث الفرقـة ... لعـل اهللا أن يصـحح املفـاهيم و ينـري األذهـان و 

  اهللا غالب على أمره و لكن أكثر الناس ال يعلمون .
  

  د الشويعرد . محمد سع
  



  المقدمة
  

احلمـــد هللا رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف املرســـلني ســـيدنا حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
  أمجعني وبعد:

فلقد كان حبمـد اهللا ملقـايل الـذي نشـرته منـذ أربعـة أعـوام حـول تصـحيح مفهـوم تـارخيي أثـر طيـب، 
ة الرســتمية بالــدعوة الســلفية الــيت عــن دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب، وأنــه ال عالقــة للوهابيــ

  جددها الشيخ حممد رمحه اهللا.
وقـــد كانـــت مبـــادرة مـــن أســـتاذ كـــرمي بإحـــدى جامعـــات املغـــرب الشـــقيق طالبـــاً املزيـــد مـــن التفصـــيل 

  لذلك املوضوع.
وهذه الرسالة املوجزة ما هي إال اسـتجابة ملطلبـه، وتوضـيحاً ملكانـة قـادة وعلمـاء املغـرب مـن الرغبـة 

  بالدفاع عن هذا الدين، وحترى األصوب فيما يتجهون إليه.األكيدة 
وقد حاولت أن تكون وجهة النظر اليت أطرح يف هذا البحث مستندة على مصدر معتمـد يف نقـل 
األحداث. وقد حققت الطبعـة األوىل مـن هـذا الكتـاب جتاوبـاً حسـناً، ورغبـة يف اسـتجالء احلقيقـة 

داء لألمانــة، وتأليفــاً للقلــوب يف مســرية اإلســالم اخلــرية الــيت حرصــت علــى جتليتهــا خدمــة للعلــم، وأ
اليت رسم معاملها سيدنا حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنـاً وتـويف بعـد أن 
تـــرك أمتـــه علـــى احملجـــة البيضـــاء ليلهـــا كنهارهـــا ال يزيـــغ عنهـــا إال هالـــك. كمـــا قـــال صـــلى اهللا عليـــه 

الكــرمي الطبعــة الثانيــة مــزادة ومنقحــة جعــل اهللا احلــق رائــدنا، واحلقيقــة وســلم وهأنــذا أقــدم للقــارئ 
  منطلقنا، واأللفة جتمعنا، واجلنة مستقرنا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  
  محمد الشويعر

  هـ١٥/٥/١٤٠٩الرياض في 



  -تمهيد :
  

م و إذ كان املثل يقول الناس أعداء ما جهلوا ... فإن بعض الناس أيضـاً أعـ داء مـا خـالف شـهوا
  تعارض مع مصاحلهم الشخصية .

  
و احلكم الفصل فيمـا جيـب أن ينطلـق منـه الفـرد يف رأيـه و حكمـه هـو عـرض األمـور علـى مصـدر 

  التشريع السماوي الذي ال يأتيه الباطل و ال يتطرق إليه الشك .
  

أمـور العقيـدة و كـل مـا و املسلمون يف كل مكان مأمورون قبل انطالقهم حنو وجهة نظر معينـة يف 
  له صلة بالدين و قبل القدح أو املدح أن يرجعوا ملصدري التشريع يف دينهم و مها : 

  كتاب اهللا و سنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم .
  فمن أتى بشيء خيالفهما نبذ و من سار وفقهما قوًال و عمًال أيد و نصر . 

  
لم و هــو الــوعي و اإلدراك و التحليــل و التأكيــد هــذا حكــم فيمــا جيــب أن يكــون عليــه الفــرد املســ

  حبيث ال يكون إمعة ينقل صدى اآلخرين و يستغله أعداء دين اإلسالم و هو ال يدري . 
ا قرآن يتلى حيث يقول جل و عـال { يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن  و قصة بين املصطلق اليت نزل بشأ

) فيهـا درس ٢١فتصبحوا على ما فعـتم نـادمني } (جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة 
ـا املـؤمنني بـأن تتوثـق مـن كـل إشـاعة  ـا بإخوا عملي للفئـة املؤمنـة الـيت حتـرص علـى دينهـا و عالقا

  ترمي إىل خلخلة الصف و بذر الشحناء و إتاحة الفرصة للفرقة .
  

م عــن حقيقــة فمــا اكثــر األعــداء الــذين حيــاولون الغــرر باملســلمني و إجيــاد مــربرات الت خــاذل ملباعــد
اإلســــالم و صــــفاءه و إدخــــال أشــــياء علــــى املســــلمني يف ديــــنهم هــــي مــــن جــــذور طقــــوس الديانــــة 
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اليهوديـة و النصـرانية الـيت أفسـدت حقيقـة تلـك الـديانات السـماوية مـن قبـل مبـا دخلهـا مـن تبـديل 
  يف حماولة دؤوبة لبثها يف صفوف املسلمني عن طريق بعض عبادهم و علمائهم .

و هدفهم من هذا أن يتساووا معهم يف املعصية و املخالفة ليسهل بذلك النفاذ إىل اجملتمـع مث عـن 
هــذا الطريــق إدخــال أشــياء تباعــد املســلمني عــن اإلســالم و مــع الــزمن و التســاهل تتســع الشــقة و 

  يكثر البعد فيصبح اإلسالم غريباً على أبنائه .
  

محــه اهللا أنــه قــال: "مــن فســد مــن علمــاء املســلمني هـــ ) ر  ١٦١ – ٩٧يــروى عــن ســفيان الثــوري ( 
ففيـــه شـــبه بـــاليهود الـــذين معهـــم علـــم و مل يعملـــوا بـــه و مـــن فســـد مـــن عبـــاد املســـلمني ففيـــه شـــبه 

  ) .٢٢بالنصارى الذين يعبدون اهللا على جهل و ضالل" نسأل اهللا السالمة و العافية (
  

عقيـــدة وســـطاً يف العمـــل ووســـطاً يف و مـــن هنـــا جـــاءت نقـــاوة اإلســـالم يف التشـــريع و صـــفاؤه يف ال
القول ووسطاً يف االعتقاد و قمة يف العالقة مع اهللا و قـد جعـل اهللا أمـة اإلسـالم وسـطاً بـني األمـم 
يف كـــل شـــئ قـــال تعـــاىل { و كـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطاً لتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس و يكـــون 

  ) ٢٣الرسول عليكم شهيداً } (
  

م  فأمة اإلسـالم وسـط بـني رهبانيـة النصـارى و غلـوهم يف عيسـى عليـه السـالم اعتقـادا و يف عبـاد
  بالضالل و اجلهل و اتباعهم لرجال الكنيسة بدون فهم أو مناقشة . 

م و ادعــائهم علــى اهللا جــل و عــال و أنبيائــه علــيهم الســالم مبــا تصــف  و بــني حتايــل اليهــود و كــذ
العلميـــة و العقيـــدة يف الديانـــة الـــيت  ألســـنتهم و تعمـــدهم الضـــالل و اإلضـــالل و إخفائـــه للحقـــائق

م من عند اهللا على ألسنة األنبياء و الرسل من باب اإلفساد و املخالفة .    جاء
  

ايــة اخلالفــة العباســية  و التــاريخ اإلســالمي يشــري إىل أن اجلهــل فشــي يف اجملتمعــات اإلســالمية يف 
  ان و علوم فارس و اهلند .بعد ما كثرت العجمة و قل العلم و تأثر الناس بفلسفة الروم

                                                 
  بعضهم ينسبه لغياث بن عيينه رحمه اهللا . - ٢٢
  وراجع أقوال سيد قطب في الظالل على داللة الوسط . ١٤٣رة اآلية سورة البق - ٢٣



  

و قبل ذلك و يف أثناءه كان التـأثر يف أطـراف الدولـة أكثـر حيـث نشـأت فـرق كثـرية هلـا معتقـدات 
متباينـــة و منـــاذج شـــىت يف االجتـــاه و اهلـــدف وضـــع بـــذورها اليهـــودي عبـــد اهللا بـــن ســـبأ الـــذي أســـلم 

اخلليفـة الراشـد عثمـان بـن  خمادعة حىت وجد فرصة مالئمة لبـث روح الفرقـة بـني املسـلمني يف عهـد
  عفان رضي اهللا عنه .

  و نشأت أول فرقة باسم الفرقة السبأية و هو الذي أسسها.
  

و قــد حتــدثت بعــض الكتــب كامللــل و النحــل للشهرســتاين و الفصــل يف امللــل و األهــواء و النحــل 
ا  ا البن حزم و شيخ اإلسالم ابن تيميه يف فتاواه و كتبه عن تلك الفرق و معتقـدا و كيفيـة نشـأ

  و ما ختالف فيه أهل السنة و اجلماعة .
ا و أعمـال  و ميتاز ابن تيميه رمحه اهللا بالرد على بعض تلك الفرق و التنويه عن معتقدات أصـحا

  البعض اآلخر .
  

و من يتبع احلركات الفكرية و العقيدة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي منذ ذلك التاريخ يلمس هذا 
بـرز الصـراع الفكـري يف اجملتمـع علـى أعقـاب تعلـق بعـض املسـلمني بفلسـفة اليونـان و جيداً حيـث 

  علوم فارس و اهلند . 
و اجملتمــع اإلســالمي ال يعــدم وجــود أنــاس يــدركون مــا تنطــوي عليــه تلــك األفكــار و مــا ينــدس يف 

أدخل  ثناياها من معتقدات وافدة على عقيدة اإلسالم الصحيحة النقية فيصححون ملن حوهلم ما
م ألن مجيـــع امللـــل و النحـــل يف األرض تريـــد أن تضـــل املســـلمني عـــن  يف بيئـــتهم و مـــا يـــراد لعقيـــد
ديــــنهم احلــــق إن اســــتطاعوا. قــــال تعــــاىل { و ال يزالــــون يقــــاتلونكم حــــىت يــــردوكم عــــن ديــــنكم إن 

  ) .٢٤استطاعوا } (
  

ــــتفهم ــــدة فريجــــع  و هــــذه حكمــــة أرادهــــا اهللا يف صــــراع احلــــق بالباطــــل لتسرتشــــد العقــــول و ت األفئ
  للصواب من اهللا به خرياً ألن احلق واضح بالدليل النقلي و العقلي .
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ا بنوا إسرائيل و ختلوا عنها عناداً و مكـابرة  و هذا جزء من مهمات الدعوة و التوضيح اليت محل 
لنــاس فكــان لزامــاً علــى علمــاء املســلمني العــارفني اخلــائفني مــن عقــاب اهللا و نقمتــه األنــرباء لــدعوة ا

إىل املــنهج احملمــدي يف العقيــدة و العبــادة و تصــحيح املفــاهيم العقديــة حســبما أمــر اهللا يف كتابــه و 
  دعا إليه نبيه الكرمي مث ما سار عليه أصحابه و من تبعهم بإحسان امتثاًال و تطبيقاً .

و ال تعــدم كــل دعــوة ســليمة و صــحيحة يف كــل زمــان و مكــان و جــود أعــداء و خصــوم إمــا عــن 
ل أو لتعصــب شخصــي أو ملــآرب خاصــة و مصــاحل ذاتيــة " فــاهلوى يعمــي و يصــم " فيحــرك جهــ

تلــك النــوازع أمثــال هــؤالء ليشــهروا الســالح يف وجــه اإلســالم عالنيــة أو باالســتتار فيلصــقوا الــتهم 
ضد الدعاة املخلصني و يستعينوا بالكذب و االفرتاء لبلبلة األفكـار مث بوضـع األلقـاب املنفـرة لنـزع 

ة مــن هــؤالء الــدعاة حــىت يعمــي األمــر علــى الغالبيــة العظمــى مــن النــاس و هــم العامــة الــذين ال الثقــ
  يقرؤون و ال يبحثون .

  
و دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية التصـحيحية الـيت نبعـت مـن وسـط اجلزيـرة العربيـة يف 

ا بـل يف كـل مكـان أحـوج ال يف اجلزيـرة العربيـة وحـده -القرن الثاين عشـر يف وقـت كـان املسـلمون 
ما يكونون إليهـا إلنقـاذهم مـن اجلهـل الـذي ران علـيهم و تصـحيح مفـاهيمهم يف أمـور العقيـدة و 
العبادات اليت أشدها اجلهـل بـأمور الـدين و اإلقتـداء بعلمـاء جيهلـون أمـور ديـنهم كمـا أخـرب بـذلك 

ـــ ون بغـــري مـــا أنـــزل اهللا الصـــادق املصـــدوق فيمـــا خيشـــاه علـــى أمتـــه مـــن العلمـــاء املضـــلني الـــذين يفت
فيضلون و يضلون يف قولـه الكـرمي " إن اهللا ال ينـزع العلـم بعـد مـا أعطـاكموه انتزاعـاً و لكـن ينتزعـه 

  ) .٢٥مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون و يضلون " (
  

وائب و تصــحيح مـا أدخــل فقـد جـاءت دعــوة الشـيخ حممــد إلزالـة مــا علـق بتعــاليم اإلسـالم مــن شـ
علــى التوحيــد و خاصــة توحيــد األلوهيــة و توحيــد األمســاء و الصــفات مــن مشــاركة للمخلــوق مــع 
اخلالق يف صرف ما هـو هللا جـل و عـال مقرونـاً بـاملخلوق يف العمـل و االعتقـاد و تعطيـل أمسـاء اهللا 

ا من    سلطان .و صفاته جل و عال أو نفيها و السري خلف تأويالت ما أنزل اهللا 
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فصار التوحيد بأقسامه الثالثة : الربوبية و األلوهيـة و األمسـاء و الصـفات مشـوباً مبـا يكـدره حيـث 
دخــل عليهــا يف املعتقــد مــا يصــرفها عــن حقيقتهــا نظــراً للتــأثر باملعتقــدات البعيــدة عــن املــنهج الــذي 

ـــرهم ا بعـــد أن  القـــول و أعجـــبهم  جـــاء بـــه املصـــطفى صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مث اإلقتـــداء بأصـــحا
املظاهر و الدعوات ألمثال من قـال اهللا فـيهم { و مـن النـاس مـن يعجبـك قولـه يف احليـاة الـدنيا و 
يشــهد اهللا علــى مــا يف قلبــه و هــو ألــد اخلصــام و إذا تــوىل ســعى يف األرض ليفســد فيهــا و يهلــك 

  ) . ٢٦احلرث و النسل و اهللا ال حيب الفساد } (
يـت مـن القاعـدة املكينـة و هـو العلـم و اإلدراك مبـا شـرع اهللا خللقـه و وما ذلك إال ألن النفوس خل

  معرفة احلكمة من إجيادهم للحياة .
لقــد نشــأ عــن ذلــك الضــعف العلمــي و نقــص يف اإلدراك و تقليــد لألمــم الغلبــة و املــؤثرة فكثــرت 

كانـــت الطـــرق الصـــوفية الـــيت بـــدأت برغبـــة دينيـــة و حـــرص علـــى التبتـــل و احملافظـــة علـــى اإلســـالم ف
  بدايتها طيبة و هدفها نبيل .

  
إال أن اجلهل و رغبة التـوارث هلـذه املكانـة االجتماعيـة الـيت جـاءت باسـم املنصـب الـديين قـد جـاء 
برجال ال علم عندهم و ال قدرة لديهم يف فهم رأي الشريعة اإلسالمية يف كثري من األمـور و هـذا 

  ما كان خيشاه صلى اهللا عليه وسلم على أمته .
  
ن ينظر يف إزالة احلجب و رفع التكاليف و أعمـال املريـدين و األقطـاب عنـد الطـرق الصـوفية و وم

يـــربط هـــذا بـــالغفران لـــدى النصـــارى و مكانـــة أصـــحاب األلقـــاب يف الكنيســـة و طقـــوس املـــيالد و 
  صكوك الغفران يرى أن أحدمها استمد من اآلخر يف هذه اجلوانب و يف جوانب أخرى .

  
م نقاوتـــه و صـــفاؤه مـــن كـــل شـــوائب دخيلـــة عـــن جهـــل أو تقليـــد ســـواء مـــن و لكـــي يعـــود لإلســـال

الديانة اليهودية أو النصرانية أو من جذور اجلاهلية فإنه البد من االمتثال ألمـر اهللا جـل و عـال يف 
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مثــل قولــه ســبحانه { و لــن ترضــى عنــك اليهــود و ال النصــارى حــىت تتبــع ملــتهم قــل إن هــدى اهللا 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالـك مـن اهللا مـن ويل و ال نصـري }  هو اهلدى و لئن اتبعت

)٢٧ . (  
و إن علمــــاء املســــلمني العــــارفني بــــأمور ديــــنهم فهمــــاً حقيقيــــاً هلــــم الــــذين علــــيهم دور التوضــــيح و 
ــذا مصــدر التشــريع يف اإلســالم كتــاب اهللا و ســنة  اإلرشــاد و التوجيــه و التبيــني حســبما يــأمرهم 

  لى اهللا عليه وسلم الصحيحة الثابتة اليت خدمنا فيها علماء احلديث املعروفون .رسوله األمني ص
  و هذا ما جيب أن يعيه كل داعيه و يهتم به كل عامل من علماء املسلمني .

  

و يف تاريخ الدعاة و املصلحني صفحات مشرقة نتيجة اهتمامهم و انطالقهم يف دعوة النـاس مـن 
  عني الزاخر الذي ال ينضب .ذلك النبع الصايف الفياض و امل

  

و الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهللا واحــد مــن ذلــك اجلــيش الــذي انــتهج طريقــاً يتفــق مــع 
رســالة الصــفوة األوىل مــن التــابعني و اتبــاعهم بإحســان لإلصــالح و العــم فقــد أدرك مــا يعــيش فيــه 

دتـه مـن تعلـق بـالقبور الـيت ال جمتمعه من صوفية متطرفة رغم وفرة العلماء و مـا سـار عليـه أبنـاء جل
  تنفع و ال تضر و تربك باألحجار اجلامدة ووضع الكالم يف غري حمله .

  

فكـان النــاس يتعقلـون بتلــك اجلمــادات طلبـاً للنفــع أو دفعـاً للضــر و نســوا أن اهللا هـو النــافع الضــار 
   .القادر على كل شئ و إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه الكرمي

  
لقد شق هذا األمر عليه ملا فيه من جرأة على اخلالق بصرف القلب و العمـل إىل غـريه مـع أنـه هـو 

  املنعم و املتفضل سبحانه بكل شئ .
  

و ميكن وصف حالة اجملتمع اإلسالمي يف كل مكان ذلـك الوقـت و لـيس يف جنـد وحـدها مبـا قالـه 
" أمـا الـذين غشـيته غاشـية سـوداء فألبسـت املؤرخ األمريكي لوثروب ستودارد مبثـل هـذه الكلمـات 
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الوحدانية اليت علمها صاحب الرسالة سجفاً من اخلرافات و قشور الصوفية و خلت املساجد مـن 
أربــاب الصــلوات و كثــر عــدد األدعيــاء اجلهــالء و طوائــف الفقــراء و املســاكني خيرجــون مــن مكــان 

األباطيـل و الشـبهات و يرغبـون يف احلـج إىل مكان حيملون يف أعنـاقهم التعاويـذ و يومهـون النـاس ب
إىل قبور األولياء و زينوا للناس الشفاعة من فناء القبور و غابت عن الناس فضائل القرآن فلو عاد 

  صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر و رأى من كان يدعي اإلسالم لغضب " .
  

شـهادة حـق مـن  –ي الشـريف كمـا قـال الشـيخ عبـد اهللا خيـاط إمـام و خطيـب احلـرم املكـ  –هذه 
عـــدو منصـــف مل يعـــرف عنـــه الـــدخول يف اإلســـالم يصـــف واقـــع اإلســـالم و اجملتمـــع اإلســـالمي يف 

  ) ٢٨القرن الثاين عشر اهلجري و ما وصل إليه من االحنطاط و التدين (
  

و يقــــول األمــــري شــــكيب أرســــالن عــــن هــــذا املــــؤرخ : لــــو أن فيلســــوفاً مــــن فالســــفة اإلســــالم أراد 
اإلســالم يف هــذه القــرون األخــرية مــا أمكنــه يصــيب احملــز و يطبــق املفصــل ، تطبيــق  تشـخيص حالــة

  هذا الكاتب األمريكي استودارد .
  

و جند و اجلزيرة العربية مل تكن ختتلف عن ديـار اإلسـالم يف ذلـك الوقـت فقـد تغلـب الباطـل علـى 
ن و لكــنهم ال يرشــدون احلــق يف أكثــر ديــار اإلســالم و كثــرت البــدع و اخلرافــات فالعلمــاء موجــودو 

  الناس للطريق األقوم بل أضلوهم و أفسدوا عقائدهم.
  

هــ ، و  ١٢٢٥و قد ذكر املؤرخان النجديان : حسني بن غنام اإلحسائي مث النجدي املتوىف عـام 
هــ ، منـاذج ممـا آلـت إليـه حالـة النـاس يف العقيـدة و العبـادة يف  ١٢٩٠عثمان بـن بشـر املتـوىف عـام 

مية و العربية و يف جند بصفة خاصة باعتبارمها يعرفان عن كثب و عرفا واقع الناس و البالد اإلسال
  ما هم فيه .

  

                                                 
هـ و انظر كتاب اإلمام  ١٤٠٤ ضمن مقال نشر لفضيلته في عكاظ في شهر جمادى األولى من عام - ٢٨

نقًال عن كتاب " حضارة العالم  ٢٤٦ – ٢٤٥ص  ٢محمد بن عبد الوهاب لألستاذ عبد اهللا بن رويشد ج 
  اإلسالمي " .



فابن غنام عاصر الـدعوة مـن بـدايتها و أدرك دور الشـيخ حممـد و مكانتـه يف نقـل النـاس مـن حـال 
بلـدة  إىل حال و تفانيه يف سبيل الدعوة . قد أحب هذه الدعوة و أرخ هلا و انتقل من أجلها مـن

ـا ، نـراه يف كتابـه التـارخيي يصـف الـبالد العربيـة عامـة و  األحساء و سكن الدرعيـة ، حيـث تـويف 
جنــد بصــفة خاصــة و يضــرب األمثــال بــاحنراف النــاس إىل الوثنيــة بقــرب زيــد بــن اخلطــاب الــذي كــان 

حابة عليــه قبــة ولــه مــزار يف بلــدة اجلبيلــة قــرب الريــاض إىل جانــب قبــور و قبــاب أخــرى لــبعض الصــ
الذين قتلوا يف حروب الردة مث ذكر ما كان يعتنق النـاس عنـدها مـن الشـرك بـاهللا مـن دعـاء و نـذور 
و تــربك و توســل مــن دون اهللا و مل يقتصــر األمــر علــى القبــور بــل تعــداها إىل الشــجر و احلجــر و 

  ). ٢٩الشياطني (
  

ريخ خلفـه ابـن بشـر و نأخذ من تاريخ ابـن غنـام الـذي عاصـر األحـداث و سـجلها فكـرة و مـن تـا
الذي أدرك كثرياً من جمريات األحداث بأن جنـداً قـد ناهلـا مـا ناهلـا مـن بـالد اإلسـالم مـن االحنـراف 

  ) ، الذي حيركه أصحاب املصاحل و مشايخ الطرق . ٣٠و التدهور العقدي (
  

ا يـأمره بـه و من هنا بدأت غرية الشيخ حممد و حتركـت مهتـه للـدعوة أداء لرسـالة املعرفـة و تنفيـذاً ملـ
العلم حيث رأى أن العلم ال بد أن يقرتن بالعمل و أن األمانة توضيح مـا خفـي علـى النـاس و مـا 
جيب عليهم عمله و يتحـتم عليـه تركـه مـن أمـور هـي مـن اإلسـالم تركـت و أشـياء أدخلـت عليـه و 

ا من مستلزمات العقيـدة أو جـزء مـن أوامـر الـدين و هـم ال  يـدركون سارت يف حياة الناس على أ
  احلقيقة .

  

ذلــك أن العلمــاء املنتفعــون أو اجلهلــة املتعــالون و رجــال الطــرق الصــوفية قــد لبســوا األمــر و أفســدوا 
املعتقـــدات و صـــرفوا النـــاس عـــن الفهـــم احلقيقـــي لشـــرائع اإلســـالم و وجهـــوهم إىل مـــا حيلـــوا هلـــم يف 

  املكتسب الدنيوي و االستعالء يف السيادة .
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ذه الــدعوة التصــحيحية الســلفية جحــوداً و نكرانــاً مــن املقــربني العــارفني و فكــان يقينــاً أن تلقــى هــ
  توجساً و خيفة من اآلخرين املتطلعني و عداء من اخلصوم و أرباب املصاحل .

  

امــات تتوافــد و الســهام تشــرع و األفكــار تعمــل حلبــك األكاذيــب و اخــرتاع  و مــن هنــا بــدأت اال
  األلقاب املنفرة .

  

يف كــل أمــر جديــد و فكــر منــاهض ملــا ألفــه النــاس و ســاروا عليــه قــوًال، و عمــًال و هــذا شــئ ينتظــر 
فقـــدمياً قـــال عـــرب اجلاهليـــة للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم " إنـــا وجـــدنا آباءنـــا علـــى أمـــة و إنـــا علـــى 

  ) . ٣١آثارهم مقتدون " (
  

المتحـان و بعـد لكنه غري مقبول بعد انتهاء فرتة االختبار و ظهور احلجة الساطعة بعـد البلـوى و ا
  النقاش و احلوار و املداولة و اجملادلة .

  

فقـــد أثبتـــت املراســـالت اهلادئـــة و الكتابـــات اهلادفـــة و آراء العلمـــاء املتـــزنني الـــذين حـــاوروا يف مكـــة 
جمموعة من علماء الدعوة بأن اإلمام سعود بن عبد العزيز الذي سار على دعـوة الشـيخ حممـد بـن 

نتهج أمراً بـدعاً و مل خيـالف يف دعوتـه مـا صـح عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عبد الوهاب رمحه اهللا مل ي
عليــه وســلم و أن الشــيخ حممــداً مل يســتدل يف كتبــه بغــري اآليــات القرآنيــة الكرميــات و األحاديــث 
النبويــة الصــحيحة حســبما دار مــن حولــه بــني علمــاء مكــة و علمــاء جنــد ذلــك الوقــت و بــني ابــن 

هــ كمـا رصـد ذلـك  ١٢٢٦و علماء املغرب مـن جانـب آخـر عـام سعود و علماء جند من جانب 
  ) .٣٢يف تاريخ املغرب (

  

و ســوف أســتعرض يف هــذا البحــث أمســاء بعــض العلمــاء مــن جنــد الــذين نــاوؤوا دعــوة الشــيخ حممــد 
بـــن عبـــد الوهـــاب و خرجـــوا مـــن جنـــد حيملـــون العـــداء للـــدعوة و الكـــذب عليهـــا و تشـــويهها أمـــام 

                                                 
  . ٢٣الزخرف آية سورة  - ٣١
، و كتاب  ٧١ – ٧٠ص  ١٠راجع في هذا الكتاب اإلعالم بمن حل بمراكش و أغمات من األعالم ج  - ٣٢

. و انظر البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء  ١٢٢ – ١٢٠ص  ٨االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى ج 
  هـ . ١٢٤٤مكة و نجد من عقائد التوحيد الطبعة األولى عام 



م بينمــا مل يعرفــوا عــن الــدعوة شــيئاً  املســلمني فــاقتنع بكالمهــم و دعــواهم البعيــدون و تــأثروا مبقــاال
مــن غــري هــذا اجلانــب و مل يــدركوا ســبب االفــرتاء عليهــا و مــربرات الكــذب و البهتــان ضــد الشــيخ 

  حممد و دعوته. 
  

هم و قد نلتمس لبعض العلماء يف ديار اإلسالم عذراً إذ جاءهم أناس من أبناء املنطقة جيأرون إلـي
و يصــفون الــدعوة بنعــوت قــد توافــق أهــواء يف النفــوس أثــار بعضــها أصــحاب املصــاحل مــن الــدول 

  االستعمارية و حيرك ذلك ما عرف لدى العلماء من حسد و تناحر و تعصب واختالف .
  

كمــا دفعــين للحــديث يف هــذا املوضــوع : كتــاب فقهــي قــدمي علــى مــذهب اإلمــام مالــك لــه رغبــة  
ا املغاربة و قـد طبـع حـديثاً يف بـريوت عـن طريـق دار الغـرب اإلسـالمي اسـم كبرية يف نفوس إخوانن

الكتــاب " املعيــار املعــرب و اجلــامع املغــرب عــن فتــاوى علمــاء أفريقيــا و األنــدلس و املغــرب ". و 
 ١٤٠١املؤلف هو : امحد بن حيـىي الونشريسـي. وقـد نشـرته دار الغـرب اإلسـالمي يف بـريوت عـام 

  هـ . ١٩٨١هـ ، 
  

حتــت عنــوان ســؤال جــاء العبــارة : كيــف يعامــل  ١٦٨ص  ١١لفــت نظــري مــا رأيــت يف اجلــزء  لقــد
  معتنقوا املذهب الوهايب ؟؟!! 

  

و هــو ســؤال ملفــت للنظــر و مثــري لالنتبــاه خاصــة و أن دعــوة الســيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه 
د كـادت ال تعـرف إال اهللا اإلصالحية التجديدية املصححة ألمور العقيـدة اإلسـالمية ممـا داخلهـا قـ

ذا االسم الذي أطلقه أعداؤها على هذه الدعوة و من يتعاطف معها أو يسري على منواهلـا حـىت 
  و لو كان ال يعرف من هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب و ال أين قامت دعوته ؟؟!! 

  
هـــذا االصـــطالح جـــاء مـــن بـــاب التنفـــري حيـــث حركـــت ذلـــك اللقـــب و دعـــت إليـــه بعـــض الطـــرق 

م عن دينهم احلقيقـي حسـب مـنهج الصو  فية و مصاحلها أو الرغبة يف تفكيك املسلمني و مباعد
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و خلفائه الراشدين .

  



فوافــق ذلــك هــوى يف نفــوس أعــداء الــدين اإلســالمي احلريصــني علــى تفكيــك وحــدة املســلمني و 
ا تعاليمه : تفتيت ما بني أبناء اإلسالم من أواصر و حمبة يدعو إ تم    ليها دينهم و 

{ إمنـــا املؤمنـــون إخـــوة فأصـــلحوا بـــني أخـــويكم و اتقـــوا اهللا لعلكـــم ترمحـــون . يآيهـــا الـــذين آمنـــوا ال 
  ) . ٣٣يسخر قوم من قوم } (

" مثــل املــؤمنني يف تــوادهم و تــرامحهم كمثــل اجلســد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر اجلســد 
  ) .٣٤باحلمى و السهر " (

م أدركوا تأثري الكلمـة فيمـا و  ما ذلك إال إلذكاء روح التناحر و البغضاء يف صفوف املسلمني أل
يتعلق بأمور الدين من جهة و من أخرى فألن نسبة األميـة آنـذاك يف العـامل اإلسـالمي عاليـة جـداً 

م علمـاء فالناس ال يقرؤون ليعرفوا و ال يفهمون إال ما يقال هلم عن طريق أنـاس نصـبوا مـن أنفسـه
و هــم أدعيــاء للعلــم حيــث تــوجههم الســلطات و يــرون أن مــا خــرج عــن هــؤالء جيــب أن يعتقــده 
النــاس رغــم و جــود أصــوات تنــادي بــاحلق و تــدعوا إليــه بســطاً و توجيهــاً ولكــن عيــنهم بصــرية و 

  يدهم قصرية كما يقال .
  

ريف يف حملاتــه الــيت و قــد ذكــر الشــيخ عبــد اهللا عبــد الغــين خيــاط إمــام و خطيــب احلــرم املكــي الشــ
تصدر كل ثالثاء يف جريدة عكاظ بأن األستاذ امحد علي الكاظمي قـد أورد يف كتـاب ألفـه كلمـة 
قصرية عن ضابط بريطـاين امسـه " هـارفورد بـراجيس " كـان يقـيم يف العـراق كوكيـل سياسـي مـن سـنة 

مــري ســعود هـــ و كــان يعاصــر اإلمــام حممــد و كانــت لــه صــالت مــع األ ١٢٠٩هـــ إىل ســنة  ١١٩٩
الذي أصبح فيما بعد احلاكم الثالث للدولـة السـعودية األوىل بعـد أن تـوىل األمـر  –بن عبد العزيز 

و نــص الكلمــة   –و هلــذا الضــابط تــاريخ مــوجز عــن الوهابيــة  -هـــ  ١٢١٨بعــد مقتــل والــده عــام 
املنـورة و لكـن كاآليت : " لقـد أشـاع البـاب العـايل أن ابـن سـعود كـان مينـع النـاس مـن زيـارة املدينـة 

الصــحيح أنــه كــان مينــع النــاس مــن ارتكــاب أعمــال الشــرك أمــام الروضــة كمــا منــع النــاس مــن عبــادة 
  األولياء " . 

                                                 
  . ١٠سورة الحجرات آية  - ٣٣
  حديث رواه الترمذي - ٣٤



  
و قـــد ظـــن البســـطاء اعتمـــاداً علـــى قـــول أصـــحاب النفـــوذ مـــن والة و غـــريهم أن الوهابيـــة أو دعـــوة 

  هو كافر . كفر و أن من يسري عليها إمنا  –الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية 
  

و لكن الصـحيح الـذي عرفـه كـل مـن اهـتم بدراسـة ذلـك املعتقـد أن الشـيخ حممـد وأتباعـه يسـريون 
ج الكتاب و السنة يف األصول .   على 

  

فوفــق الفقــه احلنبلــي و ليســوا مــذهباً خامســاً كمــا أطلقــوا  –و هــو االجتــاه املــذهيب  –أمــا يف الفقــه 
فقــه احلنبلــي قــد انتقــل إىل جنــد قبــل والدة الشــيخ حممــد علــيهم مــن بــاب التنفــري لــدى العامــة و ال

بــأكثر مــن قــرن أتــى بــه الدارســون يف مدرســة الصــاحلية بدمشــق و الدراســون يف مصــر و قبلــه كــان 
  السائد املالكي و احلنفي .

  
و قد صدق برخاردت يف قوله : إن كل ما أشيع عن الوهابية سببه سوء فهـم حقيقـة الوهابيـة الـيت 

  تطهرياً داخلياً لإلسالم .مل تكن إال 
  

فهذه شهادة قررها من ال يتعرف باإلسالم كدين غـري أنـه منصـف حكـى الواقـع الـذي ال مريـة فيـه 
و قــد قــال مبثــل هــذا الــرأي كــل مــن : األســتاذ مــنح هــارون يف الــرد علــى الكاتــب اإلجنليــزي كونــت 

  إلسالمي " .ويلز و الباحث األمريكي لوثروب ستودارد يف كتاب " حاضر العامل ا
  

و املستشـــرق األملـــاين كـــارل بروكلمـــان يف كتابـــه " تـــاريخ الشـــعوب اإلســـالمية " الـــذي تنـــاول هـــذه 
  احلركة بالدرس و التحليل يف اجلزء الرابع .

  م . ١٩٥٣و املؤرخ األملاين داكوبورت فون ميكوس يف كتابه " عبد العزيز " و صدر بأملانيا عام 
  كتابه "اإلسالم يف نظر الغرب" و قد ألفه مجاعة من املستشرقني .و األستاذ ديلفرد كانتول يف  

  و العامل الفرنسي برنارد لويس يف كتابه " العرب يف التاريخ ".
  و املستشرق النمساوي جولد زيهر يف كتابه " العقيدة و الشريعة " .

  و املستشرق اإلجنليزي جب يف كتابه " احملمدية " .



  يف كتابه " تاريخ العرب العام " .  و املستشرق الفرنسي سيديو
  

و دائــرة املعــارف الربيطانيــة الــيت جــاء فيهــا " الوهابيــة اســم حلركــة التطهــري يف اإلســالم و الوهــابيون 
يتبعون تعاليم الرسول وحده و يهملون ما سواها و أعداء الوهابية هم أعـداء لإلسـالم الصـحيح " 

)٣٥. (  
  

ات منصفة مسلمة قالت احلق ألنه احلق الذي جيب إبالغه أما يف بعض ديار اإلسالم فهناك أصو 
  للناس عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مثل : 

  الشيخ حممد بشري السهسواين اهلندي يف كتابه " صيانة اإلنسان عن وسوسة دحالن". -
  الشيخ حممود شكري األلوسي العراقي يف كتاب ألفه عن تاريخ جند . -
  العراقي يف كتابه " ندمي األديب " . –د البغدادي الشيخ أمحد بن سعي -

الشيخ مجال الدين القامسي ، و الشيخ عبـد الـرازق البيطـار ، و الشـيخ طـاهر اجلزائـري ، و الشـيخ 
ـــا علـــى حـــق و  ـــا و رأوا أ حممـــد كامـــل القصـــاب يف أرض الشـــام حيـــث درســـها هـــؤالء فـــأعجبوا 

ســلطات العثمانيــة إىل إحالــة عميــد احلركــة الشــيخ صــواب فنشــروها يف اجملتمــع الشــامي ممــا دفــع ال
  م و قد برأه القضاء. ١٩٠٨مجال الدين القامسي إىل القضاء يف عام 

  هذا إىل جانب آراء كثري من العلماء مثل : 
السيد حممد رشيد رضا يف كتابه " حماورة املصـلح و املقلـد ، و كتابـه اآلخـر " الوهـابيون و احلجـاز 

جملة املنار . و حممد كرد علي ، و شكيب أرسـالن ، و فيليـب حـىت ، و أمـني " ، و ما ينشره يف 
سعيد ، وعلي الطنطاوي ، و الزركلي ، و حممـد مجيـل بـيهم ، و عمـر أبـو النصـر ، و عبـد املتعـال 
الصعيدي يف " اجملددون " ، و حامد الفقي يف " أثر الـدعوة الوهابيـة " ، و عبـد العزيـز بكـر يف " 

و تارخيه " ، و مصـطفى احلفنـاوي ، و الـدكتور أمحـد أمـني يف " زعمـاء اإلصـالح ،  األدب العريب
و حممد قاسم يف " تاريخ أوروبا و مناع القطان يف دعوة اإلسالم " ، و عبد الكـرمي اخلطيـب يف " 

هــ .  ١٣٧٣حممد بن عبد الوهاب " ، و حممد ضياء الدين يف جملـة اإلرشـاد الكويتيـة رجـب عـام 
                                                 

و فيه  ٣٥٤ – ٣٤٥من ص  ٢راجع كتاب محمد بن عبد الوهاب لألستاذ عبد اهللا ابن رويشد ج  - ٣٥
  مقتطفات من كالم هؤالء .



حممــــــد بــــــن عبــــــد اهللا ماضــــــي " حاضــــــر العــــــامل اإلســــــالمي " . و أمحــــــد حســــــني يف "  و الــــــدكتور
هــ ) . و العقـاد يف  ١٣٦٧م (  ١٩٤٨مشاهدايت يف جزيرة العـرب " بعـد أدى فريضـة احلـج عـام 

هـــ عــن احليــاة األدبيــة  ١٣٥٤" اإلســالم يف القــرن العشــرين " ، و طــه حســني يف حبــث نشــره عــام 
شــيخ أمحــد بــن حجــر القاضــي بقطــر يف كتابــه " الشــيخ حممــد بــن عبــد ). و ال٣٦يف جزيــرة العــرب (

الوهـــاب " ، و مســـعود النـــدوي يف كتابـــه " مصـــطلح مظلـــوم و مفـــرتى عليـــه " ، و الـــدكتور حممـــد 
مجيل غازي يف كتابـه " جمـدد القـرن الثـاين عشـر ، و أمـني سـعيد يف كتابـه " سـرية اإلمـام حممـد بـن 

 كتابــه " أثــر حركــة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب يف العــامل عبــد الوهــاب " ، و مســلم اجلهــين يف
  اإلسالمي " و غريهم كثري جداً .

  

و إن مــا يــرى و يلمــس عــن تســمية الــدعوة الســلفية بالوهابيــة فهــو ممــا أطلقــه خصــوم هــذه الــدعوة 
ليم الســلفية التصــحيحية ، الــيت نبعــت مــن اجلزيــرة العربيــة غــرية علــى ديــن اهللا و إلزالــة مــا علــق بتعــا

اإلسالم من شوائب و ما أدخل على التوحيد مـن مشـاركة للمخلـوق مـع اخلـالق يف صـرف مـا هـو 
له جل و عال مقروناً باملخلوق و يف هذا منافاة ملضمون احلديث القدسي الذي جاء فيه قـول اهللا 
جل و عال " أنا أغـىن الشـركاء عـن الشـرك مـن عمـل عمـًال أشـرك معـي فيـه غـريي تركتـه و شـركه " 

)٣٧.(  
  

و من باب ربط السبب باملسبب و حماولة التصحيح ملا علـق بأذهـان النـاس عـرب مـدة زمنيـة طويلـة 
نقـــول : إن أولئـــك اخلصـــوم أعطـــوا هـــذه الـــدعوة اصـــطالحاً يف اللقـــب هـــو " الوهابيـــة " مـــن بـــاب 
التنفري و التشويه و تلقفها من جاء بعدهم حيث إن أول من حرك ذلك االصـطالح و دعـي إليـه 

اب بعـــض الطـــرق الصـــوفية و الـــدراويش الـــيت أخطـــأت هـــي يف فهـــم الـــدين اإلســـالمي علـــى أصـــح
نقاوته و كما جيب أن يفهم ليتعبد الناس به خالقهم كما أمروا بذلك ألن اإلسـالم ال رهبانيـة فيـه 

.  
  

                                                 
  . ٣٦٠ – ٢٧٥ص  ٢راجع مقتطفات من هذه األقوال في " محمد بن عبد الوهاب " البن رويشد ج  - ٣٦
  األحاديث القدسية. ٢٩١في باب ارياء عن زهير ابن حرب ص  اخرجه مسلم - ٣٧



و مــا ذلــك إال أن بعــض القــائمني علــى تلــك الطــرق حيكمــون اجلانــب الــذايت فــال يهتمــون إال مبــا 
م مـــن مصـــاحل و مكاســـب دنيويـــة خيشـــون ضـــياعها و نســـوا أن تعـــاليم اإلســـالم و شـــرائعه يتـــوفر هلـــ

  أمسى من ذلك و أن إخالص العمل جيب أن يراد به اهللا جل وعال وحده .
  

و ســالحهم يف الوصــول ملــا يريــدون : التضــليل علــى العــوام و التلبــيس أمــام الســلطة و ختويفهــا مــن 
  باب استعدائها عليه .هذا الصوت اجلديد على مصاحلها من 

  

فتلقف ذلك أعداء اإلسالم حيث لقـي هـوى يف نفوسـهم حلرصـهم علـى تفكيـك وحـدة املسـلمني 
م أدركوا ووعـوا خطـر مـا ترمـي إليـه الـدعوة الصـحيحة لـدين اإلسـالم  و غرس بذور الشر بينهم أل

م على ديار اإل   سالم .و إذكاء احلماسة الدينية لدى املسلمني على مصاحلهم و سيطر
  

و هذا املوضوع و إن كان قد كتب الناس فيه كثرياً نسأل اهللا أن ينفع املسلمني مبا كتب هلـم و أن 
  يعيد ضاهلم إىل الطريق األقوم فهو سبحانه القادر على ذلك . 

  

إال أن الـــذي لفـــت نظـــري و دفعـــين للحـــديث يف هـــذا اجلانـــب هـــو مـــا وجدتـــه يف ذلـــك الكتـــاب 
اإلمــام مالــك رمحــه اهللا حيــث أثــار انتبــاهي كمــا قلــت مــن قبــل عنــوان  الفقهــي القــدمي علــى مــذهب

  )٣٨هذا السؤال : كيف يعامل معتنقوا املذهب الوهايب ؟؟!! (
  

  و يف قراءيت لنص السؤال و جدته كما يلي : 
  

سئل اللخمي عن قوم من الوهبية سكنوا بني أظهـر املسـلمني زمانـاً و أظهـروا اآلن مـذهبهم و بنـوا 
ـــده يف  مســـجداً .. ـــه : فهـــل ملـــن بســـط اهللا ي إىل آخـــر مـــا جـــاء يف الســـؤال ... الـــذي ختمـــه بقول

م و سجنهم حىت يتوبوا من ذلك ؟؟   األرض اإلنكار عليهم و ضر
  

                                                 
  من هذا البحث. ٢٠انظر ص  - ٣٨



و ملا كان اجلواب فيه قساوة وحدة و مل يفصل عـن هـذه الفرقـة و مـا إذا كانـت نسـبة إىل عبـد اهللا 
هــ يف وقعـة النهـروان مـع علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا  ٣٨بن وهب الراسـيب اخلـارجي املتـويف عـام 
  ) أو نسبة إىل شئ آخر أياً كان زمانه و مكانه .٣٩عنه ألنه قد خرج عليه بعد التحكيم (

  

و أنــه مل يشــر فيــه إىل شــئ غــري هــذا بــل إن أحــد االخــوة مــن املغــرب العــريب قــد فهــم كمــا يتبــادر 
شـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ألن املعهـــود للـــذهن لـــدى آخـــرين بـــأن املقصـــود مـــن ذلـــك دعـــوة ال

الذكرى يتغلب على ما يراد حبثه و استقصاؤه و مع هـذا فـإن صـاحب هـذا الفهـم مـن ذوي العلـم 
عــن فهمــه الســابق مبوجبــه و هــذه الرســالة  –حبمــد اهللا  –و املكانــة حيــث جــرى معــه حــوار تراجــع 

  استجابة ملطلبه .
  

هـذه الـدعوة مـن كـل جانـب و الـدفاع عنهـا قليـل و و قد يعذر هو غريه ألن اهلجوم منصب على 
ـــة الرســـتمية  ألن هـــذه التســـمية قـــد طغـــت و عمـــت و فتـــاوى علمـــاء املغـــرب القدميـــة علـــى الوهابي
اخلارجيـــة األباضـــية تنفـــر النـــاس منهـــا و تكفـــر أتباعهـــا ملـــا عرفـــوه عنهـــا مـــن خمالفـــة ألهـــل الســـنة و 

  يخ السيوري.اجلماعة إذ قد أفىت غري اللخمي علماء آخرون كالش
  

ومــن هنــا فقــد أحببــت التثبــت أوًال عمــن يعــين الســائل و اجمليــب مث إزالــة مــا يف األمــر مــن لــبس و 
جــالء ذلــك االشــتباه الــذي قــد أدركــه كثــري مــن النــاس مــن بــاب أمانــة العــامل و توثيــق املعلومــات و 

ســلفية تبــاين ألن هــذا اللــبس قــد امتــدت بعــض املفــاهيم حولــه و ألبســت ثوبــاُ جــاهزاً علــى دعــوة 
  ذلك االجتاه و ختالفه .

                                                 
  هـ . ٣٨انظر الكامل البن األثير في حوادث عام  - ٣٩



  -الوهابية أو الوهبية . . من هم ؟ ! : 
  

يف القـــرن الثـــاين اهلجـــري و علـــى يـــد عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم انتشـــرت يف الشـــمال اإلفريقـــي فرقـــة 
الوهابية نسبة إىل عبد الوهـاب هـذا و هـي فرقـة متفرعـة عـن ألوهيـة الفرقـة اإلباضـية اخلارجيـة نسـبة 

  ا األصلي عبد اهللا بن وهب الراسيب و بعضهم يسميها الراسبية .إىل مؤسسه
  

ــا ختــالفهم يف هــذا املعتقــد و قــد كفــرهم كثــري مــن  ــا أل و ملــا كــان أهــل الســنة بــاملغرب كلــه يناوؤ
  علمائهم كما نلمس يف فتاواهم القدمية .

  

ـذا و لـذا فقـد رجعـت لرتمجـة  حيـاة علـي بـن حممـد و من هنا أحببـت التوثـق مـن املصـادر املهتمـة 
هـــ و أنــه فقيــه مــالكي قــريواين  ٤٧٨اللخمــي و هــو الــذي وجــه إليــه الســؤال فــإذا هــو قــد تــويف عــام 

  ) .٤٠األصل توىف بسفاقس (
  

 –طرتـه  –أما املؤلف أمحد بن حيىي الونشريسي فقد جاء على غـالف كـل جـزء مـن أجـزاء املعيـار 
  هـ . ٩١٤و حتت امسه بأنه تويف بفاس عام 

  

كــان الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب و هــو صــاحب الــدعوة الســلفية التصــحيحية يف جنــد مل   و ملــا
هـــ بالعينيــة و بــدأ الــدعوة مــع اإلمــام حممــد ســعود  ١١١٥يكــن قــد ولــد بعــد حيــث إن والدتــه عــام 

  هـ . ١١٥٨بالدرعية منذ عام 
  

مائة عــام و علــى هــذا فــإن هــذا اجلــواب الــذي ترتــب عــن الســؤال قــد ســبق والدتــه بــأكثر مــن ســت
  بالنسبة لوفاة اجمليب و هو اللخمي و أكثر من مائيت عام بالنسبة لوفاة املؤلف الونشريسي.

  
ا .    و كال األمرين حيدثان لبساً لدى من يريد املقارنة ووضع األمور يف نصا

  

                                                 
  . ١٤٨ص  ٥و األعالم للزركلي ج  ١٤٣انظر الحلل السندسية ص  - ٤٠



و هــذا األمــر دفعــين للبحــث تأرخييــاً يف كتــب املغــرب عــن أصــل ذلــك املــذهب ومــىت وجــد ألن يف 
لبســــاً البــــد مــــن جالئــــه أمــــا مبعرفــــة املقصــــود أو أن زيــــادة قــــد حصــــل يف الكتــــاب مل يكــــن األمــــر 

  للمجيب و املؤلف ضلع فيها.
  

خاصــــة و أن هــــذا الســــؤال و جوابــــه قــــد جــــاء يف كــــالم الونشريســــي مــــرة باســــم الوهبيــــة و أخــــرى 
كتــب املغاربــة و   بالوهابيــة و مل يعلــق الناشــر أو احملقــق عليــه بشــيء ممــا جيعلــين أعتقــد أن كثــرياً مــن

  خاصة منها ما يتعلق بالعقائد قد تعرض ملثل هذا بشيء من التوضيح يف أماكن متفرقة .
  

و من باب ربط احلوادث التارخيية مبصادرها و إشراك القارئ يف قراءة و رصد ما حتفل بـه املصـادر 
اإلســالم يف  فــإن املوضــوع حيتــاج إىل مراجعــة تارخييــة متفحصــة لكــي نعــرف مــا حيــاول دســه أعــداء

ــم يعرفــون  تــاريخ أمــة اإلســالم للتنفــري مــن كــل عمــل تصــحيحي عقــدي يف اجملتمــع اإلســالمي أل
حقيقــة اإلســالم و مــا يضــفيه علــى أبنائــه إذا ســاروا علــى منهجــه الصــحيح جيــداً و مــا يعــود علــى 

د بــني األمــة مــن ألفــة و حمبــة و تــرابط و ال تســتطيع معــه قــوى الشــر أن تنفــذ لــديار اإلســالم أو جتــ
أبناء املسلمني مستقراً أخذاً مـن حـديث رسـول اهللا ىل اهللا عليـه وسـلم الـذي قـال فيـه : " أعطيـت 

  ) .٤١مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي و ذكر منهن " و نصرت بالرعب مسرية شهر " (
  

م بــالرتكيز علــى كلمــتهم  املعهــودة : فالبــد أن جيــدوا منفــذاً يف ديــار اإلســالم لالســتفادة مــن خــريا
فرق تسد . فسيادة أعداء اإلسالم يف ديار اإلسالم و متكنهم من التصرف يف أمـورهم و اسـتثمار 
خريات بالدهم و التسلط عليهم فكرياً كل هذا ال يتم إال ببـث الفرقـة و إجيـاد مسـببات الشـحناء 

  ة و بذور الكراهية بني األفراد و اجلماعات .
  

ي يسرتق السمع فإذا وجد كلمة بـىن عليهـا كـذبات كثـرية إلفسـاد و أعداء اإلسالم كالشيطان الذ
  ذات البني و بلبلة األفكار .

  

                                                 
  متفق عليه . - ٤١



و استنتج هذا من بعض النصوص التاريخية و الوقائع الزمنية التي وقع نظري على جزء منها 
  تراءى أمامي أثناء البحث ما يلي عن الفرقة الوهابية التي بشمال أفريقيا : 

  
املعـرب الكبـري اجلـزء الثـاين : العصـر العباسـي للـدكتور السـيد عبـد العزيـز سـامل  جاء يف كتـاب ) ١

أن عبــد الــرمحن بــن رســتم الــذي أســس الدولــة الرســتمية يف مدينــة تــاهرت بــاملغرب . عنــدما أحــس 
هـ أوصى باألمر لسبعة من خرية رجال الدولة الرستمية و من بينهم ابنـه عبـد  ١٧١بدنوا أجله يف 
د بــن فنــديك و قــد بويــع عبــد الوهــاب ممــا ترتــب عليــه نشــوء خــالف بينــه و بــني ابــن الوهــاب و يزيــ

  فنديك .
الـــيت هـــي ديانـــة ابـــن رســـتم و مـــن معـــه حيـــث نقلهـــا مـــن املشـــرق إىل  –و قـــد انقســـمت اإلباضـــية 

إىل فرقتني : الوهابية نسبة إىل عبد الوهاب بـن عبـد الـرمحن ابـن رسـتم ، و النكاريـة ، و  -املغرب 
ت الطرفني معارك و مقاتل تنهزم فيها النكاريـة إىل أن قتـل زعيمهـا ابـن قنـديره و يف حالـة دارت بي

  ضعف من النكارية انضم إليهم الواصلية املعتزلة .
  

و قد عزم عبد الوهاب هذا على احلج يف آخر حياته إال أن أتباعـه نصـحوه بالبقـاء يف " نفوسـة " 
  خوفاً عليه من العباسيني .

لوهـاب هـذا الـذي يعتـرب مؤسـس للدولـة الرسـتمية ذات االتسـاع يف مشـال إفريقيـا عـام و تويف عبـد ا
  ) .٤٢هـ ( ٢١١

  
أمــا املؤلــف الفرنســي شــاريل أنــدري فقــد حتــدث يف كتابــه " تــاريخ أفريقيــا الشــمالية " تعريــب  ) ٢

لـة حممد مزايل ، و البشري بن سالمه عن مالـك اخلـوارج و مـن ضـمنها مملكـة تـاهرت الـيت هـي الدو 
ا و اتساعها و معاملها احلضارية و تسـميتها بالوهابيـة  الرستيمة و قد أفاض يف حديثه عن معتقدا

                                                 
النهضة العربية بيروت و فيه معلومات أشمل  طباعة دار ٥٥٧إلى ص  ٥٥١ص  ٢انظر هذا الكتاب ج  - ٤٢

  عن عبد الوهاب هذا ودولته .



ا ختالف أهـل  نسبة إىل عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم الذي خالف أهل ملته كما أبان بأ
  ) .٤٣السنة يف املعتقد (

مال اإلفريقي " من الفتح العـريب حـىت كما حتدث الفردبل يف كتابه " الفرق اإلسالمية يف الش  ) ٣
اليوم و قد ترجم هذا الكتاب عن الفرنسية عبد الرمحن بـدوي يف عـدة مواضـع و قـال بـأن اخلـوارج 
الوهبيني الذين مسوا نسـبة إىل عبـد اهللا وهـب الراسـيب الـذي قاتلـه اإلمـام علـي بـن أيب طالـب رضـي 

  اهللا عنه يف النهروان هم خوارج أباضية .
  

قســامهم أيضــاً حيــث قــال : أباضــية املغــرب يف تــاهرت مــنهم و هــم الــذين كانــت دولــتهم و عــن ان
  الرستمية و كانوا أشد الفرق تعصباً .

مث قـال عـن أتبـاع عبـد الوهـاب بـن رسـتم هــذا الـذي مسيـت فرقتـه بالوهابيـة نسـبة إليـه ملـا أحدثــه يف 
م أشــــد األباضــــية تقــــوى و كــــان وا يكرهــــون الشــــيعة قــــدر  املــــذهب مــــن تغــــريات و معتقــــدات : بــــأ

  ) .٤٤كراهيتهم ألهل السنة (
و الزركلي يف األعالم أخذ خالصة من عشرة كتب تعرضت لسـرية األباضـية و الدولـة الرسـتمية يف 
تيهرت باجلزائر و مما جاء يف كالمه عنه بأن عبد الوهاب هذا ثاين األئمة الرسـتميني مـن األباضـية 

حيــاة أبيــه و جعلهــا أبــوه شــورى فوليهــا بعــد وفاتــه بنحــو  فارســي األصــل كــان مرشــحاً لإلمامــة يف
هـ و اجتمع له من أمـر اإلباضـية و غـريهم مـامل جيتمـع مثلـه لـزعيم إباضـي قبلـه و   ١٧١شهر سنة 

كان فقيهاً عاملاً شجاعاً يباشر احلروب بنفسه و لـه مواقـف كثـرية مـذكورة و اسـتمر إىل أن تـوىف و 
  ) .٤٥هـ ( ١٩٠يرجح أن وفاته يف تاريخ وفاته خالف و الزركلي 

  

ومـــن هـــذه النبـــذة الصـــغرية نســـتدل علـــى أن هـــذه الفرقـــة قـــد رصـــد عنهـــا أشـــياء كثـــرية لـــيس مـــن 
  بل من أبناء البالد أيضاً منه جرى االطالع عليه و أكثره مل نطلع عليه. –الفرنسيني و حدهم 

  

                                                 
  ومواطن أخرى. ٠إلى ص  ٤٠راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب من ص  - ٤٣
  من هذا الكتاب. ١٥٢إلى ص  ١٤٠، ومن ص ١٥٠انظر ص  - ٤٤
  ده .و من هامشه يتضح مراجعة لمن يرغب اإلستزا ٤٣٣ – ٣٣٣ص  ٤راجع األعالم ج  - ٤٥



بــاب اجلــدل مــع علمــاء  ألن عبــد الوهــاب الرســتمي هــذا قــد جعــل مــن تــاهرت مركــزاً فكريــاً و فــتح
ايــة القــرن الثالــث اهلجــري باســم الدولــة الفاطميــة حيــث  الســنة مث الشــيعة الــيت قامــت دولــتهم يف 

  ) .٤٦هـ على الرستمية ( ٢٩٦قضى عبد اهللا الشيعي يف عام 
  

مما تتبلور عنه تفنيد معتقدات الرستميني اليت ختتلف مع ما يـراه أهـل السـنة و اجلماعـة و ثبتـت بـه 
  اديث الصحيحة .األح

  
و هذا احلوار هو الذي تفتق عنه جذور عميقة عند علماء و فقهاء املغـرب و حـول هـذه الفرقـة و 

ا .   معتقدا
  

و قــد اســتغل املســتعمرون و أصــحاب املصــاحل تلــك اجلــذور يف إذكــاء العــداوة بــني أبنــاء املســلمني 
ثالـب لـدعوة الشـيخ حممـد بـن عبـد فيما بعد فألبسـوا الثـوب القـدمي مبـا فيـه عيـوب و مـا عليـه مـن م

الوهاب رمحه اهللا و دعوته اإلصالحية السلفية كما ألبسـوا هـذا الثـوب لكـل دعـوة تـدعوا إىل نقـاوة 
ــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  اإلســالم و اإلقتــداء باملســرية األوىل يف تبليــغ ديــن اهللا احلــق منــذ قــام 

دعوة اجلديـدة الـيت جـاءت إلصـالح العقائـد وسلم و أصحابه من بعـده مسـتغلني احلـزازات ضـد الـ
و إعادة الناس إىل منزلة اإلسالم األوىل اليت سار عليها الصفوة األوىل من أمـة اإلسـالم مـدة ثالثـة 
ا لإلسالم حيث قوتلت يف وقـائع   قرون مل تعرف الدخائل و ال البدع اللهم إال فرقاً عرفت مبباعد

الــب رضــي اهللا عنــه الــذي جــرد ســيفه لقتــاهلم اتباعــاً ملــنهج كثــرية ابتــداء مــن اإلمــام علــي بــن أيب ط
  الرسالة احملمدية اليت حاد عنها أولئك الذين خرجوا عليه .

                                                 
  و فيه سمي عبد الوهاب عبد الوارث . ١٩٧ص  ١انظر البيان المغرب في أخبار األندلس و المعرب ج  - ٤٦



  -االستعمار . . و مواجهة الدعوة : 
  

كمــا هــي عــادة أعــداء اإلســالم ال يــدخلون يف املواجهــة مــع اإلســالم ملعــرفتهم بعــدم الصــمود ألن 
فئــات مــن املنتمــني لإلســالم ليجعلــوهم جســوراً يعــربون منهــا  حججهــم واهيــة و لكــنهم يســتغلون

م و يضـــعون باســـم الشـــبهات حيـــث أدرك الصـــليبيون و احلاقـــدون علـــى اإلســـالم مـــن واقـــع  ملـــآر
جمريات األمور يف األندلس و يف أرض الشام و يف حروب الدولة العثمانيـة مـع أوروبـا و غـري ذلـك 

مـــن الشـــوائب و احلـــريص أبنـــاؤه علـــى نشـــر ديـــن اهللا و  مـــن املواقـــف العديـــدة أن اإلســـالم الصـــايف
تــه ألنــه املنتصــر إذاً فالبــد  ختلـيص األمــم األخــرى ممــا خيالفــه هــو عـدوهم األول فــال يســتطيعون جما

  من تشويه صورته و تفرقة أبنائه و إثارة الفنت و القالقل يف بيئته .
  

عبـــد الوهـــاب الســـلفية يف أعظـــم مكـــان  فـــاإلجنليز مـــثًال ملســـوا آثـــار دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن أوًال :
يعتزون باستعماره و االستيالء على خرباته عندما تلقفها اهلنود على يد الداعيـة اإلسـالمي : أمحـد 
بن عرفان الشهري بأمحد باريلي ، و أتباعه و يف حركـات أخـرى مثـل " الفـراتفيني و تيتومـان " نـزار 

  ) .٤٧علي (
  

م و تلــك الــدعوات الــيت نــاوأت القاديان يــة الكــافرة الــيت أرادهــا اإلجنليــز واجهــة إســالمية حتقــق مــآر
  ينضوي حتتها من ال يعرف من اإلسالم إال امسه .

  
و يظهــر انزعــاج اإلجنليــز و حرصــهم علــى القضــاء علــى دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب الــيت 

كتــاب اهللا ، و متثــل يقظــة جديــدة يف الــدين اإلســالمي و دعــوة إىل فهمــه مــن مصــادر الصــافية :  
ــم بــذلوا جهــوداً و أمــواًال يف هــذا الســبيل و قــد أبانــت  ســنة رســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم، أ

                                                 
 ٦٣انظر انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية تأليف محمد كمال جمعة ص  - ٤٧
– ٨٧ .  



ومبعــوث احلكومــة الربيطانيــة يف اهلنــد الــذي  ٤٧رحلــة " ســادلري" الضــابط الربيطــاين و قائــد الفــوج 
لــيت هــدمها إبــراهيم قــام برحلــة شــاقة مــن اهلنــد إىل أن وصــل الريــاض ووقــف علــى أطــالل الدرعيــة ا

باشا بناء على ختطيط اشرتك يف اإلعداد له اإلجنليز ليطمـئن علـى تفتيـت احلكومـة اإلسـالمية الـيت 
حتركــت يف اجلزيــرة إليقــاظ املســلمني و القضــاء علــى قاعــدة الــدعوة الســلفية بنفســه ملــا أحدثتــه مــن 

يف رحلتــه هــذه ضــمن خــوف و قلــق بــداخل احلكومــة اإلجنليزيــة خوفــاً علــى مصــاحلها و قــد كــان 
قافلة كبرية أغلبها من األتراك أبانت هـذه الرحلـة جانبـاً مهمـاً يف التعـاطف و احلـرص علـى القضـاء 
علــى هــذه الــدعوة الــيت متثــل يقظــة إســالمية توحــد املســلمني كمــا أبانــت عــن حقــد اإلجنليــز علــى 

  قني و دسائسهم .اإلسالم ذلك احلقد املخطط له من التبشري الكنسي املوجه بأفكار املستشر 
  

) ، وبعد أن ارتاحت نفسه شـد ٤٨م ( ١٨١٩أغسطس من عام  ١٣فقد مر بالدرعية متشفياً يف 
الرحــال الحقــاً بــإبراهيم باشــا حــىت أدركــه يف آبــار علــي ، علــى مقربــة مــن املدينــة املنــورة ليقــدم لــه 

ـــدايا حكومـــة اهلنـــد الشـــرقية ( احلكومـــة الربيطا ـــذا النصـــر مقرونـــة  ) هـــذا مـــن ٤٩نيـــة ) (التهـــاين 
جانــب و مــن جانــب آخــر حــىت يطمــئن احلكومــة الربيطانيــة علــى نتــائج القضــاء علــى قــادة هــذه 

هـــ ألن آثارهــا قــد امتــدت ملــواطئ  ١٢٣٣الــدعوة و هــدم و تــدمري قاعــدة امللــك فيهــا و ذلــك عــام 
  أقدام اإلجنليز يف ديار اإلسالم يف كل مكان .

  

االرتياح للقضاء على دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب  و كان سادلري يكرر عبارات التشفي و
يف مثــل قولــه " مــع ســقوط الدرعيــة و خــروج عبــد اهللا عنهــا يبــدو أن جــذور الوهــابيني قــد انطفــأت 
م يداومون على الصالة املفروضة  م سنيون و أ فقد عرفت من كل البدو الذين قابلتهم يف جند أ

  ) .٥٠ظروف " (حىت يف السفر الطويل و حتت أقسى ال
  

                                                 
  . ٩٩ – ٩٦، و ص  ٨٧ – ٨٥مي ص راجع رحلته ترجمة أنس الرفاعي و تحقيق سعود بن غانم العج - ٤٨
  . ١٥٩ – ١٥٦، و ص  ١١٠ – ١٠٥نفس المصدر من ص  - ٤٩
  . ١٤٩نفس المصدر السابق ص  - ٥٠



مث مــــن بــــاب التفرقــــة أيضــــاً يف داخــــل البلــــد الواحــــد يقــــول " إن البــــدو مل يثبتــــوا علــــى الوهابيــــة إال 
  ) .٥١مرغمني و ذلك حني كانت الدعوة قوية و سهلت هلم سبل النهب " (

  

مــع أن الدولــة الســعودية منــذ أن قامــت علــى ركيــزة الــدعوة إىل اهللا مــع دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد 
هــ كانـت حتكـم شـرع اهللا و تقطـع يـد السـارق فأمنـت الطـرق ألن أول مـا  ١١٥٨اب يف عـام الوه

  حاربته النهب و االعتداء على الناس أو أخذ أمواهلم .
  

و هــذا و غــريه مــن كالمــه فيــه تنــاقض و تشــويه للحقيقــة و خــداع للنــاس مبــا يعطــي مــن معلومــات 
البحريــة يف اخللــيج و البحــر العــريب حــىت  ألســباب جــاءت يف كتابــه عنــدما حتــدث عــن قــوة القواســم

وصلوا إىل بومباي يف اهلند و هامجوا سفناً عديدة حلكومة اهلند الشرقية و سفناً حربية إجنليزية ، و 
م ألن مبـادئ الـدعوة السـلفية حتـض علـى مقاومـة  القواسم ممـن أيـد الـدعوة السـلفية فهـم يعاضـدو

م كفار ال حيق هلم    بسط النفوذ على ديار اإلسالم .السلطان األجنيب أل
  

و ألن والية الكافر ال جتوز على املسلم فاملسلمون جيـب أن يلـوا أمـورهم بأنفسـهم ليحكمـوا شـرع 
  اهللا يف بالدهم .

  

و قد حتدث سادلري يف كتابه هذا كثـرياً عـن هـذا املوضـوع الـذي أرق بريطانيـا فتحـدث مـع إبـراهيم 
بطلـــب التحـــالف ضـــد القواســـم و عـــن دور بريطانيـــا يف شـــرق باشـــا و محـــل كتابـــاً مـــن اإلجنليـــز لـــه 

اجلزيـــرة العربيـــة ملنـــاوأة كـــل مـــن يؤيـــد الـــدعوة الســـلفية الـــيت أيقظـــت مهـــة النـــاس و فتحـــت مغـــاليق 
  أفكارهم و حركتهم من سبات عميق .

  

  و قد ظهرت همومه و سمومه ضد اإلسالم و المسلمين في مواقف : 
عوة الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب كقولـه ك و قـد سـقط آخـر ) بث العداء بني أهل اليمن و د ١

و هــذا الــزعيم هــو حممــود يــن  –يعــين خليــل ياشــا  –زعــيم ميــين و هــايب خــالل إقامــة هــذا الباشــا 
حممـد ، و الــذي جــئ بـه مكــبًال بــاألغالل إىل حبـك و مــن هنــاك أرسـل بســفينة إىل مصــر ... إىل 

                                                 
  . ١٤٨، و ص  ١٥٣ – ١٥١انظر كتاب هذا ص  - ٥١



 حماولة للتفرقة بني أبناء األمة الواحـدة كمـا قـال ) و مثل هذا ما هو إال٥٢آخر حديثه عن اليمن (
عــن ُعَمــان و أبنــاء اجلزيــرة العربيــة كالمــاً يــدعوا للفرقــة بــني أبنــاء اجلزيــرة مجيعــاً يــربطهم اإلســالم و 

  ) .٥٣جيمع مشلهم مصدراً التشريع فيه كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم (
ضــــاري و احملافظــــة علــــى شــــعائر اإلســــالم بالتنــــاقض مــــع ) وصــــفه التســــاهل الــــديين بالتقــــدم احل ٢

م و ال  متطلبـــات الـــنفس يف مثـــل قولـــه : يصـــف بـــدو جنـــد : و هـــم حريصـــني جـــداً علـــى عبـــادا
ـــواع  ـــاً مـــن الصـــلوات املفروضـــة مهمـــا كـــان املســـري طـــويًال يف أســـفارهم و حتـــت أشـــق أن يهملـــون أي

هــؤالء البــدو مــع األتــراك الــذين يتســمون  احلرمــان و العــوز و يظهــر التنــاقض الغريــب عنــده مبقارنــة
م  بثقافة روحيـة أكثـر لكـنهم ال يسـمحون للـدين أو للصـلوات أن تتعـارض مـع راحـتهم و اطمئنـا

  ) .٥٤أبداً (
) حماولــة احلــط مــن قــدر أهــل املدينــة املنــورة ووصــفهم بنعــوت كثــرية كالشــحاذين و اجلشــع و أن  ٣

ــم يعيشــون علــى صــداقات احلجــاج إىل غــري  أن يكونــوا متغطرســني –اعتقــاداً  –مــن حقهــم  و أ
  ) .٥٥هذا مما ينبئ عن جذور صليبية . (

  ) لكن األغرب من ذلك أن يقول سادلري عن إبراهيم باشا : ٤
بأنــه تنــاول معــه الطعــام علــى الطريقــة اإلجنليزيــة و أنــه حتــدث معــه عــن رحلتــه و أعطــاه اهلــدايا  - أ

دينــة للســالم علــى الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم و قــدم لــه الربيطانيــة و اخلطابــات قبــل دخولــه امل
  ) .٥٦الشاي و الدخان و السعوط و الغاليني و فنجان القهوة يقدم يف صحن مرصع باألملاس (

أنه ليس إال ولد متبىن حملمد علي و عندما ترعرع أمضى سـنة كرهينـة يف اسـتنبول و يقـال أن  - ب
واج والديـه لكنـه كـان مفرطـاً يف إدمانـه علـى اخلمـر وجلفـاً إبراهيم باشا ولد بعد شهور قالئل من ز 

  ) .٥٧مع املستخدمني عنده (

                                                 
  . ١٠٨انظر كتاب هذا ص  - ٥٢
  . ١٤٩انظر رحلته هذه : رحلة عبر الجزيرة العربية ص  - ٥٣
  . ١١٨ – ١١٦انظر رحلته هذه ص  - ٥٤
  . ١١٠، ص  ١٠٩، ص  ١٠٦، ص  ١٠٥انظر رحلته هذه ص  - ٥٥
  ١٤٣إلى ص  ١٣٧و انظر بالتفصيل من ص  ١٣٧نفس المصدر ص  - ٥٦



و يف موطن آخر يقول : وكان يشرف على خدمة بعـض املماليـك فقـط ولـدى دخولـه أرض  - ت
( حممـد ) املقدسـة صـمم سـعادته علـى اعتـزال اللهـو و املسـكرات فأهـدر كـل مـا كـان خمتزنـاً عنــده 

  ) .٥٨من القاهرة و كان ذلك قبل انطالقه حنو املدينة (منها مما أتى به 
  

و الفرنســيون أيضــاً هلــم دور فقــد أحســوا باهتمــام الشــمال اإلفريقــي بــدعوة الشــيخ حممــد بــن  ثانيــاً:
  عبد الوهاب و حرصهم عليها يف مثل : 

  

ــ ١ ــا حيــث قــام مبحارب ة ) اهتمــام ســيدي حممــد بــن عبــد اهللا العلــوي ، ســلطان املغــرب األقصــى 
البدع و االحنراف كما كان حيارب تشعب الطرق الصـوفية و يـدعوا إىل العـودة إىل االجتهـاد و إىل 

) إىل جانب حرصه الشديد و حرص الدولة العلوية منذ أن قامت على حماربـة النصـارى ٥٩السنة (
  ويف تعاطفهم مع الدعوة السلفية قوة متتد إىل نفوذ الفرنسيني .

ه املــؤرخ الفرنســي شــاريل جوليــان بقولــه : وكــان ســيدي حممــد و هــو هــذا الســلطان هــو الــذي وصــف
التقي الورع على علم بواسطة احلجـيج بانتشـار احلركـة الوهابيـة يف اجلزيـرة العربيـة و تأييـد عائلـة آل 
ـا و كـان يـؤثر عنـه قولـه " أنـا مـالكي املـذهب وهـايب العقيـدة و قـد  سعود هلـا و قـد أعجـب بعبارا

دينية إىل اإلذن بإتالف الكتـب املتسـاهلة يف الـدين و احملللـة ملـذهب األشـعرية ذهبت به محاسته ال
دمي بعض الزوايا (   ) .٦٠و 

  

هـــ حــج مجاعــة مــن املغاربــة صــحبة املــوىل إبــراهيم بــن الســلطان املــوىل  ١٢٢٦) كمــا أنــه يف عــام  ٢
ألقصــى : ســليمان ســلطان املغــرب و نقــل عــنهم صــاحب كتــاب االستقصــاء ألخبــار دول املغــرب ا

م ما رأوا من ابن سـعود مـا خيـالف مـا عرفـوه مـن ظـاهرة الشـريعة و إمنـا شـاهدوا منـه ومـن أتباعـه  أ

                                                                                                                                                                  
  . ١٤٣إلى ص  ١٣٧و انظر بالتفصيل من ص  ١٣٧نفس المصدر ص  - ٥٧
لدارة تأليف محمد جمعه كمال نشرته ا ٢٣٥انظر كتاب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص  - ٥٨
.  

  . ١٥٠نفس المصدر السابق ص  - ٥٩
  . ٣١١ص  ٢انظر كتابه : تاريخ أفريقيا الشمالية ج  - ٦٠



ــي عــن املنكــر و تنقيــة  مآبــه االســتقامة و القيــام بشــعائر اإلســالم مــن صــالة و طهــارة و صــيام و 
  ) .٦١احلرمني من اآلثام (

  
ا اإلمام سعود بن عبد العزيز ألهل ٣ تونس يشـرح فيهـا حقيقـة التوحيـد و أصـول  ) رسالة بعث 

الدين و هي رسالة طويلـة تقـع يف ثـالث صـفحات مطبوعـة كمـا جـاءت يف صـحيفة أملانيـة ضـمن 
مقال طويل باللغة األملانية ألحد املستشرقني عن الوهابيـة يف املغـرب أمـا الرسـالة فقـد كتبـت باللغـة 

  ) .٦٢العربية (
  
هـــ كــان معاصــراً  ١٢٢٦بــد اهللا الــذي بويــع يف فــاس عــام ) و الســلطان ســليمان بــن حممــد بــن ع ٤

هــ ،  ١٢١٧لإلمام عبد اهللا ابن سعود ووالده اإلمـام سـعود بـن عبـد العزيـز الـذي دخـل مكـة عـام 
م أراد أن يتحقق من ابن سعود و مـا يـدعوا إليـه فأرسـل ابنـه املـوىل إبـراهيم يف  ١٨٠٢املوافق لعام 

و معه جواب من والـده فوصـلوا إىل احلجـاز و قضـوا املناسـك و مجاعة من علماء املغرب و أعيانه 
زاروا الروضة الشريفة كل هذا على أملن و األمـان و الـرب و اإلحسـان و يقـول يف هـذا الشـيخ أمحـد 

ـــاريخ املغـــرب األقصـــى مـــن ص  :  ١٢٣إىل ص  ١١٩الناصـــري صـــاحب كتـــاب االستقصـــاء يف ت
ـم مـا رأوا مـن ذلـك السـلطان  حدثنا مجاعـة وافـرة مـن حـج املـوىل إبـراهيم يف يعـين  –تلـك السـنة أ

مـــا خيــــالف مـــا عرفــــوه مـــن ظــــاهر الشـــريعة و إمنــــا شـــاهدوا منــــه و مـــن أتباعــــه غايــــة  –ابـــن ســــعود 
ــي عــن املنكــر احلــرام و تنقيــة  االســتقامة و القيــام بشــعائر اإلســالم مــن صــالة وطهــارة و صــيام و 

كانـــت تفعـــل بـــع مـــن غـــري نكـــري و أنـــه ملـــا اجتمـــع   احلـــرمني الشـــريفني مـــن القـــاذورات و اآلثـــام الـــيت
بالشــريف املــوىل إبــراهيم أظهــر لــه التعظــيم الواجــب آل البيــت الكــرمي و جلــس معــه كجلــوس أحــد 
أصــحابه و حاشـــيته و كــان الـــذي تـــوىل الكــالم معـــه الفقيــه القاضـــي أبـــو إســحاق إبـــراهيم الزرعـــي 

                                                 
  هـ . ١٢٢٦انظر هذا الكتاب التاريخي في أحداث عام  - ٦١
و هي دورية ألمانية كما علق على الرسالة الكاتب بتشويه  ISLAMIGAانظر صحيفة اسالميكا  - ٦٢

العدد األول المجلد السابع عام  –لة و هذا غير مستغرب من المستشرقين الدعوة بخالف ما جاء في الرسا
  و ما بعدها . ٧٢م ص  ١٩٣٥



أننـا خمـالفون للسـنة احملمديـة فـأي شـئ  فكان من مجلـة مـا قـال ابـن سـعود هلـم : إن النـاس يزعمـون
رأيتمونا خالفنا من السـنة و أي شـئ مسعتمـوه عنـا قبـل اجتمـاعكم بنـا ؟ فقـال لـه القاضـي : بلغنـا 
أنكم تقولون باالستواء الذايت املستلزم جلسـمية املسـتوى . فقـال لـه : معـاذ اهللا إمنـا نقـول كمـا قـال 

ول و السـؤال عنـه بدعـة و اإلميـان بـه واجـب فهـل يف اإلمام مالك : االستواء معلوم و الكيف جمه
  هذا خمالفة ؟ قالوا : ال و مبثل هذا نقول أيضاً .

مث قــال لــه القاضــي : و بلغنــا عــنكم أنكــم تقولــون بعــدم حيــاة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم و حيــاة 
 عليـه وسـلم إخوانه من األنبياء علـيهم الصـالة و السـالم يف قبـورهم فلمـا مسـع ذكـر النـيب صـلى اهللا

ارتعد و رفع صوته بالصالة عليه . وقال : معاذ اهللا إمنـا نقـول : إنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم حـي يف 
  قربه و كذا غريه من األنبياء حياة فوق حياة الشهداء .

اية ذلك احلديث قال املؤلف : و أقول إن السلطان املوىل سليمان رمحه اهللا كان يرى شيئاً  و يف 
له كتب رسالته املشهورة اليت تكلم فيها عن حال متفقرة الوقت و حذر فيهـا رضـي من ذلك و جل

اهللا عنه من اخلروج عن السنة و التغايل يف البدعة و بني فيها آداب زيارة األولياء و حذر من غلو 
  ) .٦٣العوام يف ذلك و أغلظ فيها مبالغة يف النصح للمسلمني جزاه اهللا خرياً (

  

مــد كمــال مجعــه عــن دائــرة املعــارف اإلســالمية بــأن املــوىل ســليمان قــد تــأثر بعــد و ينقــل األســتاذ حم
ـــا الســـيخ حممـــد بـــن عبـــد  ١٨١٠عـــام  م بالوهابيـــة أو علـــى األصـــح بالـــدعوة الســـلفية الـــيت قـــام 

الوهــاب رمحــه اهللا ممــا جعلــه يتخــذ موقفــاً صــارماً ضــد املربوطيــة و هــو اللقــب الــذي كــان يطلــق يف 
  ) .٦٤ (املغرب على الصوفيني

  

                                                 
، و انظر  ٢٣٧ – ٢٣٥انظر انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد كمال جمعه ص  - ٦٣

  . ١٢٢/  ١٢٠ص  ٨االستقصاء للناصري أيضاً ج 
  . ٢٣٧نفس المصدر ص  - ٦٤



هـ جبامعة الرياض بـأن  ١٣٩٩) كما ينقل عن الدكتور عباس اجلراري يف حماصرة ألقاها يف عام  ٥
هــذا التيــار الســلفي يف املغــرب قــد ظهــر مــرة أخــرى يف بدايــة القــرن الرابــع عشــر اهلجــري حــني وجــه 

  ) .٦٥هـ رسالة إىل الشعب املغريب ( ١٣٠٠السلطان احلسن األول سنة 
  

أمحــد بــن حجــر عــن احلركــة السنوســية الــيت أسســها حممــد بــن علــي السنوســي يف  ) و قــد حتــث ٦
ا عنـدما كـان يطلـب العلـم يف مكـة وقـت اسـتيالء آل سـعود عليهـا و قـد ابتـدأ  اجلزائر و أنه تأثر 
حركتــه اإلصــالحية يف اجلزائــر علــى ضــوء تعــاليم اإلصــالح الــديين اإلســالمي الــذي أضــرم نارهــا يف 

  ) .٦٦مد بن عبد الوهاب (اجلزيرة العربية حم
  

هــــ املســـمى  ١٢٣٧يلمـــس مـــن يقـــرأ تـــاريخ عبـــد الـــرمحن اجلـــربيت املتـــوىف عـــام  ثالثـــاً و فـــي مصـــر :
عجائب اآلثـار يف الـرتاجم و األخبـار يف مثـل قولـه : و لغـط النـاس يف خـرب الوهـايب و اختلفـوا فيـه 

مث أورد رسـالة مـن رسـائل  فمنهم من جيعله خارجياً و مـنهم مـن يقـول خبـالف ذلـك خللـو عرضـه .
اإلمام سعود الـيت أرسـل لشـيخ الركـب املغـريب تتضـمن دعوتـه و عقيدتـه و قـد بـني يف تلـك الرسـالة 

و  –أي للمقبـورين  –أمور الدين جمملة و عرض لبيان الشـفاعة و فتنـة و تعظـيم القبـور و النـذور 
أعقـب ذلـك بقولـه : و علـى هـذا  األمر باملعروف و النهي عن املنكر و اختـاذ الوسـائط عنـد اهللا و

أقول إن كان كذلك فهذا مـا نـدين هللا بـه حنـن أيضـاً و هـو خالصـة لبـاب التوحيـد و مـا علينـا مـن 
املــارقني و املتعصــبني وقــد بســط الكــالم يف ذلــك ابــن القــيم يف كتابــه " إغاثــة اللهفــان " و احلــافظ 

كلهــا   –الكــربى " و ذكــر كتبــاً أخــرى  املقريــزي يف " جتريــد التوحيــد " و اإلمــام اليوســي يف " شــرح
  ) . ٦٧تدافع عن حقيقة التوحيد الصايف النقي الذي صلب دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب (

  

                                                 
و فيه تفصيل أكثر و االستقصاء ألخبار المغرب األقصى ص  ٢٣٨ – ٢٣٧لسابق ص انظر المصدر ا - ٦٥

  . ٨ج  ١٢٣ – ١١٩
  . ١٠٧ – ١٠٦انظر كتاب محمد بن عبد الوهاب ص  - ٦٦
 ١٢١٨آخر حوادث صفر سنة  ٢٨٢ – ٢٦٩ص  ٣انظر كتابه عجائب اآلثار في التراجم و األخبار ج  - ٦٧

  هـ .



و مـــن جانـــب آخـــر ذكـــر اجلـــربيت مطـــامع اإلجنليـــز يف الشـــمال اإلفريقـــي املســـلم عنـــدما ذكـــر قصـــة 
راكب اإلفرنج و يغنمون مـنهم مغـامن اإلجنليز مع أهل اجلزائر ألن هلم صولة و استعداداً و يغزون م

و يأخـــذون مـــنهم أســـرى و حتـــت أيـــديهم أســـرى كثـــري مـــن اإلجنليـــز و غـــريهم فقـــد جـــاء اإلجنليـــز 
مبراكبهم و معهم مرسوم من السلطان العثماين ليفتدوا أسراهم مبال فأعطاهم أهـل اجلزائـر مـا يزيـد 

رنســياً و رجعــوا مــن حيــث أتــوا إال عــن األلــف أســري و دفعــوا عــن كــل أســري مائــة و مخســني ريــاًال ف
م بعد مدة رجعوا و بأيديهم مرسوم آخر يطلبـون بـاقي األسـرى فـامتنع حـاكم اجلزائـر مـن ذلـك  أ
و تـــرددوا يف املخاطبـــات و يف هـــذه األثنـــاء وصـــلت مراكـــب فأثـــاروا احلـــرب و الضـــرب بطـــرائقهم 

والي ســليمان أهــل اجلزائــر و املســتحدثة فــأحرقوا مراكــب أهــل اجلزائــر و قــد أمــد ســلطان املغــرب مــ
  ) . ٦٨بعث هلم مراكب عوضاً عن الذي تلف (

  
هــ  ١٢٠٢اإليطاليون : أقلقهـم مـا قـام بـه حممـد بـن علـي السنوسـي املولـود يف اجلزائـر عـام  رابعاً :

مـــن دعـــوة إصـــالحية يف ليبيـــا إلعـــادة اإلســـالم إىل صـــفائه ووضـــعه الصـــحيح يف النفـــوس تطبيقـــاً و 
اإليطــاليني الوافــدين الــذين ال يهمهــم إال اســتغالل خــريات الــبالد و التفريــق  عمــًال و الوقــوف ضــد

  ) . ٦٩بني املسلمني (
  

م مـن اجلزيـرة العربيـة  ـا و امتـدادها إىل القـرن اإلفريقـي لقـر كما أقلقهم تأثر احلجاج الصـوماليون 
ا حيث نقلوا آثارها لبالدهم فقام فيهم مصلحون جم   ددون .و تأثر احلجاج املغاربة 

  

واهلولنديون حركهم ما ملسوه من اهتمام جديـد مـن املسـلمني الـذين اسـتولوا علـى ديـارهم  خامساً:
و يظهــر ذلــك واضــحاً بــاحلرص علــى الــوالء لعقيــدة اإلســالم يف جزيــرة ســومطرة و جــاوة و ســولو 

إلســالمي و بإندونيســيا ممــا وفــد لتلــك الــديار مــع احلجــاج املتــأثرين مبــا جيــب أن ينقــى بــه اجملتمــع ا
تصفى من شوائبه شعائر اإلسالم بعد أن درس هؤالء احلجاج دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
ـــا بعـــد أن اطمـــأنوا علـــى ســـالمة منهجهـــا يف إصـــالح العقيـــدة  اإلصـــالحية التجديديـــة و اهتمـــوا 

                                                 
  و فيه تفصيل أكثر مما أوردنا . ٢٧٧ – ٢٧٦ص  ٤ج انظر عجائب اآلثار للجبرتي  - ٦٨
  . ٢٢٠ص  ٢انظر تاريخ أفريقيا الشمالية ج  - ٦٩



صـفاء املستمد من كتاب اهللا عز وجـل وسـنة رسـوله الكـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم ، و ملـا فيهـا مـن 
ا مل تأت ملآرب ذاتية .   الدعوة و سالمة االجتاه و البعد عن اهلوى و أ

  

  فلذا نقلوا بقناعة لبالدهم حيث قامت دعوات متعددة مثل : 
اجلمعية احملمدية يف جاكرتا اليت بدأت الدعوة بنبذ الشوائب و اخلرافات الـيت أدخلـت علـى تعـاليم 

املســـتعمرين يف تبـــين فئـــات إســـالمية أو حمســـوبة علـــى  اإلســـالم ممـــا وقـــف حـــائًال دون اتســـاع دعـــوة
اإلسالم تشجع اخلرافة و متي البدع يف اجملتمع اإلسالمي مما يستفيد منه املسـتعمر بتغذيـة الطائفيـة 

  و تذكية الفنت على مبدأ االستعمار : فرق تسد .
  

ة ضد اهلولنـديني هـ عندما قامت حرك ١٢١٨م املوافق لعام  ١٨٠٣و لقد بدأ هذا التأثر من عام 
عامــاً تغلبــت فيهــا قــوى االســتعمار علــى الســلفيني املوحــدين املتــأثرين بــدعوة الشــيخ  ١٦اســتمرت 

  ) . ٧٠حممد بن عبد الوهاب (
  

ـا ملـا  هذا إىل جانب دول إسالمية عديـدة انتقلـت إلـيهم آثـار الـدعوة مـع احلجـاج الـذين أعجبـوا 
لــت عليــه و ختلــيص الــبالد مــن املســتعمر اجلــامث فيهــا مــن ختلــيص اإلســالم مــن الشــوائب الــيت أدخ

عليها و احلريص على إفساد عقيـدة أهلهـا مبـا يشـيعه مـن أعمـال و مـا يتيحـه مـن فـرص للفسـاد و 
اإلفساد و ملا يدعوا إليه املبشرون من رغبة يف حتويل املسلمني إىل النصـرانية و مـا يبثـه امللحـدون و 

ســلمني عــن ديــنهم و حماولــة إلبعــادهم عــن صــفائه و أصــحاب النزعــات األخــرى مــن دعــوة لــرتد امل
  نقاوته اليت ختاطب العقول املستنرية .

  

لذا كثرت األصوات املسـتجيبة يف كـل مكـان كالسـودان و مصـر و الشـام و الـيمن و أفغانسـتان و 
 جزر اهلند الشرقية و نيجرييا و بالد اهلوسا و برنو و بالد التكرور و غريهـا ممـا ذكـره كـل مـن درس
م و أوجــدت  ــا أيقظــت اهلمــم و حركــت النــاس مــن ســبا حيــاة الشــيخ و أثرهــا يف بــالد الشــام أل
يقظــة فكريــة و رغبــة واســعة يف إصــالح اجملتمــع اإلســالمي بالــدين الســليم كمــا قــال بــذلك اإلمــام 
 مالك رمحه اهللا مما زلزل أقـدام املسـتعمرين و حـرك مشـاعرهم ضـد هـذه الـدعوة و املعتنقـني ملبادئهـا

.  
                                                 

  . ١٠٦انظر كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألحمد بن حجر ص  - ٧٠



  -الدولة العثمانية .... و الدعوة : 
  

إن تــأثر بعــض األوروبيــني و بعــض األتــراك و مجاعــات مــن األفارقــة إىل جانــب اهتمــام جمموعــة مــن 
املفكرين املسلمني بدعوة الشيخ يف بالد الشام و املغرب و حىت داخل تركيا و غريها كل هذا أثار 

صـب الـذين موهـوا احلقيقـة علـى العثمـانيني و اغتنمـوا حفيظة الباب العايل و أربـاب املصـاحل و املنا
بعض التصرفات من األعراب يف احلج فلبسوا الشبه للتنفـري ضـد هـذه الـدعوة إلثـارة احلفـائظ علـى 

ا و اختالق أشياء مل يكن هلا أساس من الصحة .   من قام 
  

ص مـن بعـض و في رسائل الشيخ محمد و إجابات تالميذه نبين الجوانب اإليجابيـة و الحـر 
  المسلمين استجالء حقيقة الدعوة من الشيخ نفسه بإرسال رسائل له أجاب عليها مثل :

  

  رسالة الشيخ حممد رمحه اهللا إىل الشيخ فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام اليت جاء فيها : -١
ك فالسبب يف املكاتبة أن راشد ابن عربان ذكر لنـا عنـك كالمـاً حسـناً سـر اخلـاطر وذكـر عنـك أنـ

طالـــب مـــين املكاتبـــة بســـبب مـــا جييـــك عنـــا مـــن كـــالم العـــدوان مـــن الكـــذب و البهتـــان و هـــذا هـــو 
الواجــب مــن مثلــك أنــه ال يقبــل كالمــاً إال إذا حتققــه مث بــدأ يشــرح لــه مــا قيــل و يوضــح احلقيقــة يف 

  ) . ٧١ذلك وفق شرع اهللا وهدى رسوله الكرمي تفنيداً و شرحاً (
  

   إىل عبد الرمحن السويدي عالم من أهل العراق جاء فيها : رسالة الشيخ حممد رمحه اهللا -٢
فقد وصل كتابك و سر اخلاطر جعلك اهللا من أئمة املتقني و من الدعاة إىل دين سيد املرسلني و 
أخربك أين و هللا احلمد متبع و لست مبتدع عقيديت و ديـين الـذي أديـن هللا بـه مـذهب أهـل السـنة 

ســلمني مثــل األئمــة األربعــة و أتبــاعهم إىل يــوم القيامــة لكــين بينــت و اجلماعــة الــذي عليــه أئمــة امل
يــتهم عــن دعــوة األحيــاء و األمــوات مــن الصــاحلني و غــريهم و عــن  للنــاس إخــالص الــدين هللا و 

                                                 
انظر الرسالة كاملة في الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشر جامعة اإلمام محمد  - ٧١

  . ٣٣ص  – ٣٢سالمية الطبعة األولى ص بن سعود اإل



اشرتاكهم فيما يعبد اهللا من الذبح و النذور و التوكل و السجود وغري ذلـك ممـا هـو حـق هللا الـذي 
نـيب مرسـل و هـو الـذي دعـت إليـه الرسـل مـن أوهلـم إىل آخـرهم و  ال يشرك فيـه ملـك مقـرب و ال

  ) . ٧٢هو الذي عليه أهل السنة و اجلماعة (
  

رسالة الشيخ حممد ين عبد الوهاب اليت بعث إىل العلماء األعالم يف بلد اهللا احلـرام و يوضـح  -٣
  هلم عن املعامل املهمة يف دعوته و مما جاء فيها قوله : 

تنــة مــا بلغكــم و بلــغ غــريكم و ســببه هــدم بنيــان يف أرضــنا علــى قبــور الصــاحلني جــرى علينــا مــن الف
ينـاهم عـن دعـواهم و أمرنـاهم  فلما كرب هذا على العامة لظنهم أنه تنقـيص للصـاحلني و مـع هـذا 
بإخالص الدعاء هللا فلما أظهرنـا هـذه املسـألة مـع مـا ذكرنـا مـن هـدم البنيـان علـى القبـور كـرب علـى 

عاضــدهم بعــض مــن يــدعي العلــم ألســباب أخــرى ال ختفــى علــى مــثلكم أعظمهــا  العامــة جــداً و
اتباع هوى العوام مع أسباب أخرى فأشاعوا عنا أنا نسب الصاحلني و أنا على غـري جـادة العلمـاء 
و رفعوا األمر إىل املشرق و املغرب و ذكروا عنا أشياء يستحي العاقل مـن ذكرهـا و أنـا أخـربكم مبـا 

ــــه خــــرباً  ــــاس حنــــن علي ــــه الكــــذب علــــى أن ال أســــتطيع أن أكــــذب بســــبب أن مــــثلكم ال يــــروج علي
متظــاهرين مبـــذهبهم عنــد اخلـــاص و العــام فـــنحن و هللا احلمــد متبعـــون غــري مبتـــدعني علــى مـــذهب 
اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل و حـــىت مـــن البهتـــان الـــذي أشـــاع األعـــداء أين أدعـــي االجتهـــاد و ال أتبـــع 

علــى القبــور و األمــر بــرتك دعــوة الصــاحلني ملــا أظهرنــاه خيــالف األئمــة فــإن بــان لكــم أن هــدم البنــاء 
  مذهب سلف األمة .

إىل أن قال : و أنا أشهد اهللا و مالئكته و أشهدكم على دين اهللا ورسولكم أين متبع ألهـل العلـم 
و ما غاب عين من احلق و أخطأت فيه فبينـوا يل و أنـا أشـهد اهللا أين أقبـل علـى الـرأس و العـني و 

  ) . ٧٣إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ( الرجوع
  

  و رسالته أيضاً إىل عامل من أهل املدينة و فيها يقول : -٤
                                                 

 – ٣٦انظر الرسالة كاملة في الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد نشر جامعة اإلمام بالرياض ص  - ٧٢
  . ٥٦ – ٥٤ص  ١و انظر الدرر السنية ج  ٣٨
  . ٤٢ – ٤٠انظر المرجع السابق ص  - ٧٣



اخلط وصل أوصلك اهللا إىل رضوانه و سر اخلاطر حيث أخرب بطيبكم فـإن سـألت عنـا فاحلمـد هللا 
س فمـا الذي حبمـده تـتم الصـاحلات و إن سـألت عـن سـبب االخـتالف الـذي هـو بيننـا و بـني النـا

اختلفنـا يف شـئ مـن شـرائع اإلســالم مـن صـالة وزكـاة وصـوم و حــج و غـري ذلـك و ال يف شـئ مــن 
  ) . ٧٤احملرمات الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين (

  

ــا يف العــامل اإلســالمي نتيجــة  و غــري ذلــك مــن الرســائل حيــث ختوفــت منهــا الدولــة العثمانيــة بقيادا
ن من اجل مصاحلهم من جهة و من أجـل ضـرب املسـلمني بعضـهم اجلهل و تعاونوا مع املستعمري

بــبعض لتحقيـــق املـــآرب بإضــعاف قـــوة املســـلمني و القضــاء علـــى دعـــوة اإلصــالح الـــيت تؤلـــف بـــني 
صــلى اهللا القلــوب و جتمــع الشــمل و تقضــي علــى أســباب الفرقــة بإتبــاع مــا جــاء بــه الرســول حممــد 

ه القيـادات مبـا تـنص عليـه تعـاليم اإلسـالم و من عند ربـه و مـا ذلـك إال مـن جهـل هـذ عليه وسلم
خـــوفهم علـــى مراكـــزهم و مصـــاحلهم الـــيت قـــدموها علـــى حكـــم اهللا و أوامـــر رســـوله صـــلى اهللا عليـــه 

  وسلم بإتباع األهواء و الرغبات .
  

و بــذلك خيــرج العــدو املســتعمر هــو الكاســب مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــألن املســلم ال يقبــل 
يف دينه أن يتدخل فيما يتعلق بعقدته و إال انكشـفت النوايـا و عـادت  ذلك املستعمر املخالف له

  احلروب الصليبية من جديد .
  

و لذا فإن هؤالء الغربيني و ال يستبعد أن يكون مـن بيـنهم يهـود يهمهـم ضـرب اإلسـالم كمـا هـي 
م و أعماهلم منذ حل رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يف املدينـة مهـاجراً و الـدارس يلمـس  خمططا

مثل هذا الشعور لدى عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني يف املدينة و عبد اهللا ابـن سـبأ اليهـودي الـذي 
دخل اإلسالم ليفسده من داخله و ليشك ضعاف الفهم لإلسالم يف مكانته فكان أول من انشـأ 

  فرقة فيه عرفت باسم السبأية .
  

تشــويه صــورة اإلســالم يف العصــر احلــديث كمــا نلمــس هــذا يف دراســات املستشــرقني الــذين حــاولوا 
  للتنفري منه و الدرس يف فكره و تأرخيه و غالبيتهم من اليهود .

  

                                                 
  د أهل السنة و الجماعة .و فيها شرح كامل لمعتق ٤٩ – ٤٤انظر المرجع السابق ص  - ٧٤



فقـــد بـــدأ هـــؤالء مجيعـــاً يقبلـــون صـــفحات التـــاريخ و ينبشـــون املاضـــي علهـــم جيـــدون أشـــياء ترضـــى 
أصحاب األهواء مـن أدعيـاء العلـم الـذين نصـبهم املسـتعمر يف مقامـات إسـالمية يسـترت خلفهـم و 
يزينون له ما يريد و أصحاب املصاحل الذين باعوا أخراهم بعرض من الـدنيا فهـؤالء مجيعـاً ينشـدون 

  و يريدون حتقيق غاية . غرضاً 
  

فــــأومهوا العامــــة و أنصــــاف املتعلمــــني الــــذين ال يقــــرؤون و ال يتعمقــــون و هــــم الغالبيــــة العظمــــى يف 
اجملتمع اإلسالمي ذلك الوقـت بـأن هـذه الـدعوة اجلديـدة الـيت حتركـت يف اجلزيـرة العربيـة مـا هـي إال 

األباضـية الـيت ختـالفكم معاشـر املسـلمني امتداد لتلك السابقة اليت كانت يف املغرب : فرقة اخلوارج 
  يف املذهب و املعتقد .

  

و لكــي تنطلــي احلجــة و ميــر التمويــه لفقــوا أقاويــل علــى الشــيخ حممــد و اتباعــه و أوضــح رمحــه اهللا  
ا يف رسائله العديدة و عرف هذا علماء املغرب يف حوارهم عام  هـ عندما حج املوىل  ١٢٢٦كذ

طان املـوىل سـليمان رمحـه اهللا و معـه جمموعـة كبـرية مـن علمـاء املغـرب أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن السـل
حلوار اإلمام سعود بن عبد العزيز و مناقشته فيما نسب إلـيهم و كـان هـذا بعـد وفـاة الشـيخ حممـد 

  بن عبد الوهاب رمحه اهللا بزمن .
  

مـن كـل نسـب  و قد سجلت تواريخ املغرب عن هذه احلادثة ما يثبت الـرباءة هلـذه الـدعوة السـلفية
ا(   )  ٧٥إليها و قناعة علماء املغرب من سالمتها و صدقها حىت أن اإلمام إبراهيم هذا اقتنع 

  

صدى يف نفوس راغـيب الزعامـة و التسـلط  –أعين القدح يف هذه الدعوة  –و قد وجد هذا القول 
  باسم العلم و املعرفة و لدى أصحاب األهواء و املصاحل الظاهرة أيضاً .

  

والــد الشــيخ حممــد و هــي  –جانــب و مــن جانــب آخــر انطلــت النســبة إىل عبــد الوهــاب هــذا مــن 
ــم لــو نســبوها للشــيخ حممــد لصــارت  نســبة غــري صــحيحة ألنــه مل يكــن هــو صــاحب الــدعوة و أل
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 ٦٨ص  ١٠للناصري و اإلعالم بمن حل مراكش و اغمات من األعالم ج  ١٢٥ – ١٢٠ص  ٨األقصى ج 
– ٧٣ .  



حممدية و ال يتحقق هلم ما أرادوا ألن الدين اإلسالمي كله يسمي الرسالة احملمديـة نسـبة إىل النـيب 
  ه وسلم الذي بلغها عن ربه .حممد صلى اهللا علي

  

و العامــة ال تفــرق بــني هــذا وذاك و لــذا حرصــوا أن يكــون لالســم املــراد إطالقــه صــدى يف نفــوس 
ا على أنصاف املتعلمني . م يف التمويه و التلبيس و خلفية ميوه    اجلماهري الذين هم قاعد

  

ا حملمد على مبصـر و يف  ظهر مثل هذا القول يف تقارير و خطابات إبراهيم باشا اليت كان  يبعث 
كتابــات لــبعض العثمــانيني حيــث بــدأ إطــالق األلقــاب التاليــة : الوهابيــة ، اخلــوارج ، املــارقني مــن 

  ) على دعوة الشيخ حممد و الدولة السعودية من ذلك التاريخ .٧٦الدين (
  

مـــر و النـــاس هـــؤالء يف مظهـــر عـــام اتفقـــوا مجيعـــاً يف اجتـــاه واحـــد للتلبـــيس علـــى النـــاس يف هـــذا األ
بطبيعتهم يتخوفون من كل جديد و يستنكرون ما جاء ملخالفة ما ساروا عليـه . و خـري شـاهد يف 
هذا ما جنده موضحاً يف القـرآن الكـرمي و السـرية النبويـة العطـرة مـن أمـور كثـرية يف موقـف املعانـدين 

  اً .لإلسالم عندما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم من عند ربه داعياً ومنقذ
  

كمـــا نلمـــس شـــاهداً حيـــاً يف عصـــرنا احلاضـــر عنـــدما بـــدأ الشـــباب اإلســـالمي يهـــتم بدينـــه و يرجـــع 
لتعــاليم ربــه فيمــا أطلــق عليــه : الصــحوة اإلســالمية فقــد بــدأت صــحف الغــرب و الشــرق ووســائل 
إعالمه و جهود مفكريه تشوه الصورة و تنفر من االجتاه و تصـف هـذا التحـول اإلسـالمي بنعـوت 

  لكي يوجد حجاب مينع املسرية و يقضي على احلماسة . متعددة
  

و العامـــة يف كـــل عصـــر و مكـــان وهـــم اجلـــم الغفـــري يلجـــأون يف مثـــل هـــذا األمـــر إىل مصـــدر القـــوة 
لتوضيح هلم األمر و جتلـي احلقيقـة لكـن هـذا املصـدر يف ذلـك الوقـت مـن علمـاء و أربـاب مصـاحل 

                                                 
 – ٣٥٣لألتراك فيها عن القيام بحرب ابن سعود ص راجع مثل هذه الوثائق : رسالة محمد على يعتذر  - ٧٦

و أمر تعيين يوسف ضبا باشا قائدًا  ٣٧٠ – ٣٦٢و رسالة يوسف كبخ الخاصة بحرب آل سعود ص  ٣٥٥
. و رسالة إبراهيم باشا بعد  ٣٨٤ – ٣٨٣ص  ٧والملحق رقم  ٣٨٢ – ٣٨١عاماً للعساكر بالحجاز ص 

و غير ذلك كثير . انظر كتاب الدولة السعودية للدكتور عبد  ٤٤٤ – ٤٢٢حرب شقراء و التبشير بفتحها ص 
  . ٤٤٠ – ٣٤٩الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم في هذا و هو من مطبوعات جامعة الدول العربية ص 



 العـــارفني و ذلـــك بـــإطالق الشـــبهة و اخـــتالق أرادوا قلـــب احلقـــائق و تشـــويه أصـــوات املســـتجيبني
ـــداء  اآلراء الـــيت تلقفهـــا العامـــة بالنشـــر و اإلذاعـــة مـــن جانـــب و مـــن جانـــب آخـــر باالســـتجابة للن
بالوقوف ضـد هـذا االجتـاه الـذي مسـوه للنـاس انشـقاقاً يف الـدين و خروجـاً علـى مجاعـة املسـلمني و 

  بدعاً يف الدين بينما واقع األمر عكس ذلك .
  

د وجدت هذه الشبهة اليت أطلقت صدى يف نفوس أرباب املصاحل و اجلاه لدى البـاب العـايل و ق
العثمــاين خوفــاً علــى مسعــة و مكانــة الدولــة و نفوذهــا بعــد أن أثــاروا حفيظــة والــدة أحــد ســالطينهم 

  على اإلمام عبد اهللا بن سعود بعد انتصاره على جيوشهم يف وادي الصفراء بني املدينة و ينبع .
  

و يف كثري من أقطار املسلمني بالتبعية حيث روجها أنـاس يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل و يرضـون 
ا على اجلهال الذين ال يدركون حقيقة دينهم و ال نوايـا هـؤالء  بزعامات مؤقتة دينية و يتسلطون 

علمــاء و مــا هــم عليــه و هــذا مــا كــان خيشــاه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن زلــة العــامل و ال
  ) .٧٧املضللني الذين يفتون بغري ما أنزل اهللا فيضلون و يضلون (

  

و قد ضرب هؤالء مجيعاً على الوتر احلساس يف حياة النـاس و هـو الـدين الـذي حتتاجـه النفـوس و 
تتشوق إليه األفئدة و لكنها جتهله حقيقة و جتهل املصادر الـيت جيـب أن يؤخـذ منهـا فتتبـع كـل مـا 

  يقال هلا فيه .
  

و من هذه اجلذور بدأوا يف التعاون لتشويه الدعوة الـيت كـان مـن أهـدافها توحيـد كلمـة املسـلمني و 
نبذ اخلرافات و تنوير األذهان و توجيه النفوس إىل العلم باعتباره مصـدر احلقيقـة حيـث بلـغ األمـر 

ن العلــم مث بالنــاس يف الدرعيــة كمــا ذكــر ابــن غنــام و ابــن بشــر يف تارخيهــا رغبــة عارمــة يف النهــل مــ
م بني العلم و العمل .   العمل املتواصل لكسب املعيشة فكان تالميذ الشيخ يوزعون أوقا
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مــن بعــد صــالة الفجــر حــىت ارتفــاع الشــمس للعلــم مث يتجهــون ألعمــاهلم و فالحيهــم حــىت الظهــر 
يف لريتاحوا العمل من العصر حىت املغرب إىل العشاء جلسات علم و اهتمـام بالبحـث عـن املعرفـة 

  احللقات و النقاش .



  -شبهات الخصوم : 
  

و هــذا ممــا دفـــع أيضــاً بعـــض األشــخاص ممـــن تعارضــت مصــلحته الدنيويـــة مــع دعـــوة الشــيخ علـــى 
خمالفة الشيخ و حماولة التشهري به كذباً و افرتاء و أغلـبهم مـن بـين قومـه فألصـقوا بالشـيخ و دعوتـه 

تــربئ منهــا و الــدفاع عــن ســالمة املعتقــد الــذي أشــياء كثــرية طفــق جاهــاً يف رســائله العديــدة إىل ال
ينــادي بــه و أنــه مل خيــرج عــن الكتــاب و الســنة و ســوف يكــون لنــا مــع بعــض أولئــك وقفــة خاطفــة 

  ترشد طالب احلقيقة إىل بعض مواطن الداء .
  

و إن من يقرأ مـا كتبـه خصـوم دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب عنهـا مـن افـرتاءات و أكاذيـب 
يلمس أن مجيـع مـا أوردوه مـن شـبهات و مـا اختلقـوه مـن جمـادالت ال أصـل هلـا يف فإنه ال شك س

أي مصنف مما كتبه رمحه اهللا بل إن رسائله العديدة اليت مألت سفراً كامًال و رسـائل وردود أوالده 
و أحفاده و تالميذه من بعده و هي كثرية و عديدة كلهـا كانـت تنفـي تلـك األقاويـل و تتـربأ منهـا 

صادقة و مثل هذه الرسائل و الردود اليت جيدها املتتبع ملسرية هذه الدعوة و املنـافحني عنهـا بأميان 
النــافني للشــبهات املطروحــة مــن دون أصــل ثابــت منــذ اقرتانــه بالعمــل اجلهــادي السياســي و حــىت 

  اليوم .
  

  إننا عندما نعود إلى أصل تلك الشبهات فإننا سنراها ال تخرج عن :
  

ور يف الفرق السابقة ألصقوها بالشيخ حممد بن عبد الوهاب مـع أن لـه رأيـاً شبهات ذات جذ -١
فيها هو رأي أهل السنة و اجلماعة حيـث ينكـر خروجهـا عـن الصـف اإلسـالمي كمـا أنكرهـا قبلـه 
شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا يف الشام و اإلمام الشاطيب يف املغرب و العز بن عبـد السـالم يف 

  . هـ ٦٦٠مصر سنة 
  

و إمـــا أشـــياء خمتلقـــة ال أســـاس هلـــا مـــن الصـــحة و مل تـــرد يف أصـــل ممـــا نقـــل عـــن نصـــوص و  -٢
  مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب و ال يف مؤلفات تالميذه و أبنائه .



و املختلــق ال حــدود لــه و فيــه متويــه علــى القــارئ و الســامع فقــد أبانــت رســائل الشــيخ ضــد هــذا 
) الــرباءة مــن كــل مــا ٧٨مقتطفــات مــن أربــع رســائل بعثهــا لآلفــاق (الشــيء الكثــري كمــا مــر بنــا يف 

نســب إليــه و أنــه حمــض افــرتاء ال أصــل لــه عنــده قــوًال أو عقيــدة خــذ مــثًال قولــه يف إحــدى رســائله 
  ألهل القصيم و قد جاء فيها :

  

) قـد وصـلت إلـيكم و أنـه قبلهـا و ٧٩مث ال خيفى علـيكم أنـه بلغـين أن رسـالة سـليمان بـن سـحيم (
ها بعض املنتمني للعلم يف جهتكم و اهللا يعلم أن الرجل افرتى على أمـوراً مل أقلهـا و مل يـأت صدق

  أكثرها على بايل .
  

فمنها قولـه : أين مبطـل كتـب املـذاهب األربعـة و إين أقـول إن النـاس مـن سـتمائة سـنة ليسـوا علـى 
ف العلمــاء نقمــه و إين شــئ و إين أدعــي االجتهــاد و إين خــارج عــن التقليــد و إين أقــول إن اخــتال

أكفــر مــن يتوســل بالصــاحلني و إين أكفــر البوصــريي لقولــه : يــا اكــرم اخللــق و و إين أقــول لــو أقــدر 
ـا و  على هدم قبة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هلـدمتها و لـو أقـدر علـى الكعبـة ألخـذت ميزا

ه وسـلمو إين أنكـر زيـارة قـرب جعلت له ميزاباً من خشـب و إين أحـرم زيـارة قـرب النـيب صـلى اهللا عليـ
الوالـــدين و غريمهـــا و إين أكفـــر مـــن حلـــف بغـــري اهللا و إين أكفـــر ابـــن الفـــارض و ابـــن عـــريب و إين 
أحرق دالئل اخلريات و روض الرياحني و أمسيته روض الشياطني جوايب عن هذه املسائل أن أقـول 

ت حممداً صلى اهللا عليه وس تان عظيم و قبله من  لم أنه يسب عيسى ابن مـرمي سبحانك هذا 
م بافرتاء الكذب و قول الزور ( ت قلو   ) . ٨٠و يسب الصاحلني فتشا

  

و يـــدخل يف هـــاتني احلـــالتني ظهـــور عجـــز مـــن جـــادلوا أتبـــاع الشـــيخ و أفحمـــوهم و مـــن بـــاب  -٣
الرغبة يف تغطية هذا العجز بدأوا ينالون من الشـيخ و دعوتـه و هـذا مـن بـاب التلبـيس علـى النـاس 

ـــم لـــو قـــالوا احلقيقـــة الـــيت دارت يف النقـــاش النتهـــت مكـــانتهم و مصـــاحلهم و لـــذا مل يبـــق ذلـــ ك أ
  أمامهم إال قلب احلقيقة و متويه النتيجة ألن ما جرى مل ينشر على املأل.
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و إما كالم مبتور من أصل كالمه رمحه اهللا أو أقول مؤول على غري معناه مثل من يقـرأ " ويـل  -٤
  عن إكمال اآلية . للمصلني " و يسكت

  

و يدخل يف هذا قوهلم : إن أتباع حممد بن عبد الوهاب ينكرون الصالة على النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم و ينكرون رسالته مما ال يصدقه عاقل متبصر .

  

و ال أستبعد أن يكون مجيع من كتب متهجماً على الشيخ حممد و دعوتـه بأنـه مل يقـرأ واحـداً مـن  
توحيد و العقيدة أو الفقه و األحكام أو التفسري و السرية النبوية بل إنه مل ينـاقش كتبه سواء يف ال

رأياً ممـا قـال و إمنـا حـركتهم املصـاحل الدنيويـة و أعمـاهم اهلـوى حيـث وجـدوها فرصـة عاجلـه ألخـذ 
ا عيــوب الوهابيــة الرســتمية ، اخلارجيــة األباضــية الــيت قــال فيهــا علمــاء اإلســالم مــا قــالوا و دار حوهلــ

يف املغرب نقاش طويل و ردود و جمادالت و تناوهلا علماء املغرب و األندلس يف كتبهم بالردود و 
  القدح كثرياً إللصاق تلك العيوب بالدعوة اجلديدة بادئ ذي بدء .

  

و قـــد اســـتغل اخلصـــوم قرابـــة يف االســـم فطـــابقوا اللقـــب يف احلـــالني و أطلقـــوا األول علـــى الثـــاين و 
حممــد بــن عبــد الوهــاب اصــطالحاً جديــداً هــو اســم جلــذور عميقــة يف نفــوس أعطــوا دعــوة الشــيخ 

املسلمني يف مشال أفريقيا بصفة خاصة و هو "الوهبية أو الوهابية " فوجدوا هذا ثوباً جاهزاً ألبسوه 
  دعوة الشيخ حممد للتنفري منها حيث أبرزوا عيوب السابقة و الصقوها بدعوة الشيخ حممد .

  

د هلم التاريخ بدور إجيايب يف الوقوف ضـد الـدعوات املناهضـة ألهـل السـنة : مـع و املغاربة ممن شه
عبد الوهاب بـن رسـتم هـذا مث مـع الفـاطميني العبيـديني و غـريهم مث مبناهضـة املسـتعمر يف بالدهـم 

  و الوقوف ضد مطامعه .
  

بـاب التنفـري  فألبس أعـداء اإلسـالم دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب السـلفية ثوبـاً مسـتعاراً مـن
خوفــاً مــن عــودة املســلمني إىل املــنهج احملمــدي و بســاطته و اســتمالة لقلــوب املســلمني الــذين ملــوا 
الفرقة و أضـناهم اخلـالف فيكـون يف ذلـك سـبب التفـاق الكلمـة و نبـذ اخلالفـات الـيت ينفـذ منهـا 

  األعداء . 
  



قــد انفتحــت هلــذه الــدعوة و  الســيما و أن صــدوراً يف العــامل اإلســالمي و خاصــة يف مشــال أفريقيــا
ا بغية كل مسلم كما مر بنا مناذج من ذلك .  ا أل   استجاب هلا أصحا

  

فأقض ذلك مضاجع أصحاب املصاحل و أرباب األهواء و البدع و تعاموا عن احلقيقة حيث بـذلوا 
  جهوداً مضنية لطمسها و إهلاء الناس عنها وعن تتبع مصادرها حبثاُ و استقصاء .

ثــل ذلــك يف كتابــة البــاحثني الغــربيني و املستشــرقني مــن فرنســيني و إيطــاليني و إجنليــز و و يتضــح م
أملان عـن اإلسـالم و املسـلمني يف مشـال إفريقيـا علـى وجـه اخلصـوص و يف كـل مكـان بوجـه عـام و 
خاصة عند تعرضهم لليقظة الفكرية اجلديدة يف تاريخ اإلسـالم الـيت تـرتبط دائمـاً و مـن الدراسـات 

ـا جـاءت يف املنص فة بقيام السيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب بدعوتـه و امتـدادها للعـامل اإلسـالمي أل
  وقت الظلمة و اجلهل .

  

ففــي الوقــت الــذي بــدأ املســلمون يعــون حقيقــة الــدعوة الســلفية الــيت جــددها الشــيخ حممــد بــن عبــد 
العقيدة الصـافية الوهاب و أعادت للمسلمني يقظة فكرية عقدية يف املنهج اإلسالمي الصحيح و 

ــا مل ختــرج باإلســالم عــن نقاوتــه األوىل حيــث ســلك يف هــذا الــدرب منحــى املصــلحني  الســليمة أل
يف تــاريخ اإلســالم اجملــددين ملــنهج الســلف الصــاحل كلمــا انــدثر كــابن تيميــة أمحــد بــن عبــد احللــيم 

الشـــاطيب املتـــوىف هــــ و  ٧٥١هــــ و ابــن قـــيم اجلوزيـــة املتـــوىف بدمشــق عـــام  ٧٢٨املتــوىف بالشـــام عـــام 
هـــ و العــز بــن عبــد الســالم املتــوىف مبصــر و غــريهم كثــري مــن علمــاء  ٧٩٠بغرناطــة باألنــدلس عــام 

  السلف .
كمـــا حتـــدث عـــن ذلـــك كثـــري مـــن العـــارفني و املفكـــرين العـــرب و املســـلمني و غـــريهم . و قـــد أورد 

يف التــاريخ : حــدود  األســتاذ عبــد اهللا بــن ســعد بــن رويشــد يف كتابــه اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب
أربعـــني رأيـــاً تشـــيد بـــدعوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب و دورهـــا يف حتريـــك اليقظـــة يف نفـــوس 

  ) . ٨١املسلمني يف كل مكان من املعمورة (
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  -عودة إلثارة الشبهات : 
  

دمهــت العــامل عامــة واملســلمني بصــفة خاصــة املبــادئ املنكــرة مــن شــيوعية و مأســونية و وجوديــة و 
و إحلادية و مل جيد املسلمون خمرجاً يضئ هلم الطريق و منفذاً يهربون منـه إىل بـر أملـان إال  علمانية

  باإلسالم الصايف النقي اخلالص من الشوائب و الدخائل .
  

ذلك أن أبناء املسلمني قد جـبلهم اهللا علـى حـب الـوالء و االجتـاه بالعقيـدة إىل مـا يوصـل هللا جـل 
م و رابطتـه جتمـع بيـنهم و عال و هذه فطرة اهللا الـيت  فطـر البشـر عليهـا و إن جـذور اإلسـالم جتـذ

فتتجــاذب القلــوب لتتقــارب النفــوس إال أن جهــات ذات أهــداف متباينــة و أحقــاد دفينــة تــأيت مــع 
بعدها عن العاطفة مع املسلمني لتستغل ذوي العقول الضعيفة و املآرب الوقتية و البضاعة املزجـاة 

دث باسم العلم و تتزعم باسم الغرية و املعرفة وهذا مـا كـان خيشـاه رسـول من العلم و املعرفة فتتح
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمته من العلماء املضللني الذين يلبسون األمور على الناس .

  

أملــس هــذا عنــدما بــدأت كتــب تطبــع و تــوزع باجملــان جمــدداً يف إفريقيــا و آســيا و أوروبــا تعيــد تلــك 
لمني بعد أن كاد املسلمون ينسـوا املاضـي بأحقـاده و يتـآلفون مـن جديـد علـى الشبهات على املس

ـــم الفـــنت و أعمـــل  مــنهج كتـــاب اهللا و ســـنة نبيـــه األمـــني صـــلى اهللا عليــه وســـلم بعـــد أن عصـــفت 
األعداء أيديهم يف التخريب و اإلفساد و ذلك من أجـل تنقيـة الـدين مـن الشـوائب الدخيلـة ذلـك 

مـــا بـــدأتا تفلســـان يف ديـــار الغـــرب أن النصـــرانية احلاقـــدة و  اليهوديـــة املـــاكرة قـــد حركتـــا األعـــوان أل
فضًال عن ديار اإلسالم بعد أن مترد عليهم أبناؤهم و شعروا خبواء أفكار أربـاب تلـك الـدعوات مث 
عنــدما رأوا أبنــاء املســلمني يتجهــون لإلســالم الصــحيح يف نقاوتــه حســبما حــدثين أحــد الــدعاة يف 

الناس هناك و يف كل مكان على تتبع تعـاليم اإلسـالم مـن مصـادرها الصـحيحة أفريقيا عن حرص 
  النقية .

  



و كـــان ممـــا حـــدثين بـــه هـــذا الداعيـــة أن أحـــد علمـــائهم مـــال مـــع تلـــك الكتـــب الـــيت تطبـــع يف دولـــة 
إســالمية و تــوزع بعــدة لغــات و قــد بــدأ هــذا الشــيخ ينــال مــن شخصــية حممــد بــن عبــد الوهــاب و 

عديـــدة لتـــأثره بالكتـــب الـــيت وصـــلته و ألصـــقت بالـــدعوة اإلصـــالحية الـــيت دعوتـــه ويصـــفها بنعـــوت 
  انتهجها الشيخ و من جاء بعده سبهاً ة افرتاءات .

  
  فقال له الداعية : 

هل قرأت للشيخ حممد بن عبد الوهاب شيئاً مـن كتبـه ؟ قـال : ال و يكفـي مـا قيـل عنـه . و كـان 
د بن عبد الوهاب بعد أن نزع عنه غالفـه و قـال : الداعية ذكياً فأعطاه كتاب التوحيد للشيخ حمم

  أحب أن تقرأ هذا الكتاب و تعطيين رأيك فيه غداً.
  

  و في موعد اللقاء : 
أثىن ذلك العـامل علـى هـذا الكتـاب و تـرحم علـى مؤلفـه ملـا حـوى مـن علـم مسـتمد مـن كتـاب اهللا 

م وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليـه وسـلم واجتـاه رصـني حيتـاج إليـه امل سـلمون يف تصـحيح معتقـدا
.  
  

  فما كان منه إال أعطاه نسخة أخرى منه و عليها الغالف .
  و قال له : 

هـــذا هـــو الكتـــاب كـــامًال و مؤلفـــه الشـــيخ حممـــد يـــن عبـــد الوهـــاب صـــاحب الـــدعوة اإلصـــالحية 
  التجديدية السلفية كما ترى و بقية كتبه من هذا النوع . 

  
  :  فما كان من ذلك العامل إال أن قال

ــم الشــيخ مبــا لــيش فيــه و مــا نقــرؤه عنــه خيــالف مــا يقولــه هــو يف  حســبنا اهللا و نعــم الوكيــل لقــد أ
مؤلفــه هــذا إن هــذا هــو التوحيــد اخلــالص الــذي جــاء بــه حممــد بــن عبــد اهللا عليــه الصــالة الســالم و 

  دعانا إىل التمسك به .
  



عاملــاً مــن علمــاء اهلنــد بتوفيــق و منــذ عشــرات الســنني حصــلت قصــة مماثلــة يف اهلنــد فقــد هــدى اهللا 
  من اهللا مث مبناظرة مع شخص يسمى البكري يف قضية مماثلة .

  
هــذه نظــرة عامــة حيســن باملســلمني عمومــاً االنتبــاه إليهــا و أال جيعلــوا اآلخــرين يفرضــون علــيهم رأيــاً 

لم العـارف بدون معرفة خفاياه فالرأي العلمي و احلقيقـة الـيت تتعلـق بالعقيـدة و الـدين حيسـن باملسـ
أن يبحــث عنهمــا و ينقــب بنفســه عــن كــل مــا يؤصــلهما و يتوثــق و يــدقق حــىت ال تــزل قدمــه بعــد 
ــا و يرتتــب علــى ذلــك خــالف يف الصــف اإلســالمي ال يســتفيد منــه ســوى العــدو الــذي يبــذل  ثبو
الشيء الكثري من جهده و ماله و فكره و أعوانه لبث الفرقة و تشتيت الشمل بني أبناء املسلمني 

  ألن مصاحله و منافعه يف هذه الفرقة و سيطرته و نفوذه يف بذر اخلالفات .
  

م يف آخــر الزمــان كمــا ألــف بيــنهم يف  و نــدعوا اهللا أن جيمــع كلمــة املســلمني و أن يؤلــف بــني قلــو
  أوله عندما قال اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم : 
م لــو أنفقــت مــا يف األرض مجيعـــاً  م ولكــن اهللا ألــف بيــنهم  { و ألــف بــني قلــو مــا ألفــت بــني قلــو

  )٦٣سورة األنفال آية (إنه عزيز حكيم } 
  

و اليهــود و النصــارى لــن يرضــوا عــن املســلمني حــىت يفســدوا علــيهم ديــنهم و جيعلــوهم يف خــالف 
  مستمر و تشاحن و تباغض كما أبان اهللا عنهم ذلك الشعور يف حمكم التنزيل عندما قال 

سـورة (اليهود و ال النصـارى حـىت تتبـع ملـتهم قـل إن هـدى اهللا هـو اهلـدى } { و لن ترضى عنك 
  )١٢٠البقرة آية 

  
و لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا و أوهلـا مل يصـلح 

  إال بعقيدة اإلسالم الصافية النقية وآخرها لن يصلح إال بذلك.



  -لمنطقة : خصوم الدعوة من داخل ا
  

ـــت مـــن داخـــل املنطقـــة الـــيت  ـــت دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رمحـــه اهللا أول مـــا جو جو
انطلقت منها فوقـف أمامهـا أنـاس ادعـوا العلـم و كانـت هلـم مصـاحل سـوف تتـأثر مـن معرفـة النـاس 
 للحقيقــة الــيت حــرص الشــيخ علــى إبانتهــا للنــاس مســتمدة مــن كتــاب اهللا و ســنة رســوله صــلى اهللا

  عليه وسلم.
  

ة كما يقول الشاعر العريب :   و اهلوى دائماً يعمي و يصم كما أن للحسد دوراً يف تلك اجملا
  فالقوم أعداء له و خصوم   حسدوا الفىت إذ مل يكونوا مثله 

  

لقد بلغ من هؤالء القوم أن انربوا لدعوة الشيخ باحلرج و الكذب و االفرتاء .... مث خلـوفهم الـذي 
هم بـــدأوا يبثـــون الرســـائل ميينـــاً و مشـــاًال مـــن بـــاب التنفـــري و الكيـــد كمـــا حصـــل مـــن ابـــن اقلـــق راحـــت

ســحيم و ابــن مــويس و غريمهــا ممــن ســوف نلــم بــذكرهم و اإلشــارة النتشــار رســائلهم الــيت كشــفها 
ـا لآلفـاق داعيـاً و موضـحاً مـن جهـة و مـزيًال ملـا علـق  الشيخ حممد نفسـه يف الرسـائل الـيت يبعـث 

  أكاذيب و افرتاءات من جهة أخرى . باألذان من
  و لن ندخل يف تلك املنافحات و املراسالت و لكن يكفي أن نستشهد باآلية الكرمية 

  )١٧(سورة الرعد آية { فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض } 
  

أثبتــت األيــام صــدق إخــالص لقــد ذهــب القــوم مجيعــاً الناقــد و املنقــود و املفــرتي و املفــرتى عليــه و 
الشيخ حممد رمحه اهللا حيث بقي صدى الدعوة بل ازداد و حـرص النـاس يف كـل مكـان علـى تتبـع  
كتبـــه رمحـــه اهللا و دراســـتها كمـــا عـــاد كثـــري مـــن املنـــاوئني إىل رشـــده بعـــدما اســـتبان هلـــم ســـالمتها و 

أمســاؤهم و مــات  صــدق هــدف الداعيــة ألن احلــق أحــق أن يتبــع أمــا أولئــك املنــاوئون فقــد ماتــت
معهــا كــل مــا قــالوه و ال يكــاد النــاس يعرفــون عــن أغلــبهم إن مل نقــل كلهــم إال مــن فحــوى رســائل 

  الشيخ حممد رمحه اهللا .
  



هذا يف الدنيا و أما يف اآلخرة فاجلزاء عند اهللا جلت قدرته ألنه هو الذي يعلم السرائر و ما ختفي 
  الصدور .

  

خصوم الشيخ ثالثة أقسـام  -رحمه اهللا  –عبد اهللا بن باز و قد اعتبر الشيخ عبد العزيز بن 
 :-   
علمـــاء خمرفـــون يـــرون احلـــق بـــاطًال و الباطـــل حقـــاً و يعتقـــدون أن البنـــاء علـــى القبـــور و اختـــاذ  -١

ــا و مــا أشــبه ذلــك ديــن و هــدى و يعتقــدون أن مــن  املســاجد عليهــا مــن دون اهللا و االســتغاثة 
  بغض األولياء و هو عدو جيب جهاده .أنكر ذلك فقد أبغض الصاحلني و أ

و قسم آخر من املنسوبني للعلم : جهلوا حقيقة هذا الرجل و مل يعرفـوا عنـه احلـق الـذي دعـا  -٢
ــم علــى هــدى فيمــا  إليــه بــل قلــدوا غــريهم و صــدقوا مــا قيــل فيــه مــن اخلــرافيني املضــللني و ظنــوا أ

م فــذموا الشــيخ و عــابوا نســبوه إليــه مــن بعــض األوليــاء و األنبيــاء و مــن معــادا م و إنكــار كرامــا
  دعوته و نفروا عنه .

و قسم آخر خافوا على املناصـب و املراتـب فعـادوه لـئال متتـد أيـدي أنصـار الـدعوة اإلسـالمية  -٣
  ) .٨٢إليهم فتنزهلم عن مراكزهم و تستويل على بالدهم (

  

لى الشيخ أشياء مل يقلها مث ملـا و من أبرز خصوم الدعوة الذين صاروا يكاتبون اآلفاق و يفرتون ع
ـا ديـن اهللا اخلـالص ، مل  م املكـان و عـرف النـاس حقيقـة دعـوة الشـيخ حممـد و اتبعوهـا أل ضاق 
يســـعهم إال مغـــادرة الـــديار إىل أمـــاكن أخـــرى ليوصـــلوا عملهـــم و جيـــدوا ميـــداناً أرحـــب يصـــولون و 

م بعض ال علماء هنـاك مـن دون رويـة أو تبصـر جيولون فيه فموهوا على كثري من املسلمني و اغرت 
.  
  

  و نذكر من أولئك بعض األسماء باختصار : 
سليمان بن حممد بن سحيم الذي جاء ذكره يف كثري من رسائل الشيخ بأنه يكتب لألمصـار  -١

يف النيل من الشيخ و مهامجة دعوته حيث يصور للناس برسـائله أشـياء مل تقـع مـن الشـيخ و لـيس 

                                                 
  . ٢٨ – ٢٧مد بن عبد الوهاب دعوته و سيرته للشيخ ابن باز ص انظر اإلمام مح - ٨٢



لمـــاء الريـــاض و بعـــد ســـقوط الريـــاض يف يـــد الدولـــة الســـعودية األوىل غـــادر هلـــا أصـــل ، كـــان مـــن ع
  ) .٨٣هـ ( ١١٨١لألحساء مث الزبري بالعراق و قد تويف هناك و فيها أوالده عام 

  

كما روى هذا العداء للدعوة مـن آل سـحيم لعـدة رجـال وكلهـم بيـت علـم ذلـك الوقـت يف مدينـة 
م ألن الشـــيطان حـــريص اجملمعـــة و يف الريـــاض و لعـــل الســـر يف هـــذا  مـــن حســـد العلمـــاء و غـــري
  بدخول املنافذ على اإلنسان مهما كانت .

  

حممد بن عبد اهللا بن فريوز النجدي أصًال األحسائي مولوداً ، كان من العلماء األعالم و قـد  -٢
ا حىت آخر حيا ته عـام اهتم به وايل البصرة العثماين عبد اهللا أغا ملا انتقل إليها و سكنها و بقي 

هـــ ، حيــث دفــن بــالزبري و قــد خــرج مــن األحســاء عنــدما أوشــكت جيــوش آل ســعود أن  ١٢١٦
تــدخلها ألنــه نــاوأ الــدعوة منــذ بــدايتها فوجــد عنــد الــوايل مــا يعينــه علــى حتــريض الســلطان العثمــاين 

) و قـد أيـده يف هـذا املسـلك بعـض تالميـذه ماعـدا : حممـد بـن ٨٤بالقضاء على الدعوة و قمعها (
العفــالقي الــذي هــاجر للمدينــة فلمــا دخلهــا اإلمــام ســعود بــن عبــد العزيــز أكرمــه كعادتــه يف  رشــيد

ـــا و ظهـــرت  إكـــرام العلمـــاء و جعلـــه علـــى قضـــاء املدينـــة فأحـــب الـــدعوة الســـلفية و كـــان مـــن دعا
جهــوده يف مصــر بعــد أن ســكنها فأحبــه النــاس هنــاك و لــه دور كبــري يف تعريــف النــاس بالســلفية و 

  ) . ٨٥هـ ( ١٢٥٧رة سنة تويف بالقاه
  

حممد بن عبد الرمحن بن عفالق لـه مكانـة علميـة يف األحسـاء يرتـاده طـالب العلـم و قـد تـويف  -٣
فعاداهـا و كتـب إىل  –رمحـه اهللا  –هـ و قـد أدرك أول دعـوة الشـيخ حممـد  ١١٦٣باألحساء سنة 

ن اجملــاز و االســتعارة و الشــيخ رســالة يتحــداه فيهــا بــأن يبــني لــه مــا حتتــوي عليــه ســورة العاديــات مــ
الكنايــة و غريهــا مــن العلــوم البالغيــة ، حيــث صــح يف اعتقــاده أن استحضــار النكــت البالغيــة و 
االصطالحات البيانية هي الوسيلة الوحيدة على حتقيق ما جيب هللا تعاىل على عباده من معرفتـه و 

                                                 
  و تاريخ ابن غنام . ٣٢٢ص  ١انظر ترجمته عند ابن بسام في علماء نجد خالل ستة قرون ج  - ٨٣
و رسالته في محاربة الدعوة في تاريخ  ٨٨٦ – ٨٨٢ص  ٣انظر ترجمته في علماء نجد البن بسام ج  - ٨٤

  ابن غنام و ابن بشر .
  و يسميه أحمد . ٢٢٨انظر مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ ص  - ٨٥



  )٨٦عند ترمجته حلياته ( معرفة توحيده و إخالص العبادة له كما قال الشيخ عبد اهللا بن بسام
  
عبد اهللا بن عيسى املويسي قاضي حرمة الذي جاء ذكره يف رسائل الشيخ كثرياً فأخذ الشيخ  -٤

) و ذلــك قيــل انتشــار ٨٧هـــ ( ١١٧٥حممــد حيــذر النــاس منــه و يبــني أعمالــه و قــد تــويف ببلــده عــام 
ا يف اجلزيرة العربية.   الدعوة أو اتساع دائر

  

زيز بن منصور الذي درس يف العراق ومن أشهر مشـاخيه داود بـن جـرجيس عثمان بن عبد الع -٥
، وحممد بن سلوم الفرضي ، ومها من أشد خصوم الدعوة و بني ابن جـرجيس و علمـاء جنـد ردود 
و منــافرات حــول هــذه الــدعوة قــال ابــن بســام يف ترمجتــه : و املــرتجم لــه مــرتدد يف اجتاهــه العقــدي 

و ينتســب إليهــا و أخــرى يبتعــد عنهــا و يــوايل أعــداءها و لــذا فإنــه ملــا فمــرة يــوايل الــدعوة الســلفية 
وصـــل جنـــداً داود بـــن جـــرجيس الـــذي أخـــذ يقـــرر اســـتحباب التوســـل بالصـــاحلني مـــن األمـــوات و 
م و حنو ذلك مما خيالف صايف العقيدة ناصره و صار يثين عليـه و ميـدح طرقتـه و قـرظ   االستعانة 

جـه بقصـيدة  بلغـت سـتة و ثالثـني بيتـاً و قـد رد عليـه بقصـائد مماثلـة بـالوزن و كتابه و أثىن على 
  )٨٨القافية أكثر من سبعة علماء من جند (

  

هـــ و مفــيت احلنابلــة يف مكــة إىل أن  ١٢٣٢حممــد بــن عبــد اهللا بــن محيــد املولــود يف عنيــزة ســنة  -٦
رتجم لـه حبكـم وظيفتـه هـ ذكر ابن بسام يف ترمجته حلياته قـائًال : إن املـ ١٢٩٥تويف بالطائف سنة 

الـيت حابـت العقيـدة السـلفية و حبكـم وجـود  –مفـيت احلنابلـة بـاحلرم املكـي  –تبع الدولـة العثمانيـة 
املرتجم لـه بعـد النكبـة الـيت أصـابت الـدعوة السـلفية يف بالدهـا فقضـت عليهـا و كثـرت أعـداءها و 

ســهم حملاربــة هــذه الــدعوة فــإن املــوالني ألضــدادها و حبكــم قراءتــه خــارج جنــد علــى علمــاء نــذروا أنف
  )٨٩هذه املؤثرات طبعته بطابعها اخلاص و جعلت منه خصماً هلا و حليفاً ألعدائها (

                                                 
  . ٨٢٠ص  ٣انظر علماء نجد خالل ستة قرون ج  - ٨٦
  . ٦٠ص  ٢نفس المصدر ج  - ٨٧
  . ٦٩٦ص  ٣انظر متابه علماء نجد في ستة قرون ج  - ٨٨
السحب الوابلة  و انظر مخطوطة ابن حميد " ٨٦٦ – ٨٦٥ص  ٣انظر علماء نجد في ستة قرون ج  - ٨٩

  على ضرائع الحنابلة " حيث ضرب صفحاً عن علماء الدعوة و ناصر خصومها .



  

هـــ و بــدأ يبــث  ١١٧٠مربــد بــن أمحــد التميمــي الــذي نــاوأ الــدعوة مث ســافر علــى الــيمن ســنة  -٧
ا و القـائمني عليهـا و بقـي هنـاك حـوايل عشـرة أشـ هر و فـارقهم إىل التشويه لسمعة الدعوة و دعا

  احلجاز مع احلجاج .
  

و قــــد قــــال عنــــه ابــــن بســــام عنــــد ترمجتــــه : و القصــــد أن هــــذا الرجــــل و أمثالــــه ممــــن نــــاوأوا الــــدعوة 
ـا األكاذيـب و زوروا عليهـا الدعايـة الباطلـة حـىت  اإلصالحية هـم الـذين شـوهوا مسعتهـا و ألصـقوا 

م من ال يعرف حقيقتها و ال خيرب حاهلا فرميت بالعداء عن قـوس واحـد إمـا مـن احلاسـدين  اغرت 
ــا اجليــوش  احلاقــدين و إمــا مــن املغــرورين املخــدوعني و إمــا مــن أعــداء اإلصــالح و الــدين حــىت غز
ــا و إبــادة القــائمني  العثمانيــة يف عقــر دارهــا فأوقفــت ســريها و شــلت نشــاطها بالقضــاء علــى دعا

لــم مــن أبنــاء الشــيخ حممــد و أحفــاده حــىت عليهــا مــن ملــوك احلكومــة الســعودية األوىل و رجــال الع
شــاء اهللا تعــاىل انبعاثهــا مــرة أخــرى هيــأ اهللا هلــا البطــل املغــوار اإلمــام تركــي بــن عبــد اهللا، الــذي قــاوم 

) و ال تـزال حبمـد اهللا يف طريـق آمـن و ممهـد و مـن أثرهـا ٩٠اجليوش الرتكية حىت طهر الـبالد منهـا (
  ق الشريعة اإلسالمية السمحة .األمن الذي تنعم به البالد يف ظل تطبي

  

اية ترمجته إنه عاد من احلجـاز إىل بلـده حـرميالء و لكـن اإلمـام حممـد بـن سـعود تغلـب  و قال يف 
عليـــه فهـــرب منهـــا فلمـــا وصـــل بلـــدة رغبـــة أمســـكه أمريهـــا علـــي اجلريســـي و قتلـــه و ذلـــك يف عـــام 

  ) .٩١هـ ( ١١٧١
  

دعوة لكـنهم مييلـون مـع خصـومها يف الـبالد و هناك علماء آخرون مل يعرف عنهم التحدي لل -٨
اليت انتقلوا إليها أمثال : حممد بن علي بن سلوم الفرضي الذي انتقل من سدير إىل الـزبري بـالعراق 
متعاطفــاً مــع شــيخه حممــد بــن فــريوز حيــث تــويف بــالعراق هــو و ابنــاه عبــد الــرازق و عبــد اللطيــف 

  بصرة يف وقتها .اللذان أصبحا من أعالم علماء سوق الشيوخ و ال
  

                                                 
  . ٩٤٩ص  ٣انظر كتابه علماء نجد في ستة قرون ج  - ٩٠
  . ٩٥٠نفس المصدر ص  - ٩١



و إبــراهيم بــن يوســف الــذي تعلــم يف دمشــق م ســكنها و كــان لــه حلقــة علــم يف اجلــامع األمــوي و 
هــــ ، و راشـــد بـــن خنـــني الـــذي انتقـــل مـــن اخلـــرج إىل  ١١٨٧قتـــل يف ظـــروف غامضـــة هنـــاك عـــام 
  ) .٩٢األحساء و مات هناك بغري عقب (

  

يــل وابــن ربيعــة و ابــن مطلــق و ابــن عبــد و غــريهم ممــن جــاء ذكــرهم يف رســائل الشــيخ كــابن إمساع
اللطيف و صاحل بن عبد اهللا و غريهم و قد بلـغ مـامجع مـن رسـائله الـيت توضـح دعوتـه رمحـه اهللا و 

صــفحة ضــمن  ٣٢٣الــرد علــى مــا قيــل حنوهــا مــن افــرتاءات واحــد و مخســون رســالة ، وطبعــت يف 
كنه الشـيخ و دعوتـه و ال ريـب جملد واحد و هي ذات فائدة كبرية ملن يريد التحقق عن كثب عن  

  أن كثرياً من ناوأها عندما اسـتبانت له احلقيقة رجع عن رأيه السابق ألن احلق أحق أن يتبع . 

                                                 
في تراجم هؤالء انظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة إلبن حميد و علماء نجد في ستة قرون إلبن  - ٩٢

  وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد و حوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي . بسام ،



  -الهدف من التسمية : 
  

يف كتابه " حممد بن عبد الوهـاب مصـلح مظلـوم و مفـرتى  –رمحه اهللا  –لئن كان مسعود الندوي 
يـــب علـــى دعـــوة شـــيخ اإلســـالم تســـميتها بالوهابيـــة و لكـــن عليـــه " قـــد قـــال : إن مـــن أبـــرز األكاذ

ـا ديـن خـارج علـى اإلسـالم و احتـد اإلجنليـز و  أصحاب املطامع حاولوا ن هذه التسمية أن يبثوا أ
األتراك و املصريون فجعلوها شبحاً خميفاً حبيث كلما قامت أي حركة إسالمية يف العامل اإلسالمي 

روبيــون فيهــا خطــراً علــى مصــاحلهم ربطــوا حباهلــا بالوهابيــة النجديــة يف القــرنني املاضــيني و رأى األو 
  )٩٣وإن ناقضتها (

  

فإن الشيخ أمحد بن حجر قاضي احملكمة الشرعية األوىل بقطر قـد ربـط افـرتاءات بعـض املتكلمـني 
احلنابلــة الســابقني بــاالفرتاءات علــى الشــيخ حممــد ألن املخــالفني ال ينقصــون مــن قــدر اآلخــرين إال 

رتاء علــيهم وكــذلك املســتعمر ال جيــد طريقــاً يف القضــاء علــى احلركــات اإلســالمية إال مبثــل هــذا بـاالف
  األسلوب .

  

  و كان مما قاله الشيخ أمحد يف كتابه " نقض كالم املفرتين احلنابلة السلفيني " : 
ـم ال جيعلـون للرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم حرمـة بـل يقـول  (( و نسبوا إىل الشيخ و إىل أتباعـه أ

أحـــدهم عصـــاي خـــري مـــن الرســـول . وال يـــرون للعلمـــاء و ال الصـــاحلني مقامـــاً و ينكـــرون شـــفاعة 
الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم و حيرمــون زيــارة القبــور و قبــور ســائر املــؤمنني وال يــرون الصــالة علــى 

ا و ال يـرو  ا و يتلفو ن تقليـدهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم و ال يعتنون بكتب األئمة بل حيرقو
جـائزاً و يكفـرون املسـلمني مــن قـرون عديـدة ســوى مـن كـان علـى معتقــدهم و حيرمـون قـراءة املولــد 

  ) إىل غري ذلك من املزاعم .٩٤النبوي )) (
  

                                                 
  . ١٦٥انظر كتابه هذا ترجمة عبد العليم البستوي مراجعة و تقديم الدكتور محمد تقي الدين الهاللي ص  - ٩٣
اً بدعة ، يراجع القول من المعلوم أن إقامة المولد النبوي و قراءة المولد على ما يفعله البعض تقرباً و تعبد - ٩٤

  للشيخ إسماعيل األنصاري . صلى اهللا عليه وسلمالفصل في مولد خير الرسل 



و اجلواب أن هذه األشياء املنسوبة إليهم كلها كذب ال نصيب هلا من الصحة أبداً و هـذه كتـبهم 
  ) .٩٥كذب هذه املزاعم فليقرأ كتبهم (  مطبوعة تباع و توزع فمن أراد أن يعرف

ــم مــذهب خــامس ألن علمــاء  و مــن هنــا نــدرك الســر يف اإلصــرار علــى لقــب الوهابيــة و إشــاعة أ
املغرب قد اكتووا بنار الوهابية الرستمية اخلارجية األباضية اليت قامت هناك و أسسها عبد الوهاب 

ة القرن الثالث اهلجـري و لـديهم فتـاوى حوهلـا بن عبد الرمحن بن رستم يف آخر القرن الثاين و بداي
  و مذهب أهلها كما أوضحنا من قبل .

  

فهــي ثــوب جــاهز مــا علــى أعــداء الــدعوة إال خلعــه علــى هــذه الــدعوة اجلديــدة مــن بــاب التنفــري و 
  اختصار الطريق ألنه ال خيدم املستعمر يف ديار اإلسالم إال أصحاب البدع و اخلرافات .

  

صــحاب املصــاحل فتمســكوا مبــا قيــل مــن افــرتاءات و ألصــق مــن شــبهات رغــم أن أمــا العلمــاء مــن أ
ا ال أساس هلا من الصحة و يتربأون منها و ما ذلـك إال أن  احلوار و النقاش ينفي تلك التهم و أ

  اهلوى يعمي و يصم .
  

و لكــي يؤكــدوا صــحة مــا وضــعوا مــن شــبهات اســتغل أعــداء الــدعوة مــا صــار بــني الشــيخ حممــد و 
الشيخ سليمان بن عبد الوهـاب مـن خـالف بـادئ األمـر حيـث عارضـه سـليمان شـأنه شـأن  أخيه

طلبــة العلــم يف منطقــة جنــد و خارجهــا عــدم االســتجابة إال بعــد معرفــة احلقيقــة فــإذا اســتبان الرشــد 
  رجعوا للحق مذعنني .

  

د فصـار مـن و الشيخ سليمان أيضاً ممن اقتنع حبقيقة الدرب الذي سـار فيـه أخـوه و سـالمة املقصـ
  مؤيديه بعد ذلك .

  

نقــول اســتغل اخلصــوم ذلــك فــألفوا رســالتني نســبتا إىل ســليمان هــذا مهــا " الصــواعق اإلهليــة يف الــرد 
  على الوهابية " و " فصل اخلطاب يف الرد على حممد بن عبد الوهاب " 

  

                                                 
  حيث يرد على تلك الشبه . ١٠١إلى ص  ٥٨ – ٥٧انظر كتابه هذا ص  - ٩٥



التنفــري بــأن  بينمــا املتتبعــون لألمــر ينفــون ذلــك عــن ســليمان و إمنــا قصــد إلصــاقها بســليمان لزيــادة
أخاه سليمان و هو أقرب الناس أنكر عليه بينما واقع احلال أنه تابعه ووفد إليه معتذراً يف الدرعيـة 

 .  
و كدليل آخر على كذب هذه املؤلفات و عدم صحة نسبتها لسليمان أن لقب الوهابية مل تتفتق 

لى جند و بعد موت الشـيخ حممـد عنه احليلة إال مع احلمالت الرتكية املصرية بقيادة إبراهيم باشا ع
بأكثر من عشرين سنة و بعد موت سليمان أيضاً . بدليل أن " ين بور " املعاصر األورويب للشيخ 

  حممد مل يستعمل اصطالح الوهابية أصًال و قال مسعود الندوي عنه : 
شــيخ و يظهـر مـن هـذا اصــطالح الوهابيـة مل يكـن معروفــاً إىل ذلـك الوقـت و لكنــه يسـمي دعـوة ال

مـع أنـه يف النهايــة يعـرب عـن مـذهب حممــد  eligionصـلى اهللا عليــه وسـلم Newبـدين جديـد 
بن عبد الوهاب اجلديـد باحملمديـة . و أن أول ذكـر للوهابيـة جـاء عنـد " بـرك هـارت " الـذي جـاء 

  ) .٩٦هـ كما جاء ذلك عند اجلربيت يف تارخيه ( ١٢٢٩احلجاز بعد استيالء حممد علي يف سنة 
  

  اء أيضاً يف رحلة سادلري اليت مر بنا ذكرها .و كما ج
  

و قرينة ثالثة فلو كـان سـليمان بـن عبـد الوهـاب ممـن رد علـى أخيـه و نـاوأ الـدعوة فـإن امسـه سـوف 
يتكــرر يف الـــردود و ســـــــــيأيت لـــه ذكــر أســـوة بأمســـاء مـــن ناوأهـــا و لــو لفـــرتة حيـــث اجلـــدل و النقـــاش 

و مل يكــن لـــه ، كمــا ألبســـت الــدعوة اصـــطالحاً ال  مســتمر و إمنــا هـــو ثــوب ألـــبس لســليمان هـــذا
يربطهـــا بـــه صـــلة ، لتنـــافر مـــا بـــني دعـــوة الشـــيخ حممـــد و الوهابيـــة الرســـتمية اخلارجيـــة ، مـــن حيـــث 
املعتقد و احملتوى و املكان و الطريقة و االستشهاد بالدليل الشرعي و لـذا مل يـرد لـه ذكـر يف ذلـك 

  مما يدل على براءته من ذلك .
الرســـتمية ختـــالف معتقـــد أهـــل الســـنة و اجلماعـــة كمـــا هـــو معـــروف عـــنهم مـــن الدارســـني  فالوهابيـــة

حلاهلم ؟، بينما الشيخ كما يقول بنفسه يف رسائله و تشهد به مجيع كتبه و كتب أبنائه و تالميذه 
: متبع و ليس مببتدع يسري وفق مذهب أهل السنة و اجلماعة و يـدعو رأيـه بالـدليل الصـحيح مـن  

                                                 
  . ١٦٨ – ١٦٧راجع كتاب الندوي محمد بن عبد الوهاب ص  - ٩٦



الكرمي و سـنة رسـوله املصـطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم و مـا انتهجـه السـلف الصـاحل مـن كتاب اهللا 
  القرون املفضلة كما هو واضح القياس يف مجيع كتبه و رسائله .

  
و قرينــة رابعــة : فــإن خمالفــة ســليمان بــن عبــد الوهــاب ألخيــه كانــت يف بدايــة أمــر الشــيخ حممــد ، 

املراسـالت الصـغرية ، و ابـن غنـام ممـن رصـد ذلـك بتارخيـه ووقتها مل تتعد الردود الكالم الشـفوي و 
و قــد عاصــرمها و تــويف بعــدمها بــزمن و مل يــذكر مــن ذلــك شــيئاً رغــم أنــه ذكــر املخــالفني للشــيخ . 
هــذا مــن جانــب و مــن جانــب آخــر فــإن كلمــة الوهابيــة نســبة لوالــدمها ســوياً و ال ميكــن أن يكــون 

د علــى والــده مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى فإنــه يــدرك أن لســليمان االبتــداع يف إطالقهــا ألنــه مل يــر 
ـــا مـــن نســـبة الشـــيء إىل غـــري أصـــله فـــال ميكـــن أن تقـــول للمكـــي إنـــه مـــدين و ال  النســـبة خطـــأ أل
للمغــريب أنــه هنــدي و إن أطلقــت جتــاوزاً فهمــا يشــرتكان فيهــا ، الــراد و املــردود عليهــا .و هــذه ال 

  صاحب الرد حقيقة . تنطلي على سليمان بن عبد الوهاب إذا كان هو
  

و قرينــة خامســة : أن الكــاتبني عــن الــدعوة يف وقتهــا حيــث لفتــت األنظــار مــن الغــربيني و غــريهم 
مثل " ين بور " ممن عاصرها الذي وصل إىل األحسـاء فقـد كـان يسـميها احملمديـة نسـبة إىل حممـد 

قــان الغــرض املقصــود ابــن عبــد الوهــاب و تــارة يســميها الــدعوة اجلديــدة . و هــذان االمســان ال حيق
هــ و قابـل حممـد علـي و أثـىن  ١٢٢٩باستثارة العامة و " برك هارت " الـذي و صـل احلجـاز عـام 

علــى هــذه الــدعوة و مكانتهــا العقديــة و ســالمتها مــن الشــوائب و انتقــد مــن خيافهــا فيمــا رصــده 
شــرعية علــى  برحلتــه . ممــا يــربهن علــى أن احليلــة قــد تفتقــت عــن اســم يــراد بــه اإلثــارة . و يعطــي

حتريك اجليوش ، و جتريد احلمالت ضد هذه الدعوة مبثل هذا اللقب اجلديد الذي البد أن يكون 
  له جذور تستويل على املشاعر و إثارة احلماسة .

  
م للبــــذل و  و لــــذا ســــبقت هــــذه التســــمية احلمــــالت مــــن أجــــل إرهــــاق النــــاس بالضــــرائب و دعــــو

قاويـــل عـــنهم بوجـــوب قتـــال اخلـــوارج ، و بـــأن الوهابيـــة اإلنفـــاق كمـــا ذكـــر اجلـــربيت يف تارخيـــه مـــن أ
  األباضية اخلارجية قد عادت للظهور فيجب بذل املستطاع حملاربتها .



  

هــذا مــن أهــم بواعــث نفــض الغبــار عــن ذلــك اللقــب الكــامن يف ســجالت التــاريخ و لــذا فإنــه قــد  
ما زيفت يف الوقت كذب على سليمان بن عبد الوهاب تأليف هذه الرسالتني بعد موته بزمن . ك

احلاضر مـذكرات " مهفـر " الـذي قيـل عنـه بأنـه جاسـوس بريطـاين و عـن عالقتـه بالشـيخ حممـد بـن 
ذا الشخص من قبل .   عبد الوهاب حيث مل يعرف لذلك أصل و مل يسمع 

  

  و هذا من االدعاءات اليت ال برهان عليها أو دليل يؤيدها ... و الكذب ال حدود له .
يهتمون بإثارة مثل هذا ملا فيـه مـن بلبلـة لألفكـار و حتريـك للفـنت ونـزع للثقـة مـن   و أعداء اإلسالم

  كل داعية خملص .
و صحافة اليوم دليل قاطع على هذا املنهج يف اإلثارة و كثرة االفرتاءات على كثري مـن الـدول ألن 

  منهجها خيالف اآلخرين .
  

النــاس مييلــون إليــه ملــا فيــه مــن ختلــيص  ذلــك أن الــدين احلــق الصــايف مــن الشــوائب كلمــا بــرز و بــدأ
للنفوس و اجملتمعات من السلبيات اليت تدخل على دين اإلسـالم و هـو منهـا بـراء ، ينـزعج أعـداء 
م ملباعدة هـذا االقـرتاب ، كمـا حتـس  اإلسالم من ذلك العمل الذي يؤلف القلوب فيحركون أعوا

هلتافــات ... فقــد انــزعج اليهــود مــن الــدعوة هــذا عنــدما قــام الفلســطينيون بانتفاضــتهم باحلجــارة و ا
ــا األطفــال ومــن ترديــدها لكلمــة " اهللا أكــرب " و أشــاعوا يف العــامل بوســائل  للجهــاد الــيت هتفــت 
إعالمهم أن التمرد شيوعي ليصرفوا النظر عن االجتـاه اإلسـالمي الـذي خشـاه اليهـود .. فمـا أشـبه 

  الليلة بالبارحة .
  

هـــ و  ١٢٦١ كــل مكــان و زمــان : فهــذا الــوتري املولــود باملدينــة عــام و األمثــال يف ذلــك كثــرية يف
الـــذي رأى األســـتاذ أمحـــد العمـــاري الـــذي حقـــق رســـالته يف حماكمـــة الســـلفية الوهابيـــة بـــاملغرب يف 

  تساؤالته حول هذه الرسالة مبا نصه : 
تابعهـــا باملشـــرق أال يكـــون الـــوتري أراد مـــن مرافقتـــه هاتـــه و حماكمتـــه متابعـــة الســـلفية بـــاملغرب كمـــا 

حســب اإلشــارات الــيت وردت عنــده بالرســالة ؟ ملــاذا يتحيــز للســلطان الرتكــي و للــوايل علــى مصــر 
ضـــد حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب فهـــل هـــو تزمـــت شـــديد للطرقيـــة علـــى حســـاب الســـلفية ، أو توجـــد 



خلفيــات أخــرى وراء التحامــل ؟ حنــاول أن جنيــب علــى هــذه األســئلة مــن خــالل عــرض األســباب 
  )٩٧لت الوتري يكتب رسالته (اليت جع

  إذا فكل من كتب كان لسبب دفعه و هدف وجه إليه .
فقد تأثر أمثـال الـوتري باهتمـام أهـل املغـرب بالـدعوة السـلفية بعـد أن وصـلت رسـالة اإلمـام سـعود 

هـــ حيــث عهــد املــوىل ســليمان العلــوي لألديــب الســيد محــدون بــن  ١٢٢٥بــن عبــد العزيــز يف عــام 
ابة عليها و قد أرفق باجلواب قصيدة مدح فيها ابن سـعود و قـد أكـد أبـو عبـد احلاج الفاسي اإلج

اهللا حممد الكنسوس أن محدون بن احلاج أجاب ابن سعود و مدحه بأمر من السلطان سـليمان و 
  برهن على ذلك بأمور مقنعة مث ذكر احملقق بعضاً من هذه امليمية يف مدح سعود و منها : 

  به فجوزيت ما جيزاه ذو نعم***  أحد  إن قمت فينا بأمر مل يقم
  يقتلوا أو يصلبوا بالوهم*** بقطع أهل احلروب باحلجاز بأن 

  

  عن اخلالف أو أن ينفوا من أرضهم***  أو أن تقطع أيديهم و أرجلهم
  طلعت سعد سعود غري ملتثم***  حىت جرى املاء يف بلد احلجاز بأن 
  املأمول من حرموزورة يكمل ***  الشيء مينع من حج و معتمر

  أهنأ و أمن من محامة احلرم***  إذ عاد درب احلجاز اليوم سالكه
  )٩٨قد أحدثتها ملوك العرب و العجم (***  مُذ الح فيه سعود ماحياً بدعاً 

                                                 
هـ عام  ١٤٠٦س شعبة التاريخ عدد خاص سنة من هذا التحقيق بمجلة كلية اآلداب بفا ٤انظر ص  - ٩٧

  صفحة ، وقد دافع المحقق بإنصاف عن السلفية في المغرب . ٤٦م و يقع هذا التحقيق في  ١٩٨٥
  . ويالحظ أن بعض األبيات لم يستقم وزنها . ١٢نفس المصدر السابق ص  - ٩٨



  -من نتائج الخصومة : 
  

لقـــد كانـــت العيينـــة الـــيت ارتبطـــت باســـم الشـــيخ حممـــد و حتركـــت منهـــا دعوتـــه األوىل ، قلعـــة علميـــة 
ا طـالب العلـم و رواد املعرفـة و جياورهـا مـن الشـرق بلـدة صـغرية امسهـا اجلبيلـة و قـد التصـقتا يرتاده

  ) ٩٩اآلن يف مدينة واحدة (
  

و باجلبيلة كانت توجـد قبـور الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم الـذين قتلـوا يف حـروب الـردة حيـث قـرب 
ســيلمة الكــذاب . و مــع اجلهــل املكــان مــن مواقــع معــارك اليمامــة الــيت أعــز اهللا فيهــا دينــه بقتــل م

وطول الزمن و ضعف العقيدة يف النفوس اختذ الناس عليهم املباين و نصبت القباب على قـرب زيـد 
بن اخلطاب و بقية الصحابة فصارت النـذور تقـدم هلـم و القـرابني تـدفع ضـدهم و قصـدهم النـاس 

  من دون اهللا .
  

إلسالمي يراه مرتبطاً بقيام دولة القرامطة يف اجلزيـرة و الذي يرجع ملبدأ البناء على القبور يف العامل ا
العربيــة و الفــاطميني يف املغــرب مث يف مصــر و لكــن العلمــاء ال حيركــون ســاكناً ألن جــوهر العقيــدة 
وهــو احملــرك لــذلك قــد ضــعف بــل بلــغ األمــر إىل اجلهــة الــيت ال يوجــد فيهــا أوليــاء يبــىن علــى قبــورهم  

  ن به كالشجر و احلجر و املغارات و غريها .كان الناس يبحثون عن شئ يتعلقو 
  

و من يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس مـن خلـل و بعـد عـن العقيـدة الصـافية فإنـه تنقصـه 
  الشجاعة يف إظهار األمر و ال يستطيع اجلهر خوفاً من العامة اليت تدعمها السلطة .

  

بـــاً إذ بـــدأ ينمـــي الشـــجاعة يف نفســـه و لكـــن الشـــيخ حممـــد رمحـــه اهللا أدرك هـــذا و هـــو ال يـــزال طال
يوطنهــا علــى التحمــل يف ســن مبكــرة و يبــني مــا حيــب إجيابــه كلمــا عــرض لــه مناســبة يف مثــل هــذه 

  املواقف .

                                                 
  كم من الجهة الشمالية الغربية .  ٤٠تبعد عن الرياض  - ٩٩



عنــدما كــان يــدرس يف العيينــة كــان أحــد أســاتذته إذا أراد بــدء درســه مههــم بــدعاء يســتعني فيــه  -١
بصـوت خفيـف ال يسـمعه غـري هـذا األسـتاذ بزيد بن اخلطاب و يطلب منه املدد فكـان حممـد يـرد 

  لينبهه : اهللا أقدر من زيد .
و مع الزمن ترك األستاذ تلك العادة مث استدعاه و نصحه بالرفق فيما هو مقبل عليه مع احللـم يف 

  .اج إىل علم مقرون حبلم و شجاعةدعوة الناس ألن تغيري ما ألفه الناس و إن كان باطًال حيت
  

ب العلـــم يف مكـــة كـــان جيلـــس يف حلقـــة أحـــد املشـــايخ الـــذي أعجـــب بـــه و عنـــدما كـــان يطلـــ -٢
وبذكائه و كان هذا الشيخ إذا قام من كرسيه بعد انتهاء الدرس يقـول : يـا كعبـة اهللا . فـأراد حممـد 
بن عبد الوهاب رمحه اهللا أن يلفت نظر الشيخ و برفق هلذا اخلطأ العقدي . فجاء إليه يومـاً مبكـراً 

ب و قـال لـه : أريـد أن أقـرأ عليـك شـيئاً مـن حفظـي يف القـرآن فرحـب الشـيخ و قبل وصول الطـال
بذلك : فقرأ عليه سورة قريش فلما وصل إىل اآلية : { فليعبدوا رب هذا البيت } قرأهـا فليعبـدوا 
هذا البيت فرد عليه الشيخ اخلطأ و صحح له و لكنه أعادها ثالثاً بنفس اخلطأ فقال لـه الشـيخ : 

ا كــررت اخلطــأ و هــذا ال يصــح ألن العبــادة هللا ال للبيــت فقــال : يــا شــيخ معــذرة أنــت ذكــي فلمــاذ
فقد تأثرت بك . فقال عجيب و ماذا قلت ؟ فأخربه مبا يقـول كلمـا قـام . قـال الشـيخ هـذا خطـأ 
و قد قلدت غريي فيه من دون روية و استغفر اهللا من ذلـك . و أبطـل هـذه العـادة . مث قـال لـه : 

  كن عليك بالتحمل و الصرب .سيكون لك شأن و ل
أمــا يف الــزبري بــالعراق فقــد آذوه و طــردوه ألنــه أنكــر علــيهم التمســح و التوســل بقــرب الــزبري بــن  -٣

  العوام الذي مسيت البلدة بامسه .
م قـد أدركـوا ذلـك أراد اختبـارهم و  -٤ و عندما كان يدرس تالميذه يف الدرعية التوحيد و أيقن أ

ال يف أول الدرس لطالبه لقـد مسعـت ضـجة ليلـة البارحـة يف أحـد أحيـاء كان بعد صالة الفجر فق
املدينــة و صــباحاً فمــاذا تــرون قــد حصــل ؟ فــاهتم التالميــذ باملســامهة و احلماســة إذ لعلــه ســارق أو 

  جمرم أو شخص يتعدى على أعراض الناس .
مل نعــرف و لكــن جيــب و يف اليــوم التــايل : ســأهلم هــل عــرفتم األمــر و مــاذا تــرون جــزاءه . فقــالوا : 

  أن جيازى بأقصى العقوبات الرادعة .



فقال الشيخ حممد مهوناً األمر أمامهم ليعرف نتائجه يف نفوسهم : أما أنا فقـد عرفـت : ذلـك أن 
امـرأة نــذرت أن تــذبح ديكــاً أســود للجــن إن عــويف ابنهــا مــن مــرض مل بــه و قــد عــويف فتعاونــت مــع 

روا يالحقونه من سطوح املنازل حىت أمسـكوه و ذحبـوه زوجها على ذبح الديك فهرب منهم و صا
  بدون تسمية للجن كما أخربها بذلك أحد املتعاطني للسحر . 

فهــدأت ثــائرة الطــالب . فلمــا رأى هــذا مــنهم . قــال : إنكــم مل تعرفــوا التوحيــد الــذي درســتم . ملــا  
ه أمهكـــم األمـــر و كانـــت املســـألة جرميـــة يعاقـــب عليهـــا الشـــرع باحلـــد املوضـــح نوعـــه يف كتـــب الفقـــ

حتمســتم لـــه و ملــا أصـــبح املوضـــوع يتعلــق بالعقيـــدة هــدأمت بينمـــا األول معصـــية أمــا الثـــاين فشـــرك و 
  )٤٨(سورة النساء آية {إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء}الشرك يقول اهللا فيه

لتوحيد و تقريره على طالبـه مـن إذاً سنعيد دراسة التوحيد من جديد مث جاءته فكرة إعداد كتاب ا
  تلك احلادثة .

  

  لقد نتج عن دعوة الشيخ أمور منها : 
بالنســـبة ملـــن يريـــد أن يسرتشـــد فإنـــه قـــد كتـــب بعضـــهم للشـــيخ مستوضـــحاً عمـــا وصـــله مـــن أخبـــار 

  الشيخ و مستجلباً لإلجابة عن الشبهات اليت نسبت للشيخ ووصل إليهم علمهم .
  

يهــا مــن قبــل تنبــئ عــن ذلــك و لــذا فــإن مــن فطنــة الشــيخ أن خيــربهم و رســائل الشــيخ الــيت أشــرنا إل
  بأمساء من أشاعها من طلبة العلم يف زمانه و يوضح هلم ما جيب عليهم .

  

م للشــيخ تتســم بعمــق النظــرة و تركيــز  أمــا العلمــاء الــذين يريــدون الوصــول للحقيقــة فكانــت كتابــا
بالــدليل الشــرعي نقــال مــن كتــاب اهللا و  الســؤال حيــث حيكمــون علــى الشــيخ مــن إجابتــه املدعومــة

سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو عقًال مبا هو مدرك و حمسـوس . و هـؤالء الطـالب يف الغالـب 
األعــم عنــدما يتبــني هلــم احلــق يتبعونــه و يركنــون إليــه و تعتــرب مبثابــة التعلــيم هلــم و اإلرشــاد كمــا يف 



ـــيمن (١٠٠رســـالته إىل حممـــد بـــن عيـــد مـــن مطاوعـــة ثرمـــداء ( ) و ١٠١) و رســـالته إىل البكيلـــي يف ال
  ) و غريها .١٠٢رسالته إىل عبد اهللا بن سحيم مطوع اجملمعة (

  

م يتخـذون  أما احلكام الذين هدفهم حقيقة الدفاع عن ديـن اهللا ورد الشـبهات الـيت تثـار حولـه فـإ
ع للحـق إذا اسـتبان املناظرة طريقاً للوصول للهدف و ال جيري املناظرة إال من لديه استعداد بالرجو 

له كما حصل هلذه الدعوة مع علماء مكة اليت جرت على إثرها مناظرة بـني علمـاء مكـة و علمـاء 
مــن الدرعيــة مــنهم الشــيخ حممــد بــن معمــر ، و الشــيخ عبــد العزيــز احلصــني . وقــد كانــت النتيجــة 

ملــوك  ) و مــع١٠٣قناعــة علمــاء مكــة بســالمة مــنهج هــذه الــدعوة و صــحة اخلــط الــذي تســري فيــه (
) مث رســالة أخــرى قــال عنهــا أبــو العبــاس ١٠٤املغــرب فقــد كتــب الشــيخ حممــد رســالة ألهــل املغــرب (

الناصــري يف كتابــه التــارخيي " االستقصــاء ألخبــار دول املغــرب األقصــى " و يف هــذه املــدة أيضــاً و 
فني املظهـر صل كتاب عبد اهللا بن سعود الوهايب النابغ جبزيرة العرب ، املتغلب على احلـرمني الشـري

ملذهبه فيها إىل فاس احملروسة بكتاب ألن ابن سعود ملا استوىل على احلرمني بعث كتبه إىل اآلفـاق  
كــــالعراق و الشــــام و مصــــر و املغــــرب يــــدعوا النــــاس إىل اتبــــاع مذهبــــه و التمســــك بدعوتــــه ... مث 

ــا  موجهــة شــكك املؤلــف هــل الرســالة أصــلها لتــونس حيــث بعــث مفتيهــا نســخة إىل فــاس . أم أ
  ) .١٠٥للسلطان املوىل سليمان العلوي بالقصد إال أن نسخة منه وردت بواسطة علماء تونس (

  

و من باب اإليضاح : فإن هذه الرسالة قد بعثها اإلمام سـعود بـن عبـد العزيـز بـع أن اسـتوىل علـى 
  هـ  ١٢٠٦هـ ألن الشيخ حممد قد تويف يف عام  ١٢٢٠املدينة يف عام 

                                                 
  . ٢١ – ١٦و أيضاً الرسالة الثانية من رسائله ص  ٣٠ – ٢٤لة الثالثة من رسائله ص هي الرسا - ١٠٠
  . ٩٨ – ٩٤هي الرسالة الرابعة عشر من رسائله ص  - ١٠١
  . ١٤٠ – ١٣٠ص  ٢٠، و الرسالة  ٧٦ – ٦٢ص  ١١انظر مثًال الرسالة  - ١٠٢
 ١٤٢٤التوحيد الطبعة األولى سنة  راجع كتاب البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة و نجد من عقائد-١٠٣
  .هـ

  . ١١٥ – ١١٠من رسائله ص  ١٧هي الرسالة  - ١٠٤
 . ١٢٠ – ١١٩ص  ٨انظر االستقصاء  - ١٠٥



ذه الرســالة منشــورة باللغــة العربيــة يف صــحيفة ( اســالميكا ) األملانيــة و قــد وجــدت نســخة مــن هــ
ISLAMICA  م ضــــمن مقــــال مطــــول  ١٩٣٥العــــدد األول اجمللــــد الســــابع الصــــادر يف عــــام

  باللغة األملانية ألحد املستشرقني عن الوهابية باملغرب .
  

بن عبـد الوهـاب و تقـع و هذه الرسالة لشرح حقيقة التوحيد و ما تنطوي عليه دعوة الشيخ حممد 
  )١٠٦يف ثالث صفحات (

و لقد كان هلذه الرسالة صدى لدى حكام املغـرب العلـويني الـذين قامـت دولـتهم حملاربـة النصـارى 
  ) .١٠٧هـ ( ١٠٤١م املوافق لعام  ١٦٣١و النهوض باملغرب األقصى منذ عام 

  
اهللا ولــده األســتاذ  وجــه الســلطان املــوىل ســليمان رمحــه -يقــول الناصــري :  -هـــ  ١٢٢٦ففــي عــام 

األفضــل املــوىل أبــا إســحاق إبــراهيم بــن ســليمان إىل احلجــاز ألداء فريضــة احلــج مــع الركــب النبــوي 
الــذي جــرت العــادة خبروجــه مــن فــاس علــى هيئــة بديعــة مــن االحتفــال ... و كانــت امللــوك تعتــين 

يخ الركـب و غـري بذلك و ختتار له أصناف الناس من العلماء و األعيان و التجار و القاضي و شـ
ذلك مما يضاهي ركب مصر و الشام و غريمهـا فوجـد السـلطان ولـده املـذكور يف مجاعـة مـن علمـاء 
املغرب و أعيانه مثل الفقيـه العالمـة القاضـي أيب الفضـل بـن العبـاس بـن كـريان ، و الفقيـه الشـريف 

أيب عبــد اهللا حممــد العــريب الربكــة املــوىل األمــني بــن جعفــر احلســين الــرتيب ، و العالمــة الفقيــه الشــهري 
) بالشــريف املــوىل ١٠٩) إىل أن قــال : و ملــا اجتمــع (١٠٨الســواحلي و غــريهم مــن علمــاء املغــرب (

إبـــراهيم أظهـــر لـــه التعظـــيم الواجـــب ألهـــل البيـــت الكـــرمي و جلـــس معـــه كجلـــوس أحـــد أصـــحابه و 
فكـان مـن مجلـة  حاشيته و كان الذي توىل الكالم عه الفقيه القاضي أبو إسـحاق إبـراهيم الزداغـي

                                                 
وة بخالف ما فيها من وضوح و انظر تلك المجلة حيث علق المستشرق على هذه الرسالة مشوهاً الدع -١٠٦
  .أدلة
و يرى صاحب االستقصاء أنه  ٦٦ – ٦٥ص  ٣ راجع كتاب المغرب الكبير للدكتور جالل يحيى ج - ١٠٧
  . ١٥ص  ٧ج  ١٠٤٥عام 
  .١٢٠ص  ٨انظر االستقصاء ألخبار المغرب األقصى ج  - ١٠٨
  الضمير في اجتمع يعود إلى ابن سعود . - ١٠٩



ما قـال ابـن سـعود هلـم : إن النـاس يزعمـون أننـا خمـالفون للسـنة احملمديـة فـأي شـئ رأيتمونـا خالفنـا 
من السنة و أي شئ مسعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا فقال القاضي : بلغنا أنكم تقولـون االسـتواء 

ا قال اإلمام مالك : االسـتواء الذايت املستلزم جلسمية املستوى : فقال هلم : معاذ اهللا إمنا نقول كم
معلوم ، و الكيف جمهول و السؤال عنه بدعة فهل يف هـذا خمالفـة ؟ قـالوا : ال . و مبثـل هـذا حنـن 
أيضاً نقول مث قال القاضي : و بلغنا أنكم تقولـون بعـدم حيـاة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم و حيـاة 

، فلما مسع ذكر النيب صلى اهللا عليه وسـلم  إخوانه من األنبياء عليهم الصالة و السالم يف قبورهم
ارتعد و رفع صوته بالصالة عليه . و قال معاذ اهللا إمنا نقول إنه صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه 
و كذا غريه من األنبياء حياة فوق حياة الشهداء مث قال القاضي : و بلغنا أنكم متنعـون مـن زيارتـه 

ـا يف الصـححاح الـيت ال ميكـن إنكارهـا فقـال صلى اهللا عليـه وسـلم و زيـارة سـائر  األمـوات مـع ثبو
ـا و  معاذ اهللا أن ننكر ما ثبت يف شرعنا و هل منعناكم أنتم ملا عرفنا أنكم تعرفون كيفيتهـا و آدا
إمنـــا مننـــع منهـــا العامـــة الـــذين يشـــركون العبوديـــة باأللوهيـــة و يطلبـــون مـــن األمـــوات أن تقضـــي هلـــم 

إال الربوبيــة و إمنــا ســبيل الزيــارة االعتبــار حبــال األمــوات و تــذكر مصــري  أغراضــهم الــيت ال تقضــيها
) و يســأل اهللا ١١٠الزائــر إىل مــا صــار إليــه املــزور مث يــدعو لــه بــاملغفرة و يستشــفع بــه إىل اهللا تعــاىل (

تعاىل املتفـرد باإلعطـاء و املنـع هـذا قـول إمامنـا أمحـد ابـن حنبـل رضـى اهللا عنـه و ملـا كـان العـوام يف 
ية البعد عـن إدراك هـذا املعـىن منعنـاهم سـداً للذريعـة فـأين خمالفـة السـنة يف هـذا القـدر . مث قـال غا

ــا ذلــك مــن بعضــهم مجاعــة مث ســألنا  صــاحب اجلــيش : هــذا مــا حــدث بــه أولئــك املــذكورون مسعن
  ) .١١١الباقي أفراداً فاتفق خربهم على ذلك (

  

ن رمحـه اهللا كـان يـرى شـيئاً مـن ذلـك و ألجلـه  مث قال املؤلـف : و أقـول بـأن السـلطان املـوىل سـليما
كتــب رســالته املشــهورة الــيت تكلــم فيهــا علــى حــال متفقــرة الوقــت و حــذر فيهــا رضــي اهللا عنــه مــن 

                                                 
ابن سعود ال يقول هذا ، ولكن آفة األخبار رواتها ألنه منفي فاالستشفاع بالميت إلى اهللا تعالى غير جائز  - ١١٠
كان بطلب الدعاء منه أو غير ذلك ألن عمله انقطع إال من ثالث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له أو   سواء

صدقة جارية كما صح الحديث يرجع إلى التحقيق و اإليضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في آداب 
  الزيارة .

  . ١٢٢ – ١٢١ص  ٨االستقصاء ج  - ١١١



اخلروج عن السنة و تغايل العوام يف ذلك و أغلظ فيها مبالغة يف النصـح للمسـلمني جـزاه اهللا خـرياً 
)١١٢(  

ــم يبحثــون عــن احلكمــة الــيت و قــد نشــأ عــن اهتمــام ملــوك املغــرب باالجتــ اه الســليم يف العقيــدة أل
  ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها أن رأينا منهم اهتماماً كبرياً بتنقية العقيدة :

  

فهــذا الســـلطان ســـيدي حممـــد بـــن عبـــد اهللا العلـــوي وصـــفه املـــؤرخ الفرنســـي شـــاريل جوليـــان يف   -١
البشري بـن سـالمة بقولـه : و كـان سـيدي حممـد كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية تعريب حممد املزايل و 

و هــو التقــى الــورع علــى علــم بواســطة احلجــيج بانتشــار احلركــة الوهابيــة يف اجلزيــرة العربيــة و تأييــد 
عائلة آل سعود هلا و قد أعجب بصـرامتها و كـان يـؤثر عنـه قولـه : " إين مـالكي املـذهب و هـايب 

ذن بإتالف الكتب املتساهلة يف الدين حسب رأيه و العقيدة " و مضت به محاسته الدينية إىل اإل
دمي بعض الزوايا مثل زاوية بوجاة (   )١١٣احملللة ملذهب األشعرية و 

  )١١٤هـ ( ١٢٠٤و قد تويف هذا السلطان يف شهر رجب من عام 
  
و الســـلطان ســـليمان الـــيت مـــرت بنـــا مناظرتـــه قـــد أحـــب هـــذه الـــدعوة و عمـــل جاهـــداً علـــى  -٢

) و  ١١٥رســالته الــيت عمــم و مبحاربتــه للطــرق الصــوفية املنحرفــة " املربوطيــة (إصــالح وضــع املغــرب ب
هــــ كمـــا قـــال بـــذلك الناصـــري يف كتابـــه االستقصـــاء بعـــد أن أثـــىن علـــى  ١٢٣٨كانـــت وفاتـــه عـــام 

  ).١١٦ديانته و سريته و حرصه على حماربة اإلحلاد و البدع (
  
الشـعب املغـريب يـودع فيهـا القـرن هــ وجـه رسـالة إىل  ١٣٠٠و السلطان احلسن األول يف عـام  -٣

. و يتحدث عن ضرورة الرجوع على الكتاب و السـنة و حماربـة البـدع و يرغـب يف حسـن العقيـدة  
                                                 

  . ١٢٣نفس المصدر ص  - ١١٢
  . ٣١١ص  ٢انظر هذا الكتاب ج  - ١١٣
  . ٦٥ص  ٨انظر خبر وفاته في االستقصاء ج  - ١١٤
  . ٢٣٨ – ٢٣٧انظر كتاب انتشار دعوة الشيخ محمد لمحمد كمال جمعه ص  - ١١٥
  . ١٦٦ – ١٦٤ص  ٨راجع ج  - ١١٦



هـــ حيــث  ١٣٩٩كمــا قــال بــذلك الــدكتور عبــاس اجلــراري يف حماضــرة ألقاهــا جبامعــة الريــاض ســنة 
السـلفية علـى أيـد أحـد كبـار قال : إنـه عـاش يف السـنوات األوىل هلـذا القـرن يف املغـرب مـع الـدعوة 

العلمــاء احملــدثني املغاربــة و هــو الشــيخ أبــو شــعيب الــدكايل الــذي أقــام مبكــة مــدة تزيــد علــى عشــر 
ســـنني و قـــام بتـــدريس احلـــديث يف احلـــرم املكـــي مث عـــاد علـــى املغـــرب حيـــث أصـــبح زعيمـــاً للحركـــة 

  ).١١٧و الضالالت ( السلفية ملدة تزيد على ربع قرن و بشر بالفكرة السلفية و حارب البدع
  

ــا يف كــل مكــان و حتقيــق طلبــة العلــم مــن صــدق اهلــدف و  هــذا علــى جانــب اهتمــام املســلمني 
  بعدها عن مسارب البدع و اخلرافات اليت أنكرها علماء اإلسالم يف كل مكان .

  
ل و لقد زاد األمر وضوحاً أن الناس يف كل مكان مـا كـانوا ليقتنعـوا إال مبـا هـو واضـح يدعمـه الـدلي

فوضح أمامهم أن حممد بن عبد الوهاب كغريه مـن الـدعاة املصـلحني جـاء ليجـدد الـدعوة و ينقـي 
العقيـــدة مـــن الفســـاد الـــذي أدخـــل عليهـــا نتيجـــة اجلهـــل أداء لألمانـــة و نصـــحاً لألمـــة ليعيـــد النـــاس 
بأعمــاهلم و اعتقــادهم إىل مــنهج الســلف الصــاحل منــذ عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل 

ية القرن الثالث اهلجري حيث بدأت البدع تدخل الصف اإلسالمي نتيجة غلبـة األمـم و التـأثر ا
ا و لضعف العلماء يف أداء األمانة .   بثقافات و أفكار األمم و األخرى يف معتقدا

  
و تعترب الدولة الفاطمية الـيت ناوأهـا أهـل املغـرب يف القـرن الرابـع اهلجـري فاجتـه شـر يف تـاريخ البـدع 

 اجملتمـــع اإلســـالمي و قـــد أبـــان عـــن أعمـــاهلم ابـــن عـــذارى املراكشـــي يف تارخيـــه البيـــان املغـــرب يف يف
ـم ليسـوا مـن  تاريخ األندلس و املغرب و أتـى بالشـيء الكثـري مـن سـريهم و أعمـاهلم حيـث يـرى أ
ـــم مـــن اصـــل غـــري شـــرعي حيـــث اتصـــلوا بـــابن  نســـل فاطمـــة الزهـــراء و إمنـــا يعـــودون إىل اليهـــود و أ

  )١١٨ج و أخذوا عنه هذا املعتقد (احلال
  

                                                 
  . ٤٧٠ – ٤٦٦من أراد رسالته هذه فليرجع لكتاب الترجمانة الكبرى ص  - ١١٧
  البن عذارى . ١٥٩ – ١٥٨ص  ١المغرب ج  انظر نسبهم في البيان - ١١٨



  و بعــد
  

  فإذا كان الفقهاء رمحهم اهللا يقولون : 
األصــل بــراءة الذمــة و رجــال القــانون يف العصــر احلاضــر كلمــتهم املعهــودة تقــول : اجملــرم بــرئ حــىت 

  تثبت إدانته ، و أصدق من ذلك قول اهللا عز وجل : 
  )٦سورة احلجرات آية (لى ما فعلتم نادمني } { فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا ع

فــإن مــن مهمــات طالــب العلــم عــدم االنســياق خلــف كــل قــول مــن دون حتقيــق أو تثبــت ألن زلــة 
العامل كبرية و انسياقه خلف آراء أصحاب األهواء يـزري مبكانتـه و يقـدح يف عدالتـه فلقـد جـاء يف 

  لعل اآلخر قد فقئت عيناه.األثر : إذا جاءك اخلصم قد فقئت عينه فال حتكم له ف
  

ذلــك أن اخلصــومة يف الــرأي أو املعتقــد أو احلقــوق مداولــة بــني الطــرفني فــال يصــح أن يؤخــذ احلكــم 
  من جانب و يرتك اجلانب اآلخر و إال أصبح يف احلكم حتيز .

و إصدار احلكم عدالة جيـب التثبـت منهـا و الـرتوي يف نتيجتهـا حـىت ال تكـون جـائرة ألن منهجنـا 
  إلسالم حفظ اللسان من الزلل و األعمال من اخلطأ . يف ا

و ميــزان ذلــك احلفــظ ، عــرض كــل أمــر علــى كتــاب اهللا و ســنة رســوله الكــرمي : { فــإن تنــازعتم يف 
  و احلق أحق أن يتبع . )٥٩سورة النساء آية (شئ فردوه إىل اهللا و الرسول } 

   -رمحه اهللا :  –يقول عمر بن عبد العزيز 
لعفـــو خـــري مـــن أن أخطـــئ يف العقوبـــة ، هـــذا لرغبتـــه رمحـــه اهللا عـــدم إجيـــاد نفـــرة يف ألن أخطـــئ يف ا

  اجملتمع اإلسالمي أفراداً و مجاعات 
خطأ يف النسبة و املعتقد كما كانـت اآلراء املنسـوبة  –االصطالحية  –و لئن كانت هذه التسمية 

ـــة و مناقشـــة ، فـــإن ا ـــربأوا مـــن ذلـــك كتاب ـــدة للشـــيخ حممـــد و أتباعـــه خطـــأ و ت ملتتبعـــني لذهـــه العقي
السـلفية هـم أعـرف مبـا تعنيـه مـن دالالت واضـحة مـن مصـدري التشـريع يف ديـن اإلسـالم : كتـاب 
اهللا و ســنة رســوله الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم و لــذا مل يتربمــوا مــن هــذا اللقــب إلدراكهــم بــأن مــا 

لمحجــة البيضــاء الــيت تــرك قيــل مــا هــو إال حمــض افــرتاء ال يثبــت بالنقــاش و احملــاورة فهــم متبعــون ل



ســيدنا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أصــحابه عليهــا ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا إال هالــك ، 
وهــي مــأخوذة مــن قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم و عملــه و تقريــره ، وبعــد التوثــق مــن ذلــك صــحة و 

  سنداً .
  

بلـدة لنجـه ، عنـدما بلغتـه هـذه فهذا عمران بن رضوان ، وهو من مسلمي خارج اجلزيرة ، وعلماء 
  ). ١١٩الدعوة و حتقق عنها مدحها بقصيدة جاء فيها هذا البيت (

  

  فأنا املقر بأنين وهايب***   إن كان تابع أمحد متوهباً 
  

جت األثري : من وحي أعداء اإلسالم  و ما ذلك غال هذا اللقب كما قال العامل العراقي حممد 
ــا و البــد أن تكــون ، و الــذين كــانوا يظنــون أن العــا مل اإلســالمي قــد صــار جثــة هامــدة ال حــراك 

الدول االستعمارية هي الوارثة ألرضه و كنوزه و معادنه و خرياتـه ، فوضـعت هـذه الـدعوة اجلديـدة 
الــيت انبعثــت مــن قلــب جزيــرة العــرب مدويــة جلمــع مشــل املســلمني و إنقــاذهم مــن املهالــك يف ثــورة 

ـا بالوهابيـة و أذاعـت هـذا الطائفية الـيت تزيـد أرقـام الط وائـف رقمـاً جديـداً أي عكسـت احلـال فنبز
النبـــز األنبـــاء الذائعـــة الشـــهرة فتلقفتـــه األمســـاع و رددتـــه األلســـن و راق الدولـــة العثمانيـــة هـــذا النبـــز 
فأجرته عل ألسنة الدراويش و مرتزقة طعام التكايا و الزوايا من تنابلة السـلطان و أفرطـت يف إلقـاء 

ليه و تشويهه و ال سيما بعد استفحال شأنه و قيام الدولة العربية اإلسالمية يف جزيرة الشبهات ع
  ).١٢٠العرب على أساسه و قواعده (

و لقد رأيت من املناسبات أن أختم هذه الرسالة املوجزة بكتابني : أحـدمها أرسـله الشـيخ سـليمان 
حممــد بــن عبــد الوهــاب ألهــل  بــن عبــد الوهــاب إىل ثالثــة مــن علمــاء اجملمعــة و اآلخــر مــن الشــيخ

القصـــيم إال أن تأرخيهمـــا بكـــل أســـف مل يكـــن واضـــحاً . يف هـــذا الكتـــاب يوضـــح الشـــيخ حممــــد 
منهجــه يف الــدعوة حيــث طلــب مــين بعــض علمــاء موريتانيــا ذلــك عنــدما زرت بالدهــم يف شــعبان 

م و يوازن هـ و ذلك من باب إفادة القارئ و فتح اجملال أمامه ليستوثق بنفسه و حيك ١٤٠٧عام 

                                                 
  المذكور من علماء ووجهاء مدينة لنجد بإيران . - ١١٩
  . ١٧ – ١٦انظر كتابه " محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد و التجديد في العصر الحديث " ص  - ١٢٠



مــــن غــــري أن يفــــرض عليــــه رأي مل يقتنــــع بــــه و قــــد جعلتهمــــا ملحقــــاً و مــــا أردت إال اإلصــــالح و 
  التوفيق من اهللا العزيز احلكيم . 



  -الملحـق : 
  -أوًال : 

وإن من استكمال فائدة القارئ إيراد واحـدة مـن رسـائل الشـيخ حممـد الـيت بعـث ألهـل القصـيم ملـا 
عن اجتاهه و الرد عليه إذا كان خمالفاً آلراء العلماء ألن النـاس هنـاك  سألوه عن عقيدته لالطمئنان

مل يستجيبوا لدعوتـه إال بعـد دراسـة و متحـيص و هـذا مـن مهمـة العلمـاء يف اسـتجالء احلقيقـة ورد 
  املعتدي ببصرية و إدراك .

  
تكـــون و هـــذا هـــو نـــص هـــذه الرســـالة ... و هلـــا نظـــائر مـــع كـــل مـــن ســـأله أو أشـــبه يف أمـــره ... و 

م مل جيدوا لدى الشـيخ مـا خيـالف شـرع اهللا أو يغـاير مـا عليـه  النتيجة االستجابة ملن يريد احلق أل
  أعالم أمة اإلسالم من املصادر املوثوقة .

  
  رسالة الشيخ إلى أهل القصيم

  )١٢١لما سألوه عن عقيدته: (
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

أين أعتقـد مـا اعتقدتـه الفرقـة الناجيـة أهـل السـنة  أشهد اهللا و من حضرين من املالئكة و أشـهدكم
و اجلماعة من اإلميان باهللا و مالئكته و كتبه ورسله و البعث بعـد املـوت ، و اإلميـان بالقـدر خـريه 
و شره ، و من اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف بـه نفسـه يف كتابـه علـى لسـان رسـوله صـلى اهللا عليـه 

بـــل أعتقـــد أن اهللا ســـبحانه و تعـــاىل لـــيس كمثلـــه شـــئ و هـــو  وســـلم مـــن غـــري حتريـــف و ال تعطيـــل
                                                 

ف د . نشرت هذه الرسالة في القسم الخاص للرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب تصني - ١٢١
. نقًال عن  ١٣ – ٧محمد بلتاجي . و .د . سيد حجاب و الشيخ عبد العزيز الرومي و هي الرسالة األولى ص 

  . ٣١ – ٢٨ص  ١الدرر السنية ج 



السميع العلـيم ، فـال أنفـي عنـه مـا وصـف بـه نفسـه و ال أحـرف الكلـم عـن مواضـعه ، و ألا أحلـد 
يف أمسائه و آياته و ال أكيف و ال أمثل صفاته تعاىل ، بصفات خلقه ألنه تعـاىل ال مسـي لـه و ال  

قـــه فإنـــه ســـبحانه أعلـــم بنفســـه و بغـــريه و أصـــدق قـــيًال ، و كفـــؤ لـــه ، وال نـــد لـــه ، وال يقـــاس خبل
أحسن حديثاً فنزه نفسه عما وصفه به املخالفون من أهـل التكييـف و التمثيـل : و عمـا نفـاه عنـه 

و ســالم  �النــافون مــن أهــل التحريــف و التعطيــل فقــال { ســبحن ربــك رب العــزة عمــا يصــفون 
الفرقــة الناجيــة وســط بــاب أفعالــه تعــاىل بــني القدريــة و  )١٨٢ – ١٨٠(الصــافات اآليــات علــى املرســلني } 

اجلربية و هم يف باب و عيد اهللا بني املرجئة و الوعيدية ، وهم وسط يف باب اإلميان و الـدين بـني 
احلروريــة و املعتزلــة ، و بــني املرجئــة و اجلهميــة و هــم وســط يف بــاب أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا 

  ارج .عليه وسلم بني الروافض و اخلو 
  

و أعتقد أن القرآن كالم اهللا منزل غري خملوق منه بدأ إليه و يعـود : و أنـه تكلـم بـه حقيقـة و أنزلـه 
على عبده و رسوله و أمينه على وحيه و سفريه بينه و بني عباده نبينا حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم 

عـن مشـيئته و لـيس شـئ  و أومن بأن اهللا فعال ملا يريد و ال يكون شئ إال بإرادته و ال خيـرج شـئ
يف العـــامل خيـــرج عـــن تقـــديره و ال يصـــدر إال عـــن تـــدبريه و ال حميـــد ألحـــد عـــن القـــدر احملـــدود و ال 

  يتجاوز ما خط له يف اللوح املسطور .
و أعتقد اإلميـان بكـل مـا اخـرب بـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ممـا يكـون بعـد املـوت ، فـأومن بفتنـة 

رواح إىل األجساد فيقوم الناس لرب العاملني حفاة عراة غرًال تدنو مـنهم القرب و نعيمه و بإعادة األ
ا أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئـك هـم املفلحـون ومـن  الشمس و تنصب املوازين و توزن 
خفــت موازينــه فأولئــك الــذين خســروا أنفســهم يف جهــنم خالــدون و تنشــر الــدواوين فآخــذ كتابــه 

  اله .بيمينه و آخذ كتابه بشم
  

و أومــن حبــوض نبينــا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم بعرصــة القيامــة و مــاؤه أشــد بياضــاً مــن اللــنب و 
أحلــى مــن العســل ، و آنيتــه عــدد جنــوم الســماء ، مــن شــرب منــه مــرة مل يظمــأ بعــدها أبــداً و أومــن 

  بأن الصراط منصوب على شفري جهنم مير به الناس على قدر أعماهلم .



  
يب صـــلى اهللا عليــه وســلم و أنــه شـــافع و أول مشــفع و ال ينكــر شــفاعة النـــيب و أومــن بشــفاعة النــ

صلى اهللا عليه وسلم إال أهل البدع و الضالل و لكنها ال تكون إال من بعد اإلذن و الرضى كمـا 
و قـال تعـاىل : { و مـن ذا الـذي  )٢٨(سـورة األنبيـاء آيـة قـال تعـاىل { و ال يشـفعون إال ملـن ارتضـى } 

و قـــال : { و كـــم مـــن ملـــك يف الســـماوات ال تغـــين  )٢٥٥(ســـورة البقـــرة آيـــة ال بإذنـــه } يشـــفع عنـــده إ
و هـــو ال يرضـــى إال  )٢٦(ســـورة الـــنجم آيـــة شـــفاعتهم إال مـــن بعـــد أن يـــأذن اهللا ملـــن يشـــاء و يرضـــى } 

التوحيد ، وال يأذن إال ألهله ، و أما املشركون فليس هلم من الشفاعة نصيب كما قال تعاىل : { 
   )٤٨(سورة املدثر آية نفعهم شفاعة الشافعني } فما ت

ــم  مـا ال يفنيــان و أن املـؤمنني يــرون ر مــا موجودتــان و أ و أومـن بــأن اجلنـة و النــار خملوقتـان و أ
  بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر يف رؤيته .

رسلني ، و ال يصح إميان عبـد حـىت و أومن بأن نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني و امل
يــؤمن برســالته و يشــهد بنبوتــه و أن أفضــل أمتــه أبــو بكــر الصــديق ، مث عمــر الفــاروق ، مث عثمــان 
ذو النورين ، مث علـي املرتضـى ، مث بقيـة العشـرة مث أهـل بـدر مث أهـل الشـجرة أهـل بيعـة الرضـوان مث 

هللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم و اذكــــر ســـائر الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم . و أتـــوىل أصــــحاب رســـول ا
حماســنهم و أترضــى عــنهم و اســتغفر هلــم و أكــف عــن مســاويهم و أســكت عمــا شــجر بيــنهم و 
اعتقد فضلهم عمًال بقوله تعاىل : { و الـذين جـاءوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا اغفـر لنـا و إلخواننـا 

(سورة احلشر آيـة ا إنك رءوف رحيم } الذين سبقونا باإلميان و ال جتعل يف قلوبنا غًال للذين ءامنوا ربن

و أترضــى عــن أمهــات املــؤمنني املطهــرات مــن كــل ســوء و اقــر بكرامــات األوليــاء و مــا هلــم مــن  )١٠
ــم ال يســتحقون مــن حــق اهللا تعــاىل شــيئاً و ال يطلــب مــنهم مــا ال يقــدر عليــه  املكاشــفات ، إال أ

مـــن شـــهد لــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  إال اهللا ، وال أشــهد ألحـــد مـــن املســـلمني جبنــة أو نـــار إال
وســلم ولكــين أرجــو للمحســن و أخــاف علــى املســيء و ال أكفــر أحــداً مــن املســلمني بــذنب و ال 
أخرجــه مــن دائــرة اإلســالم وأرى اجلهــاد ماضــياً مــع كــل إمــام بــراً كــان أو فــاجراً و صــالة اجلماعــة 

ليـه وسـلم إىل أن يقاتـل آخـر هـذه خلفهم جائزة و اجلهـاد مـاض منـذ بعـث اهللا حممـداً صـلى اهللا ع
األمــــة الــــدجال ال يبطلــــه جــــور جــــائر و ال عــــدل عــــادل و أرى وجــــوب الســــمع و الطاعــــة ألئمــــة 



املسلمني برهم و فـاجرهم مـا مل يـأمروا مبعصـية اهللا و مـن ويل اخلالفـة واجتمـع عليـه النـاس و رضـوا 
ليه و أرى هجر أهـل البـدع به و غلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت له طاعته و حرم اخلروج ع

و مباينتهم حىت يتوبوا و أحكـم علـيهم بالـدين و أكـل سـرائرهم إىل اهللا و أعتقـد أن كـل حمدثـة يف 
  اإلسالم بدعة.

  
و اعتقـــد أن اإلميـــان قـــول باللســـان و عمـــل يعمـــل ، باألركـــان و اعتقـــاد باجلـــان ، يزيـــد بالطاعـــة و 

شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا ، وأدناهـــا إماطـــة يـــنقص باملعصـــية و هـــو بضـــع و ســـبعون شـــعبة أعالهـــا 
األذى عــن الطريــق ، و أرى وجــوب األمــر بــاملعروف و النهــي عــن املنكــر علــى مــا توجبــه الشــريعة 

  احملمدية الطاهرة .
ا و أنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي و اهللا على ما نقول وكيل .   فهذه عقيدة وجيزة حرر

 أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم و أنه قبلها و صـدقها مث ال خيفى عليكم أنه بلغين
بعـــض املنتمـــني للعلـــم يف جهـــتكم ، و اهللا يعلـــم أن الرجـــل افـــرتى علـــى أمـــوراً مل أقلهـــا و مل يـــأت 
أكثرهــا علـــى بـــايل ( فمنهـــا ) قولـــه : إين مبطـــل كتـــب املـــذاهب األربعـــة و إين أقـــول أن النـــاس مـــن 

إين أدعــــي االجتهــــاد و إين خــــارج عــــن التقليــــد و إين أقــــول إن  ســــتمائة ســــنة ليســــوا علــــى شــــئ و
اخـــتالف العلمـــاء نقمـــة و إين أكفـــر مـــن توســـل بالصـــاحلني و إين أكفـــر البوصـــريي لقولـــه يـــا أكـــرم 
اخللــق و غــين لــو اقــدر علــى هــدم قبــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هلــدمتها و لــو أقــدر علــى 

ـا و جعلـت هلـا ميز  ابـاً مـن خشـب و إين أحـرم زيـارة قـرب النـيب صـلى اهللا عليـه الكعبة ألخذت ميزا
وســلم و غــين أنكــر زيــارة قــرب الوالــدين و غريمهــا و إين أكفــر مــن حلــف بغــري اهللا و إين أكفــر ابــن 

  الفارض و ابن عريب و إين أحرق دالئل اخلريات و روض الرياحني و أمسيه روض الشياطني . 
  جوايب عن هذه املسائل :

ـــت حممـــداً صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه يســـب أن أقـــول ســـبح تـــان عظـــيم . وقبلـــه مـــن  انك هـــذا 
م بــافرتاء الكــذب و قــول الــزور قــال تعــاىل : {  ت قلــو عيســى بــن مــرمي و يســب الصــاحلني فتشــا

تــوه صــلى اهللا عليــه وســلم  )١٠٥(ســورة النحــل آيــة إمنــا يفــرتي الكــذب الــذين ال يؤمنــون بآيــات اهللا } 



املالئكــة و عيســى و عزيــراً يف النــار فــأنزل اهللا يف ذلــك { إن الــذين ســبقت هلــم منــا بأنــه يقــول إن 
  )١٠١(سورة األنبياء آية احلسىن أولئك عنها مبعدون } 

  
و أما املسائل األخر و هي أين أقول ال يتم إسـالم اإلنسـان حـىت يعـرف معـىن ال إلـه إال اهللا و أين 

اذر إذا أراد بنــذره التقــرب لغــري اهللا و أخــذ النــذر ألجــل أعــرف مــن يــأتيين مبعناهــا و أين أكفــر النــ
ــا ويل عليهــا  ذلــك و أن الــذبح لغــري اهللا كفــر و الذبيحــة حــرام . فهــذه املســائل حــق و أنــا قائــل 
دالئــل مــن كــالم اهللا و كــالم رســوله و مــن أقــوال العلمــاء املتبعــني كاألئمــة األربعــة و إذا ســهل اهللا 

   رسالة مستقلة إن شاء اهللا .تعاىل بسطت اجلواب عليها يف
ثـــم اعملــوا و تـــدبروا قولــه تعــاىل : { يــا أيهــا الــذين ءامنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا 

  )٦(سورة احلجرات آية قوماً جبهالة } 



  ثانياً : 
قــال صــاحب كتــاب مصــباح الظــالم بعــد اعرتاضــه علــى نســب لســليمان بــن عبــد الوهــاب مــن رد 

ا و قد من اهللا وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان فيها البشارة برجوعـه على أخيه هذ
عن مذهبه األول و أنه قد اســتبان لـه التوحيـد و اإلميـان و نـدم علـى فـرط مـن الضـالل و الطغيـان 

  و هذا نصها : 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
و أمحــد و حممــد ابنــا عثمــان بــن  مــن ســليمان بــن عبــد الوهــاب إىل األخــوان : محــد حممــد التــوجيري

  ) .١٢٢شبانه (
ســالم علــيكم و رمحــة اهللا و بركاتــه ( و بعــد ) فأمحــد إلــيكم اهللا الــذي ال إلــه إال هــو و أذكــركم مــا 
مــن اهللا بــه علينــا و علــيكم مــن معرفــة دينــه و معرفــة مــا جــاء بــه رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم مــن 

ـــا يف الدرعيـــة مـــن عنـــده و بصـــرنا بـــه مـــن العمـــى و أنقـــذنا مـــن الضـــ اللة و أذكـــركم بعـــد أن جيتون
معرفتكم احلق على وجهه وابتهاجكم به و ثنائكم على اهللا الذي أنقـذكم و هـذا دأبكـم يف سـائر 
جمالســكم عنــدنا و كــل مــن جاءنــا حبمــد اهللا يثــين علــيكم . و احلمــد هللا علــى ذلــك . وكتبــت لكــم 

إخواين معلومكم ما جـرى منـا مـن خمالفـة  بعد ذلك كتابني غري هذا أذكركم و أحضكم و لكن يا
  احلق و اتباعنا سبل الشيطان و جماهدتنا يف الصد عن اتباع سبل اهلدى .

و اآلن معلومكم مل يبق من أعمارنا إال اليسري و األيـام معـدودة و األنفـاس حمسـوبة و املـأمول منـا 
ن ذلك هللا وحده ال شـريك لـه أن نقوم هللا و نفعل مع اهلدى أكثر مما فعلنا مع الضالل و أن يكو 
  ال ملا سواه لعل اهللا ميحو عنا سيئات ما مضى و سيئات ما بقى .

و معلـــومكم عظـــم اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا و مـــا يكفـــر مـــن الـــذنوب و أن اجلهـــاد باليـــد و اللســـان و 
  القلب و املال و تفهمون أجر من هدى اهللا به رجًال واحداً .

                                                 
  .١٠٨ -  ١٠٤انظر مصباح الظالم للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ص  - ١٢٢



اآلن ، و أن تقوموا هللا قيام صدق و أن تبينوا للناس احلـق علـى  و املطلوب منكم أكثر مما تفعلون
وجهه و أن تصرحوا هلم تصرحياً بينما مبا كنـتم عليـه أوًال مـن الغـي و الضـالل . فيـا إخـواين اهللا اهللا 
ـــا جنـــأر إىل اهللا يف الفلـــوات و عـــدنا النـــاس مـــن الســـفهاء و  . فـــاألمر أعظـــم مـــن ذلـــك فلـــو خرجن

  كان ذلك بكثري منا .  اجملانني يف ذلك ملا
و أنــتم رؤســاء الــدين و الــدنيا يف مكــانكم أعــز مــن الشــيخ و العــوام كلهــم تبــع لكــم . فامحــدوا اهللا 

  على ذلك و ال تعتلوا بشيء من املوانع . 
و تعلمون أن األمر باملعروف و النهي عن املنكـر البـد أن يـرى مـا يكـره و لكـن أرشـدكم يف ذلـك 

عبد الصاحل لقمان يف وصيته البنه فال أحـق مـن أن حتبـوا هللا و تبغضـوا إىل الصرب كما حكى عن ال
  هللا و توالوا هللا و تعادوا هللا .

و تــرى يعــرض يف هــذا أمــور شــيطانية : و هــي أن مــن النــاس مــن ينتســب هلــذا الــدين و رمبــا يلقــى 
 اهللا الشيطان لكم أن هـذا مـا هـو بصـادق ، و أن لـه ملحـظ دنيـوي و هـذا أمـر مـا يطلـع عليـه إال

فإذا أظهر أحد اخلري فاقبلوا منه ووالوه فإذا ظهر من أحد شر و إدبار عن الدين فعـادوه و اكرهـوه 
  و لو أحب حبيب .

و جــامع األمــر يف هــذا : أن اهللا خلقنــا لعبادتــه وحــده ال شــريك لــه ومــن رمحتــه بعــث لنــا يأمرنــا مبــا 
انــا عنـه الشـرك بـا هللا و عــداوة أهلـه و أمرنـا بتبيـني احلــق و خلقنـا لـه و بـني لنــا طريقـه و أعظـم مـا 

تبيـــني الباطـــل فمـــن التـــزم مـــا جـــاء بـــه الرســـول فهـــو أخـــوك و لـــو أبغـــض بغـــيض . ومـــن نكـــب عـــن 
  الصراط املستقيم فهو عدوك و لو ولدك أو أخوك .

و هذا شئ أذكركموه مع أين حبمد اهللا أعلم أنكم تعلمون ما ذكرت لكم ومع هذا فال عذر لكم 
الكامل الذي مل يبق معه لبس و أن تـذاكروا دائمـاً يف جمالسـكم مـا جـرى منـا و مـنكم عن التبيني 

أوًال و أن تقومــوا مــع احلــق أكثــر مــن قيــامكم مــع الباطــل فــال أحــق مــن ذلــك و ال لكــم عــذر ألن 
اليــوم الــدين و الــدنيا و هللا احلمــد جمتمعــه يف ذلــك فتــذاكروا مــا كنــتم فيــه أوًال يف أمــور الــدنيا مــن 

و األذى و اعـــتالء الظلمـــة و الفســـقة علـــيكم . مث رفـــع اهللا ذلـــك كلـــه بالـــدين و جعلكـــم  اخلـــوف
  السادة و القادة و ذلك من آثار من دعوة شيخ اإلسالم و علم اهلداة األعالم . 



مث أيضــاً مــت مــن اهللا بــه علــيكم مــن الــدين انظــروا إىل مســألة واحــدة ممــا حنــن فيــه مــن اجلهالــة قبــل 
سـالمية كـون البـدو جتـري علـيهم أحكـام اإلسـالم مـع معرفتنـا أن الصـحابة قـاتلوا انتشار الـدعوة اإل

أهل الردة و أكثرهم متكلمون باإلسالم ومنهم من أتى بأركانه و مع معرفتنا أنـه كـذب حبـرف مـن 
القـــرآن كفـــر و لـــو كـــان عابـــداً و أن مـــن اســـتهزأ بالـــدين أو بشـــئ منـــه فهـــو كـــافر و أن مـــن جحـــد 

فهـو كـافر إىل غـري ذلـك مـن األحكـام املكفـرات و هـذا كلـه جمتمـع يف البـدو و حكماً جممعاً عليـه 
  أزيد و جنري عليهم أحكام اإلسالم اتباعاً لتقليد من قبلنا بال برهان .

  
فيا إخواين تأملوا و تذكروا يف هذا األصل يدلكم على ما هو أكثر من ذلك و أنا أكثـرت علـيكم 

 شـئ فيمـا حتـاذرون و نصـيحيت لكـم و لنفسـي و العمـدة الكالم لوثوقي بكم إنكم ما تشـكون يف
يف هــــذا أن يصــــري دأبكــــم يف الليــــل والنهــــار و أن جتــــأروا إىل اهللا تعــــاىل و أن يعيــــذكم مــــن شــــرور 
أنفســكم و ســيئات أعمــالكم و أن يهــديكم علــى الصــراط املســتقيم الــذي عليــه رســله و أنبيــاؤه و 

نت فــاحلق وضــح و أبلــوجل و مــاذا بعــد احلــق إال عبــاده و الصــاحلون و أن يعيــذكم مــن مضــالت الفــ
  الضالل .

  
فــاهللا اهللا تــرى النــاس الــذين يف جهــاتكم تبــع لكــم يف اخلــري و الشــر فــإن فعلــتم مــا ذكــرت لكــم مــا 
قــدر حــد مــن النــاس يــرميكم بشــر و صــرمت كــاألعالم هدايــة للحــريان فــإن اهللا ســبحانه و تعــاىل هــو 

  م .املسؤول أن يهدينا و إياكم سبل السال
و الشيخ و عياله و عيالنا طيبني و هللا احلمد و يسلمون عليكم و سلموا لنا على من يعـز علـيكم 
و الســـالم . و صـــلي اهللا علـــى حممـــد ة آلـــه و صـــحبه و ســـلم . اللهـــم اغفـــر لكاتبهـــا و لوالديـــه و 

  لذريته و ملن نظر فيه فدعا له باملغفرة و للمسلمني و للمسلمات أمجعني .
م    أجابوه برسالة ينبغي أن تذكر ملا فيها من جواب حسن مث ذكرها بعد ذلك .مث ذكر أ

  



  ثالثاً : 
و لعــل ممــا يفيــد يف املوضــوع إيــراد رســالة كتبهــا الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهللا قبــل وفاتــه 

أن  ألهايل املغرب يوضح فيها ما يدعو إليه من إخالص العبـادة هللا و تنقيـة التوحيـد .... ممـا يفيـد
اجلذور احلسـنة و القناعـة مهـدت لالتفـاق بـني رأي اإلمـام إبـراهيم بعـد املنـاظرة بـني علمـاء املغـرب 
بزعامــة املــوىل إبــراهيم و بــني علمــاء جنــد برئاســة اإلمــام ســعود بــن عبــد العزيــز يف مكــة املكرمــة عــام 

ا يتـربأ منـه هـ و حصول القناعة بسالمة ما يدعا إليه و نفي الشبهات عن الشـيخ حممـد ممـ ١٢٢٦
  -هو و العلماء مبكة و هذا نصها : 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا حنمده و نستعينه و نسـتغفره و نتـوب إليـه و نعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا و مـن سـيئات 
أعمالنــا مــن يهــده اهللا فــال مصــل لــه ومــن يضــلل فــال هــادي لــه و اشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال 

هد أن حممــداً عبــده و رســوله مــن يطــع اهللا و رســوله فقــد رشــد ومــن يعــص اهللا و شــريك لــه و أشــ
رسوله فقد غوى و لن يضر إال نفسه و لن يضر اهللا شيئاً و صلي اهللا على حممـد و آلـه و صـحبه 

  و سلم تسليماً كثرياً أما بعد .
عـين و سـبحان اهللا و فقد قال اهللا تعاىل { قـل هـذه سـبيلي ادعـوا إىل اهللا علـى بصـرية أنـا و مـن اتب

  )١٠٨(سورة يوسف آية ما أنا من املشركني } 
(سورة آل عمران آيـة و قال تعاىل { قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم } 

٣١(  
اكم عنه فانتهوا }    )٧(سورة احلشر آية و قال تعاىل { و ما ءاتاكم الرسول فخذوه وما 

اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت و رضيت لكم اإلسـالم دينـاً } و قال تعاىل { 
  )٣(سورة املائدة آية 

  

فــأخرب ســبحانه أنــه أكمــل الــدين و أمتــه علــى لســان رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم و امرنــا بلــزوم مــا 
ل إلــيكم مــن أنــزل إلينــا مــن ربنــا و تــرك البــدع و التفــرق و االخــتالف فقــال تعــاىل : { اتبعــوا مــا أنــز 

  )٣سورة األعراف آية (ربكم و ال تتبعوا من دونه أولياء قليًال ما تذكرون } 



و قـــال تعـــاىل { و أن هـــذا صـــراطي مســـتقيماً فـــاتبعوه و ال تتبعـــوا الســـبل فتفـــرق بكـــم عـــن ســـبيله 
  )١٥٣سورة األنعام آية (ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } 

  
ن أمتــه تأخــذ مآخــذ القــرون قبلهــا شــرباً بشــرب و ذراعــاً و الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم قــد أخــرب بــأ

بذراع و ثبـت يف الصـحيحني و غريمهـا عنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال " لتتـبعن سـنن مـن كـان 
قــبلكم حــذو القــذة بالقــذة حــىت لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه " قــالوا يــا رســول اهللا اليهــود و 

آلخــر أن أمتــه ســتفرتق علــى ثــالث و ســبعني فرقــة  النصــارى ؟ قــال : فمــن ؟ و أخــرب يف احلــديث ا
كلها يف النار إال واحدة قالوا من هي يا رسول اهللا ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليـوم و 

  أصحايب .
إذا عــرف هــذا فمعلــوم مــا قــد عمــت بــه البلــوى مــن حــوادث األمــور الــيت أعظمهــا اإلشــراك بــاهللا و 

صر على األعداء و قضاء احلاجات و تفريج الكربـات الـيت ال يقـدر التوجه إىل املوتى و سؤاهلم الن
ــم  عليهــا إال رب األرض و الســماء و كــذلك التقــرب إلــيهم بالنــذور و ذبــح القربــان و االســتغاثة 

  يف كشف الشدائد و جلب الفوائد إىل غري ذلك من أنواع العبادة اليت ال تصلح إال هللا . 
 اهللا كصـرف مجيعهـا ألنـه سـبحانه أغـىن الشـركاء عـن الشـرك و و صرف شئ من أنواع العبـادة لغـري

أال هللا  �ال يقبــل مــن العمــل إال مــا كــان خاصــاً كمــا قــال تعــاىل : { فأعبــد اهللا خملصــاً لــه الــدين 
الــدين اخلــالص و الــذين اختــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا نعبــدهم إال ليقربونــا إىل اهللا زلفــى إن اهللا حيكــم 

  )٣،  ٢سورة الزمر آية (خيتلفون إن اهللا ال يهدي من كاذب كفار } بينهم يف ما هم فيه 
فــاخرب ســبحانه أنــه ال يرضــى مــن الــدين إال مــا كــان خالصــاً لوجهــه و أخــرب أن املشــركني يــدعون 
املالئكــة و األنبيــاء و الصــاحلني ليقربــوهم إىل اهللا زلفــى و يشــفعوا هلــم عنــده و أخــرب أنــه ال يهــدي 

م     )إن اهللا ال يهدي من كاذب كفار  (يف هذه الدعوى و كفرهم فقال : من كاذب كفار فكذ
و قال تعاىل : { و يعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم و ال ينفعهم و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند 

سـورة (اهللا ق أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات و ال يف األرض سبحانه و تعاىل عما يشركون } 
  )١٨يونس آية 

  



ــم وذلــك أن  فــأخرب أن مــن جعــل بينــه و بــني اهللا وســائط يســأهلم الشــفاعة فقــد عبــدهم و أشــرك 
  )٤٤سورة الزمر آية (الشفاعة كلها هللا كما قال تعاىل : { قل هللا الشفاعة مجيعاً } 

ســورة البقــرة آيــة (فــال يشــفع أحــد إال بإذنــه كمــا قــال تعــاىل : { مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إال بإذنــه } 
٢٥٥(  

  )١٠٩سورة طه آية (و قال تعاىل : { يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن و رضي له قوًال } 
ســورة (و هــو ســبحانه ال يرضــى إال التوحيــد كمــا قــال تعــاىل : { و ال يشــفعون إال مــن ارتضــى } 

  )٢٨األنبياء آية 
ثقال ذرة يف السـماوات و ال يف و قال تعاىل : { قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون م

األرض و ما هلم فيها من شرك و ما له منهم من ظهري و ال تنفـع الشـفاعة عنـده غـال ملـن ارتضـى 
  )٢٣،  ٢٢سورة سبأ آية (} 

فالشـفاعة حــق و ال تطلــب يف دار الـدنيا إال مــن اهللا تعــاىل كمـا قــال تعــاىل : { و أن املســاجد هللا 
  )١٨ورة اجلن آية س(فال تدعوا مع اهللا أحداً } 

و قال : { و ال تدع من دون اهللا مـا ال ينفعـك و ال يضـرك فـإن فعلـت فإنـك إذاً مـن الظـاملني } 
  )١٠٦سورة يونس آية (

فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و هو سيد الشفعاء و صاحب املقام احملمود و آدم فمن 
لـق حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ال يشـفع ابتـداء دونه حتت لوائه ال يشفع إال بإذن اهللا و صفوة اخل

بل : " يأيت فيخر ساجداً فيحمده مبحامد يعلمه إياها مث يقال ارفع رأسك ، و قل يسمع و سـل 
  تعط و اشفع تشفع مث حيد له حداً فيدخلهم اجلنة " فكيف بغريه من األنبياء و األولياء .

  

املســلمني قــد امجــع عليــه الســلف الصــاحل مــن و هــذا الــذي ذكرنــاه ال خيــالف فيــه أحــد مــن علمــاء 
  الصحابة و التابعني و األئمة األربعة و غريهم ممن سلك سبيلهم و درج على منهجهم .

  

م و تعظــيم قبــورهم ببنــاء القبــاب عليهــا و  و أمــا مــا صــدر مــن ســؤال األنبيــاء و األوليــاء بعــد مــو
و النــذور هلــا فكــل ذلــك مــن حــوادث الســرج و الصــالة عنــدها و اختاذهــا أعيــاداً و جعــل الســدنة 

األمور اليت أخرب بوقوعها النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم و حـذر منهـا كمـا يف احلـديث عنـه صـلى اهللا 
عليه وسلم أنه قال " ال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت باملشركني وحىت تعبد فئام من أميت 



أعظــم محايــة و ســد كــل طــرق يوصــل  األوثــان " و هــو صــلى اهللا عليــه وســلم محــى جنــاب التوحيــد
إىل الشرك فنهى أن جيصص القرب و أن يبىن عليه كما ثبت يف صحيح مسلم من حـديث جـابر ، 
و ثبت فيه أيضاً أنه بعث على بن أيب طالب رضي اهللا عنه و أمره أن ال يدع قرباً مشرفاً إال سـواه 

ـا و ال متثاًال إال طمسه و هلذا قال غري واحد من العلماء جيـ ب هـدم القبـب املبنيـة علـى القبـور أل
  أسست على معصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم .

  

ـم األمـر إىل أن كفرونـا و قاتلونـا و  فهذا هو الذي أوجب االختالف بيننا و بني النـاس حـىت آل 
ـــم و هـــو الـــذي نـــدعوا النـــاس إليـــه و  اســـتحلوا دماءنـــا و أموالنـــا حـــىت نصـــرنا اهللا علـــيهم و ظفرنـــا 
نقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم احلجة من كتـاب اهللا و سـنة رسـوله و إمجـاع السـلف الصـاحل مـن 
األئمة ممثلني لقوله سـبحانه و تعـاىل : { و قـاتلوهم حـىت ال تكـون فتنـة و يكـون الـدين كلـه هللا } 

  )٣٩سورة األنفال آية (
مــا قــال : { لقــد أرســلنا رســلنا فمــن مل جيــب الــدعوة باحلجــة و البيــان قاتلنــاه بالســلف و الســنان ك

بالبينــات و أنزلنــا معهــم الكتــاب و امليــزان ليقــوم النــاس بالقســط و أنزلنــا احلديــد فيــه بــأس شــديد و 
  )٢٥سورة احلديد آية (منافع للناس و ليعلم اهللا من ينصره و رسله بالغيب إن اهللا قوي عزيز } 

ه املشـــروع و إيتـــاء الزكـــاة وصـــيام شـــهر و نـــدعوا النـــاس إىل إقـــام الصـــالة يف اجلماعـــات علـــى الوجـــ
ـــأمر بـــاملعروف و ننهـــى عـــن املنكـــر كمـــا قـــال : { الـــذين إن  رمضـــان و حـــج بيـــت اهللا احلـــرام و ن
ـــوا عـــن املنكـــر و هللا عاقبـــة  مكنـــاهم يف األرض أقـــاموا الصـــالة و ءاتـــوا الزكـــاة و أمـــروا بـــاملعرف و 

  )٤١سورة احلج آية (األمور } 
  

  ن هللا به فمن عمل بذلك فهو أخونا املسلم له ما لنا و عليه ما علينا .فهذا الذي نعتقد و ندي
و نعتقــد أيضــاً أن أمــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم املتبعــني لســنته ال جتتمــع علــى ضــاللة و أنــه ال 
تزال طائفة من أمته على احلق منصورة ال يضرهم من خـذهلم و ال مـن خـالفهم حـىت يـأيت أمـر اهللا 

  ) ١٢٣صلي اهللا على حممد (و هم على ذلك و 
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  أيضاً الدار السنية.



  
  رابعاً : دور الملك عبد العزيز في تصحيح الخطأ: 

هـ بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية العثمانيـة  ١٣٤٣امللك عبد العزيز عندما دخل مكة املكرمة عام 
مث بعـــد أن إنظـــوت املدينـــة وجـــده علـــى لـــواء الدولـــة اجلديـــدة بقيـــادة امللـــك عبـــد العزيـــز ، وقامـــت 

عديـــدة تتهمـــه بـــأمور عديـــدة هـــو منهـــا بـــراء .... فقـــالوا إن مذهبـــه وهـــايب و انـــه  أصـــوات أجنبيـــة
م ضربوا مسجد رسول اهللا   صـلى اهللا عليـه وسـلممذهب خامس و إنه امتهن قدسية احلرمني و أ

بالقنابــل و انتهكــوا األعــراض و ال حيبــون النــيب و ال يصــلون عليــه و غــري هــذا مــن األكاذيــب الــيت 
فجـاء جمموعـة مـن علمـاء أهـل احلـديث و حجـوا وزاروا مسـجد الرسـول ، وبـان تكررت من قبل ، 

هلم كذب تلك االدعاءات و قـد عـادوا إىل اهلنـد لـريدوا علـى االفـرتاءات و ليبينـوا حقيقـة مـا رأوا و 
عقدوا مـؤمترين رداً علـى مـؤمتر لكنـؤ ، و مـؤمتر دهلـي ، وحتـدثت الصـحف الـيت يف مقـدمتها : أهـل 

ار حممــدي ، وزمنيــدار ، عــن حقيقــة حــال امللــك عبــد العزيــز ، و مــا أحدثــه يف احلــديث ، و أخبــ
احلــرمني مــن إصــالحات مــع اهتمامــه بــأمن احلجــاج و راحــتهم و ســالمة عقيدتــه و محاســته لــدين 

  اهللا.
  

ــا نــراه يرســل الكتــب و يتحــدث يف  و لكــي يوضــح للمســلمني حقيقــة العقيــدة الــيت هــو متمســك 
ان مـن كالمـه مـا جـاء يف خطابـه الـذي ألقـاه يف القصـر امللكـي مبكـة يـوم وفود احلجـاج سـنوياً و كـ

م بعنـوان " هـذه عقيـدتنا " جـاء فيهـا  ١٩٢٩مايو عـام  ١١هـ املوافق  ١٣٤٧غرة ذو احلجة عام 
   --قوله :

يســموننا " بالوهــابيني " و يســمون مــذهبنا " الوهــايب " باعتبــار أنــه مــذهب خــامس و هــذا خطــأ 
  ايات الكاذبة اليت كان يبثها أهل األغراض .فاحش نشأ عن الدع

حنــن لســنا أصــحاب مــذهب جديــد أو عقيــدة جديــدة و مل يــأت حممــد بــن عبــد الوهــاب باجلديــد 
فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصاحل جاءت يف كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم و مـا  

  كان عليه السلف الصاحل .



ال فــرق عنــدنا بــني مالــك و الشــافعي و أمحــد و أيب حنيفــة و كلهــم و حنــن حنــرتم األئمــة األربعــة و 
  حمرتمون يف نظرنا و حنن يف الفقه نأخذ باملذهب احلنبلي .

  

هذه هي العقيدة اليت قام شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يـدعوا إليهـا و هـذه هـي عقيـدتنا و 
منزهــة عــن كــل بدعــة فعقيــدة هــي عقيــدة مبنيــة علــى توحيــد اهللا عــز و جــل خالصــة مــن كــل شــائبة 

  التوحيد هذه هي اليت ندعوا إليها و هي اليت تنجينا مما حنن فيه من حمن و أوصاب .
أما التجديد الذي حيـاول الـبعض إغـراء النـاس بـه بـدعوى أنـه ينجينـا مـن آالمنـا فهـو ال يوصـل إىل 

  غاية و ال يدنينا من السعادة األخروية .
  

على كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم و مـا هـم ببـالغني  إن املسلمني يف خري ما داموا
  سعادة الدارين إال بكلمة التوحيد اخلالصة .

إننــا ال نبغــي التجديــد الــذي يفقــدنا ديننــا و عقيــدتنا و إنــا نبغــي مرضــاة اهللا عــز وجــل و مــن عمــل 
و إمنـا تعـوزهم العـودة إىل ابتغاء مرضاة اهللا فهو حسـبه و هـو ناصـره فاملسـلمون ال يعـوزون التجـدد 

  ما كان عليه السلف الصاحل .
و لقــد ابتعــدوا عــن العمــل مبــا جــاء يف كتــاب اهللا و ســنة رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم فانغمســوا يف 
محأة الشـرور و اآلثـام فخـذهلم اهللا جـل شـأنه ووصـلوا إىل مـا هـم عليـه مـن ذل و هـوان و لـو كـانوا 

م من حمن و آثـام و  متمسكني بكتاب اهللا و سنة رسوله م ما أصا صلى اهللا عليه وسلم ملا أصا
  ملا أضاعوا عزهم و فخارهم .

  
لقد خرجت و أنا ال أملك شيئاً من حطام الدنيا و من القوة البشرية و قد تألـب األعـداء علـي و 

  لكن بفضل اهللا و قوته تغلبت على أعدائي و فتحت كل هذه البالد .
  

يــوم طرائـق بســبب إمهـاهلم العمـل بكتــاب اهللا و سـن رســوله صـلى اهللا عليــه إن املسـلمني متفرقـون ال
وســلم و مــن خطــل الــرأي الــذهاب إىل أن األجانــب هــم ســبب هــذه التفرقــة و هــذه املصــائب إن 
سبب باليانا من أنفسنا ال من األجانب يأيت أجنيب إىل بلد ما فيه مئات األلوف بـل املاليـني مـن 



ده فهل يعقل أن فرداً يف مقـدوره أن يـؤثر علـى ماليـني مـن النـاس إذا مل املسلمني فيعمل عمله مبفر 
  يكن له من هذه املاليني أعوان يساعدونه و ميدونه بآرائهم و أعماهلم ؟؟! .

  

كال مث كال فهـؤالء األعـوان هـم سـبب بليتنـا و مصـيبتنا إن هـؤالء األعـوان هـم أعـداء اهللا و أعـداء 
  أنفسهم .

  

ى املســلمني وحــدهم ال علــى األجانــب إن البنــاء املتــني ال يــؤثر فيــه شــئ مهمــا إذاً فــاللوم واقــع علــ
حـــاول اهلـــدامون هدمـــه إذا مل حتـــدث فيـــه ثغـــرة تـــدخل فيهـــا املعـــاول و كـــذلك املســـلمون لـــو كـــانوا 

  متحدين متفقني ملا كان يف مقدور أحد خرق صفوفهم و متزيق كلمتهم .
  

ا يف بالد العرب و اإلسالم أناس يساعدون األ جنيب على اإلضرار جبزيرة العرب و اإلسالم و ضـر
  يف الصميم و إحلاق األذى بنا و لكن مل يتم هلم ذلك إن شاء اهللا و فينا عرق ينبض .

  

إن املســــلمني خبــــري إذا اتفقــــوا و عملــــوا بكتــــاب اهللا و ســــنة رســــوله صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ليتقــــدم 
العمــل بكتــاب اهللا و ســنة نبيــه حممــد صــلى اهللا املســلمون للعمــل بــذلك فيتفقــون فيمــا بيــنهم علــى 

عليــه وســلم و مبــا جــاء فيهــا و الــدعوة إىل التوحيــد اخلــالص فــإنين حينــذاك أتقــدم و أســري و إيــاهم 
ا .   جنباً إىل جنب يف كل عمل يعملونه و يف كل حركة يقومون 

  

ـــــدعوة إ ـــــه و ال أبغـــــي إال مرضـــــاة اهللا و ال ت ىل التوحيـــــد ليتعاهـــــد و اهللا إنـــــين ال أحـــــب امللـــــك و أ
املسلمون فيما بينهم على التمسـك بـذلك و ليتفقـوا فـإنين أسـري و وقتئـذ معهـم ال بصـفة ملـك أو 

  )١٢٤زعيم أو أمري بل بصفة خادم (
  

  م جاء يف أحد خطاباته:  ١٩٢٩هـ املوافق أول يوليو عام  ١٣٤٨احملرم عام  ٢٣و يف 
  

                                                 
  . ٥٦ – ٥٥انظر المصحف و السف جمع مجد الدين القابسي ص  - ١٢٤



و تنكــب الطريــق املســتقيم ووقــع يف أحابيــل قــد علمــتم أن بعــض النــاس قــد شــذ عــن طــرق اهلدايــة 
الشيطان بفعل الدسائس اليت يكيدها بعض من يدعون اإلسـالم ويتظـاهرون بـالغرية علـى اإلسـالم 

  و اهللا يشهد أن الدين منهم براء و براء من أعماهلم لقد قلت و ما زلت أقول : 
  

ب أمـرهم معـروف و يف إنين ال أخشى مـن األجانـب قـدر مـا أخشـى مـن بعـض املسـلمني فاألجانـ
م و إحبــاط دسائســهم و أضــف  االســتطاعة احلــذر مــنهم و يف اإلمكــان االســتعداد لصــد هجمــا
ــم ال يقــدرون علــى حماربتنــا باســم اإلســالم أمــا بعــض املســلمني فهــم مــا زالــوا يكيــدون  إىل ذلــك أ

م املســـلمني باســـم اإل ســـالم منـــذ لنجـــد و أهـــل جنـــد باســـم اإلســـالم و املســـلمني و حيـــاربون إخـــوا
  عصور .

  
كانت الدولة العثمانية و قد كانت أقـرب النـاس بصـفتها دولـة اإلسـالم فحاربتنـا باسـم اإلسـالم و 
املســــلمني حماربــــات شــــديدة و أحاطــــت بنــــا مــــن كــــل جانــــب حاربنــــا مــــدحت باشــــا مــــن جهــــات 
القطيف و األحساء و سريت علينا من احلجـاز و الـيمن قـوات عظيمـة و كـذلك سـارت جيوشـها 

الشمال فحاصرتنا من كل جانب للقضاء علينا و ضربنا يف الصميم حاربتنا باعتبار " الوهابية  من
" مـذهباً جديــداً ، و ابــن عبــد الوهــاب جــاء ببدعــة جديــدة و أن " الوهــابيني " جتــب حمــاربتهم إىل 
غــري ذلــك مــن األقــوال املنمقــة الــيت انطلــت عــل أصــحاب العقــول الســذج مــن الــدمهاء فاخنــدعوا و 

  تعادوا ألقواهلا و لكن اهللا نصرنا عليهم .أ
  

و كذلك فعـل غـريهم يف هـذا الزمـان فحوصـرنا مـن كـل جانـب و أرادوا القضـاء علينـا باسـم الـدين 
أيضــاً و لكــن اهللا نصــرنا علــيهم و جعــل كلمتــه هــي العليــا و قــد نصــرنا اهللا بقــوة التوحيــد الــذي يف 

أن التوحيــد مل ميلــك علينــا عظامنــا و أجســامنا و  القلــوب و اإلميــان الــذي يف الصــدور و يعلــم اهللا
حســب بــل ملــك علينــا قلوبنــا و جوارحنــا و مل نتخــذ التوحيــد آلــه لقضــاء مــآرب شخصــية أو جلــر 

  )١٢٥مغنم و إمنا متسكاً به عن عقيدة راسخة و إميان قوي و لتجعل كلمة اهللا هي العليا (
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 ســـبحانه و تعـــاىل أن جيعـــل هـــذا العمـــل و ال يســـعين بعـــد ذلـــك اجلهـــد املتواضـــع إال أن أســـأل اهللا
  خالصاً لوجه الكرمي و أن ينفع به طالب العلم و املعرفة .

  
و احلمــــد هللا رب العــــاملني و صــــلي اهللا و ســــلم علــــى ســــيدنا و نبينــــا حممــــد و علــــى آلــــه و صــــحبه 

  أمجعني .
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