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إن احلمد هللا نحمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ باهللا من رشور 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد 

وصفيه من خلقه أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله, 
ليله, صلوات ريب وسالمه عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام كثًريا إىل يوم وخ

 :أما بعد...الدين
وإرساله إليها, ^ فلقد امتن اهللا سبحانه وتعاىل عىل هذه األمة ببعثة نبيها حممد 

آل [﴾ � � � � �  � � �     � � � � � �     � � � � � � ې ې ې ې ۉ﴿: يقول تعاىل
فتح اهللا به أعينًا عمًيا وآذاًنا صًام وقلوًبا غلًفا, فبلغ الرسالة وأدى , ف]١٦٤: عمران

األمانة وجاهد يف اهللا حق جهاده حتى أتاه اليقني, ودخل الناس يف دين اهللا أفواًجا 
صلوات ريب وسالمه عليه, ثم محل أصحابه ريض اهللا عنهم لواء هذا الدين من بعده 

, ورفعوا راية ^مقتدين يف كل ذلك برسول اهللا  وبذلوا يف سبيل ذلك النفس والنفيس
اجلهاد والدعوة وبلغوا دين اهللا عىل بصرية حتى عمَّ اإلسالم أرجاء املعمورة وأنار 
اإلسالم مشارق األرض ومغارهبا, ثم جاء التابعون من بعدهم وساروا عىل خطاهم ثم 

ا يف القلوب وتأثًريا يف تتابع السلف رمحهم اهللا جيًال بعد جيل وازداد هذا الدين ثباتً 
 .النفوس

ويف مقابل ذلك كان األعداء يرتبصون هبذا الدين الدوائر منذ أن بزغ فجره يف 
بطحاء مكة وحتى ساعتنا هذه وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها كام أخرب تعاىل عن 

 .]٢١٧: البقرة[ ﴾  ڳڳ گ گ گ گ ک      ک ک ک﴿: ذلك بقوله
اىل هبذه األمة أن تكفل بحفظ دينها وأصبح ذلك معلًام بارًزا من تع من رمحة اهللاولكن 
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: هوقال سبحان ].٩:احلجر[﴾   ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :خصائص هذا الدين اخلالد فقال سبحانه
 ].٨: الصف[﴾ ڌ ڌ     ڎ  ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ    ڑ   ک﴿

 اهلزائم فكل من حيارب هذا الدين فإنه خارس بال شك, وأنه لن جيني من عدائه إال
ن له حقبة من الزمن كام قال اهللا تعاىل , فإن هذا ]١٤٠: آل عمران[﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: وإن ُمكِّ

  �  � � � � � �﴿: التمكني لن يستمر لكنه بحاجة إىل صرب وتقوى كام قال سبحانه

 ]. ١٨٦: آل عمران[﴾      �

رمحة اهللا من ومن العوامل املساعدة حلفظ هذا الدين عامل احلراسة والتجديد, ف
تعاىل هبذه األمة أن جعل هلا يف كل عرص من العصور طائفة من املؤمنني يدافعون عن 

ال يزال من أمتي أمة قائمة «: ^الدين ويظهرون رشائعه ويذودون عن حياضه, قال 
هبم وال من  البأمر اهللا,  هم من كذَّ  .)١(»حتى يأيت أمر اهللا وهم عىل ذلك خذهلميرضُّ

معامل الدين حانه وتعاىل بعباده أنه كلام انترش اجلهل وقل العلم وغابت ومن رمحته سب
, بعث اهللا هلذه األمة من جيدد هلا دينها ويعيد إليها ما اندرس من معامله, فلقد قال وأصوله

 .)٢(»إن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها«: ^النبي 
ة قرون عّم فيها اجلهل وقل العلم وكثرت البدع وقد مر عىل األمة اإلسالمي

انحطاط يف بواخلرافات وضعف متسك الناس بالسنة وزادت الفتن وأصيبت األمة 
ف يف السياسة وإدارة أمور البالد, ومن هذه القرون القرن الثاين العقيدة واألخالق وختل

 تعاىل وهاب رمحه اهللاعرش اهلجري حتى قيض اهللا تعاىل هلا بظهور اإلمام حممد بن عبد ال
ال صالح  هالتي كانت من أوىل اهتامماهتا اإلصالح العقدي; ألنودعوته اإلصالحية 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢ص ) (٧٤٦٠(﴾ برقم  �     � ې ې  ې﴿: رواه البخاري, كتاب التوحيد, باب قول اهللا تعاىل)  ١(
, وصــححه األلبــاين يف )٤٢٩١(رواه أبــو داود, كتــاب املالحــم, بــاب مــا يــذكر يف قــرن املائــة, بــرقم )  ٢(

 ).٢/١٥٠) (٥٩٩(الصحيحة برقم 
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لألمة إال بإصالح عقيدهتا وإزالة الشوائب التي تعكر صفاءها ومن ثم ستصلح 
األمري حممد بن اجلوانب األخرى, وقد هيأ اهللا هلذه الدعوة السلطان النارص وهو 

 تعاىل, الذي رعى هذه الدعوة ومحاها ودافع عنها حتى أظهرها اهللا رمحه اهللا )١(سعود
 .تعاىل ونفع هبا البالد والعباد

وتنقية ^ وقد بذل هذان اإلمامان جهودمها يف الدعوة إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
عقائد املسلمني مما علق هبا من أدران الرشك والوثنية والبدع واخلرافات وحترير عقوهلم 

 .تعصب املقيت والعودة هبم إىل نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالحمن ال
وبفضل اهللا عز وجل كان هلذه الدعوة املباركة أثرها الواضح يف اجلزيرة العربية ثم 

احلجاج بعض امتد هذا األثر إىل خارج حدود اجلزيرة العربية وذلك عن طريق 
كان موسم احلج فرصة سانحة  فربامج, الوافدين إىل بيت اهللا احلرام ألداء فريضة احل

 .لعرض الدعوة عىل أكابر احلجاج والعلامء ودعوهتم لتقبلها ونرشها يف بالدهم
ومع هذا فإن سنة اهللا باقية وهي الرصاع بني احلق والباطل, فام إن سمع العدو 

يش جيوشه وجاملرتبص وبخاصة الغرب الصليبي بظهور هذه الدعوة إال وأعد عدته 
ـ وهم من يسمون بالرحالة ـ لتقيص أخبار هذه الدعوة  باجلواسيس والعيون بدًءا

افرتاء مأخوذة من العامة غالبها كذب واهتا فكتبوا املذكرات والتقارير ومبادئها ونشاط
تفتقد إىل بدهيات التوثيق العلمي والتثبت واحليادية, وكانت فهي الدعوة  ومن خصوم

ل يف معرفة املسترشقني هبذه الدعوة املباركة وكتاباهتم هذه املذكرات والتقارير هي األص
عنها, وكلام دار الزمان ازداد أثر هذه الدعوة املباركة وكثر أتباعها مما جعل الغرب يزداد 

 ـــــــــــــــــ

هو اإلمام الرئيس, إمام املسلمني حممد بـن سـعود بـن حممـد بـن مقـرن بـن مرخـان, جـددت الـدعوة    )١(
هللا مساعًدا للشـيخ حممـد يف دعـوة النـاس إىل التوحيـد, تـويف سـنة اإلسالمية عىل يديه, ومل يزل رمحه ا

 ).١٦/٣٤٧(الدرر السنة : ينظر). هـ١١٧٩(
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تربًصا هبا فلفقت التهم وبدأ التشويه والطعن يف مصداقية هذه الدعوة فألفت آالف 
ندوات واملؤمترات حتى يومنا هذا, البحوث واملقاالت والكتب والرسائل وعقدت ال

وبخاصة بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب بأمريكا وحماولة ربطها باألصولية 
واإلرهاب وربط ذلك بالدعوة اإلصالحية وإن كانت حقائق وخلفيات هذه األحداث 

 .قد ظهرت عىل حقيقتها
אאW

من  حول هذه الدعوة والتي ظهرحديًثا كتابات املسترشقني قديًام و تتعدد −١
خالل أكثرها اجلهل املطبق بحقيقة الدعوة ووصفها بخالف الواقع والطعن 
يف اإلسالم من خالل الطعن فيها ويف أتباعها, فظهرت طائفة من املفكرين 

رتويج باطلها بني طوائف املسلمني, كام تأثرت هبذه الشبهات وبدأت ب
لطوائف املناوئة للدعوة وفرحوا هبا واجتهدوا تلقفها أتباع بعض الفرق وا

يف تشويه حقيقة الدعوة من خالل نرش تلك الشبهات اعتامًدا عىل كتابات 
 .املسترشقني تلك

مع كثرة مقاالت ومؤلفات املسترشقني ال نجد يف املقابل من يتصدى هلذه  −٢
بعد أحداث  وبخاصةاآلونة األخرية, املؤلفات إال القليل, والسيام يف 

حيث كثرت الطعون والتهم هلذه الدعوة  ـ كام أرشت آنًفا ـاحلادي عرش 
 .املباركة وألتباعها وبالدها التي تبنت الدفاع عن الدعوة السلفية الصحيحة

احلرص عىل بيان عقيدة السلف الصالح والدفاع عنها, فإن مما جييل عقيدة  −٣
هبذه السلف الصالح ويوضحها هو الرد والدحض ملا يلصقه اخلصوم 

العقيدة واجلواب عن شبهاهتم ودعاوهيم, وليس الرد واجلواب عىل 
 االدعاوى املوجهة إىل دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف الغالب إال ردً 

عن الدعاوى عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة, فإن دعوة اإلمام حممد  اوجوابً 
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لح عقيدة صابن عبد الوهاب بال شك هي عني الدعوة لعقيدة السلف ال
 .أهل السنة واجلامعة

هذه الدعوة يف مشارق اإلسالم الصحيح عن طريق انتشار معامل ومظاهر  −٤
إىل مراجعة  الذي أقض مضاجع األعداء ودعاهماألرض ومغارهبا, األمر 

 .يف األساليب التي تتعامل هبا مع هذه الظاهرة املتنامية حساباهتم
دائًام عكس اهتامات املسترشقني, إن حقائق التاريخ ووقائعه الصادقة تثبت  −٥

ولكنها لألسف غابت عن أمتنا, فأحببت إبرازها وتنبيه األذهان إىل أمهيتها 
 .هبا يف الدفاع عن اإلسالم وعن هذه الدعوة املباركة لالستشهاد

أحببت من خالل هذا البحث الكشف عن حقيقة موقف الغرب من  −٦
وتعمد  ,الوهاب خصوًصا حممد بن عبد اإلماماإلسالم عموًما ومن دعوة 

ي الصحيح ونرش املناهج وطمس معامل املنهج السلف التشويه للحقائق الثابتة
التي تغيب معها معامل اإلسالم الناصعة وكل ذلك مراعاة ملصاحله املنحرفة 

 .وخدمة أهدافه
إظهار اجلوانب املرشقة يف حياة األمة اإلسالمية عموًما ودعوة اإلمام حممد  −٧

هاب عىل وجه اخلصوص عرب التاريخ; فأحداث التاريخ خري ابن عبد الو
دليل عىل عدالة وتسامح أمة اإلسالم, لتكون نرباًسا ومنهًجا يقتدى به يف 

 .الدعوة إىل اهللا تعاىل يف عرصنا احلارض
إظهار أن من املسترشقني من كان منصًفا لدعوة اإلمام حممد بن عبـد الوهـاب,  −٨

مــع أقــوال املسترشــقني احلاقــدين عــىل هــذه  وشــهد هلــذه الــدعوة بــام يتنــاقض
 .الدعوة

أردت أن أشارك يف خدمة عقيدة الفرقة وغريها لكل هذه األسباب املتقدمة 
الناجية, وأن أسعى جهدي يف نرص عقيدة السلف الصالح والذب عنها, وذلك من 
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 .خالل هذا البحث, سائًال اهللا تعاىل العون والتوفيق والسداد
אW

 :وخامتة عىل النحو التايل ومتهيد ومخسة فصولالبحث من مقدمة  يتألف
אW  وعميل أمهية املوضوع وأسباب اختياره وخطة البحث وتتضمن

 .فيه البحث
אWאאאאK  مبحثنيويتضمن: 
وحتته ثالثة  .اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف الدعوة: األولاملبحث 

 .مطالب
 ).اسمه ونسبه ونشأته(حياته الشخصية : األول املطلب
 ).رحالته وشيوخه وآثاره(حياته العلمية : الثايناملطلب 
 .منهجه يف الدعوة إىل العقيدة واالستدالل عليها: الثالثاملطلب 
 :ستة مطالبويتضمن  .االسترشاق: الثاين املبحث
  .تارخييةتعريفه وجذوره ال: األول املطلب
 .وأهدافه وخصائصه هدوافع: الثاين املطلب
دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب  أبرز املسترشقني الذين تناولوا: الثالث املطلب

 .من خالل كتاباهتم
 .دوافع الرحالت للمسترشقني: املطلب الرابع

 .مصادر املسترشقني عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب: املطلب اخلامس
 .التسمية بالوهابية: ب السادساملطل

 :وفيه مبحثان .موقفها من السنة والنبوةيف الطعن يف حقيقة الدعوة و: الفصل األول
 .الطعن يف حقيقة الدعوة: املبحث األول

 .موقفها من السنة والنبوةالطعن يف : الثايناملبحث 
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وج عىل , واخلرتكفري املجتمعا عىل منهج اخلوارج يف دعوى أهن: الفصل الثاين
 :وفيه مبحثان .اإلمام

 .دعوى أهنا عىل منهج اخلوارج يف تكفري املجتمع: املبحث األول
 .دعوى أهنا عىل منهج اخلوارج يف اخلروج عىل اإلمام: املبحث الثاين
 .التعصبالتزمت ودعوى أهنا تدعو إىل الرجعية و: الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان .دعوى التطرف والعنف وعدم التسامح: الفصل الرابع
 .دعوى القتل وإراقة الدماء: املبحث األول
 .دعوى التشدد وعدم التسامح: املبحث الثاين

 .حلضارة الغربيةادعوى رفض : الفصل اخلامس
W تتضمن أهم النتائج والتوصياتو. 

אאאK
אK

אW
 :حليلاختذت املنهج الوصفي بأسلوب الدراسة والت

قمت بجمع املادة العلمية املتعلقة هبذا املوضوع حسب استطاعتي من  −١
 .مصادرها ومراجعها

 .قمت بقراءة ما وقع حتت يدي من مؤلفات مرتمجة للمسترشقني −٢
قمت برتمجة بعض الصفحات من بعض الكتب, ثم اكتشفت أهنا موجودة  −٣

رة; ألهنا جهة ومرتمجة يف دارة امللك عبد العزيز فاكتفيت بام ترمجته الدا
 .موثوقة ومهتمة بجانب الرحالت, وأيًضا توفًريا للجهد واملال

استفدت من بعض مواقع الشبكة العنكبوتية للوصول إىل بعض املسائل  −٤
 .املتعلقة بالبحث



  
 
 

١٠ אאא 

فصل أو مبحث ثم الرد عليها بأقوال اإلمام  يفأبدأ بذكر دعاوى املسترشقني  −٥
أو غريهم ثم من أقوال املسترشقني إن أوالً إن وجد, ثم أقوال علامء الدعوة 

 .وجدت, وبعد ذلك أضيف ما أراه مناسًبا
االستشهاد باحلوادث والوقائع التارخيية إىل جانب األدلة النقلية أو العقلية  −٦

 .وذلك بحسب ما يقتضيه املقام
ركزت عىل إبراز املواقف السلبية للمسترشقني من الدعوة وهي املقصودة  −٧

هلا من آثار سلبية وتوظيفها يف عرصنا احلارض للطعن يف أصالة بالبحث; ملا 
اإلسالم ودعاته, وإن كان هناك بعض املواقف اإلجيابية واملنصفة من 
بعضهم إال أن هذه املواقف كانت قليلة إذا قورنت بالسلبية وقد استندت 

 .أسلفتإليها يف الرد عىل تلك الدعاوى كام 
وأرقامها يف املصحف الرشيف بعد  قمت بعزو اآليات القرآنية إىل سورها −٨

 .اآليات مبارشة
 خرجه, ثمأبرز من قمت بتخريج األحاديث النبوية من مظاهنا وذلك بذكر  −٩

أذكر الكتاب فالباب ورقم احلديث, وإذا كان احلديث يف غري الصحيحني أو 
 .أحدمها ذكرت أقوال أهل العلم يف احلكم عليه

اسم الكتاب واسم املؤلف, سأذكر ىل عند ذكر املصدر أو املرجع للمرة األو −١٠
بذكر اسم الكتاب خمتًرصا يف  سأكتفيوإذا تكرر ذكر الكتاب ألكثر من مرة 

 .الغالب وأحياًنا أذكر اسم املؤلف
بتها يف اهلامش −١١  .وردت عبارات ركيكة يف بعض النقول وقد صوَّ
 .مظاهناال بد منها يف اهلامش يف أنه التي أرى بعض التعليقات  ذكرت −١٢
 .التعريف هبا يف اهلامش رضورةالتي أرى فت ببعض املصطلحات عرَّ  −١٣
 .الواردة يف البحث الكلامت املشكلةحرصت عىل تشكيل  −١٤
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ذكرت من غري ذكره بالنص عند اإلحالة ملصدر أو مرجع تم االقتباس منه  −١٥
 .قبل اسم املصدر أو املرجع) ينظر(كلمة 

كام : (أكتفي بقولفإين  مرةلشاهد أكثر من ا إذا كانت الرضورة تقتيض ذكر −١٦
 .ونحوه) كام سبق ذكره(أو ) مر معنا

ذيلت البحث بخامتة موجزة أمجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من  −١٧
 .فيام أرى خالل البحث, ضمنتها عدًدا من التوصيات املهمة

إىل مبتغاه,  الوصولقمت بوضع فهارس علمية عامة للبحث تعني القارئ عىل  −١٨
لآليات القرآنية, وفهرًسا لألحاديث النبوية الواردة يف متن  وضعت فهرًساف

للمصادر واملراجع التي استخدمتها يف البحث مرتبًا حسب  وفهرًساالبحث, 
الواردة يف للموضوعات تفصيليًا وأخًريا وضعت فهرًسا . احلروف اهلجائية

 .البحث
ما أسبغه عيلَّ من نعم  ويف اخلتام أتوجه بالشكر واحلمد والثناء كله هللا عز وجل عىل

التي منها تيسريه وعونه عىل إنجاز هذا البحث, فله اهرة وباطنة ال أحيص هلا عدا, ظ
 ., محًدا يليق بجالله وبعظيم سلطانهاحلمد جل وعال يف األوىل واآلخرة

ي بالشكر والتقدير لوالدي الكريمني اللذين كان هلام أبلغ األثر يف تنشئتي وأثنّ 
ب العلم ووقوفهام معي يف هذا البحث بكثرة دعواهتام يل, أسأل اهللا أن وتوجيهي لطل

عىل  خري اجلزاء, وأسأله أن يعينني عىل برمهاعني يمدَّ يف عمرمها عىل طاعته وأن جيزهيام 
 .الوجه الذي يرضيه

لمرشف عىل هذه لوبعد ذلك أرى لزاًما عيلَّ أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناين 
عبد اهللا بن عمر الدميجي, الذي رعى هذا البحث منذ كان بذرة / تورالرسالة الدك

حتى استوى عىل سوقه, والذي مل يبخل عيلَّ قط بتوجيهاته السديدة, وآرائه القيمة, بل 
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كان يرعى البحث رعاية أبوية كريمة, وفتح له قلبه, وأواله الكثري من وقته الثمني, 
 .د هذا البحثوكان يل بعد اهللا نعم العون طيلة إعدا

كام أين أتقدم بالشكر وجزيل الثناء العاطر إىل جامعة أم القرى عىل ما أولته وتوليه 
 .لطلبة العلم من رعاية واهتامم

ها وأعضاء جملس قسم يممثلة يف عميدها ووكيلوأصول الدين ولكلية الدعوة 
د كنت أجد العقيدة وجملس الكلية وكافة األساتذة الفضالء عىل جهودهم الطيبة, فلق

 .دوًما منهم الدعم املستمر والتشجيع املتواصل
كل من أعانني عىل إمتام هذا البحث أو أفادين بمعلومة أو توجيه أو إرشاد  كام أشكر

من األساتذة الفضالء, أو الزمالء الكرام, وأسأل اهللا أن جيزل هلم مجيًعا األجر واملثوبة 
 .وأن يوفقنا مجيًعا ملا حيب ويرىض

ا, فإن هذا البحث كغريه من أعامل البرش يعرتيه الزلل والقصور, فالكامل هللا وختامً 
وحده دون سواه, فام كان فيه من حق وصواب فمن توفيق اهللا وحده ال رشيك له, ال 

نفيس والشيطان واهللا ورسوله منه أحيص ثناء عليه, وما كان فيه من زلل ونقصان فمن 
 .فرانبريئان, ونسأله جل وعال العفو والغ

ونسأله سبحانه وتعاىل أن يصلح لنا مجيًعا الظاهر والباطن وأن يوفقنا إلخالص 
 .العمل له وحده, وأن يعاملنا بعفوه ورمحته إنه ويل ذلك والقادر عليه سبحانه

وأصيل وأسلم عىل خري البرشية حممد بن عبد اهللا أزكى صالة وأتم سالم وعىل آله 
 .وصحبه أمجعني
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 التمهيد
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 حياة اإلمام محمد بن عبد الوهاب

 ومنهجه في الدعوة
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 .)١(م يف بلدة العيينة١٧٠٣هـ املوافق ١١١٥ولد الشيخ حممد بن عبد الوهاب عام 
• W

هو حممد بن عبد الوهاب بن سليامن بن عيل بن حممد بن أمحد بن راشد بن بريد بن 
مد بن بريد بن مرشف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حممد بن علوي بن حم
هيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن هنشل بن شداد بن زهري بن و

مناة بن متيم بن مر  بن شهاب بن ربيعة بن أيب سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد
 .نزار بن معد بن عدنان بن أد بن طابخة بن إلياس بن مرض بنا

أما والدة الشيخ  حممد ـ رمحه اهللا ـ فهي بنت حممد بن عزاز املرشيف الوهيبي التميمي 
 .)٢(فهي من عشريته األدنني

• אאW
اختار اهللا سبحانه وتعاىل ملهمة اإلصالح «: )٣(يقول الدكتور عبد اهللا العجالن

اجلزيرة رجًال من أبنائها مجع اهللا له بني أصالة النسب وكرم والتجديد يف نجد وقلب 

 ـــــــــــــــــ
نـارص الـدين األسـد, / , للشيخ حسني بن غنـام, حـرره وحققـه الـدكتور)٨١ص (تاريخ نجد : ينظر)  ١(

الطبعـة الرابعـة, قابله عىل األصـل عبـد العزيـز حممـد بـن إبـراهيم آل الشـيخ, دار الرشـوق, بـريوت, 
 .هـ١٤٢٥

, للشيخ عبـد اهللا البسـام, مطبعـة النهضـة احلديثـة, مكـة )١/٢٦(علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر   ) ٢(
 .هـ١٣٩٨املكرمة, عام 

 .وكيل الرئيس العام لتعليم البنات للتعليم العايل سابًقا  ) ٣(
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ووهبه من علو اهلمة وثبات العقيدة وقوة العزيمة وإخالص . املحتد وبيت الفضل
 .)١(»العمل ما جعله مؤهًال ومقبوالً للقيام هبذه املهمة العظيمة

املصادر  واملعلومات املتعلقة بنشأة الشيخ حممد بن عبد الوهاب قليلة جًدا يف
عىل الرغم من أنه عنوان األسامء العالية يف التاريخ العريب اإلسالمي احلديث,  املوجودة

بن مفتي اوقد نشأ الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كنف والده الشيخ عبد الوهاب 
الديار النجدية سليامن بن عيل, وكان والده وجده وأعاممه أهل علم وفضل ومكانة 

ان والده عبد الوهاب عاًملا باحلديث والفقه والعربية مرجًعا ألهل مرموقة يف نجد إذ ك
وكان عىل درجة علمية أهلته ليصبح قاضًيا  كام سيأيت, بلده يف الدين والقضاء والفتوى

سلط بعض األضواء عىل أبرز الشخصيات من ذوي ومن املناسب أن أ )٢(يف بلدة العيينة
عن البيئة األرسية التي نشأ فيها الشيخ الشيخ لتعطينا هذه الرتاجم صورة واضحة 

 .بن عبد الوهاب رمحه اهللااإلمام حممد 
 :ترمجة الشيخ سليامن بن عيل بن مرشف جد اإلمام: أوالً 

وفيها نشأ الشيخ سليامن وقرأ عىل  )٣(كانت أرسة آل مرشف تسكن يف بلدة أشيقر
والقراءة عن العالمة وأكثر األخذ  )٤(حممد بن مرشفبن علامئها والزم الشيخ أمحد 

قرأ الفقه واحلديث وأصول الدين . )٥(الشيخ حممد بن أمحد بن إسامعيل األشيقري
 ـــــــــــــــــ

, عبـد اهللا بـن حممـد العجـالن /د, )٣٧ص ( حركة التجديد واإلصـالح يف نجـد يف العرصـ احلـديث )  ١(
 .هـ١٤٠٩, ١الرياض, ط

 .)١/٣٠٩(علامء نجد خالل ستة قرون, للبسام : ينظر )  ٢(
 .املرجع نفسه, نفس اجلزء ونفس الصفحة: ينظر )  ٣(
ولد يف بلدة أشيقر, وقرأ عىل علامئها وسافر إىل دمشق وأخذ عن علامئها, وجد واجتهـد حتـى بـرع يف   ) ٤(

 ).١/١٩٣(املرجع نفسه : , ينظر)هـ١٠١٢(ثم عاد إىل نجد حتى أصبح من علامئها, تويف سنة الفقه, 
املرجـع : ينظـر. ولد يف بلدة أشيقر أخذ فيها العلم واجتهد حتى صار عالمة الـديار النجديـة يف زمانـه  ) ٥(
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 .والفرائض
صار فقيه زمانه متبحًرا يف علوم املذهب, وانتهت إليه الرياسة يف العلم, وكان علامء 

ألف نجد يف زمانه يرجعون إليه يف كل مشكلة من الفقه وغريه تويف سنة تسع وسبعني و
 .)١(رمحه اهللا
 :الشيخ عبد الوهاب بن سليامن بن عيل بن مرشف والد اإلمام: ثانًيا

هو عبد الوهاب بن سليامن ولد يف مدينة العيينة ـ قاعدة بلدان نجد حينذاك ـ وكان 
والده عالمة نجد يف زمنه, هو قايض البلدة وقد عرف عنه أنه كان عاًملا فقيًها مثاالً 

ألف عدة رسائل يف الفقه والتفسري واحلديث فاشتغل بالعلم منذ  للفضل والعدل وأنه
وقد درس بعض املسائل الفقهية  ,صغره فأخذ عن والده وعن غريه من علامء العيينة

وخلف ابنني مها الشيخ حممد, ) هـ١١٥٣(وأفتى وكتب فيها, وقد تويف يف حريمالء عام 
 .)٢(والشيخ سليامن

 :امن بن مرشف عم اإلمامالشيخ إبراهيم بن سلي: ثالًثا
يف سنة سبعني وألف ولد إبراهيم بن سليامن يف بلدة العيينة وكان والده قاضيها 
وعامل بلدان نجد عىل اإلطالق, وكانت العيينة يف ذلك الوقت يف أوج عزها بإمارة آل 

ل  تهمعمر وكان فيها الفقهاء والعلامء توجهت مهته إىل الفقه وانرصف إليه بكلي فحصَّ
ستفاد وأفاد وكتب من كتب الفقه شيًئا كثًريا بيده وخطه حسن مضبوط, وقد ويل وا

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٧٨٨(نفسه 

, )١/٦٢(يـاض احلديثـة, الريـاض, عنـوان املجـد يف تـاريخ نجـد, لعـثامن بـن برشـ, مكتبـة الر: ينظر  ) ١(
 ).١/٣٠٩(علامء نجد خالل ستة قرون : وينظر). ١/٩٠(

 ).٣/٦٦٩(علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر  ) ٢(
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 .)١(القضاء يف بلدة أشيقر 
 :الشيخ سيف بن حممد بن عزاز خال اإلمام: رابًعا

خال الشيخ ] بفتح العني املهملة والزاي املشددة[عزاز بن الشيخ سيف بن حممد 
ونشأ هبا ثم رشع يف , )هـ١٠٨٥(سنة بأشيقر حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل, ولد 

طلب العلم عىل فقهائها وأخص مشاخيه هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد اهللا بن مرشف ـ 
واجتهد حتى مهر يف الفقه مهارة تامة وتصدى لإلفتاء والتدريس, قايض العيينة ـ جد 

ريوز أول قاٍض هو الشيخ حممد بن ف فقد أخذ عنه مجلة من علامء نجد, وأشهر تالميذه
وهو جد العامل املشهور حممد بن فريوز ) هـ١١٣٥(عام  لبلد الكويت واملتوىف

از ـ عام  ,اإلحسائي وتويف يف بلدة أشيقر سنة ) هـ١٠٩٠(حج ـ أي الشيخ سيف العزَّ
 .)٢(تسع وعرشين ومائة وألف رمحه اهللا تعاىل

 :الشيخ سليامن بن عبد الوهاب أخو اإلمام: خامًسا
مدينة العيينة حينام كان أبوه قاضًيا فيها وملا انتقل والده إىل حريمالء عام ولد يف 

 عىل غريه من علامء نجد حتى أدرك انتقل معه فنشأ هبا وقرأ عىل والده و) هـ١١٣٩(
قافلة العلم ال سيام يف الفقه, وويل القضاء فيها بعد والده وله معرفة ودراية, وكانت وفاة 

 .)٣(هـ رمحه اهللا١٢٠٨بع من رجب عام الشيخ سليامن يف السا
هكذا كانت البيئة األرسية للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا, بيئة علم 

 .وقضاء وزعامة دينية

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١١٠(املرجع نفسه : ينظر )  ١(
 ).١/٣٢٩( املرجع السابق: ينظر )  ٢(
 ).١/٩٠(عنوان املجد : , وينظر)١/٣٠٢(املرجع نفسه : ينظر )  ٣(
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عند أبيه عبد ] العيينة[نشأ الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف بلدة «: يقول ابن برش
بن أمحد بن عبد اهللا بن معمر  الوهاب بن سليامن القايض فيها زمن عبد اهللا بن حممد

 .)١(»املشهور الذي تزخرفت العيينة يف زمنه قبل انتقال عبد الوهاب إىل حريمالء
وظهرت عليه عالمات النبوغ والتفوق منذ كان صبيًا فكان معروًفا بقوة الفهم ورسعة 

 بداية احلفظ ووقادة الذهن, كام كان فصيًحا فطنًا يف كالمه, وكان أول يشء اجته إليه يف
وبعد . )٢(مسريته العلمية هو القرآن الكريم, بل إنه حفظه قبل بلوغه سن العارشة من عمره

أن انتهى من هذه املهمة رشع يف دراسة العلوم الرشعية األخرى; وبخاصة الفقه احلنبيل 
ولقد ُهيَِّئْت للشيخ حممد بن عبد الوهاب عوامل . الذي أخذ يدرسه عىل أبيه عبد الوهاب

دته عىل رسعة التحصيل والنجاح يف الدراسة ومن هذه العوامل ما كان عائًدا إىل ساع
شخصيته ذاهتا ومنها ما كان عائًدا إىل البيئة األرسية التي نشأ فيها, فأبوه وهو الفقيه القايض 

وبام أن أباه كان قايض البلدة . ـ كام تقدم ـ كان حيثه عىل الدراسة ويرشده إىل طريق املعرفة
منزله كان ـ يف أغلب األحيان ـ ملتقى طالب العلم; سواء كانوا من أهل البلدة ذاهتا أو  فإن

وكانت اجتامعات هؤالء وأولئك تتخللها مناقشات . ممن يفدون إليها من بلدان أخرى
وحضور الشيخ حممد تلك املناقشات كان من األمور التي تضيف إىل معلوماته . علمية

وهذا . جح أنه كان عىل علم بأحكام أبيه القايض يف بعض القضايااليشء املفيد , ومن املر
ونتيجة لكل ما سبق نجح الشيخ حممد بن عبد . أمر له أمهيته بالنسبة لتوسيع مداركه

لقد استفدت من «: الوهاب يف خطواته العلمية األوىل نجاًحا عرب عن مداه أبوه بقوله
ن بلوغه يف الثانية عرشة من عمره, وقدمه وكا. »ولدي حممد فوائد من األحكام قبل بلوغه

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٦(, عثامن بن برش النجدي, عنوان املجد يف تاريخ نجد )  ١(
 ).٨١ص( تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ٢(



  
 
 

٢٠ אאא 

 .)١(أبوه ليؤم الناس ملا رآه أهالً للصالة
ومن أبرز مواهب الشيخ أيًضا رسعة الكتابة, ويف ذلك كان حيري أصحابه بحيث إنه 

وكتب رمحه اهللا كراسا بخط واضح يف اجللسة الواحدة من غري سآمة وال نصب ,خيط 
اإلسالم أمحد بن تيمية وال تزال موجودة بخط يده يف بخط يده كثًريا من مؤلفات شيخ 

 .)٢(املتحف الربيطاين بلندن
ولقد زوجه والده بعد البلوغ مبارشة ثم طلب من أبيه احلج إىل بيت اهللا احلرام فأذن 
له فحج, وقصد املدينة وأقام فيها شهرين ثم رجع بعد ذلك إىل أبيه يف العيينة, وأخذ 

 .)٣(مام أمحد عىل والدهيدرس الفقه عىل مذهب اإل
وقد أخذ الشيخ العلم عن أجل علامء نجد يف بلده كام أخذ العلم عن أجل علامء 

حساء وغريهم من علامء األقطار التي زارها, وفيهم عدول البرصة, والتقى بعلامء األ
زماهنم, الذين اتصل هبم سند الشيخ إىل من قبلهم ممن اتصل سنده بالسلف الصالح 

لامء الذين أخذ عنهم قد أجازوه, وقرروا له التوحيد واستحسنوا اجتاهه ومجيع الع
به, وحرروا ^ وأقروه عىل معرفته النرية حلقيقة اإلسالم الذي بعث اهللا رسوله حممًدا 

له املعتقد السليم, عقيدة السلف الصالح, وشاركوه يف مقت األعامل املنكرة الشائعة يف 
صل إىل الرشك األكرب الذي ال يغفره اهللا ملن مات عليه بالد املسلمني, وأن بعضها قد و

 .)٤(وال يصح معه إسالم
 ـــــــــــــــــ

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر )  ١(
, نقـًال عـن عقيـدة )١٨ص (مشـاهري علـامء نجـد وغـريهم : , وينظـر)٨١ص (املرجع السـابق : ينظر )  ٢(

صـالح العبـود, اجلامعـة / ثرهـا يف العـامل اإلسـالمي للـدكتورالشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأ
 ).٧٧ص (اإلسالمية باملدينة املنورة, 

 ).٨١ص (تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ٣(
 ).٨٢ص (املرجع نفسه : ينظر )  ٤(



 
 

 
٢١ אאא

 :البيئة احلرضية التي عاش فيها
القول بأن املجتمع النجدي ينقسم إىل بادية وحارضة وإن كان  يف تلك اآلونة يمكن

 يندرج حتت هذين الفريقني فئات اجتامعية ال جمال للتفصيل فيها أو التحدث عنها فضالً 
عن وجود فئة من املخرضمني التي تعيش حياة البداوة بعض الوقت ومتارس أعامل 
احلرض يف بعضه اآلخر, وإذا كان هذا الوضع االجتامعي هو السائد يف املجتمع النجدي 
قبيل قيام الدعوة السلفية فإن الفئة التي تنتمي إليها األرس العلمية يف نجد تكاد تكون 

ارسه من وسائل التكسب احلرضي من الزراعة والتجارة عالوة موغلة يف التحرض بام مت
 .عىل املهامت العلمية الرئيسة

ولقد نشأ الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذا اجلو احلرضي الرصف عالوة عىل أننا 
لو تتبعنا التحركات التي قامت هبا أرسة آل مرشف لوجدنا أهنا تبدأ من بلدان علمية 

 .)١(ةوتنتهي يف بلدان علمي
 :أثر البيئة يف توجيه الشيخ علمًيا

يف لقد أبرص الشيخ البيئة من حوله بواقعها والناس يف حياهتم ودينهم عىل الغالب 
 .رشك

وكان الرشـك إذ ذاك قـد فشـا يف نجـد وغريهـا وكثـر «: يقول ابن برش عن تلك البيئة
ا, والنــذرة هلــا, االعتقــاد يف األشــجار واألحجــار, والقبــور والبنــاء عليهــا, والتــربك هبــ

واالســتعاذة بــاجلن والــذبح هلــم, ووضــع الطعــام هلــم وجعلــه يف زوايــا البيــوت لشــفاء 
مرضـــاهم ونفعهـــم ورضهـــم, واحللـــف بغـــري اهللا, وغـــري ذلـــك مـــن الرشـــك األكـــرب 

 ـــــــــــــــــ

الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب وبعـض اجلوانـب الرتبويـة والتعليميـة يف دعوتـه, لعبـد الـرمحن : ينظر )  ١(
 ., دارة امللك عبد العزيز, الرياض)١٩٩ص(ي عرينال



  
 
 

٢٢ אאא 

 .)١(»واألصغر
واإلمام ـ رمحه اهللا ـ تربى كام تربى غريه عىل ذات الفكر ثم تبني له احلق, قال الشيخ 

وقد أخرب شيخنا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أنه كان يف ابتداء «: ـ رمحه اهللا ـ )٢(محن بن حسنعبد الر
طلبه للعلم, وحتصيله يف فن الفقه وغريه, مل يتبني له الضالل الذي كان الناس عليه من 

ثم إن . عبادة غري اهللا, من جن أو غائب, أو طاغوت, أو شجر, أو حجر, أو غري ذلك
يف مطالعة كتب التفسري واحلديث, وتبني له من معاين اآليات اهللا جعل له هنمة 

املحكامت, واألحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الرشك, أنه 
الرشك الذي بعث اهللا رسله, وأنزل كتبه بالنهي عنه, وأنه الرشك الذي ال يغفره اهللا ملن 

من طلبة العلم, فاستنار قلبه بتوحيد  مل يتب منه, فبحث يف هذا األمر مع أهله, وغريهم
اهللا الذي أرسل اهللا به رسله, وأنزل به كتبه, فأعلن بالدعوة إليه, وبذل نفسه لذلك عىل 

 .)٣(»كثرة املخالفني
فلام أن الشيخ حممد وصل إىل بلد حريمالء جلس عند أبيه يقرأ «: ويقول ابن برش

األقوال واألفعال, وكثر منه اإلنكار  عليه وينكر ما يفعل اجلهال من البدع والرشك يف
لذلك وجلميع املحظورات حتى وقع بينه وبني أبيه كالم, وكذلك وقع بينه وبني الناس 
يف البلد, فأقام عىل ذلك مدة سنني حتى توىف أبوه عبد الوهاب ثم أعلن بالدعوة 

 .)٤(»واإلنكار واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦(عنوان املجد البن برش  )  ١(
 .هو من تالميذ اإلمام, ومن أحفاده, وستأيت ترمجته )  ٢(
الدرر السنية يف األجوبة النجدية, مجـع عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم النجـدي, الطبعـة اخلامسـة,  )  ٣(

 ).١٢/١٢(هـ ١٤٢٥
 ).١/٨(ملجد البن برش عنوان ا )  ٤(



 
 

 
٢٣ אאא

خ حممد ـ رمحه اهللا ـ توصل إىل معرفة التوحيد من خالل فمام سبق يتبني أن الشي
مطالعته لكتب التفسري والسنة والتأمل فيهام ومن خالل جمالسته لبعض مشائخه ومن 

: )١(ذلك ما ذكره اإلمام حممد ـ رمحه اهللا ـ حمدًثا عن شيخه عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف
. نعم: أعددته للمجمعة? قلتتريد أن أريك سالًحا : كنت عنده يوًما فقال يل«

 .)٢(»هذا الذي أعددنا هلا: فأدخلني منزالً عنده فيه كتب كثرية, وقال
وحكى أن الشيخ حممًدا وقف يوًما عند احلجرة النبوية عند أناس «: وقال ابن برش

ما : فأتى إليه فقال الشيخ )٣(فرآه حممد حياة^ يدعون ويستغيثون عند حجرة النبي 
, وكذلك تأثر بشيخه حممد )٤(»﴾ڄ            ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ﴿: قال تقول يف هؤالء?

 .)٥(املجموعي
وبعد بيان احلق للشيخ اختار أن يصدع باحلق ويبرص الناس بالدين الصحيح املوافق 

 . للكتاب والسنة دون أن خيشى يف اهللا لومة الئم
• אאW

ضاها اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف االحتساب بعد قرابة ثالثة ومخسني عاًما ق
 .انسلت روحه األبية من جسده املنهك

ل آخر عمره فكان خيرج لصالة اجلامعة يتهادى بني قُ أنه كان قد ثَ « :يذكر ابن برش
فصعدت روحه إىل بارهيا يوم االثنني آخر شهر شوال سنة  )٦(»الرجلني حتى يقام يف الصف

 ـــــــــــــــــ

 .ستأيت ترمجته )  ١(
 ).١/٧(املرجع السابق : ينظر )  ٢(
 .من مشائخ الشيخ وستأيت ترمجته )  ٣(
 .املرجع نفسه والصفحة نفسها )  ٤(
 ).١/٨(املرجع نفسه  )  ٥(
 ).١/٩٥(, لعثامن بن برش ملجد يف تاريخ نجداعنوان  )  ٦(



  
 
 

٢٤ אאא 

ت فَ رَ ذَ فَ  )١(وتسعني سنة اثنتنيهـ ـ وله من العمر نحو ١٢٠٦األلف ست بعد املائتني و
رحل اجلسد, وبقى األثر اخلالد منقوًشا عىل صفحات التاريخ .. وحزنت القلوب.. العيون

 .بأحرف من نور لييضء الطريق للدعاة واملحتسبني
نرصة ونظًرا إىل أن هذه الدعوة كانت صادقة ونابعة من نفس طاهرة ال تبتغي إال 

احلق والعمل بام جاء به القرآن الكريم, واألحاديث النبوية الرشيفة بقيت إىل اليوم, ولو 
, ولكنهم إىل اليوم يذكرونه ألنه دعوته الناس الشيخ و ائبة باطلة لنيسكان بدعوته ش

كان إنساًنا عظيًام أفنى حياته من أجلهم آمًرا بالتوحيد ناهًيا عن الرشك مهه الوحيد 
إىل اجلادة وهكذا يعيش العظامء ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وجزاه عىل ما قدمه لإلسالم  إعادهتم

 .واملسلمني الفردوس األعىل
 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٠ص(تاريخ نجد البن غنام  )  ١(



 
 

 
٢٥ אאא

ïãbrÛa@kÜİ½a@

א
 
• אאW

حث اإلسالم عىل العلم وعىل شد الرحال ألجل العلم, فإن طالب العلم يف سبيل اهللا 
, وإن املالئكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم رًىض بام يصنع, وقد حاز حتى يرجع

الوهاب فقد كان له سهم يف  دالعلامء قصب السبق يف هذا امليدان ومنهم اإلمام حممد بن عب
ولعيل  )١(هذا املضامر وقد اختلف املؤرخون يف بيان رحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 :أمجل هذه الرحالت فيام ييل
ملا استوعب اإلمام ما درسه يف العيينة من علوم الفقه والعربية واحلديث والتفسري تطلع 

كام مر معنا  )٢(إىل الزيادة فعزم عىل الرحلة يف طلب العلم فكانت رحلته األوىل إىل احلجاز
 يف نشأته, حاًجا ومتعلًام فدرس عىل ثلة من علامء احلرم املكي منهم الشيخ عبد اهللا بن سامل

 .)٤(ودرس عىل نخبة من علامء املدينة كالشيخ عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف )٣(البرصي
من علامء احلديث الكبار املنكرين  )٥(وكذلك أخذ عن الشيخ حممد حياة السندي املدين

 .)٦(للبدع ومن املعارضني للتعصب املذهبي فالزمه وصار من خواص تالميذه وتأثر به كثًريا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨١ص(اختالف املؤرخني يف كتاب عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب, للعبود : ينظر )  ١(
 ).٨٢ص(تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ٢(
, تـأليف عبـد احلـي )١/١٩٣(فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت : ينظر )  ٣(

 .هـ١٤٠٢, ١سان عباس, دار الغرب اإلسالم, بريوت, طإح/ بن عبد الكبري الكتاين, باعتناء الدكتورا
 ).٨٢ص(تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ٤(
 .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر )  ٥(
 ).١/٢٥(عنوان املجد البن برش : ينظر )  ٦(



  
 
 

٢٦ אאא 

شيخ إسامعيل بن حممد العجلوين الشافعي وعن الشيخ عيل أفندي وأخذ كذلك عن ال
بن صادق احلنفي الداغستاين, وكذلك أخذ عن الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاين وهو ا

ابن عم الشيخ عيل أفندي, وأخذ عن الشيخ حممد الربهاين, وعن الشيخ عثامن الديار 
 .)١(بكري

تضلع يف كثري من العلوم عىل علامء احلجاز عاد بعد هذا التحصيل العلمي واملعريف وال
الشيخ إىل حريمالء وهو حيمل هم الدعوة إىل اهللا تعاىل, ولكنه أراد أن يتسلح أكثر بسالح 
العلم والرسوخ فيه فاجته إىل البرصة فاتصل بعلامئها والتقى بعاملها اجلليل حممد 

 .)٢(املجموعي
ن, وقرأ هبا النحو وأتقنه وكتب الكثري وكذلك سمع احلديث والفقه من مجاعة كثريي

من اللغة واحلديث, وكان يف أثناء مقامه يف البرصة ينكر ما يرى ويسمع من الرشك والبدع, 
وحيث عىل طريق اهلدى واالستقامة, وينرش أعالم التوحيد, ويعلن للناس أن الدعوة كلها 

لبرصة يأتون  إليه بشبهات هللا, يكفر من رصف شيئًا منها إىل سواه, وكان كثري من أهل ا
يلقوهنا عليه, فيجيبهم بام يزيل اللبس, ويوضح احلق ويكرر عليهم دائًام أن العبادة كلها ال 
تصلح إال هللا, فلام تكرر منه ذلك اإلنكار آذاه بعض أهل البرصة أشد األذى وأخرجوه منها 

ه يف الطريق فانثنى وقت اهلجرية فاجته إىل الشام, ولكن نفقته التي كانت معه ضاعت من
عائًدا إىل نجد, ومر يف طريقه إليها باألحساء ونزل فيها عىل الشيخ العامل عبد اهللا بن حممد 

د اهللا بن فريوز, ووجد عب, والتقى كذلك بالشيخ )٣(بن عبد اللطيف الشافعي األحسائيا

 ـــــــــــــــــ

, )١٠١ـ  ٩٩ص (عقيـدة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب السـلفية وأثرهـا يف العـامل اإلسـالم, : ينظـر )  ١(
 .صالح بن عبد اهللا العبود, اجلامعة اإلسالمية, املدنية املنورة/ للدكتور

 ).١/٧(عنوان املجد البن برش : ينظر )  ٢(
 ).٨٢ص(تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ٣(



 
 

 
٢٧ אאא

ن الشيخ , وأخذ أيًضا ع)١(عنده من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ما رس به
الشيخ حممد  هاب بن سليامن بن عيل وهو ابن عمةبن نرص اهللا وخاله الشيخ عبد الوافوزان 

 .)٢(بن عبد الوهاب  وكان سلفي العقيدةا
وذكر الشيخ عبد الرمحن بن حسن ـ رمحه اهللا ـ أن الشيخ سافر إىل البرصة غري مرة, كل 

ثم رجع من األحساء إىل البرصة ساء, , ثم رحل إىل األحمرة يقيم بني من فيها من العلامء
 .)٣(وخرج منها إىل نجد

وبعد هذا التطواف يف طلب العلم اجته إىل بلدة حريمالء ـ وكان أبوه قد انتقل إليها 
فأقام الشيخ حممد يف حريمالء مع أبيه . من العيينة بعد أن توىف حاكمها عبد اهللا بن معمر

, ولكن اجلو السائد يف حريمالء مل )٤(لن دعوتهيقرأ عليه سنني, إىل أن تويف أبوه, فأع
فنارصه أمريها عثامن بن معمر أول ) هـ١١٥٥(يكن مناسًبا فانتقل منها إىل العيينة سنة 

لكنه خذله بعد ذلك لضغوط من وايل األحساء بعد أن ) اجلوهرة(األمر وزّوجه ابنته 
عيينة إىل الدرعية ونزل انترشت دعوة الشيخ وتناقلها الركبان, بعدها غادر الشيخ ال

 .انتقل يف اليوم التايل إىل دار تلميذه أمحد بن سويلمثم ضيًفا لدى عبد اهللا بن سويلم 
فلام سمع بذلك األمري حممد بن سعود, قام من فوره مرسًعا إليه ومعه أخواه ثنيان 

 .)٥(ومشاري وبعد ذلك متت املبايعة وبدأت رحلة التمكني هلذه الدعوة املباركة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : ينظر )  ١(
 ).٢/٦٢٧(علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر )  ٢(
 ).٧, ١٢/٦(الدرر السنية : ينظر )  ٣(
 ).٨٣ص(تاريخ نجد : ينظر )  ٤(
 ).٨٤ص(املرجع نفسه  )  ٥(



  
 
 

٢٨ אאא 

• אאW 
  .والد الشيخ تقدمت ترمجته. الشيخ عبد الوهاب بن سليامن ـ١
 .عم الشيخ تقدمت ترمجته .الشيخ إبراهيم بن سليامن بن عيل بن مرشف ـ٢
  الشيخ عبد اهللا بن سامل البرصي ـ٣

لدًا البرصي أصًال املكي مو, هو الشيخ عبد اهللا بن سامل بن حممد بن سامل بن عيسى
ولـد , اإلمـام املحـدث احلـافظ, عمـدة املحققـني, احلجاز مسند, الشافعي, ومدفناً 

 .)١(هـ١١٣٤هـ, وتويف سنة ١٠٤٨هـ أو ١٠٤٩هـ أو ١٠٥٠سنة 
 .الشيخ عبداهللا بن إبراهيم بن سيف ـ٤

هو الشيخ عبداهللا بن إبراهيم بن سـيف بـن عبـداهللا الشـمري نسـبة إىل قبيلـة شـمر 
فنشـأ االبـن  نبويـةإبراهيم بن سيف من املجمعة إىل املدينـة ال انتقل والده, املعروفة

, عىل علامئهـا أوسافر إىل دمشق وقر, ودرس عىل علامئها, نبوية عبداهللا يف املدينة ال
مــن أجلهــم شــيخ , وأخــذ عنــه خلــق كثــري, نبويــة ثــم جلــس للتعلــيم يف املدينــة ال
 .)٢()هـ١١٤٠(تويف باملدينة عام  اإلسالم  حممد بن عبد الوهاب

  .الشيخ حممد حياة بن إبراهيم السندي ـ٥
هو الشيخ حممد حيـاة بـن إبـراهيم  السـندي املـدين  العالمـة املحـدث حامـل لـواء 

نبويـة سـنة مولده يف السـند وإقامتـه ووفاتـه باملدينـة ال, ^السنة بمدينة رسول اهللا 
   .)٣(ودفن بالبقيع) هـ١١٦٣(

 ـــــــــــــــــ
, خلــري الــدين الــزركيل, دار العلــم )٤/٨٨(األعــالم : وينظــر). ١/١٣٦(فهــرس الفهــارس : ينظــر )  ١(

 .م٢٠٠٥, ١٦للماليني, بريوت, ط
 .)٢/٥٠١(علامء نجد خالل ستة قرون  )  ٢(
شهور كتب السنة املرشفة, للعالمة السـيد الرشـيف حممـد بـن جعفـر الرسالة املستطرفة لبيان م: ينظر )   ٣(

 .هـ١٤٢١, ٦, دار البشائر, بريوت, ط)١٨١ص (الكتاين, 



 
 

 
٢٩ אאא

  .العجلوين إسامعيل ـ٦
أبـو , بن حممد بـن عبـد اهلـادي اجلراحـي العجلـوين الدمشـقي  هو الشيخ إسامعيل

كشـف  "حمدث الشام يف أيامه له كتـب منهـا ) هـ١٠٨٧(ولد بعجلون سنة  :الفداء
تـويف بدمشـق  "اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عـىل ألسـنة النـاس

 .)١()هـ١١٦٢(سنة 
 .الشيخ عيل أفندي بن صادق الداغستاين ـ٧

, قرأ يف بـالده ثـم يف )هـ١١٢٥(يل أفندي بن صادق الداغستاين ولد سنة ع الشيخ 
التقـى بالشـيخ يف  )٢()هــ١١٩٩(ديار بكر واحلجـاز, واسـتقر وتـويف بدمشـق سـنة 

 .)٣(املدينة
 .الشيخ حممد املجموعي ـ٨

 – البرصـةقريـة مـن قـرى  –وهو عامل جليل من أهـل املجموعـة , حممد املجموعي
 .)٤(يه الشيخ حممد يف البرصةهذا الشيخ الذي درس عل

  .الشيخ عبد اهللا بن حممد بن فريوز ـ٩
, النجـدي أصـال, التميمي نسباً , وهو عبد اهللا بن حممد بن فريوز أبو حممد الكفيف

وخاله الشيخ عبد الوهاب بن سـليامن بـن , هـ  كان سلفي العقيدة ١١٠٥ولد سنة 
, فهـو حممد بن عبد الوهـاب فالشيخ عبد اهللا له صلة قرابة بالشيخ, عيل بن مرشف

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٢٥(األعالم للزركيل : , وينظر)١/٢٦٩(فهرس الفهارس : ينظر )   ١(
 . )٤/٢٩٤(األعالم : ينظر )   ٢(
ص (ية ودعوتـه اإلصـالحية وثنـاء العلـامء عليـه الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب, عقيدتـه السـلف: ينظر )  ٣(

 .٢, بقلم الشيخ أمحد بن حجر أبو طامي, مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, ط)١٧
, ٢, للشيخ عبد اهللا البسام, دار العاصمة, الرياض, ط)١/١٣٢(علامء نجد خالل ثامنية قرون : ينظر )  ٤(

 ).١/٧(برش عنوان املجد البن : هـ, وينظر١٤١٩



  
 
 

٣٠ אאא 

 .)١()هـ١١٧٥(ابن عمته مبارشة, التقى به يف األحساء, تويف سنة 
 .)٢(عبد اهللا بن عبد اللطيف القايضالشيخ : مشائخه باألحساءومن 

والشيخ حممد , )٣(عبد اللطيف العفالقي األحسائي الشيخوأخذ يف املدينة كذلك عن 
 .)٤(العفالقي األحسائي

• אאW
o بالشيخ حسني بن الشيخ حممد بن عبد الوها. 

أ عـىل رفقـ, وكـان كفيـف البرصـ واعـي البصـرية, ولد يف مدينة الدرعية  ونشأ فيها
حتـى أدرك وصـار لـه معرفـة تامـة يف أصـول , والده وعىل غريه من علامء الدرعيـة

 .)٥()هـ١٢٢٤(تويف سنة  إىل أن صار من العلامء, العلم وفروعه
o الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب.  

هو العامل اجلليل والفقيه الورع الزاهد الشـيخ عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الوهـاب 
 .ويكنى بأيب سليامن
وربـاه , هــ يف بلـدة الدرعيـة يف بيـت علـٍم ورشٍف وديـن١١٦٥ولد هذا العامل سنة 

فع ثم حفظـه عـن ظهـر قلـب وكـان والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه وهو يا
مة عالية ونشاٍط ومثابرة فقرأ عىل علامء هبيدارس أباه القرآن ورشع يف طلب العلم 

الدرعية والوافدين إليهـا ومـن أبـرز مشـاخيه والـده الشـيخ حممـد فقـد الزمـه مـدة 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : , وينظر)٢/٦٢٧( علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر )  ١(
 ).١٢/٧(الدرر السنية : ينظر )  ٢(
 ).١٠٣ص (عقيدة الشيخ للعبود : ينظر )  ٣(
 ).١٠٤ص (املرجع نفسه : ينظر )  ٤(
 .) ٢٢٠/ ١( قرون  ستةعلامء نجد خالل : ينظر)   ٥(



 
 

 
٣١ אאא

 .)١(هـ  ١٢٤٢وتويف بمرص سنة  حياته يف جلساته كلها
o لوهابالشيخ عيل بن الشيخ حممد بن عبد ا. 

 .الشيخ الفقيه عيل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
وقـد نشـأ هبـا فلـام  , ولكن مل تعرف سنة والدته عىل التعيـني, ولد يف مدينة الدرعية

فأخـذ يقـرأ عليـه , وكانت حلقات والده عـامرة بـالعلم, شب رشع يف طلب العلم
لتوحيـد والتفسـري حتى أدرك قسـطًا وافـرًا مـن العلـم يف ا, ويستفيد من قراءة غريه

 .)٢(هـ  ١٢٤٥وتويف بمرص سنة  واحلديث والفقه وأصول ذلك وعلوم العربية
o الشيخ إبراهيم بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  

قـرأ ولـد يف الدرعيـة ونشـأ فيهـا و .بن الشيخ حممد بن عبد الوهابالشيخ إبراهيم 
  .عىل والده

وأما إبـراهيم (: اهللا شيخ حممد رمحهوهو يذكر أبناء ال, قال الشيخ ابن برشيف تارخيه
 , ولكنــه مل يــلِ ولــه معرفــة يف العلــم, ابــن الشــيخ فرأيــت عنــده حلقــة يف التــدريس

 ).وألف قرأت عليه يف صغري كتاب التوحيد سنة أربع وعرشين ومائتني, القضاء
 –رمحـه اهللا  –الشيخ إبراهيم بن الشيخ حممـد (  :قاسم نوقال الشيخ عبد الرمحن ب

هــ يف ١٢٥١ولكنـه موجـود سـنة , ومل أقـف لـه عـىل وفـاة, قة العابـد الـورعهو الث
 .)٣()رمحه اهللا .وتويف هبا, مرص

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢/٤٥(, والدرر السنية مجع القاسم  )١/٣٢٢( الناظرين عن مآثر علامء نجد روضة : ينظر)   ١(
 .)١٢/٤٧(, الدرر السنية  )٥/٢٨٤( علامء نجد خالل ثامنية قرون: ينظر)   ٢(
 .) ١٢/٤٧( , والدرر السنية ) ١/٤١٧( علامء نجد خالل ثامنية قرون: ينظر)   ٣(



  
 
 

٣٢ אאא 

o ١(بن بن حممد بن عبد الوهاالشيخ عبد الرمحن بن حس(. 
هـــ, يف الدرعيــة وشــب هبــا, أخــذ العلــم عــن جــده الشــيخ حممــد ١١٩٦ولــد ســنة 

 له اليـد الطـوىل يف األصـول وعمومته, وأخذ العلم عن علامء مرص, وكان رمحه اهللا
والفروع, حتى مل يكن يف زمانه أفقه وال أورع وال أزهد وال أتبع للسـنة منـه, أمجـع 
عىل إمامته يف الدين أهل نجد واألمصار, وشـاع صـيته يف األقطـار وشـامئله, تـويف 

 .)٢(هـ١٢٨٥رمحه اهللا سنة 
o الشيخ محد بن نارص بن عثامن بن معمر. 

بن األمـري عـثامن بـن محـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن محـد بـن  الشيخ محد بن نارص 
وذلـك وقـت إمـارة  هــ١١٦٠عام  ولد يف مدينة العيينة , عبداهللا بن حممد بن معمر

وهـو مـع طـالب , وهو من أشهر أمرائهـا, جده عثامن بن محد بن معمر عىل العيينة
الشـيخ حممـد بـن : , فكان من مشاخيهالعلم يف الدرعية يقرأ عىل كبار رجال الدعوة

, تــويف بمكــة عــام الشــيخ محــد بــن مــانع, الشــيخ حســني بــن غنــام, عبــد الوهــاب
 .)٣(هـ١٢٢٥

o الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا احلصني. 
 . هو الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد امللقب باحلصني

الشـيخ  هثـم رشع يف القـراءة عـىل قـايض بلـد هــ,١١٥٤عـام  ولد يف قريـة الوقـف
راهيم بن الشيخ حممد بن عبد اهللا بن العالمة الشيخ حممد بـن أمحـد بـن إسـامعيل إب

 .األشيقري
 ـــــــــــــــــ

 .)١/٩٣(عنوان املجد البن برش : ينظر )  ١(
 ).١٦/٤٠٤(الدرر السنية : ينظر )  ٢(
 .)٢/١٢١(علامء نجد خالل ثامنية قرون : ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٣ אאא

لطـالب العلـم  فلام استقرت الدعوة السلفية يف مدينة الدرعية وأصبحت مهاجرًا  
رحل إليها الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا فوجد فيها الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب 

لناس وإرشادهم وكانت الدرعية يومئٍذ متـوج بـالعلم جهده لتعليم ا ىباذالً قصار
 .)١(هـ١٢٣٧, تويف بشقراء سنة والعلامء

o الشيخ سعيد بن حجي. 
, فقرأ عىل الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب, ن حجي رحل إىل الدرعيةبالشيخ سعيد 

كام أخذ عن ابنيه الشيخ عبد اهللا والشيخ حسني وقرأ عىل الشيخ محد بن نـارص بـن 
 .)٢(هـ١٢٢٩, تويف سنة من علامء الدرعية همعمر وغري

o عبد الرمحن بن مخيس.  
عـاش فيهـا وصـار , هو الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن مخيس من سـكان الدرعيـة 

وأدرك عليه من العلوم ما أهلـه ألن , من أكرب تالميذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 .)٣(يرتدد ذكره مع أسامء العلامء الكبار من علامء الدرعية

o الشيخ عبد الرمحن بن نامي.  
, ونشـأ هبـا , ولد الشيخ عبد الرمحن يف مدينـة العيينـة, الشيخ عبد الرمحن بن نامي 

وكان ممن تأثر بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهـاب حيـنام كـان , ثم قرأ عىل علامئها 
  .)٤(ـه١٢٣٤, تويف سنة وقرأ عليه واستفاد منه, يف العيينة فهاجر إليه يف الدرعية 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٧٦( علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر)   ١(
 .)٢/٢٥٨(ء نجد خالل ثامنية قرون علام: ينظر)   ٢(
 .)٣/١٦٨(علامء نجد خالل ثامنية قرون : ينظر)   ٣(
 .)٢/٤٣٢( ة قرون امء نجد خالل ستعل: ينظر)   ٤(



  
 
 

٣٤ אאא 

o الشيخ حممد بن سلطان العوسجي. 
الشيخ حممد بـن سـلطان العوسـجي الـدورسي وآل عوسـج بطـن كبـري مـن قبيلـة 

 .الدوارس الشهرية
نشأ فيها وأخذ مبادئ الكتابة والقراءة ثم , ولد يف بلدة ثادق عاصمة بلدان املحمل

القـراءة عـىل  فرشـع يف, وهي يف أوج عزها علًام وحركًة وعمراناً , رحل إىل الدرعية
عبد الوهاب رمحه اهللا ثم عىل ابنـه العالمـة الشـيخ عبـد اهللا بـن حممـد  بن الشيخ حممد

والتفســري  وعــىل الشــيخ الفقيــه محــد بــن نــارص بــن معمــر حتــى حصــل يف التوحيــد
 .)١(هـ١٢٢٣, تويف عام واحلديث والفقه وأصول هذه العلوم

o الشيخ عبد الرمحن بن عبد املحسن أبا حسني. 
بـن اعبد الرمحن بن عبد املحسن بن عثامن بن الشيخ حسن بن عبـد اهللا بـن حسـن  الشيخ

يف طلـب  ةعيل بن أمحد آل أبا حسني ولـد يف بلـدة أشـيقر ونشـأ هبـا ثـم رحـل إىل املجمعـ
العلم فأخذ الفقه عـن قاضـيها الشـيخ أمحـد بـن حممـد التـوجيري, ثـم رحـل إىل الدرعيـة 

سهم الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب وابنه العالمـة وكانت آهلًة بالعلامء الذين عىل رأ
 .)٢(الشيخ عبد اهللا فتلقى العلم عنهام والزم دروسهام حتى أدرك وصار من أهل العلم

o الشيخ حسن بن عبد اهللا بن عيدان. 
 .الشيخ حسن بن عبد اهللا بن عيدان املرشيف الوهيبي ثم التميمي

وزهرهتا فقرأ عىل اإلمام حممد بن  قدم الشيخ حسن إىل الدرعية يف أوج عزها
, بن نارص بن معمر محدعبد الوهاب وعىل غريه من علامء الدرعية كالشيخ 

 .)٣(هـ١٢٠٢تويف سنة 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣/٨٠٩(علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر)   ١(
 .) ٢/٣٩٨(علامء نجد خالل ستة قرون : ينظر)   ٢(
 .)٢/٥١( علامء نجد خالل ثامنية قرون: ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٥ אאא

o الشيخ عبد العزيز بن سويلم. 
ولــد يف بلــدة الدرعيــة وكانــت يف وقــت  .الشــيخ عبــد العزيــز بــن ســويلم العرينــي

فيها فلام شب وأخذ مبادئ الكتابة والدته دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فنشأ 
 –رمحه اهللا  –والقراءة رشع يف طلب العلم فتلقاه عن اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

ومازال جمدًا يف حتصيله عليه وعىل ابنه الشيخ عبد اهللا بـن حممـد حتـى أدرك وتفقـه 
 .)١(هـ١٢٤٤, تويف سنة ثم عينه اإلمام عبد العزيز بن حممد قاضيًا يف مدينة بريده

o الشيخ محد بن راشد العريني. 
فأخـذ عـن الشـيخ , رحل إىل الدرعيـة لطلـب العلـم, الشيخ محد بن راشد العريني

فــأدرك يف , وعــن غــريه مــن علــامء الدرعيــة –رمحــه اهللا  –حممــد بــن عبــد الوهــاب 
اإلمـام عبـد العزيـز بـن حممـد قاضـيًا يف مقاطعـة سـدير  هثـم عينـ, األصول والفقـه

فاســتمر يف القضــاء بديانــة , الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب بمشــاورة مــن شــيخه
 .)٢(والظاهر أنه تويف آخر والية اإلمام سعود, وصيانة وعفة واستقامة

o اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد آل سعود 
اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود بن حممد بـن مقـرن بـن مرخـان بـن 

هــ ١١٦٥, ولـد عـام مانع بن ربيعة املريدي احلنفيإبراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
, نشأ اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد يف جو معطر بـروح اإلسـالم  بالدرعية,

فطبعتـه بطبـائع حـب , فال يسمع وال يرى إال ما يدور حول إعالء كلمـة اهللا تعـاىل
 ., وهو ثالث أمراء آل سعوداإلسالم

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٤٦٣( علامء نجد خالل ستة قرون: ينظر)   ١(
 .) ٢/٧٣( علامء نجد خالل ثامنية قرون : ينظر)   ٢(



  
 
 

٣٦ אאא 

وأقام مدة سـنني يقـرأ , يخ حممد بن عبد الوهابأخذ العلم عن الش :قال ابن البرش
 .)١(هـ١٢٢٩, تويف سنة عليه

o الشيخ حممد بن سويلم العريني. 
ولد يف الدرعية ونشأ فيها فصادفت نشأته ورغبته , الشيخ حممد بن سويلم العريني

فأخـذ يتلقـى العلـم عـىل , يف العلم هنضـتها بـالعلم والـدعوة اإلصـالحية السـلفية
 .)٢(وعن ابنيه العاملني عبد اهللا وحسني وغريهم, عبد الوهاب الشيخ حممد بن

o الشيخ حسني بن أيب بكر آل غنام.  
, وهي من ضـواحي اهلفـوف, ولد يف بلدة املربز, الشيخ حسني بن أيب بكر آل غنام

 .وأخذ يف صباه مبادئ القراءة والكتابة, ءحسانشأ يف األ
واتسـعت بعـد رحيلـه إىل الدرعيـة  ,وملا قام الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب بدعوتـه

ودرس , انتقل الشيخ حسني إىل الدرعية واتصـل بالشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب
فصار مـن , فرشب الدعوة وغرست بقلبه, عليه كام درس عىل أبنائه وكبار تالميذه

 .)٣(هـ١٢٢٥, تويف سنة والذايدين عن حياضها, كبار املدافعني عنها
• אאW

WאW
 :كتاب التوحيد ـ١

الذي هو حق اهللا عىل العبيد وهو أهم وأوسع كتب الشيخ رمحه اهللا, واملصادر 

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٢٤٢( علامء نجد خالل ثامنية قرون: نظري)   ١(
 .)٣/٧٩٩(  علامء نجد خالل ستة قرون: ينظر)   ٢(
 .)٢/٥٦(علامء نجد خالل ثامنية قرون : ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٧ אאא

تدل عىل أنه من أول مؤلفات الشيخ وأن أبواب هذا الكتاب متضمنة  )١(التارخيية
وقد  )٢(دتقرير التوحيد الذي هو إفراد اهللا بالعبادة, والتحذير مما ينايف أصل التوحي

لقي الكتاب قبوالً عظيًام لدى العلامء واملتعلمني, واعتنوا به وخدموه, واستمرت 
العناية به إىل يومنا هذا, وكثرت الرشوح والتعليقات عليه, فمنها تيسري العزيز 
احلميد للشيخ سليامن بن عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب, إال أنه مل يتم, 

باب ما جاء يف «: الشيخ عبد الرمحن بن حسن بدًءا من قوله فكان متامه من هتذيب
وهو هتذيب «إىل هناية الكتاب, ومنها فتح املجيد رشح كتاب التوحيد » املصورين
, مع زيادة بعض النقول املستحسنة, تتميًام »وتكميل لتيسري العزيز احلميدوتقريب 

ذلك من الرشوح  وغري. د الرمحن بن حسن بن الشيخعبللفائدة, وضعه الشيخ 
 .)٣(والتعليقات املستمرة إىل اآلن

 :أصول اإليامن ـ٢
قد بني فيه الشيخ رمحه اهللا أبواًبا خمتلفة من اإليامن باألحاديث ويظهر أن بعض 
أوالد الشيخ قد أضاف شيًئا جديًدا إىل هذه األبواب, وقد طبع هذا الكتاب يف 

 .)٤(هـ١٣٤٢مطبعة املنار بالقاهرة سنة 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : , وينظر)٨٤ص (تاريخ نجد البن غنام : ينظر )  ١(
عبد املحسن العباد / , إعداد)١٧ص (أليف منهج شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف الت: ينظر   )٢(

 .هـ١٤٢٥, ١البدر, دار املغني, الرياض, ط
 ).١٢٠ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٣(
أمحد بن عبد / , إعداد الشيخ)١٣ص (حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية : ينظر   )٤(

الوهاب, جامعة اإلمام حممد سعود العزيز آل مبارك, ضمن بحوث أسبوع الشيخ حممد بن عبد 
 .هـ١٤٠٠اإلسالمية, الرياض, 



  
 
 

٣٨ אאא 

 :سالمل اإلائفض ـ٣
بني الشيخ يف هذا الكتاب حماسن اإلسالم وتفسريه ووجوب طاعة اهللا وغربة 

 .)١(اإلسالم وفضل الغرباء وغري ذلك
 :ثالثة األصول ـ٤

معرفة الرب, ومعرفة دين اإلسالم, ومعرفة الرسول, هذه األصول الثالثة التي 
ن ختتلف , وقد عنونت هذه الرسالة بعناوي)٢(وضحت يف هذه الرسالة بأسلوب سهل

ثالثة «: برتتيب ألفاظها, وباأللفاظ ذاهتا وباالختصار والطول, فمرة بعنوان
, »األصول الثالثة وأدلتها«: , وثالثة»ثالثة األصول وأدلتها«: , وثانية»األصول
تلقني أصول «: , وخامسة»األصول الثالثة الواجبة عىل كل مسلم ومسلمة«: ورابعة
 .»مبادئ اإلسالم«: , وسابعة»اإلسالمي أصول الدين«: , وسادسة»العقيدة

 .)٣(وهذه العناوين موضوعها واحد وإن اختلفت حمتوياهتا طوالً وقًرصا
 :القواعد األربع ـ٥

 .)٤(تناول يف هذا الكتاب بعض نواحي التوحيد بأسلوب سهل ومؤثر وجذاب
 :جمموعة رسائل يف التوحيد واإليامن ومسائل اجلاهلية ـ٦

أهل اجلاهلية ^ دى وثالثني مسألة خالف فيها الرسول ذكر فيها الشيخ مائة وإح
 .)٥(هـ١٣٤٢وعلق عليه األستاذ حممود شاكر األلويس املتوىف سنة 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص(حياة الشيخ ألمحد بن عبد العزيز : ينظر   )١(
 ).١٢ص(املرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٢١ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٣(
 ).١٢ص(حياة الشيخ حممد : ينظر   )٤(
 ).١٣ص (املرجع نفسه : ينظر   )٥(



 
 

 
٣٩ אאא

 :الكبائر ـ٧
وقد ذكر فيه الشيخ رمحه اهللا مجيع الكبائر واحدة واحدة مفصلة, واحلق أن 

 .)١(املصنف مل يكتب يف هذا الكتاب من عنده إال القليل
 :كشف الشبهات ـ٨

الكتاب أزال فيه الشيخ الشبهات التي كانت تعرض للعامة حول التوحيد هذا 
 .)٢(اخلالص وهي رسالة صغرية لكنها تشتمل عىل معاٍن وحقائق مفيدة

 :مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد ـ٩
ذكر فيها أحكام املرتد والتكفري واألمور التي تؤدي باإلنسان إىل الكفر واخلروج 

الرسالة مع جمموعة مؤلفات الشيخ, بتحقيق الشيخ  من الدين, وطبعت هذه
 .)٣(إسامعيل األنصاري يف الرياض

 :رسالة يف الرد عىل الرافضة ـ١٠
طبعتها جامعة اإلمام حممد بـن سـعود ضـمن مطبوعاهتـا ملؤلفـات الشـيخ, ملحـق 

فهذا خمترص مفيد للشـيخ حممـد بـن عبـد «: املصنفات, وجاء يف أوهلا قول هذا نصه
, واملنهـاج هـو منهـاج )٤(هو خمترص املنهاج الـذي ذكـره ابـن قاسـم فلعله» الوهاب

 .)٥(أهل السنة رد عىل الرافضة البن تيمية

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص (املرجع السابق  :ينظر   )١(
 ).١٢ص (املرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٣ص (املرجع نفسه : ينظر   )٣(
 ).١٦/٣٣٨(الدرر السنة : ينظر )  ٤(
 ).١٢٨ص (عقيدة الشيخ للعبود : ينظر )  ٥(



  
 
 

٤٠ אאא 

WאW
 :تفسري آيات من القرآن الكريم ـ١

جمموعة لبعض تعليقات الشيخ عىل آيات وسور خمتلفة من القرآن الكريم, وقد 
 .)١(استنبط من آية واحدة عدة مسائل

 :فسري سورة األنفالخمترص ت ـ٢
عبارة عن خمترص من جمموعة تفاسري كـابن كثـري والطـربي وابـن اجلـوزي وغريهـا 

 .)٢(من تفاسري السلف الصالح
 :كتاب فضائل القرآن ـ٣

ذكر فيه فضائل القرآن وتعلمه وتعليمه وآداب تالوته من الكتاب والسنة وطبع 
 .)٣(بتحقيق وتعليق مع مؤلفات الشيخ بالرياض

 :ة الفاحتةتفسري سور ـ٤
وهو تفسري موجز جًدا لسورة الفاحتة, إال أن محاسة الشيخ يف التوحيد تبدو 

 .)٤(واضحة جلية يف الكتاب
WאW

 :الفقه بوابجمموع احلديث عىل أ ـ١
الكتاب كبري احلجم بلغت فيه األحاديث املرفوعة واملوقوفـة حـوايل سـتة وأربعـني 

لتـابعني وفتـاوى األئمـة املجتهـدين, والكتـاب ألف حديث عدا اآلثار من أقـوال ا
واسع يف ذكر أحاديـث األحكـام وفتـاوى التـابعني واألئمـة واإلمجـاع والتصـحيح 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥ص (حياة الشيخ : ينظر   )١(
 ).١٣٥ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٢(
 ).١٥ ص(حياة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).١٥ص (املرجع نفسه : ينظر   )٤(



 
 

 
٤١ אאא

 .)١(والتحسني والتضعيف وما قيل يف الرواة املختلف يف االحتجاج هبم
 :أحاديث الفتن واحلوادث ـ٢

حلة, ثم استمر يف صدرها باألحاديث التي حتث عىل املبادرة إىل أداء األعامل الصا
من الفتن وأرشاط الساعة وأخبارها بام يتصل ^ ذكر ما سيقع بعد الرسول 

 .)٢(بالدجال وعيسى عليه السالم والدابة وغري ذلك
אWאW

 :خمترص اإلنصاف والرشح الكبري ـ١
يعترب هذا الكتاب أكرب مؤلف بني مؤلفاته الفقهية, ترصف الشيخ رمحه اهللا يف 

بري بتقليل العبارات وحذف التعليالت واألدلة أحياًنا واالستغناء الرشح الك
بالبعض منها أحياًنا كثرية وحذف بعض األقوال, أما املسائل واملوضوعات 
الفقهية التي وردت بعنوان مستقل يف الرشح الكبري فإنه مل يترصف فيها باحلذف 

 .)٣(بل أوردها مدجمة بعضها ببعض دون متييز بينها يف التبويب
 :الطهارة ـ٢

عرض فقهي كامل ألحكام وأبواب الطهارة يف أسلوب واضح مبسط, اعتنى فيه 
 .بذكر اخلالف يف إظهار املذهب احلنبيل حينًا

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٤ص(عقيدة الشيخ : ينظر   )١(
, للشيخ صالح )١/٣٦٧(اعتامد فقه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل الكتاب والسنة : ينظر   )٢(

, ٢ابن عبد الرمحن األطرم, ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ حممد بجامعة اإلمام بن سعود, ط
 .هـ١٤١١

عبد الوهاب / , الدكتور)٤٠٦ص(خصائص التفكري الفقهي عند الشيخ حممد بن عبد الوهاب : نظري   )٣(
, ضمن جمموعة بحوث ندوة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب, جامعة اإلمام حممد إبراهيم أبو سليامن

 .هـ١٤١١, ٢ابن سعود, ط



  
 
 

٤٢ אאא 

وأسلوب الشيخ رمحه اهللا يف هذا الكتاب شكًال ومضموًنا يأيت منسجًام متجانًسا 
 .)١(مع مؤلفاته األخرى; ولذا فإنه مل يصعب عىل املحققني تبينه

 :رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتا ـ٣
هو استكامل للتأليف يف موضوع الصالة فيكون هذا الكتاب كالتتمة للموضوع 

 .)٢("آداب امليش إىل الصالة"السابق وهو يف نفسه موضوع متهيدي سابق عىل كتاب 
 :آداب امليش إىل الصالة ـ٤

 الصالة, وهو عنوان أول أبواب الكتاب; حيث إنه يبدأ بباب آداب امليش إىل
ويثنِّي بباب صفة الصالة, وهكذا حتى عرشين باًبا يف الصالة والزكاة والصيام, 
فأصبح مضمون الكتاب ال يقترص عىل مدلول العنوان, كام أن العنوان ال يدل عىل 

 .)٣(كل ما تضمنه الكتاب
 :الزكاة ـ٥

من  مجع الشيخ أحاديث يف أحكام الزكاة عىل منهج الفقهاء ومل يكد ينهي مسألة
 .)٤(مسائل الفقهاء إال ذكر دليلها

 :الصيام ـ٦
مجع األحاديث يف أحكام الصيام حتت عناوين أبواب الفقه وسلك منهجا مل 
ر كتاب الصيام بذكر يشء من  يسلكه كثري من مؤلفي أحاديث األحكام حيث صدَّ

 .)٥(فضائله وخصائصه, وخصائص شهر رمضان

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٠٦ص (املرجع السابق : ينظر   )١(
 ).٤١١ ص(املرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٣٥ص (عقيدة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).٣٥٨ص (اعتامد فقه دعوة الشيخ : ينظر   )٤(
 ).٣٦٠ص (املرجع نفسه : ينظر   )٥(



 
 

 
٤٣ אאא

 :أحكام متني املوت ـ٧
ول أموًرا تتعلق باملوت والقرب, وحالـة األرواح املقبوضـة هو جمموعة أحاديث تتنا

يف الربزخ, ليست مبوبـة بعنـاوين سـوى الفهـرس الـذي هـو مـن عمـل املصـحح, 
 . )١(ويظهر أنه اختصار لكتاب الروح البن قيم اجلوزية

WאW
 :^خمترص سرية الرسول 

مللك بن هشام املعافري إنه اختصار من كتاب السرية النبوية أليب حممد عبد ا
 .)٢(^املؤرخ املشهور, فهو كتاب وجيز يعد خالصة لسرية الرسول 

WאאאW
 :خمترص زاد املعاد البن القيم ـ١

إنه االختصار اجلميل, فيه الفائدة العظيمة لرؤوس املسائل ملن قرصت مهته عن 
الشيخ إىل الدليل وترك أقوال قراءة أصل الكتاب ويف هذا املخترص اتضح  ميول 

 .)٣(املذهب املرجوحة
عنوان هذا الكتاب خيتلف عن موضوعه, إذ أن  :مبحث االجتهاد واالختالف ـ٢

حمتواه هو حجية قول الصحايب واالختالف يف ذلك, وهو عبارة عن تلخيص 
لكتاب إعالم املوقعني البن القيم, وهو تلخيص مركز متني بأسلوب سهل مبسط 

 .)٤(ىل نفس النتائج التي توصل إليها ابن القيم توصل فيه إ
 ٱٱٱ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٥ص (عقيدة الشيخ : ينظر   )١(
أمحد بن عبد العزيز آل مبارك / العلمية, إعداد الشيخ هحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وآثار: ينظر   )٢(

 ).١٥ص(
 ).١/٣٧٢(اعتامد فقه دعوة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).٤١٢ص (خصائص التفكري الفقهي : ينظر   )٤(



  
 
 

٤٤ אאא 

@sÛbrÛa@kÜİ½a@

אא
א

كانت العقيدة الصحيحة هي أساس دعوة الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب رمحـه اهللا, 
وهي التي من أجلها كافح ونافح, وبخاصة وأن جمتمعه كان فيه رشكيات وبـدع كـام مـر 

ومن أجل تصحيح عقائد النـاس فقـد دعـا بلسـانه وبقلمـه فجـادل اخلصـوم وبـني . عنام
 .احلق للناس وكتب الرسائل وألف الكتب

وكان منهجه يف العقيدة مأخوًذا من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح أهل 
 .السنة واجلامعة

تفاسريه املعتمدة عنـد فقد اعتمد رمحه اهللا يف االستدالل عىل العقيدة عىل كتاب اهللا و
السلف الصالح, وكذلك السنة املطهرة ورشوحها املعتربة من علامء األمـة الـذين عرفـوا 
بصفاء العقيدة وسعة العلم, وإمجاع السـلف الصـالح واالجتهـاد والقيـاس واملوازنـة يف 
: بعض املسائل مع الرتجيح ملا يوافق النصـوص, وقدأفصـح عـن منهجـه رمحـه اهللا فقـال

ا يف األصول, مذهب أهل السنة واجلامعـة, وطريقتنـا طريقـة السـلف, التـي هـي مذهبن«
 .)١(»الطريق األسلم بل واألعلم واألحكم

متيــز منهجــه يف الــدعوة إىل العقيــدة  مــن خــالل املناصــحة واملنــاظرة والرســائل 
 :)٢(والتدريس والتأليف بام ييل

العلمية والعملية, وأمهها القضية ـ الرتكيز عىل القضايا واملسائل املهمة يف اجلوانب ١

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٦(الدرر السنية : ينظر   )١(
 ).١٧ص(مواقف املسترشقني من دعوة الشيخ حممد, للشيخ الدكتور عبد اهللا بن عمر الدميجي : ينظر  )٢(



 
 

 
٤٥ אאא

ــدع  ــة الرشــك والب ــادة هللا وحــده وحمارب ــد وإخــالص العب ــق التوحي الكــربى وهــي حتقي
 .واخلرافات

ـ االعتامد الكيل عىل الدليل الرشعي من الكتاب والسـنة واإلمجـاع, وربـط القـارئ ٢
ــالفهم املبــارش مــن النصــوص الرشــعية, وتعظــيم الــدليل الرشــعي يف نفســه ورضور ة ب

احرتامه وتعظيمه والتسليم له, وترتب عىل هذا خلو مؤلفاته من املصـطلحات الكالميـة 
 .والتعقيدات الفلسفية والتعبريات الصوفية

ـ سالسة األسلوب ووضوح العبارة والبعد عن التطويل وحشو الكـالم وتفصـيل ٣
 .اجلزئيات وفروعيات املسائل

دق اللهجــة وبــذل النصــيحة وحمبــة ـــ قــوة التــأثري يف العبــارة, وشــعور القــارئ بصــ٤
فإن كل سطر من سطوره ممتلئ «: اهلداية للقارئ, ويف هذا يقول األستاذ مسعود الندوي

مضجعه طوال  بالتأثري, ولعل سببه كامن يف ذلك الشعور الديني الوقاد الذي كان يقض
ويظهـر هـذا  وباجلملة فإن مجيع مؤلفاته الصغرية والكبرية مليئة من هذا التـأثري,.. حياته

 .)١(»أشد وأكثر يف رسائله
 .ـ تنوع التأليف وعدم االقتصار عىل فن واحد كام مر معنا يف مؤلفاته رمحه اهللا٥

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٣ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر   )١(



  
 
 

٤٦ אאא 

ðäbrÜa@szj¾a 
 االستشراق

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ويتكون من ستة مطالب
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٤٧ אאא

Þëþa@kÜİ½a@

אאא


لقد تباينـت الـرؤى يف تعريـف االسترشـاق, ويف تـاريخ نشـأته, وأشـري اآلن إىل 
 .بعض التعريفات متهيًدا للولوج يف املوضوع

ÖaŠ’nýÛ@ðìÌÜÛa@óäÈ½aZ@

وهــي جهــة رشوق الشــمس, » رشق«مشــتق مــن كلمــة : واالسترشــاق لغــة
قوا: والتَّرشيق  .)١(و أتوا الرشقذهبوا إىل الرشق أ: األخذ يف ناحية املرشق, ورشَّ

 .تفيد الطلب» االسترشاق«والسني يف كلمة 
طلب علوم الرشق, ولغـاهتم : استرشق«: وبعض املصادر اللغوية احلديثة تقول

 .)٢(»يقال ملن يعنى بذلك من علامء الفرنجة» مولدة عرصية«
 .)٣(واالسترشاق تعبري يدل عىل االجتاه نحو الرشق

 :رافية والتارخييةواملراد بالرشق من الناحية اجلغ
هو جمموعة األقطار املنترشة يف آسـيا وبعـض األقطـار يف أفريقيـا ممـا يطـل عـىل «

حوض البحر األبيض املتوسط وبعض أجزاء من أوروبا الرشقية, وذلك بـالنظر إىل 
 .)٤(»الروابط التارخيية والدينية واللغوية التي تربط بني هذه األقطار

 ـــــــــــــــــ

 .م٢٠٠٥, ٤, طبع دار صادر, بريوت, ط)٨/٦٤(لسان العرب, ابن منظور : ينظر )  ١(
 .م١٩٥٨, طبع مكتبة احلياة, بريوت, )٣/٣١٠(معجم متن اللغة, الشيخ أمحد رضا  )  ٢(
, إرشاف ومراجعــة )٢/٦٩٧(املوســوعة امليرســة يف األديــان واملــذاهب واألحــزاب املعــارصة : ينظــر )  ٣(

 .٣انع بن محاد اجلهني, دار الندوة العاملية للطباعة والنرش, الرياض, طالدكتور م
, مركز امللـك )٣١ص(مناهج يف البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني وعلامء الغرب, حممد مغيل  )  ٤(

 .هـ١٤٢٢, ١فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, ط



  
 
 

٤٨ אאא 

 .)١(ق بارت يف كتابه الدراسات العربية واإلسالميةوممن أكد هذا التقسيم املسترش
فالرشق إذن مناطق كثرية تتوزع عىل فضاءات جغرافية متعددة, فهناك الرشـق «

 .)٢(»األدنى واألوسط واألقىص
ويف احلقيقة أن هذا التقسيم للرشق هو من وضع مفكري الغرب, فاألوروبيون 

ويعنـون بـالغرب أنفسـهم, » غـرب«و» رشق«يف عصور االستعامر قسموا العامل إىل 
ويعنون بالرشق أهل آسـيا وأفريقيـا الـذين كـانوا موضـع اسـتعبادهم واسـتغالهلم, 
. والكلمة إن كانت حديثة اصطالًحا واسـتعامالً فهـي قديمـة يف مفهومهـا وداللتهـا

فقد كان يف العامل منذ زمن قديم قوتان تصـطرعان وتتنازعـان السـيادة, إحـدامها يف 
متثــل ذلــك يف الرصــاع بــني الفــرس والــروم, ثــم يف . خــرى يف الغــربالرشــق, واأل

الرصاع بني املسلمني والروم مًدا وجزًرا, ثم كان آخر فصول هذه امللحمـة الرصـاع 
 .)٣(بني الرشق ممثًال يف آسيا وأفريقيا, وبني الغرب ممثًَّال يف أوروبا وأمريكا

 .)٤(عربية فقطولفظ الرشق األوسط فقط يطلق عادة عىل املنطقة ال
وظاهر من هذا االصطالح قصد إبعاد الصفة اإلسـالمية عـن هـذا اجلـزء املهـم 

 .من العامل
 ـــــــــــــــــ

: األملانيــة منــذ تيــودور نولدكــه لبــارت, ترمجــة الدراســات العربيــة واإلســالمية يف اجلامعــات: ينظــر )  ١(
 .م١٩٦٧, دار الكتاب العريب, القاهرة, )١٢ص (مصطفى ماهر 

 ).٣٢ص(مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني  )  ٢(
 ).٧ص(حممد حممد حسني . اإلسالم واحلضارة الغربية, د: ينظر )  ٣(
, نقــًال عــن مواقــف )١٠ص(حممــد اجللينــد . د.وجزة, أاالسترشــاق واملسترشــقون قــراءة تارخييــة مــ )  ٤(

املسترشقني من دعوة الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب اإلصـالحية, للشـيخ الـدكتور عبـد اهللا بـن عمـر 
 ).٢٠ص (الدميجي 



 
 

 
٤٩ אאא

ويبدو يل أن املراد من مصطلح الرشق املعنى املعنوي وليس احليس كام سيتضـح 
 .ذلك من خالل التعريف االصطالحي لالسترشاق

ÖaŠ’nýÛ@ïyýİ•üa@óäÈ½aZ@

ء يف املراد من مصطلح االسترشاق, وتعريفاهتم قد خيتلف الباحثون بعض اليش
له تأخذ بعض االجتاهات تبًعا ملوقفهم منه, فبينام يرى بعضهم أنه ميدان علمي مـن 
ميادين الدراسة والبحـث, يتجـه آخـرون إىل  اعتبـاره مؤسسـة غربيـة ذات أهـداف 
متعددة, وبعضهم يرى أنه ظاهرة طبيعيـة تولـدت عـن حركـة الرصـاع بـني الرشـق 

, وهـذا االخـتالف إن )١(والغرب, أو يف فهم أضيق نطاًقا, بني اإلسـالم والنرصـانية
ُوجد فإنه ال ُيعدُّ جوهرًيا; حيث أهنا ال ختـرج عـن دراسـة الغـرب للرشـق يف شـتى 

 :مناحيه, واآلن أستعرض بعًضا من هذه التعريفات
 :مفهوم االسترشاق لدى علامء الغرب) أ ( 

دراسة الشخصية الرشقية, من ناحية «: رشاق بأنهعرف قاموس إكسفورد االست
إلـخ, ... ألسلوب واخلواص والصفات وطـرق التفكـري والتعبـري وأنـواع املالبـسا

اخلاصة بتلك األمم الرشقية, كام أنـه يعنـي أيًضـا دراسـة العلـوم الرشـقية أو معرفـة 
 .)٢(»لغات الرشق

حيـث شـمل دراسـة فقد توسع يف تعريـف االسترشـاق ب )٣(أما املسترشق آربري
 ـــــــــــــــــ

, ٢, دار قتيبــة, بــريوت, ط)١٥ص(حممــد فــتح اهللا الزيــادي . , داالسترشــاق أهدافــه ووســائله: ينظــر ) ١(
 .م٢٠٠٢

, دار الفكــر, )٢٦ص(قــاموس اكســفورد نقــًال عــن االسترشــاق والرتبيــة, هــاين حممــد يــونس  :ينظــر )  ٢(
 .هـ١٤٢٤, ١األردن, ط

هــ, وهـو مسترشـق إنجليـزي, أتقـن العديـد مـن اللغـات ١٩٠٥جون آرثر آربري, املولود عـام : هو )  ٣(
 



  
 
 

٥٠ אאא 

الغربيني للرشق يف شتى ما يتصل بالرشق من علوم خمتلفة فعـامل اآلثـار واملـؤرخ أو 
 .)١(املوسيقي أو الفيلسوف وغريهم, فكل هؤالء يدخلون يف مدلول االسترشاق

ـــارت ـــال رودي ب ـــامل «: )٢(وق ـــم الع ـــم الرشـــق, أو عل ـــو عل االسترشـــاق ه
 .)٣(»الرشقي

ا من أبواب تاريخ الـروح اإلنسـاين كاملسترشـق ومنهم من جعل االسترشاق بابً 
جويدي, فقد تعمق يف ربط العالقة بني الغرب والرشق من خالل ما أسـامه بتـاريخ 
الــروح اإلنســاين, ألن قــوى الــروح واســتعدادها للتحــوالت التارخييــة ختتلــف 

 .)٤(باختالف الزمان واملكان
 :مفهوم االسترشاق عند العرب) ب ( 

فقد عرفوا االسترشاق بتعريفـات متقاربـة البـد مـن اإلشـارة  وأما علامء العرب
 :إىل بعضها

يــراد باالسترشــاق اليــوم دراســة الغــربيني لتــاريخ «: يقــول أمحــد حســن الزيــات

 ـــــــــــــــــ
ا يف بعـض املجـامع الرشقية, وكان رئيًسا لقسم الدراسات القديمة باجلامعة املرصـية, وانتخـب عضـوً 

 .م١٩٨٠, ٤, دار املعارف, القاهرة, ط١املسترشقون, نجيب العقيقي, ج: ينظر. العلمية
, مطبعـة وليـان كـولينز بلنـدن, نقـًال )٧ص (املسترشقون الربيطانيون, تعريب حممد الدسـوقي : ينظر )  ١(

 ).٢٧ص (عن االسترشاق والرتبية للدكتور هاين يونس 
ص (االسترشـاق والرتبيـة : ينظـر. ي بارت, مسترشق أملاين, ظهر يف القـرن العرشـينهو رود: بارت )  ٢(

٢٤٢.( 
 ).١١ص (الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية  )  ٣(
هـ, نقـًال عـن افـرتاءات ١٣٤٧, الزهراء, )١١ص (جويدي . أ.عامل الرشق وتاريخ العمران, م: ينظر )  ٤(

, ١, دار الكتــب العلميــة, ط)٩ص (م والــرد عليهــا, للــدكتور حييــى مــراد املسترشــقني عــىل اإلســال
 .هـ١٤٢٥



 
 

 
٥١ אאא

 .)١(»وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته, وأساطريه الرشق
راسـة لغـات االسترشاق هو اشتغال غري الرشـقيني بد«: ويقول حممد عبد الغني

ــه, و ــه وروحانيات ــفاته وأديان ــاء أالرشــق وحضــاراته وفلس ــور البن ــك يف تط ــر ذل ث
 .)٢(»احلضاري للعامل كله

أسلوب غـريب للسـيطرة عـىل الرشـق «ويعرف إدوارد سعيد االسترشاق, بأنه 
ــتبنائه  ــة(واس ــاهيم الغربي ا للمف ــك الرشــق طبًقــ ــاء ذل ــيادة ) أي بن ــتالك الس وام

 .)٣(»عليه
أيديولوجية خاصة يـراد مـن خالهلـا «زقزوق إىل أن االسترشاق  ويذهب حممود

ترويج تصورات معينة عن اإلسالم, برصف النظـر عـام إذا كانـت هـذه التصـورات 
 .)٤(»عىل حقائق أو مرتكزة عىل أوهام وافرتاءات قائمة

ويالحــظ مــن التعريفــات الســابقة أن بعضــها يــذكر اهلــدف مــن دراســة الرشــق 
, وبناء عىل ذلك يمكن اخلروج بالتعريف التايل لالسترشاق ـ وبعضها ال يذكر ذلك

مصطلح أو مفهوم عـام يطلـق عـادة عـىل اجتـاه «:عدنان وزان ـ بأنه. وهو ما عرفه د
فكري يعني بدراسة احلياة احلضارية لألمم الرشقية بصـفة عامـة, ودراسـة حضـارة 

 ـــــــــــــــــ
, نقـًال عـن افـرتاءات املسترشـقني عـىل ٢٥, ط)٥١٢ص (تاريخ األدب العـريب, أمحـد الزيـات : ينظر )  ١(

 ).١٢ص(اإلسالم والرد عليها 
, نقــًال عــن افــرتاءات )٨٩ص (, حممــد عبــد الغنــي )حســن عبــد اهللا الفكــري(أعــالم العــرب : ينظــر )  ٢(

 ).١٣ص (املسترشقني 
, مؤسسـة )١٤٥ص (كـامل أبـو ديـب : االسترشاق, املعرفة ـ السلطة ـ اإلنشاء, إدوارد سـعيد, ترمجـة )  ٣(

 .م١٩٨٤, ٢األبحاث العربية, بريوت, ط
لقـاهرة, , دار املنـار, ا)٨١ص(قضايا فكرية واجتامعية يف ضوء اإلسالم, حممود محدي زقزوق : ينظر )  ٤(

 ).٣٠ص (م, نقًال عن االسترشاق والرتبية ١٩٨٨



  
 
 

٥٢ אאא 

 .)١(»اإلسالم والعرب بصفة خاصة
@_ÖŠ’n½a@ìç@åß@

تخصصون يف تعريف املسترشق كاختالفهم يف تعريـف االسترشـاق, اختلف امل
املشتغل بالعقليات الرشقية سواء أكانت سامية أو «: يقول عيل العناين املسترشق هو

 .)٢(»غري سامية
نسبوا أنفسهم إىل قوم من أوروبا, «: ويقول أمحد الرشبايص بأن املسترشقني هم

بالبحث يف التاريخ والدين واالجـتامع, العلم والبحث وشغلوها يف أغلب األحيان 
وكل منهم تعلم اللغة العربية بجوار لغته األصلية ليدرس حضارة الرشـق وعلومـه 

 .)٣(»وآدابه
الباحث يف فرع من فـروع املعرفـة التـي تتعلـق «: ويعرف بعضهم املسترشق بأنه

 .)٤(»بقريب أو بعيد هبذا الرشق
اط بعضهم أن يكون املسترشـق منتمًيـا وقد ذكر األستاذ حممد البشري مغيل اشرت

 ـــــــــــــــــ

, رابطـة العـامل اإلسـالمي, )٢٤سلسـلة دعـوة احلـق, ص(عدنان وزان . االسترشاق واملسترشقون, د )  ١(
 .هـ١٤٠٤مكة, 

, دار الكتــب العلميــة, )١٢ص(حييــى مــراد, / افــرتاءات املسترشــقني عــىل اإلســالم والــرد عليهــا, د )  ٢(
 .هـ١٤٢٥, ١بريوت, ط

ص (, نقـًال عــن افـرتاءات املسترشــقني )٦ص(التصـوف عنــد املسترشـقني, أمحــد الرشـبايص, : ينظـر )  ٣(
١٣.( 

, مركـز )٣٦ص (مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املسترشقني وعلامء الغرب, حممد البشري مغـيل,  )  ٤(
 .هـ١٤٢٢, ١امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, ط



 
 

 
٥٣ אאא

 .)١(للغرب
أما الدكتور عيل النملة فقد بـني أنـه لـيس املـراد باملسترشـق شخًصـا غربًيـا غـري 
مســلم, بــل إن غــري الغــربيني كــذلك ممــن يدرســون اإلســالم وهــم ال ينتمــون إليــه 

مـن يعتربون من املسترشقني, ولو مل يكونوا من الغرب, بام يف ذلـك الـذين ينسـلون 
أصــل عــريب, ســواء بقــوا بــني العــرب أو انتقلــوا إىل الغــرب يعملــون يف مؤسســاته 
العلمية, أو من أصبح مقامهم بني العرب ولساهنم عربًيا, ولكنهم آثروا البقـاء عـىل 

 .)٢(عقيدهتم اليهودية أو النرصانية عىل الدخول يف اإلسالم
ون التهــرب مــن هــذا واجلــدير بالــذكر أن أغلبيــة املسترشــقني املعــارصين حيــاول

لقد أصبحت كلمة مسترشق منـذ اآلن «: املصطلح ومنهم برنارد لويس; حيث قال
 .)٣(»فصاعًدا ملوثة, وليس هناك أي أمل يف اخلالص

أنـا لسـت مسترشـًقا, فـأرفض هـذه الكنيـة, أنـا عـرويب «: ويقول أندريه ميكيـل
 .)٤(»سحرين األدب العريب, فانكببت عليه بحًثا ودراسة

ــا أنجيليســكو بقوهلــا والســبب إن «: يف هــذا التهــرب أوضــحته املسترشــقة نادي
القدرة عىل التمييز والتمحيص, التي اتسم هبا الفكر العريب واإلسالمي, قد وّفقـت 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٧ص (املرجع نفسه : ينظر )  ١(
, ١, مكتبـة التوبـة, الريـاض, ط)١٢٤ص(عـيل النملـة . االسترشاق والدراسات اإلسالمية, د: ينظر )  ٢(

 .هـ١٤١٨
, نقـًال عـن الرشـق )١٦٣ص (هاشم صالح : االسترشاق بني دعاته ومعارضيه, برنارد لويس, ترمجة )  ٣(

ــا, د ــات ومؤثراهت ــددات العالق ــرب حم ــراهي. والغ ــيل إب ــة ع ــابع احلمييضــ, )١١٦ص (م النمل , مط
 .هـ١٤٢٥, ١الرياض, ط

 ).١١٤ص (عيل النملة / الرشق والغرب, حمددات العالقات ومؤثراهتا, د )  ٤(



  
 
 

٥٤ אאא 

إىل تعرية االسترشاق, وبيان ما محل من رضر عىل الفكر والثقافة يف إمجاله, وبالتـايل 
رشـاق واملسترشـقني, ممـا أدى إىل كانت هناك طروحات قوية, وقفت يف وجه االست

 .)١(»...تقليص النفوذ االسترشاقي
ويف احلقيقــة إن الغــرب إن ختــىل عــن املصــطلح, لكنــه مل يتخــلَّ عــن املــنهج 

دراســات «أو » اكـز املعلومــاترم«واألهـداف واألغــراض; لـذا نجــدهم اســتبدلوا 
, وهـذا »االسترشـاق«ونحو ذلك بكلمة » الدراسات الرشقية«أو » الرشق األوسط

 .هو الثوب اجلديد لالسترشاق اجلديد
إن االسترشـاق مل ينتـه وإنـام األمـر تغيـري «: وهلذا يقـول الـدكتور مـازن مطبقـاين

االسم, وإال فإن االهتاممـات مـا تـزال كـام هـي وقـد كثـرت التخصصـات حتـى ال 
يمكن لباحث واحـد أو ملجموعـة كبـرية مـن البـاحثني متابعـة مـا جيـري يف السـاحة 

ترشاقية أو ساحة الدراسات العربية واإلسالمية يف الغرب لكثرة هذه األقسـام االس
 .)٢(»وكثرة نشاطاهتا

¦aÖaŠ’nýÛ@òî±‰bnÛa@‰ëˆZ@
اختلفــت اآلراء حــول بدايــة االسترشــاق, ويصــعب حتديــد تــاريخ معــني لبدايــة 

 .االسترشاق تبًعا الختالف الباحثني يف املراد منه
يرى أنه أصبح ختصًصا رسميًا يف العـامل الغـريب بنـاء  ومع ذلك فإن بعض الباحثني

هـ الذي نـص عـىل إنشـاء عـدد مـن ٧٣٣م ـ ١٣١٢عىل قرار فيينا الكنيس الصادر عام 
كرايس اللغة العربية والعربية والسرييانية واليونانية يف عدد من اجلامعـات األوروبيـة, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٦ص(املرجع السابق  )  ١(
, دار إشـبيليا, الريـاض, )٤٩ص (مازن صالح مطبقـاين, : االسترشاق املعارص يف منظور اإلسالم, د )  ٢(

 .هـ١٤٢١, ١ط



 
 

 
٥٥ אאא

 .)١(هذا التاريخوهذا يشري إىل أن هناك بداية غري رسمية لالسترشاق قبل 
 :ويمكن حرص آراء الباحثني يف تاريخ االسترشاق يف النقاط التالية

ـــ يرجــع بعــض البــاحثني نشــأة االسترشــاق إىل أواخــر القــرن الســابع املــيالدي ١
 )٢(ويستندون يف ذلك إىل كتابـات بعـض النصـارى عـن اإلسـالم مثـل يوحنـا

 .)٣(الدمشقي
يات األوىل لظهــوره ترجــع إىل القــرن ـــ ذهــب أمحــد ســاميلوفيتش إىل أن البــدا٢

 .)٤(الثامن امليالدي
ـ ويرى الكثرة من الباحثني أنه نشأ يف القرن العارش امليالدي حني بدأت التلمـذة ٣

, الـذي تعلـم العربيـة )٥(الغربية عىل الرشق التي كان رائدها الراهب جربـرت
 ذلــك نجيــب ن ذهــب إىل, وممــ)٦(يف قرطبــة ثــم عــاد إىل بــالده ليتــوىل البابويــة

 .)٧(العقيقي
 ـــــــــــــــــ

 ., دار الروضة, القاهرة)١٧ص(موقف املسترشقني من الصحوة اإلسالمية, جمدي حممد فتح الباب  )  ١(
. م٧٤٩م و ٦٧٦هو حفيد منصور بـن رسجـون وزيـر معاويـة بـن أيب سـفيان, عـاش مـا بـني : يوحنا )  ٢(

 ).٢٤ص (االسترشاق أهدافه ووسائله للزيادي : ينظر
 .نفسها املرجع نفسه, والصفحة: ينظر )  ٣(
, ط القـاهرة, دار )٦٩ص (فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعـارص, أمحـد سـاميلوفيتش,  )  ٤(

 .م١٩٨٠املعارف, 
بابا فرنيس, وهو البابا الوحيد الذي تعلـم العربيـة وأتقـن العلـوم عنـد العـرب وعـىل أيـدي : جربرت )  ٥(

م, وتـويف عـام ٩٩٩كنيسـة رومـا الكاثوليكيـة عـام م, وانتخـب بابـا ٩٣٠العرب يف أسبانيا, ولد سنة 
, دار العلـم للماليـني, )١٧٨ص (موسوعة املسترشقني للدكتور عبد الـرمحن بـدوي : ينظر. م١٠٠٣

 .م١٩٩٣, ٣١بريوت, ط
 ).٢٤ص (االسترشاق للزيادي : ينظر )  ٦(
 .م١٩٨١, ٤اهرة, ط, دار املعارف, الق)٣/٦٢٥(و) ١/١١٠(املسترشقون, نجيب العقيقي, : ينظر )  ٧(



  
 
 

٥٦ אאא 

وذهــب حممــود زقــزوق إىل أن البــدايات األوىل لالسترشــاق ترجــع إىل القــرن ـــ ٤
 .)٢()بيرتفيل(حيث ُترجم القرآن الكريم كامًال عىل يد  )١(احلادي عرش

إن االسترشاق, نشـأ يف القـرن الثـاين عرشـ, ويسـتدل عـىل : ـ وهناك من يقول٥
ل يف أول ترمجة ملعـاين القـرآن, وكـذلك ذلك بظهور أول نتاج استرشاقي متث

 .)٣(ظهور أول قاموس التيني عريب
ـ وأخًريا فإن بعض الباحثني يرجع نشـأة االسترشـاق إىل القـرن الثـامن عرشـ, ٦

 .)٤(متخًذا من محلة نابليون عىل مرص نقطة انطالق احلركة االسترشاقية
للغـة اإلنجليزيـة,  م بالنسـبة١٧٧٩أما ظهور هذا املصطلح رسمًيا فكان يف عام 

 .)٥(م دخلت كلمة االسترشاق عىل معجم األكاديمية الفرنسية١٨٣٨ويف عام 
ÖaŠ’nüa@ÝyaŠßZ@

ــثالث  ــرن العرشــين ب ــى الق ــأهتا األوىل حت ــذ نش ــة االسترشــاق من ــرت حرك م
 :)٦(مراحل

 :مرحلة النشأة والتكوين: املرحلة األوىل

 ـــــــــــــــــ
, بـريوت, ٦٦ـ  ٦٥يف مواجهة االسترشاق, حممود محـدي زقـزوق, جملـة املسـلم املعـارص عـدد : ينظر )  ١(

 ).٣٣ص (نقًال عن االسترشاق والرتبية 
ــة )٨٥ص(ســعد الــدين الســيد صــالح . احــذروا األســاليب احلديثــة يف مواجهــة اإلســالم, د )  ٢( , مكتب

 .هـ١٤١٩, ١الصحابة, الشارقة, ط
 ).٢٤ص(االسترشاق للزيادي  )  ٣(
 ).٢٥ص(املرجع نفسه  )  ٤(
 ).١٠ص(افرتاءات املسترشقني : ينظر )  ٥(
 ).٤٩ص (املرجع نفسه : ينظر )  ٦(
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الدي كعلم متميز وأخـذ يرتعـرع لقد كان ميالد االسترشاق يف القرن الثامن املي
يف كنف الكنيسة, وقد اتسمت هذه العصور كلها بتعصـبها األعمـى ضـد اإلسـالم 

 .^ورسوله 
وعن طريـق األنـدلس اتصـل الغـرب بـالعرب, وبـدأ أصـحاب الفكـر يعـادون 
املسلمني وهيامجوهنم, وقد لعبت الكنيسة دوًرا كبًريا يف هـذا التعصـب, يقـول أحـد 

ناول األحداث التـي وقعـت خـالل حكـم اإلمرباطـور قسـطنطني مؤرخيها عندما ت
قـام العـرب بعمليـات ختريـب مروعـة «: واإلمرباطور كونستان اللذين ورثا هرقـل

وبعد أن استولوا عىل بيت املقدس وقلبوا نظـام احلكـم يف مـدن أخـرى غـزوا مرصـ 
ها واسـتولوا العليا والسفىل, واستولوا عىل اإلسكندرية وهنبوها, وخربوا أفريقيا كل

 .)١(»عليها
وظل الغرب يفكرون هبذه الطريقة إىل ما قبـل احلـروب الصـليبية إذ كـانوا عـىل 

حقـدهم الـديني مل معرفة ناقصة بالرشق مع أهنم عايشوا األندلس اإلسـالمية, فـإن 
يرتك هلم جماالً كافيًا للتفكري يف احلقيقة وما وراءها وهكذا كان الواقع عـىل الـرغم مـن 

الغربيني قد رحلوا إىل الرشق قبل تلك احلروب, وكانوا يف أثناء إقامتهم فيـه أن بعض 
 .يتعرفون عىل املسلمني يف موطنهم األصيل ويبحثون يف ترصفاهتم وعاداهتم

ويف هــذه املرحلــة تركــت مهمــة التــدريس يف املــدارس األوروبيــة إىل أســاتذة مــن 
فة العربيـة, وإىل أسـاتذة مـن األوروبيـني العرب ومن اليهود امللّمني إملاًما واسًعا بالثقا

الذين ذهبوا إىل أسبانيا وأمتوا دراساهتم يف مدارسها العربية, كام أنـه تـم إرسـال أعـداد 
 ـــــــــــــــــ

, نقـًال عـن افـرتاءات ١٩٧٠, الطليعـة, )٥١ص(رودنسـون, /صورة العـامل اإلسـالمي يف أوروبـا, م )  ١(
 ).٥٠ص (املسترشقني 
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كبرية من الطالب الغربيني إىل األندلس لتلقي العلم عىل أيدي العرب, وترمجت أهـم 
وم والفنـون والطـب اآلثار العربية, وبصفة خاصة ما كان منها متصًال بـاآلداب والعلـ

 .والفلسفة إىل اللغة الالتينية التي كانت لغة الثقافة هناك يف ذلك الوقت
ويف هناية القرن التاسـع املـيالدي جلـس عـىل الكـريس البـابوي الراهـب جربـرت 
الــذي درس يف األنــدلس هــذه العلــوم واقتنــع بفائــدهتا وتأكــد مــن رضورهتــا بالنســبة 

و العرب يف هنضتهم حتى لقد أصدر قـراًرا يقيضـ بـأن ألوروبا, وأراد هلا أن حتذو حذ
ترتجم إىل اللغة الالتينية اآلثار العقلية العربية يف خمتلف العلوم والفنون, وقد بـدأ هـو 
برتمجة بعض الكتب الفلسفية والرياضية والطبيعية, ومن أجل ذلك بقي أثر احلضـارة 

من عداء الكنيسـة هلـذه النهضـة  العربية ينترش ويتغلغل يف األوساط األوروبية بالرغم
 .ومن حتيز رجال الدين لتعامليهم اخلاصة

 :مرحلة التقدم: املرحلة الثانية
كانت احلروب الصليبية سببًا يف حتول الغرب حيث تأكد هلم أن املسلمني يمتازون 
بصفات تستحق الدراسة والتقدير, واهنزام الغرب أمام املسلمني يف هذه احلروب كان 

زيادة روح التعصب الديني, وانعكست هذه الروح عىل االسترشـاق فقـد بـدأ  سببًا يف
الغرب يتعلمون اللغة العربية, ال حبًا فيهـا ولكـن ليتخـذوهنا وسـيلة إىل فهـم القـرآن, 
وسالًحا يف مناقشته, وازداد اهتامم أوروبا باللغة العربية حتـى اهـتم فرديـدريك الثـاين 

 عرش املـيالدي, والفـونس ملـك قشـتالة يف منتصـف ملك صقلية يف هناية القرن الثاين
القرن الثالث عرش امليالدي بنقل العلوم العربية وترمجـة كتبهـا واقتـدى ملـوك أوروبـا 

, وقرروا فيه تأسيس مدارس )هـ١٣١١(وأمراؤها هبام, وعقد مؤمتًرا كبًريا يف فيننا عام 
ملســلمني وتشــكيكهم يف خاصــة تــدرس فيهــا العربيــة والعربانيــة والكلدانيــة لتنصــري ا
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ديــنهم, وأصــبح الغــرب يتعلمــون العربيــة وآداهبــا وفنوهنــا يف بالدهــم وعــىل أيــدي 
أستاذهتم الـذين تعلمـوا بـدورهم عـىل أيـدي العـرب وعلامئهـم, وهكـذا انترشـت يف 
أوروبا املعاهد واجلامعات التـي أخـذت تنرشـ الثقافـة العربيـة يف األقطـار األوروبيـة, 

 .بحق فرتة تقدم االسترشاق وتوسعهوكانت هذه الفرتة 
 :مرحلة اإلنطالق: املرحلة الثالثة

عندما أرشبت أوروبا ثقافة العرب وقامـت بنهضـتها بـدأت تنظـر إىل االسترشـاق 
بروح أوسـع أفًقـا وأرحـب تفكـًريا, فـاهتم العلـامء باالسترشـاق ال ملواجهـة اإلسـالم 

ت العربيـة بـني األوسـاط فحسب, وإنام لفهمـه ودراسـته ثـم جـاءت الطباعـة فانترشـ
العلميــة, وكــان القــرن الســادس عرشــ املــيالدي خطــوة عظيمــة يف تطــور االسترشــاق 
ــا بعــد اآلخــر, فــانطلق االسترشــاق  وحتركــت الــدوائر العلميــة وأخــذت تصــدر كتاًب
وانترشت املدارس لتعلـيم العربيـة يف أوروبـا كلهـا وأقيمـت املطـابع إلصـدار نفـائس 

لرهبان يتسـابقون يف دراسـتها ونرشـها والتعليـق عليهـا, وبـدأ العرب وأخذ العلامء وا
 .االهتامم باملخطوطات العربية

وشــهد االسترشــاق يف القــرنني الســادس عرشــ والســابع عرشــ ازدهــاًرا كبــًريا يف 
ــان  ــامن عرشــ ك ــرن الث ــل الق ــدما أقب ــة والدراســية املتخصصــة, وعن ــواحي العلمي الن

ه ورسم اجتاهه وحدد معامله, ثم اختتم القـرن االسترشاق قد ثبت أقدامه واستقل كيان
الثامن عرش بحملة نابليون عىل مرص, ويف هذا القرن بالذات شقت الـدول األوروبيـة 
طريقها إىل الرشق األقىص, وبدأت ترسل البعثات حتت أسامء خمتلفة لكي تتعرف عىل 

حالــة يف أحــوال الشــعوب العربيــة وإمكانيــة احــتالل أراضــيها, وكثــًريا مــا نجــح الر
احلصول عىل معارف جديدة ونقلها إىل بالدهم وظهر العديـد مـن املسترشـقني الـذين 
ختصصــوا يف جمــال معــني, وتطــور البحــث العلمــي وتضــاعفت شــبكات مؤسســات 
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البحث والتعليم, وأنشئت العديد من الكليات أو األقسام لتـدريس اللغـات الرشـقية 
وعقدت املؤمترات, ودخل املسترشقون يف العديد من بالد أوروبا وأصدرت املجالت 

 .يف السلك الدبلومايس السيايس كوزارات اخلارجية والقنصليات ونحو ذلك
 ٱٱٱ
@
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تلتقــي دوافــع االسترشــاق مــع أهدافــه, فالــدافع يمثــل املحــرض النفيســ الختــاذ 
 :, وأهم هذه الدوافع)١(توصل لألهداف الغائية من العمل الوسائل التي

 :ـ الدافع الديني١
ال شك أن الدافع الديني كان وراء نشأة االسترشاق وصاحبه يف مراحله التارخييـة 

, وقــد رأينــا فــيام تقــدم أن االسترشــاق بــدأ عــىل أيــدي )٢(وال يمكــن أن يــتخلص منــه
ن والتشويه والتحريف ليثبتوا جلامهـريهيم الرهبان, وقامت محلتهم عىل اإلسالم بالطع

أن اإلسالم دين ال يستحق االنتشار, وأن املسلمني قوم مهج لصوص وسفاكوا دمـاء, 
 .)٣(حيثهم دينهم عىل امللذات اجلسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي

 :وهذا الدافع له جمموعة من األهداف منها
لتشكيك فيه, وإثارة الشبهات حوله, ـ انتزاع مقومات الفكر اإلسالمي وذلك با١

كوسيلة لفرض الثقافة الغربية التي حتاول تطويق الثقافة اإلسالمية وصهرها يف بوتقـة 
 .)٤(الثقافة الغربية

 ـــــــــــــــــ
, ٦, دار القلم, دمشـق, ط)١٢٥ص(املكر الثالثة وخوافيها, عبد الرمحن حسن حبنكة  أجنحة: ينظر )  ١(

 .هـ١٤١٠
 ).١٨ص(موقف املسترشقني من الصحوة اإلسالمية : ينظر )  ٢(
ــر )  ٣( ــيهم, د: ينظ ــا عل ــم وم ــا هل ــباعي . االسترشــاق واملسترشــقني م ــب )١٦ص(مصــطفى الس , املكت

 .هـ١٤٠٥, ٣اإلسالمي, بريوت, ط
 ).٨٧ص(احذروا األساليب احلديثة  )  ٤(
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ـ إخراج املسلمني عن ديـنهم, فـإن أمكـن تنصـريهم فـذاك, وإال فإبقـاؤهم ال ٢
واقتصـادية  دين هلم مطلًقا هـدف مرجـو حيقـق للنصـارى منـافع ومصـالح سياسـية

 .)١(واستعامرية وغري ذلك
ـ محاية النصارى من اإلسالم بحجب حقائقه عنهم وإطالعهم عىل ما فيه مـن ٣

نقائص مزعومة حتى ال يلتفت النصـارى إىل مـا يف ديـنهم مـن تناقضـات ال يقبلهـا 
 .)٢(العقل السليم والفطر السوية

 :ـ الدافع االستعامري٢
به بالد املسلمني مـن حضـارة وثـروات, فجـاءوا  لقد سمع ملوك أوروبا بام تتمتع

, وعندما فشل أسلوب القوة العسكرية )٣(يقودون جيوشهم رغبة يف االستعامر والفتح
أثنــاء احلــروب الصــليبية تبنــى االســتعامر حركــة االسترشــاق, واســتعان باملسترشــقني 

 .)٤(للدعاية وإثارة املنازعات وإشعال اخلالفات, والتجسس عىل بالد املسلمني
السيطرة عىل بلـدان العـامل اإلسـالمي, وعـىل الشـعوب : وهدف هذا الدافع هو

اإلسالمية, طمًعا يف استغالل األرض, واستعباد الناس, والسـيطرة عـىل كـل يشء, 
 .)٥(وسيلة لتحقيق أهواء النفوس وشهواهتا, وأن يكون هلا العلّو يف األرض

 ـــــــــــــــــ

ــة : ينظــر )  ١( ــر الثالث ــر)١٢٦ص(أجنحــة املك ــيم : , وينظ ــد اهللا النع ــة, عب االسترشــاق يف الســرية النبوي
 .هـ١٤١٧, ١, سلسلة الرسائل اجلامعية, املعهد العاملي للفكر اإلسالمي, ط)١٨ص(

 ).١٩ص(موقف املسترشقني من الصحوة  )  ٢(
, الــدار )٤٤ص(أمحــد عبــد الــرحيم الســايح . ق يف ميــزان نقــد الفكــر اإلســالمي, داالسترشــا: ينظــر )  ٣(

 .هـ١٤١٧, ١املرصية اللبنانية, القاهرة, ط
 ).٨٧ص(احذروا األساليب احلديثة : ينظر )  ٤(

 ).١٢٨ص(أجنحة املكر الثالثة : ينظر )  ٥(
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 :ـ الدافع االقتصادي٣
ر أن املسترشقني هلم مسامهات واضحة يف مساعدة العـامل تشري الكثري من املصاد

الغريب عىل رسم سياسة اقتصـادية تسـتهدف اسـتنزاف ثـروات الشـعوب الرشـقية, 
واستمرارية اعتامدها عىل ما تنتجه املصانع الغربية, فالدراسات االسترشاقية أبانـت 

ق األسـواق عن كل ما حيتـاج إليـه الرشـقي ومـا يفضـله, وكـان ذلـك سـبًبا يف إغـرا
 .)١(الرشقية باملنتجات الغربية املصنعة خصيًصا هلا

وظهر أيًضا فريق من الباحثني اهتم بالدراسات االسترشاقية ليقـوم بنرشـ كتـب 
الرتاث اإلسالمي, واالستفادة من نرشـها يف حتصـيل الثـروات التـي حيصـل عليهـا 

سـائل كسـب النارشون عادة, وهكذا صارت الدراسات االسترشاقية وسـيلة مـن و
 .)٢(املال لكثري من املسترشقني
 :وهذا الدافع هيدف إىل

 .)٣(ـ حتصيل األموال واملطامع االقتصادية١
ـ االعتامد دائًام عىل املستورد الغريب دون التفكري يف استغالل املوارد والتصـنيع ٢
 .)٥(, ورشاء مواردنا الطبيعية اخلام بأبخس األثامن)٤(املحيل
 :ـ الدافع السيايس٤

يف عرصنا احلارض وبعد استقالل أكثر الدول العربيـة واإلسـالمية, أخـذ يـتجىل 
 ـــــــــــــــــ

 ).٤٥ص(» بترصف«االسترشاق, أهدافه ووسائله للزيادي : ينظر )  ١(
 ).١٢٨ص(أجنحة املكر الثالثة : ينظر )  ٢(
 ).١٢٩ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٣(
 ).٤٥ص(االسترشاق, أهدافه ووسائله : ينظر )  ٤(
 ).١٨ص(االسترشاق واملسترشقون : ينظر )  ٥(
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هذا الدافع ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول سـكرتري أو 
ملحق ثقايف حيسـن اللغـة العربيـة ليـتمكن مـن االتصـال برجـال الفكـر والصـحافة 

الجتاهـات السياسـية مـا تريـده والسياسة فيتعـرف إىل أفكـارهم, ويبـث فـيهم مـن ا
, ومــا زالــت كــذلك مراكــز الدراســات االسترشــاقية متــد رجــال الســلك )١(دولتــه

السيايس واالستخبارات باملعلومات, وتقوم هذه اجلهات الرسـمية بالـدعم املـادي 
 .)٢(هلذه املراكز إلقامة األبحاث املختلفة

وكـم دسـوا مـن ! وكم بث حاملو هذا الدافع يف شـعوب املسـلمني مـن أفكـار?
وكــم اســتخدموا مــن أجــراء إلثــارة الفــتن وإقامــة ثــورات وانقالبــات ! دســائس?
 !عسكرية?

حتقيـق غايـات سياسـية, تريـد : وهبذا نستطيع أن نعرف اهلدف هلذا الدافع وهـو
حتقيقها الدول املوجهـة هلـذا النـوع مـن الدراسـات لتسـري دول العـامل اإلسـالمي يف 

 .)٣(أفالكها
 :علميـ الدافع ال٥

يظهر جلًيا من تعريف االسترشاق أنه يتبنى العلـم والبحـث والدراسـة برصـف 
النظر عن أهداف هذه الدراسة, وعليه فال شك أن الدافع العلمي ظاهر يف النشـاط 

 :االسترشاقي, ويمكن تقسيم هذا الدافع إىل قسمني
وافع دافع علمي ألغراض مشبوهة, وهو ما تقدمت اإلشارة إليه يف الـد: األول

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٩ص(, وينظر كذلك أجنحة املكر الثالثة )١٨ص(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٢١ص(من الصحوة موقف املسترشقني : ينظر )  ٢(
 ).١٢٩ص(أجنحة املكر الثالثة : ينظر )  ٣(
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 .واألهداف السابقة
دافع علمي جمرد, هدفه حب االستطالع, واالنبهار باملد اإلسـالمي, ممـا : الثاين

جعل بعض املسترشقني يقبلون عىل الدراسات اإلسـالمية وكتابـة األبحـاث مـع أن 
أبحاثهم مل ختل من اخلطأ إالَّ أهنم مل يتعمـدوا الـدس والتحريـف, فكانـت أبحـاثهم 

, ومل يكن هلذه الفئة هدف إال إشباع الـنهم )١(املنهج العلمي السليمأقرب إىل احلق و
 .)٢(العلمي بثقافات دول الرشق وحضارته

وهذه الطائفة التي حتركت وانطلقت من هذا الـدافع كانـت هلـا مواقـف إجيابيـة 
: حتى أن بعضهم قد أشهر إسالمه متأثًرا بالدين احلق فيقـول أحـدهم وهـو ثـرينش

ء جاءوا وهم حيملون الكره لإلسالم, وجـاء آخـرون يـدعون أهنـم ن أكثرية هؤالإ«
أبناء اإلسالم, أما الباقون فجاءوا ويف نيتهم أن يستغلوا اإلسالم, لكن أحـًدا مـنهم 

ــا إىل أبعــد احلــدود, وهــو يكــن لإلســالم احرتامل يغــادر هــذه األرض إال  ــا عميًق ًم
د هـذه التجربـة العميقـة فقـد والبعض أشهر إسالمه, أما أولئك الذين مل يتغريوا بعـ

وهذه الطائفة كثًريا ما تتعرض ملضايقات ومقاومات شـديدة مـن  .)٣(»ماتوا بأيدهيم
ــائر  ــن س ــا م ــون عنًت ــل ويلق ــداهنم, ب ــة يف بل ــال السياس ــدين, ورج ــال ال ــل رج قب
املسترشقني, إذ رسعان ما يتهمـوهنم بـاالنحراف عـن الـنهج العلمـي, أو االنسـياق 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢ص(موقف املسترشقني من الصحوة : ينظر )  ١(
 ).١٣٠ص(أجنحة املكر الثالثة : ينظر )  ٢(
, دار السـاقي, بـريوت, )٤٧ص(قافلة احلرب الرحالة الغربيـون إىل اجلزيـرة واخللـيج, سـمري عطـا اهللا  )  ٣(

 .م١٩٩٨, ٢ط



  
 
 

٦٦ אאא 

 .)١(الرغبة يف جماملة املسلمني والتقرب إليهموراء العاطفة, أو 
كان يشكر هلا جتردهـا وإعالهنـا احلـق الـذي وصـلت إليـه, إال أنـه  وهذه الفئة وإن

جيب األخذ بحذر من كتاباهتا ودراساهتا, ألهنا مل تكن متلك األهلية الكافية لإلفصـاح 
أبرزهـا اللغـة  عن حقائق اإلسالم الناصـعة وأحكامـه العادلـة لعوامـل متعـددة, ومـن

ــة عــن اإلســالم وفهــم النصــوص الرشــعية والوقــف عــىل املصــادر األ صــلية للكتاب
 .هليةاألولذلك وقعوا يف بعض األخطاء ال لسوء قصد ولكن النعدام  ورشائعه,

كام أنه من باب اإلنصاف أن ال ننسى جهود بعض املسترشقني يف حفظ كثري من 
ن نفائسـه, ولـوال تسـخري اهللا هـؤالء القـوم تراث أمتنا الزاخر الـذي فقـدنا كثـًريا مـ

حلفظه واالعتناء به وصيانته للحقه من التلف والضياع ما حلق بغريه جلهل كثري مـن 
 .أهله بقيمته وتفريطهم يف حفظه

ÖaŠ’nüa@—öb–Z@

وهلذه الدراسات االسترشاقية خصائص جوهرية هي جزء ال يتجزأ من مفهـوم 
 :ف عند أمهها وهياالسترشاق العام, وينبغي الوقو

 .ـ أهنا دراسات ذات ارتباط وثيق بالتنصري١
 .ـ أهنا دراسات ذات ارتباط وثيق باالستعامر الغريب٢
ـ أهنا دراسات ـ بحكم ارتباطها العضوي باالستعامر والتنصري ـ ال تلتـزم, وال ٣

ال يمكن أن تلتزم, باملوضوعية واألمانة العلمية, يف تناوهلا لإلسالم بوجه خاص, و
 .يمنع ذلك من وجود بعض اجلهود الفردية التي شذت عن هذه القاعدة

ـ أهنا دراسـات تسـهم بشـكل فعـال يف صـنع القـرار السـيايس يف الغـرب ضـد ٤

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٠ص(أجنحة املكر الثالثة : نظري )  ١(



 
 

 
٦٧ אאא

 .)١(اإلسالم واملسلمني

 ـــــــــــــــــ

 ).٩, ٨ص(رؤية إسالمية لالسترشاق, أمحد غراب : ينظر التفصيل يف )  ١(
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حات أذكر عدًدا من املسترشـقني الـذين تنـاولوا دعـوة اإلمـام يف ثنايا هذه الصف

حممد بن عبد الوهاب يف كتبهم أو مقاالهتم مـع تعريـف مـوجز لكـل واحـد مـنهم, 
وقد رتبتهم عىل حسب الوفيات ومن مل أجد له تاريخ وفـاة جعلـت التعريـف بـه يف 

 .آخر املبحث
دنمركي األصل,  كارستن نيبور, مسترشق رحالة, ):م١٨١٥ـ  ١٧٣٣(نيبور  ـ١

أملاين املولد واملنشأ, أرسلته حكومة الـدنمرك يف رحلـة إىل مرصـ والـيمن سـنة 
مع بعثة, ومات مجيـع أعضـائها يف خـالل الرحلـة, وبقـي هـو منفـرًدا,  ١٧٦١

وقد عرجت تلك البعثة عىل جدة, وقـد صـنف كتًبـا يف وصـف بـالد العـرب, 
وقـد طعـن يف دعـوة  )١(»جاورهـارحلـة يف الـبالد العربيـة ومـا «وكتاًبا بعنوان 

اإلمام حممد بن عبد الوهاب ووصفها بأهنا دين جديد بل إنه اهتم اإلمام حممد 
 .بن عبد الوهاب بأنه ادعى النبوة

جوهان لود فيج بوركهـارت, ولـد يف بلـدة  ):م١٨١٧ـ  ١٧٨٤(وركهاردت ب ـ٢
, لوزان السويرسية وقد عكـف عـىل دراسـة اللغـة العربيـة والـدين اإلسـالمي

 ـــــــــــــــــ

ـــر )  ١( ـــزركيل : ينظ ـــالم لل ـــريوت, ط)٥/٢١١(األع ـــني, ب ـــم للمالي ـــر. م٢٠٠٥, ١٦, دار العل : وينظ
 ).٢/٨٣٨(املسترشقون لنجيب العقيقي وسامه نيبهر 
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ى بإبراهيم, وقد جتول بـني  وقام بعدة رحالت وادعى بأنه طبيب هندي وتسمَّ
القبائــل وكتــب عنهــا وبخاصــة قبائــل عنــزة املشــهورة, ورحــل بعــد ذلــك إىل 
القــاهرة وتوغــل يف جنــويب مرصــ, وهنــاك رأى أنــه لــن يســتطيع الوصــول إىل 

. »حلـاجا«غرب أفريقيا إال من خالل احلصول عـىل لقـب » بالد النيجر«هدفه 
واحتياًطــا ألي . ولــذلك رافــق قافلــة احلجــاج النــوبيني والســودانيني إىل مكــة

طارئ محل معه رسائل مـن حممـد عـيل, حـاكم مرصـ, تظهـره عـىل أنـه الشـيخ 
إبراهيم بن عبد اهللا الشامي, واستطاع أن يـدخل جـدة ومكـة وأدى احلـج ثـم 

ينبع ثم اجتـه إىل مرصـ, سافر إىل املدينة حيث بقي فيها ثالثة أشهر ثم سافر إىل 
ولقد أثنى عىل دعـوة  .)١(ثم تويف يف العاصمة املرصية ودفن يف مقربة املسلمني

الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب بشـكل عـام وبـني هـدفها ولكنـه أخطـأ عنـدما 
 .وصفها بأهنا فرقة جديدة

ـــايس  ـ٣ ـــيخ,  ):م١٨١٨ـ  ١٧٦٦(احلـــاج عـــيل بـــك العب ـــا ديل آي لب دو منغوب
عـيل, ولـد يف برشـلونة, ودرس اللغـة العربيـة, وزار الـبالد  واملعروف باحلاج

العربية, وتسمى باسم عيل بك وادعى أنه من نسل العباسيني, سافر إىل مكـة, 
وقد رصح بأن أداءه للحج له فوائـد جغرافيـة بحتـة, كـان يف مكـة إبـان حكـم 

سـة الدولة السعودية األوىل, أعطى وصًفا منظًام عن مكة وجتارهتا, وعمـل درا
مفصلة عن موانئ البحر األمحر, ويرجح أنه كان عميًال جلهة ما كام يظهـر مـن 

 .)٢(دراسته
 ـــــــــــــــــ

, )٦ــ٣ص(عبـدا هللا العثيمـني . ابيني للرحالة جوهـان بوركهـاردت, ترمجـة دمواد لتاريخ الوه: ينظر )  ١(
 .هـ١٤١٢, ٢جامعة امللك سعود, ط

 ).٣٥٣ص( ٦١جملة البحوث اإلسالمية, العدد : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٠ אאא 

رحلـة «: من قناصل فرنسـا يف املرشـق, مـن آثـاره ):م١٨٣١ـ  ١٧٨٦(روسو  ـ٤
, وقـد )١٨١٨( »شـئون الوهـابيني«و) ١٨٠٨بـاريس ( »من بغـداد إىل حلـب

 .دة كام سيأيتوصف الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأنه أتى بديانة جدي
مسترشق فرنيس ولد يف باريس, وهو االبن الثـاين  ):م١٨٧٥ـ  ١٨٠٨(سديو  ـ٥

جلان جاك أمانويل سديو, تعلم عىل يدي أبيه اللغـات الرشـقية والرياضـيات, 
له جمموعة من األبحاث عن أعامل املدرسة العربية, والتقويم العريب, وتـاريخ 

ة الشــيخ حممــد بــن عبــد وهــو كــذلك ممــن أنصــف دعــو .)١(العــرب وغريهــا
 .الوهاب

نبغ يف الرياضيات, وعـزم عـىل دراسـة حضـارة ): ١٨٧٦ـ  ١٨٠١( دوار لنيإ ـ٦
) م١٨٢٨ـ  ١٨٢٥(قدماء املرصيني, وأتقن العربية, وبلغ القـاهرة وأقـام فيهـا 

متزيًيا بالزي العريب, مصلًيا يف اجلوامع, متسمًيا باسم منصور أفنـدي, وكتـب 
لقرون الوسطى, وكتب جمموعة من املعاجم, وكتب عن عن احلياة العربية يف ا

وهو ممن أنصف دعوة الشيخ  )٢(القرآن واآلداب اإلسالمية واألخالق العربية
 .حممد بن عبد الوهاب

قـد  )٣(وليم جيفورد بلجريف, كان نرصانيًا كاثوليكيًا ):م١٨٨٨ـ ١٨٢٦(بلجريف  ـ٧
م وأثنـى كثـًريا ١٨٦٣ـ  ١٨٦٢نة تعود املعيشة املدنية, قام بسياحة للـبالد العربيـة سـ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٥ص(موسوعة املسترشقني : ينظر )  ١(
 ).٢/٤٨٠(املسترشقون للعقيقي : ينظر )  ٢(
النرصـانية يف العـامل, وتـدعي أهنـا أم الكنـائس ومعلمـتهن وتتمثـل يف عـدة أكرب الكنائس : الكاثوليك )  ٣(

كنائس تتبع كنيسة روما وتعرتف بسيادة بابا روما عليها وتسمى بالكنيسة الغربية أو الالتينية المتـداد 
 ).٢/٦١٠(املوسوعة امليرسة . نفوذها إىل الغرب الالتيني خاصة
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الباديـة,  عىل العرب املتحرضين, إال أنه ال يملك كلمة واحدة يتلطف هبـا مـع أهـل
وذم أهل نجد والشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ذًمـا شـديًدا, ويـرى زويمـر أن 

ال يمكن االعـتامد : (كثلكته هي التي تعمل عملها يف ذمه للوهابية, وكام يقول زويمر
م, ولكنـي أرى أنـه ال يمكـن البـت يف أي ١٨٦٣و ١٨٦٠يه إال يف حوادث سـنة عل

مسألة اعتامًدا عىل روايته فقط, وكل ما كتب يف الشيخ إنام هو جمموعـة خرافـات, ومل 
 .)١()يكن من املتوقع من كاثوليكي أن يذكر التجديد والسلفية بخري

ان سـفًريا مقـيًام رحالـة جمـد, عمـل عسـكرًيا وكـ ):م١٨٩٥ـ  ١٨٢٥(لويس بيل  ـ٨
, ارحتل من الكويت إىل الريـاض )١٨٧١ـ  ١٨٦٢(لربيطانيا يف بوشهر يف الفرتة 

ملقابلة األمـري فيصـل بـن تركـي, ومطالبتـه بعـدم اإلرضار باملصـالح الربيطانيـة, 
وضبط القبائل املوالية له عىل ساحل اخلليج, ومنع تعدياهتا عىل الطرق التجارية 

وقد  .)٢(م١٨٦٥ دوافع بعثته التي وصلت الكويت عام وله دوافع علمية من بني
 .وصف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأهنا ديانة جديدة ومذهب جديد

أديبــة ورحالــة ومسترشــقة, جــاءت إىل الشــام  ):م١٩١٧ـ  ١٨٣٧(آن بلنــت  ـ٩
إىل شامل اجلزيرة العربية, ويف ذهنهـا أهـداف متعـددة, كـان والعراق, ومن ثم 
ع تقريــر هنــائي عــن إمكانيــة مــد خــط ســكة حديــد مــن البحــر مــن بينهــا وضــ

املتوسط إىل اخلليج العريب, وزوجها ولفـرد بلنـت جـاء إىل املنطقـة, ويف ذهنـه 

 ـــــــــــــــــ

, ترمجـة عبـد )١٧٦ص(مظلوم ومفـرتى عليـه, مسـعود النـدوي حممد بن عبد الوهاب مصلح : ينظر )  ١(
 .هـ١٤٢٤, ١العلم البستوي, مراجعة حممد اهلاليل, دار الداعي, الرياض, ط

, دارة امللك عبد العزيـز, )١/٦٠٠(الرحالت إىل شبه اجلزيرة العربية, بحوث ندوة الرحالت : ينظر )  ٢(
 .الرياض



  
 
 

٧٢ אאא 

فصل الوطن العريب وعموم اجلزيـرة العربيـة الدولـة العثامنيـة وتشـكيل مملكـة 
ديـد ووصفت الدعوة بأهنا دين ج )١(عربية يرأسها األمري عبد القادر اجلزائري

 .كام سيأيت
فريدرش كرن, مسترشق أملـاين, تعلـم يف جامعـات  ):م١٩٢١ـ  ١٨٧٤(كرن  ـ١٠

متعددة, حيث حرض دروًسا يف علوم متنوعة, وسافر إىل القـاهرة حيـث أتقـن 
اللغة العربية واللهجة العامية املرصية, تويف وهو يف السابعة واألربعـني وكـان 

الشــيخ حممــد بــن عبــد وكــان يــرى أن دعــوة  .)٢(قــد أصــيب بمــرض عصــبي
 .الوهاب دعوة متشددة  متزمتة

أجنـتس جولـد تسـيهر, مسترشـق جمـري, ): م١٩٢١ـ  ١٨٥٠(جولـد تسـيهر  ـ١١
وأرسته أرسة هيودية ذات مكانة وقدر كبري, حاز عىل الدكتوراه وعني مدرًسـا 

ــنة  ــة بودابســت س ــدريس ١٨٧٢مســاعًدا يف جامع ــه مل يســتمر يف الت م, ولكن
ــام أرســلته ــة دراســية إىل اخلــارج,  طــويًال, وإن ــة يف بعث ــارف املجري وزارة املع

فاشــتغل طــوال ســنة يف فيينــا ويف ليــدن, وارحتــل مــن بعــد إىل الرشــق, فأقــام 
بالقاهرة مدة ثم سافر إىل سوريا وفلسطني, ويف أثناء إقامتـه بالقـاهرة اسـتطاع 
أن خيتلف إىل بعض الدروس يف األزهر, والتقى بمحمد عبـده وغـريه, وعـني 

م, وجمامع علمية, حرضـ مـؤمترات ١٨٩٣ًوا يف جممع العلوم املجري سنة عض
وهـو مـن  .)٣(استرشاقية, مكتبته تزيد عـىل أربعـني ألـف جملـد, وإنتاجـه غزيـر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٠٠(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٤٧٢ص(موسوعة املسترشقني : ينظر )  ٢(
ــذير محــدان : , وينظــر)١٩٧ص(موســوعة املسترشــقني : ينظــر )  ٣( مسترشــقون سياســيون جــامعيون, ن
 



 
 

 
٧٣ אאא

املنصفني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب, حيث رأى أهنا هتدف إىل إعادة 
 .اإلسالم الصحيح عىل منهج الكتاب والسنة

ــان   ـ١٢ ــتانة,  ):م١٩٣٢ـ  ١٨٥٢(مورت ــد يف اآلس ــان, ول ــريخ مورت ــان هن جوه
وطلب علوم االسترشـاق يف أملانيـا, ثـم تعـني يف مناصـب سياسـية, ارحتـل إىل 
جنوب اجلزيرة العربية وكتب عنها, كام كتب عن السـنة والشـيعة,وقد شـكك 
يف بعــض األحاديــث النبويــة الثابتــة, وطعــن يف دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد 

 .)١(الوهاب
ولـد يف اسـرتهوت, رحـل  إىل جـاوه وأقـام سـبع  ):م١٩٣٦ـ  ١٨٥٧(سنوك  ـ١٣

) م١٨٨٤(عرشــة ســنة يف خدمــة حكومتهــا, وزار مكــة متســمًيا بعبــد الغفــار 
واستقر هبا مخسة أشهر وغادرها قبل موسم احلج, ومـن آثـاره احلـج إىل مكـة, 
واملهدي, وأمثال أهل مكة املكرمة, والفقه اإلسـالمي, ومكـة وجغرافيتهـا يف 
القرن التاسع عرش, واجلزيرة العربية واهلند, وجمموعة دراسات عـن اإلسـالم 

, وقـد امتـدح دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد )٢(وتارخيه ورشيعته وبـالد العـرب
 .الوهاب وذكر حقيقتها

أرند جان فنسنك, مسترشق هولندي مـن أشـهر  ):م١٩٣٩ـ  ١٨٨٢(فنسنك  ـ١٤
عربيـة, وأصـبح أسـتاًذا يف جامعـة املسترشقني وأكثرهم إنتاًجـا, تعلـم اللغـة ال

ليدن, ختصص يف احلديث النبوي, وألف معجًام للحـديث النبـوي مـن أربعـة 

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٠٨, ١, مكتبة الصديق, الطائف, ط)١٦٤ص(

 ).٣٤٩ص( ٦١جملة البحوث العدد : ينظر )  ١(
 ).٢/٦٦٦(املسترشقون للعقيقي : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٤ אאא 

عرش كتاًبا من السنن والسري, ونقله إىل العربية حممـد فـؤاد عبـد البـاقي وسـامه 
, وقد أمىض مؤلفه يف تأليفه وترتيبه عرش سنني, كام أمىض »مفتاح كنوز السنة«

يف ترمجته وتصـحيح أخطائـه, كـام وضـع بمسـاعدة غـريه  مرتمجه أربع سنوات
مـن تسـعة مصـادر وهـي الكتـب » املعجم املفهرس أللفـاظ احلـديث النبـوي«

الستة وموطأ مالك ومسند أمحد ومسند الدارمي ويتـألف مـن سـبعة جملـدات 
ولـه ) م١٩٣٠(قـام بـرحالت إىل بـالد العـرب . ضخمة, وقد تويف قبل إمتامـه

, وهـو مـن أكثـر املسترشـقني كتابـة يف ^وعن الرسـول مؤلفات عن العقيدة 
 .)١(الدائرة, وقد طعن يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ولد يف لندن, وختـرج باللغـات الرشـقية مـن  ):م١٩٤٠ـ  ١٨٥٨(مارجليوث  ـ١٥
ــة  ــن أئم ــان م ــا بسالســة, وك ــب فيه ــة وكت ــن العربي ــة إكســفورد, وأتق جامع

ية امللكية اآلسيوية, وكـان آلرائـه قـدرها املسترشقني, ورأس حترير جملة اجلمع
وهو ممـن أنصـف دعـوة  )٢(لدى أدباء العرب املعارصين, وله آثار علمية كثرية

 .الشيخ حممد بن عبد الوهاب
دنكــان بــالك, مسترشــق أمريكــي, بريطــاين ): م١٩٤٣ـ  ١٨٦٣(ماكدونالــد   ـ١٦

سـس فيهـا وأ) م١٨٩٣(املولد والنشأة, قصد هارفارد لتعليم اللغات السامية 
مدرسة كنيدي للبعثات, كـام أرشف عـىل القسـم اإلسـالمي سـنوات طويلـة, 

, وكـان مـن )م١٩١١(وأنشأ بمعاونة صمويل زويمـر جملـة العـامل اإلسـالمي 
أعضــاء املجمــع العلمــي العــريب,ومن أوســع املسترشــقني اطالًعــا عــىل الــدين 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٧ص( ٦١جملة البحوث, العدد : , وينظر)١/٢٨٩(ألعالم ا: ينظر )  ١(
 ).٢/٥١٨(املسترشقون : ينظر )  ٢(



 
 

 
٧٥ אאא

مل يكـن عميًقـا,  اإلسالمي, تعلم العربية والعربية والرسيانية, إنتاجـه العلمـي
كتب عن التصـوف واألدب واللهجـات العربيـة, حـرر يف الطبعـة األوىل مـن 

مــادة يف العقيــدة والفقــه, وكــان يف غايــة مــا يكــون مــن التحامــل  ٤٦الــدائرة 
 .)١(ووصف أتباع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بالتطرف

ــك  ـ١٧ ــاس باتري ــزي  ):م١٩٥٠ـ  ١٨٩٢(توم ــك, إنجلي ــيدين باتري ــاس س توم
, )أرنولـد ويلسـون(سيايس, عمل بجيش العراق واملكتـب السـيايس برئاسـة 

وعمل مستشاًرا للحكومة العربية بالعراق, ومستشـاًرا مالًيـا يف مسـقط, وهـو 
ووصـف دعـوة الشـيخ بأهنـا  )٢()١٩٣١ـ  ١٩٣٠(أول من قطـع الربـع اخلـايل 
 .تدعو لإلسالم الصحيح

ق أمريكـي, كـان رئـيس صمويل زويمر, مسترشـ): م١٩٥٢ـ  ١٨٦٧(زويمر  ـ١٨
املبرشــين يف الرشــق األوســط, ولــه العديــد مــن املؤلفــات يف العالقــات بــني 
ــا  ــليله ـ قيمته ــبه وتض ــبب تعص ــدها ـ بس ــه أفق ــيحية, ولكن ــالم واملس اإلس

 .وهو ممن طعن يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب .)٣(العلمية
رشـق وكاتـب إليكيس فاسيلييف, مـؤرخ ومست ):م١٩٥٣ـ  ١٨٦٧(فاسيلييف   ـ١٩

مهتم بقضايا الرشقني األوسط واألدنى, طاف العديد من بلدان آسـيا وأفريقيـا, 
وأمىض زهاء عرش سنوات يف بلدان الرشقني األوسط واألدنـى, لـه العديـد مـن 

, »الوهابية والدولة السـعودية األوىل يف اجلزيـرة العربيـة«الكتب واملقاالت منها 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣٧ص( ٦١جملة البحوث العدد : , وينظر)٥٣٨ص(موسوعة املسترشقني : ينظر )  ١(
 ).٥٨ص(مسترشقون ساسيون, جامعيون : ينظر )  ٢(
 ).٣/١٠٠٥(املسترشقون : ينظر )  ٣(



  
 
 

٧٦ אאא 

, ويظهـر يل أن موقفـه مـن دعـوة اإلمـام )١(»دةرحلة إىل اجلزيرة العربية السـعي«و
حممد بن عبد الوهاب موقف حمايد فهو ينقل نقًال تارخيًيـا وربـام يـذكر كالًمـا ثـم 

 .يناقضه يف موضع آخر, فموقفه ليس بواضح
ولد يف رستوك, له شـهرة يف فقـه العربيـة  ):م١٩٥٦ـ  ١٨٦٨(كارل بروكلامن  ـ٢٠

ة سـليمة, واشـتهر بغـزارة إنتاجـه الـذي وقراءاهتا قراءة فصيحة وكتابتهـا كتابـ
اتصف باملوضوعية والعمق والشمول واجلدة, مما جعله مرجًعا للمصـنفني يف 

, وقد أنصف دعوة الشيخ حممد بـن عبـد )٢(التاريخ اإلسالمي واألدب العريب
 .الوهاب

هنــري جــون فلبــي, إنجليــزي, وعمــل أســتاًذا يف ): م١٩٦٠ـ  ١٨٨٥(فلبــي   ـ٢١
ببـريوت, وأشـهر إسـالمه بالسـعودية, وقـد كـان مـن ذوي  اجلامعة األمريكية

املهام اخلاصة يف الوطن العريب خاصة بعـد إعـالن احلـرب العامليـة األوىل عـام 
م, هبـدف عقـد مباحثـات مـع ١٩١٧م, وجاء إىل اجلزيرة العربيـة عـام ١٩١٤

امللك عبد العزيز ضمن وفد يضم عـدة خـرباء, فـاختلف مـع الوفـد, واسـتقر 
وصـف  .)٣(ململكة العربية السعودية ليقوم بالرتحال واالستكشـافبعدها يف ا

 .الدعوة بأهنا دين جديد
مسترشق أملاين متخصـص يف الفقـه اإلسـالمي,  ):م١٩٦٩ـ  ١٩٠٢(شاخت   ـ٢٢

 ـــــــــــــــــ
, ٢, رشكة املطبوعـات, بـريوت, ط)ظهر الغالف(عربية السعودية, إليكيس فاسيلييف تاريخ ال: ينظر )  ١(

 .م٢٠٠٠
 ).٢/٧٧٧(املسترشقون : ينظر )  ٢(
ــة : , وينظــر)٦٢ص(املسترشــقون, سياســيون, جــامعيون : ينظــر )  ٣( ــرة العربي ــرحالت إىل شــبه اجلزي ال

)١/٦٠١.( 



 
 

 
٧٧ אאא

درس اللغات الرشقية, أنتدب للتدريس يف اجلامعة املرصية لتدريس فقه اللغة 
بكلية اآلداب, وملا قامـت احلـرب العربية واللغة الرسيانية بقسم اللغة العربية 

العاملية الثانية انتقل من مرص إىل لندن, حيث أخذ يعمل يف اإلذاعة الربيطانيـة 
B.B.C اشتهر بدراسة الترشيع . حلساب بريطانيا وحلفائها, ضد وطنه أملانيا

ــا يف الرشــيعة  ــة أغلبه ــدة يف املجــاالت العلمي ــه دراســات عدي اإلســالمي ول
صه يف الفقه جعله يصف الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب , وختص)١(اإلسالمية

 .بأنه ليس مقلًدا
مسترشق فرنيس,ختصص يف ابن تيميـة  ):م١٩٨٣ـ  ١٩٠٥(وست هنري الو  ـ٢٣

واحلنابلة بوجه عام,وعني يف  املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة, وهنـاك 
برجـال أمىض مخس سنوات متوالية حيث توفر عىل دراسة ابن تيمية, واتصـل 

, وعني مديًرا للمعهد »املنار«رشيد رضا ومجاعة جملة : احلركة السلفية يف مرص
الفرنيســ يف دمشــق وعــني أســتاًذا يف كــريس اللغــة واحلضــارة العربيــة يف كليــة 
اآلداب بجامعة ليون, وملا كانـت الوهابيـة, التـي أخـذت بمـذهب ابـن تيميـة 

ولة السـعودية فقـد توثقـت وتلميذه ابن القيم قد صارت املذهب الرسمي للد
الصــلة بينــه وبــني اململكــة العربيــة الســعودية وتــوىل الووســت رئاســة مجعيــة 

وهو من املنصفني لدعوة الشيخ حممد بن عبـد  .)٢(الصداقة الفرنسية السعودية
 .الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦٦ص(موسوعة املسترشقني : ينظر )  ١(
 ).٥١٠ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٨ אאא 

, مسترشق فرنيس معارص, ولد يف اجلزائر,  ):م١٩٩٢ـ  ١٩١٤(بالَّ   ـ٢٤ شارل بالَّ
د عدة مناصب علمية يف مـراكش, ومـديًرا لـدائرة املعـارف وتعلم العربية, تقل

اإلســالمية يف طبعتهــا الفرنســية, ثــم مــديًرا لقســم الدراســات اإلســالمية يف 
 )١(جامعة باريس, له آثار عديدة تقارب األربع مئة يف دوائـر املعـارف املختلفـة

 .وقد طعن يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
م حـاكًام ١٧٨٤رائجس, وصل إىل البرصـة سـنة هارفورد جونس ب :برائجس  ـ٢٥

عليها من قبل بريطانيا ثم عني حاكًام عىل بغداد, ويف كال املوضعني كان وكيًال 
سياسًيا, وكانت عالقاته حسنة مع سعود بن عبد العزيز وقد وصل إىل الـبالد 
العربية يف حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأدرك الفتوحات اهلامـة لسـعود 

وكـان الواجـب أن تكـون » موجز للوهابيني تاريخ«بد العزيز, وله كتاب بن ع
لكتابه أمهية عظيمة وقيمة تارخيية, ولكنه مع األسف عار متاًما عن دقة النظـر, 
ويف كثري من األحيـان ينقـل عـن بركهـارت حرفًيـا مـع أنـه ورد احلجـاز بعـده 

خ حممـد بـن عبـد , وعموًما يعترب هـو مـن املنصـفني لـدعوة الشـي)٢(ومات قبله
 .الوهاب

األدب العريب احلديث, وتاريخ اإلسـالم يف : مسترشق أملاين من آثاره :بريوكامن ـ٢٦
نرشــة معهــد اليــوم, كــام كتــب عــن التعلــيم يف الــبالد اإلســالمية, وعــن الدولــة 
العثامنية, حرر يف الطبعة الثانية من الدائرة, تسع مواد متنوعة, زعم تأثر اإلسالم 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٧ص(موسوعة املسترشقني : ينظر )  ١(
 ).١٧٥ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٢(
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واهتـم دعـوة . )١(تب عـن الرشـك كتابـة مشوشـة مليئـة باألخطـاءبالنرصانية, وك
 .الشيخ حممد بن عبد الوهاب بالتكفري للمجتمع

مجس روبصون, مسترشق إنجليـزي, ختـرج مـن  .....):م ـ ١٨٩٠(روبصون  ـ٢٧
قســـم اللغـــات الرشـــعية مـــن جامعـــة جالســـجو, فحصـــل عـــىل املاجســـتري 

لعربية يف جالسجو, ثم تنقـل والدكتوراه يف األدب, عني مساعد أستاذ اللغة ا
مـن ) م١٩٤٩(فزار العراق واهلند واليمن, وعني أستاًذا للعربيـة يف مانشسـرت 

اهتــم  .)٢(وغــري ذلــك كثــري» حممــد يف اإلســالم«, »عيــون شــبه اجلزيــرة«: آثــاره
 .الدعوة بالتطرف والتزمت

 بيرت برينت, أحد رجال الغرب املهتمـني بالقضـايا العربيـة ويظهـر يف :برينت  ـ٢٨
ــا عــىل  كتاباتــه أن نزعــة التعــايل الغــريب واحلقــد األممــي والــديني تطغــى أحياًن

 ., وهو ممن طعن يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب)٣(أحكامه وآرائه
, وكـذلك تـاله )١٨٨٥لنـدن (من آثاره معجم اإلسالم باإلنجليزية  :هيوجز  ـ٢٩

لكة عن اإلسـالم اهلدية الرشقية الدينية من مطبوعات مسلمي اإلنجليز مع فذ
ووصــف دعــوة الشــيخ حممــد بأهنــا  .)٤( )م١٨٩٥مرصــ (يف إنجلــرتا, معــرب 

 .تعمل بالكتاب والسنة
بليل ويندر, خترج من جامعة برنستون وسمي أسـتاذ األدب العـريب  :ويندر  ـ٣٠

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٢ص( ٦١جملة البحوث العدد : ينظر )  ١(
 ).٣٤٨ص(املرجع السابق : ينظر )  ٢(
, دار قتيبــة, )٥ص( خالــد عيســى وأمحــد غســان: بــالد العــرب القاصــية, بيــرت برينــت, ترمجــة: ينظــر )  ٣(

 .هـ١٤١١بريوت, 
 ).٢/٨٣٨(املسترشقون : ينظر )  ٤(



  
 
 

٨٠ אאא 

فيها, وقد تزوج من حفيدة فيليب حتي, ومن آثاره تاريخ احلجـاز يف القـرن 
 .ن أنصف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب, وهو أيًضا مم)١(التاسع عرش

 ٱٱٱ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٠٢٥(املرجع نفسه : ينظر )  ١(
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ونظًرا النتشار اجلهل وقلة املصادر املدونة, وضعف اإلمكانات يف اجلزيرة العربية, 
فقد كان جهدهم يقوم عىل الرحالت التي يقوم هبا الرحالة إىل جزيرة العرب وكانت 

 .هلا دوافع خمتلفة هذه الرحالت
فالرحالة الذين دخلوا بالد العرب جهاًرا «: يقول كوبر مبينًا بعض هذه الدوافع

أما الذين دخلوها ًرسا . كعسكريني تابعني لدولة من الدول يدخلون يف فئة اجلنود
كجواسيس حلكومة من احلكومات ذوات النوايا السياسية يف بالد العرب فهم ضمن 

رحالة كانت هلم دوافع رومانسية جعلتهم يقدمون عىل السفر إىل  فئة اجلواسيس وثمة
يني كانت هلم خلفيات مريبة قبل سبالد العرب, ولكني أعتقد أن هؤالء الرحالة الرومان

وهناك من األدلة يف واقع األمر ما يشري إىل أن بعض هؤالء . قيامهم برحالهتم تلك
ن وراء هذه الرحالت سوى الرتويج املريبني مل يكن هلم من هدف يسعون لتحقيقه م

 .)١(»ملبدأ سيايس معني
ويقول الدكتور عبد اهللا العثيمني عند حديثه عن رحالت األوروبيني يف مقدمته لكتاب 

وكانت دوافع من قام بتلك الرحالت خمتلفة, فمن الرحالة من «: مواد لتاريخ الوهابيني
كانت أهدافها علمية أم استعامرية قام برحلته برتتيب من جهة أوروبية مسؤولة, سواء 

أم مزًجيا من هذه وتلك, ومن الرحالة من قام برحلته بدافع ذايت أملته عليه الرغبة امللحة 

 ـــــــــــــــــ

عبـد اهللا نـارص . احلركة الوهابية يف عيون الرحالـة األجانـب, يل ديفيـد كـوبر, جـورج رينتـز, ترمجـة د )  ١(
 .هـ١٤١٧, ١, مؤسسة املمتاز للطباعة, الرياض, ط)٧٢ص(الوليعي 



  
 
 

٨٢ אאא 

 .)١(»االكتشاف والطموح إىل الشهرة لديه يف
زيرة, غري أن هذا زادت الرغبة يف عبور أسوار اجل«: سمري عطا اهللا/ وقال األستاذ

كان هناك أصحاب النوايا الرديئة, قبل . غائب والنواياا بتنوع الرالعبور كان متنوًعا أيًض 
يئة ثم وقعوا حتت نداء الرحلة إىل شبه اجلزيرة وبعدها, وكان هناك الذين ذهبوا بنوايا س

من األساس  وكان  هناك الذين ذهبوا. سلموا واستعربوا وأقاموا حتى املوتاإلسالم فأ
الغرب الكبار يكتبونه عن انبهار بالرسالة وهم مأخوذون سلًفا بام راح مفكرو 

موطنها, كام كانت هناك فئة ذهبت إىل الصحراء, أو إىل بالد العرب بحًثا عن أنواع و
 .)٢(»جديدة من الزهور أو العوسج أو اللبان

كان عليهم أوالً أن ينترصوا عىل «: ش يف حديثه عن الرحالةينويقول ريتشارد ثر
سني أو نخبة حقيقية, أما الباقون فكانوا إمربياليني أو مدنّ  أنفسهم, فالقلة منهم كانت

 .)٣(»مغامرين أو وصوليني أو جواسيس أو بحاثة عاديني
 .الدوافع ختتلف من رحالة إىل آخر إذن فمن خالل ما سبق يتبني أن 

يكون الدافع املغامرة والتسلية ولكن املعلومات التي جتمع يستفاد منها  وأحياًنا
, يف مقدمته كتب لورنس, بعد أربعني عاًماياسًيا بعد حني ويف هذا الصدد عسكرًيا وس

مل نزل نتمتع هبا, كمغامرة «, أن رحلة دويت »رحلة يف اجلزيرة العربية«لكتاب دويت 
إىل انتصاراتنا  لوينبوًعا عسكرًيا, ساعدنا يف الوصوالتسلية, وأصبحت اليوم,  ةللقراء

 .)٤(»يف الرشق
 ـــــــــــــــــ

, جامعـة )٣ص(عبـد اهللا الصـالح العثيمـني . مواد لتاريخ الوهابيني, جوهـان بوركهـاردت, ترمجـة د )  ١(
 س.هـ١٤١٢, ٢امللك سعود, ط

 ).١٥ص(قافلة احلرب الرحالة الغربيني إىل اجلزيرة واخلليج, سمري عطا اهللا  )  ٢(
 ).٤٧ص(املرجع نفسه  )  ٣(
 .م١٩٩٦, ١, دار الساقي, بريوت, ط)٦٥ص(احليدري  صورة الرشق يف عيون الغرب, إبراهيم )  ٤(



 
 

 
٨٣ אאא

ونظرة سيادة الغرب عىل الرشق ال تزال  هم فإن النزعة العرقيةومع تفاوت دوافع
وعىل الرغم من تباين شخصيات هؤالء «: مؤكًدا هذه احلقيقة» كوبر«يف خميلتهم, يقول 

لقد كانوا مجيًعا يشعرون يف أعامقهم . االرحالة إال أن ثمة روابط جتمع بينهم مجيعً 
تكشافاهتم سعًيا وراء معرفة أو شهرة بل فلم تكن اس. باالنتامء إىل جنس جيب أن يسود

مغامرات استكشافية من أجل اإلمرباطورية وأهنم مجيًعا اعتربوا االستعامر جمرد سيادة 
 .)١(»متهم عىل سواها من األممأل

ويف احلقيقة أن الكثري مما قام به الرحالة واملسترشقون ال ينفصل عن األهداف 
 .)٢(السياسية واالقتصادية واالستعامرية

كيف استطاع هؤالء الرحالة املغامرة : وبعد أن عرضنا دوافعهم يبقى السؤال
 !والدخول إىل الديار املقدسة?

ولذا جلأ بعض املسترشقني إىل «: وإجابة عىل هذا السؤال يقول الدكتور عيل النملة
تغيري أسامئهم بأسامء إسالمية عربية, وادعى بعضهم اإلسالم ودخل اجلزيرة العربية 

اًجا, ثم انطلق إىل رشقها وجنوهبا, ووسطها أحياًنا, لينال القبول من الوالة واألمراء ح
جاء ليفسد,  الذين مل يكونوا يرحبون باألجنبي يف أرض القداسات, وخيشون أنه إنام

إخفاء اهلوية مع بعضهم, فكان مصريهم القتل عىل أيٍد التنّكر و ومع هذا فلم جيدِ 
 .)٣(»عهم بإيعاز من الوايلجمهولة, لعلها كانت تتب

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

 ., بترصف يسري)١٢٠ص(احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب  )  ١(
 ).٨٩ص(صورة الرشق يف عيون الغرب : ينظر )  ٢(
 ).١٥٢ص(عيل إبراهيم النملة . االسترشاق والدراسات اإلسالمية, د )  ٣(
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مية ـ برصف النظر عن لومع توايل الرحالت أصبح املسترشقون جيدون مادة  ع

مدى صحتها ـ عن الدعوة فبدأت رحلة التأليف والدراسات التي كانت أكثر مصادرها 
 :عىل النحو التايل

F١EאאW
ـ روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وغزوات ذوي اإلسالم حلسني بن غنام ١

 :اإلحسائي
احلوادث  كثًريا منوهو أوثق كتاب يف سرية الشيخ ألن املصنف هو تلميذه وقد شهد 

 وهو كتاب كبري يشتمل عىل فصول متهيدية وحياة الشيخ حممد بن عبد. )١(وعارصها
الوهاب والغزوات ورسائل الشيخ, وقد ذكر بعض املسترشقني هذا املرجع ضمن قائمة 
مراجعهم, وهؤالء املسترشقون الذين اعتمدوا عىل هذا املرجع أقل خطًأ من غريهم ومن 
هؤالء املسترشقني فيلبي وذكر أن هذا الكتاب هو مرجعه األسايس, أما مارجليوث فلم 

 .)٢( فقرة واحدة تتعلق ببعض املامرسات الرشكيةيعتمد عىل هذا الكتاب إال يف

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٧ص(صلح مظلوم ومفرتى عليه, مسعود الندوي حممد بن عبد الوهاب, م: ينظر )  ١(
, )٢٢ص(نارص بن إبـراهيم التـويم . دالشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االسترشاقية, : ينظر )  ٢(

, ١مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد, الريـاض, ط
 .هـ١٤٢٣
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 :ـ عنوان املجد يف تاريخ نجد لعثامن بن برش النجدي٢
وحتدث فيه  )١(وقد أدرك املصنف عرص سعود بن عبد العزيز وعرص أوالد الشيخ

عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب, وأيًضا قد اعتمد بعض املسترشقني عىل هذا الكتاب, 
عد من الكتب املوثوقة يف تاريخ الشيخ ودعوته, ولكن قلة من وكتاب ابن برش ي

 .)٢(املسترشقني اعتمدوا عليه
 : ـ تاريخ نجد ملحمود شكري األلويس٣

وهو تاريخ موجز لنجد, وتطرق فيه لدعوة الشيخ وتاريخ آل سعود واملعلومات يف 
ومنهم ذا الكتاب ذكره بعض املسترشقني يف قائمة مراجعهم وه )٣(الغالب صحيحة

 .)٤(الوست
 :ـ أثر الدعوة الوهابية يف جزيرة العرب ملحمد حامد الفقي٤

وهي رسالة موجزة ونوقشت فيها دعوة الشيخ بأسلوب مؤيد, واملؤلف له روابط 
   ـ لألسف ه ـوطيدة مع علامء نجد ولذلك فاملعلومات كلها موثوقة ورسمية تقريًبا, ولكن

 .)٥(ال يشري إىل املراجع أبًدا
 .)٦(ذكر هذا الكتاب بعض املسترشقني يف قائمة مراجعهم ومنهم الوست وقد

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٨ص(حممد بن عبد الوهاب, مصلح مظلوم, للندوي : ينظر   )١(
 ).٢٤ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٢(
 ).١٧٠ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).٢٤ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٤(
 ).١٧٠ص(حممد بن عبد الوهاب, مصلح مظلوم : ينظر )  ٥(
 ).٢٥ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٦(
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 :ـ كتاب ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب٥
هذا الكتاب وقع اخلالف يف مؤلفه فبعضهم ينسبه ملؤلف جمهول واحلقيقة أن مؤلفه 

 .)١(هو حسن بن مجال الريكي
ني وهو ميلء بالكذب والتجني ولألسف هذا الكتاب اعتمد عليه كثري من املسترشق

عىل الشيخ ودعوته, وقد اعتمد مؤلفه يف تسجيله للوقائع واملعلومات التارخيية عىل 
 .)٢(األخبار والسامع

F٢EאאW
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اعتمد املسترشقون عىل عدد من كتب الرحالة الغربيني يف كتاباهتم عن الشيخ حممد 
 :دعوته ومن أبرز مؤلفات هؤالء الرحالة ما ييلبن عبد الوهاب وا

وتعد كتابته  :بوريـ رحالت إىل اجلزيرة العربية والبالد الرشقية ملؤلفه كارستن ن١
موجزة عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب, ولكنها تعد من أقدم الكتابات يف هذا 

 .)٣(ودعوته املوضوع, واستقى معلوماته بالسامع, مما جعله يقع يف أخطاء عن الشيخ
ويعد هذا  :ـ مذكرات عن البدو والوهابيني, من تأليف جوهان بوركهاردت٢

الكتاب من املراجع املهمة لعدد كبري من املسترشقني الذين تناولوا دعوة الشيخ حممد بن 
قام » مواد لتاريخ الوهابيني«: عبد الوهاب, وقد ترجم جزء من هذا الكتاب حتت عنوان

الذين  ويعد بوركهاردت من أدق الرحالة. د اهللا الصالح العثيمنيبرتمجته الدكتور عب

 ـــــــــــــــــ

عبـد اهللا العثيمـني . د: ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب, حسن مجـال الريكـي, حتقيـق: ينظر )  ١(
 .هـ١٤٢٦, دارة امللك عبد العزيز, )٣٢ص(

 ).٢٧ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٢(
 ).٣٠ص(ملرجع نفسه ا: ينظر )  ٣(



 
 

 
٨٧ אאא

 .زاروا اجلزيرة العربية وأصحهم تدوينًا
عن الفرق بني مبادئ دعوة  ولقد كتب عن الشيخ ودعوته يف مقدمة كتابه وحتدث

الشيخ وما عليه األتراك الذين مل يقبلوا الدعوة, وقد وقع يف بعض األخطاء واعتمد عىل 
, ولكن من املهم اإلشارة إىل أن بوركهاردت )١(ل من املصادر ومنها كتاب نيبورعدد قلي

كان حمايًدا بدرجة كبرية عن أنصار الدعوة, وفيام أورده «كام يقول الدكتور العثيمني 
 .)٢(»عنهم الكثري من املعلومات املفيدة للمهتمني بتارخيهم

ان لكتابه أمهية عظيمة ك :سـ تاريخ موجز للوهابيني هلاردفود جونس برائج٣
وقيمة تارخيية ألنه وصل إىل البالد العربية يف حياة الشيخ, ولكن من دواعي األسف أنه 
عار متاًما عن دقة النظر, ويف كثري من األحيان ينقل عن بوركهاردت حرفًيا مع أنه ورد 

 .كام مر آنًفا )٣(احلجاز بعده ومات قبله
وقد عده ديفيد كوبر  :العربية ورشقها لبلجريفـ رواية رحلة سنة يف وسط اجلزيرة ٤

, انتقده بعض الكتاب الغربيني يف معلوماته ألهنم وجدوا يف ثناياها بعًدا )٤(من العمالء
عن احلقيقة, ويذكر بعض املؤرخني أن مذكراته ضاعت فاضطر إىل أن يكتب من ذاكرته 

 .)٥(مما جعله يقع يف عدد كبري من األخطاء
وهو يف احلقيقة مرتجم عن : بريس بيدجر. ج: دة يف عامن, تأليفـ األئمة والسا٥

بن رزيق, وملا كانت املدن الساحلية يف اخلليج واجلزيرة العربية ترتبط  ليلكتاب عريب لس

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠ص(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٨ص(مواد لتاريخ الوهابيني  )  ٢(
 ).١٧٥ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).٧٦ص(احلركة الوهابية : ينظر )  ٤(
 ).٣٤ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٥(



  
 
 

٨٨ אאא 

بروابط متينة مع دعوة آل سعود فلذلك تعرض لتارخيهم وقد علق بيجر وكانت 
حيان يعتمد عىل بلجريف فيام يتعلق تعليقاته يف الغالب علمية وطيبة ولكنه يف أكثر األ

 .)١(بنجد
كانت رحلته مهمة فيام يتعلق : ـ رحالت يف صحراء اجلزيرة العربية, لداويت٦

وقد اختص باجلانب . )٢(باألحوال االجتامعية للبدو والبحوث اجلغرافية واللغوية
 .)٣(التطبيقي من الدعوة الوهابية

إن ملحق املجلد الثاين من هذا الكتاب  :ـ رحلة إىل نجد, تأليف الليدي آن بلنت٧
مسح تارخيي لظهور وأفول الوهابية يف اجلزيرة «اشتمل عىل حديث مهم حتت عنوان 

ها زوجها ويلفرد بلنت وقد اعرتف أنه كتب هذه املقالة معتمًدا عىل املادة » العربية أعدَّ
خطاء, ومنها العلمية التي أعدها الكولونيل روس, وقد وقع ويلفرد يف عدد من األ

وصف دعوة الشيخ بأهنا دين جديد كام حتدثت زوجته عن دعوة الشيخ وقيام الدولة 
 .)٤(أثناء حديثها عن حكم ابن رشيديف السعودية حديًثا خمتًرصا 

مر مع تعصبه الشديد أن يفهم يوقد حاول زو :ـ العربية ـ مهد اإلسالم ـ لزويمر٨
راًضا صحيًحا قبل هذه الدعوة; إال أن دعوة الشيخ, واستعرض أحوال العرب استع

لقد كانت هذه احلركة جتديًدا لإلسالم ولكنها «: تعصبه قد غلب عىل استنتاجاته, فيقول
 .)٥(»قد انتهت باخليبة وظهر أهنا كانت متثيلية سياسية فقط

وقد وقع يف كثري من األخطاء العتامده عىل املصادر املعادية للشيخ ودعوته, وقد 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٧ص(ح مظلوم حممد بن عبد الوهاب مصل: ينظر )  ١(
 ).١٧٧ص(املرجع نفسه  )  ٢(
 ).٨٤ص(احلركة الوهابية : ينظر )  ٣(
 ).٣١ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٤(
 ).١٧٩ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٥(



 
 

 
٨٩ אאא

 .)١(هناية كتابهذكرها يف 
يعد من أعظم الرحالة الذين زاروا : ـ اجلزيرة العربية هلاري سانت جون فلبي٩

اجلزيرة العربية وكتبوا عنها وقد غطى كل ركن منها وتعد كتاباته كثرية جًدا وشاملة 
» اجلزيرة العربية«كتبه كتاب  ط, ولعل من أهمودقيقة, وقد صاغ مؤلفاته بأسلوب بسي

أهم الكتابات الغربية عن تاريخ نجد, وقد اعتمد يف تأليفه عن تاريخ نجد الذي يعد من 
عىل املصادر األصلية باللغة العربية, مما جعل لكتابه مكانة عالية مرموقة لدى الباحثني 

 .)٢(املوضوعيني
استعرض املؤلف يف هذا الكتاب  ):هوغارث: تأليف(ـ جولة يف بالد العرب ١٠

ا جهود مجيع أولئك السياح األوربيني الذين جتولوا يف البالد استعراًضا مفصًال ودقيقً 
العربية خالل القرون الثالثة املاضية, وعلق أيًضا عىل مكتوبات أولئك الذين زاروا 
نجًدا واحلجاز أيام الشيخ أو أيام خلفائه, وكان نقله وتعليقاته خالية من األخطاء 

 .)٣(توجد الرحالت األصلية فلذلك يمكن االستفادة من هذا امللخص إذا مل
وهذا الكتاب ميلء بالسب  ):أندري رسفري: تأليف(ـ اإلسالم ونفسية املسلمني ١١

 .)٤(والشتم للشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه, وهو مرتجم من األصل الفرنيس
وهذا الكتاب ميلء باألكاذيب واألخطاء  ):شاولسون ك(ـ انتشار اإلسالم ١٢

 .)٥(د بن عبد الوهاب كان يسعى إلسالم عريبويرى أن الشيخ حمم

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ١(
 ).٣٢ص(املرجع  نفسه  )  ٢(
 ).١٧٩ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).١٨١ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٤(
 ).١٨٢ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٥(



  
 
 

٩٠ אאא 

ويف مقدمة هذا ): بييل ويندر. ر: تأليف(ـ العربية السعودية يف القرن التاسع عرش ١٣
الكتاب حتدث الكاتب عن الشيخ ودعوته, وتعد آراء هذا املؤلف يف عمومها جيدة, 

عربية مثل  العتامده عىل مصادر عربية صحيحة أو مصادر أجنبية اعتمدت عىل مصادر
 .)١(كتاب فيلبي

وهو كاتب عريب  :أمني رحياين: من تأليف» شعبه وأرضه.. ابن سعود اجلزيرة«ـ ١٤
نرصاين له مؤلفات بالعربية واإلنجليزية, وقد ذكر هذا الكتاب ضمن قائمة مراجع 

لقد حتدث رحياين يف أحد فصول كتابه عن الشيخ . بعض املسترشقني ومنهم مارجليوث
كتابته موضوعية ونقل عن  بد الوهاب وعن ا لوهابية بشكل عام, وتبدوحممد بن ع

كتب الشيخ, ولكنه وقع يف بعض األخطاء, مثل وصفه املذهب احلنبيل بأنه مذهب 
 .)٢(متشدد
Il@HòíŒîÜ¬⁄a@òÌÜÛbi@òîŠÛa@ÕöbqìÛaë@Ší‰bÔnÛaZ@

ع املهمة لعدد من واآلن تأيت اإلشارة إىل أشهر التقارير الرسمية التي تعد من املراج
 :املسترشقني الغربيني وقد طبعت يف كتب منشورة ومنها

تاريخ موجز عن «الذي حيمل عنوان  ـ تقرير السريهارفورد جونس برايد جس,١
دافع فيه عن دعوة الشيخ, ورد عىل بعض الكتاب الفرنسيني, واهتم باجلانب » الوهابية
 .)٣(التارخيي
وهو ضابط بريطاين ومبعوث احلكومة  لري,ـ تقرير الكاتب جورج فوسرت ساد٢

رحلة عرب اجلزيرة «الربيطانية يف اهلند, وقد أعد مذكرات طبعت يف كتاب حتت عنوان 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٣ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ١(
 ).٣٣ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٣٨ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٣(



 
 

 
٩١ אאא

عىل إبراهيم وكان هدفه من رحالته أن هينئ الباشا » م١٨١٩العربية خالل عام 
عض , ويعد سادلري يف نظر بعند سقوط الدرعية النجاحات التي حققها ضد الوهابيني

أول من اخرتق اجلزيرة العربية من بحرها إىل بحرها, وأول من وصف   املسترشقني 
وسطها من خالل رؤية عينية, لكن كتابه ال يشتمل عىل معلومات  مفصلة عن الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب أو عن دعوته, وإنام توجد معلومات تارخيية مثل حصار الدرعية 

 .)١(حممد بن عبد الوهابوبعض اإلشارات إىل أتباع الشيخ 
رحلة إىل «الذي طبع يف كتاب حتت عنوان  :ـ تقرير الكولونيل لويس بييل٣

وقد حتدث الكاتب عن رحلته مبينًا أنه ال يقصد من زيارة عاصمة الوهابيني » الرياض
إبعاد مشاعر العداء, ولقد حتدث الكاتب يف  ة تقرير مفصل, وإنام هدفه األساسكتاب

إجياز عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته, ويف هذا احلديث كثري من مقدمة كتابه ب
 .)٢(األخطاء واملعلومات غري الدقيقة

, ألفه »دليل اخلليج«الذي طبع يف كتاب حتت عنوان  لوريمر,. ج. ـ تقرير ج٤
لالستعامل الرسمي من قبل السلطات الربيطانية يف اخلليج, حتدث عن الشيخ ودعوته 

 .)٣(ا, فيه عدد من األخطاءحديًثا خمتًرص 
مذكرة تارخيية عن العالقة بني أمراء «وحيمل عنوان : ليث ويت. ج. ـ تقرير ج٥

» م١٩٣٤ـ  ١٨٠٠الوهابيني وابن سعود مع رشقي اجلزيرة واحلكومة الربيطانية من عام 
ـ  ١٨٥٣الوثائق األصلية من عام «: حدود اجلزيرة«وهذا التقرير طبع يف كتاب 

وقد حتدث فيه عن ظهور الوهابية حديًثا موجًزا, وذكر أنه ال داعي للحديث , »م١٩٥٧
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٨ص(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٣٩ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٤٠ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٣(



  
 
 

٩٢ אאא 

عن هذا األمر بالتفصيل, وقد وقع يف بعض األخطاء مع قرص حديثه عن الشيخ 
 .)١(ودعوته
Iu@HòíŒîÜ¬⁄a@îßaìÔÛaë@pbÇìì½a@@Z٢(ومن أشهرها(: 
 .األخطاء من ـ دائرة املعارف األوىل, وفيها مجلة١
 .ة املعارف اإلسالمية, وفيها كذلك بعض األخطاء لكنها أقل من سابقتهاـ دائر٢
كتبها القس جرفس ويلر » نوالوهابي«ـ املوسوعة الربيطانية, فيها مقالة بعنوان ٣

 .وتكثر فيها األخطاء عن الشيخ ودعوته
ـ املوسوعة اإلسالمية املوجزة, فيها كذلك مجلة من األخطاء لكنها أقل من أخطاء ٤

 .وسوعات السابقةامل
ـ ومن القواميس قاموس اإلسالم الذي أعده توماس باتريك, كتب مقالة مطولة ٥

 .عن الشيخ ودعوته وقد وقع يف عدد من األخطاء العتامده عىل مراجع غربية
I…@HòîàÜÈÛa@ÝöbŠÛaZ@

هناك العديد من الرسائل العلمية التي كتبت من غربيني وبلغتهم, وأصبحت 
 :لمسترشقني ومن هذه الرسائلمرجًعا مهًام ل

جلورج » حممد بن عبد الوهاب وبداية إمرباطورية املوحدين يف اجلزيرة العربية«ـ ١
, وتعد هذه الدراسة حمصلة اهتاممه ١٩٤٨عام  رنتز من جامعة كاليفورنيا بريكيل

وقد قام برتمجة مقدمتها وقوائم مراجعها والتعليق عىل مصادرها األستاذ . بالرشق
احلركة الوهابية يف عيون «ور عبد اهللا الوليعي وضمنها القسم الثاين من كتاب الدكت

ويعترب الوليعي املصنف أول شخص حيصل عىل رسالة دكتوراه عن » الرحالة األجانب
 ـــــــــــــــــ

 ).٤١ص(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٤٢ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(



 
 

 
٩٣ אאא

وقد اعتمد يف رسالته عىل املصادر األصلية . )١(بن عبد الوهابادعوة الشيخ حممد 
م وابن برش, كام اعتمد عىل عدد من الرحالة باللغة العربية وبالذات كتاب ابن غنا

 .)٢(الغربيني األقل خطأ مثل بوركهاردت وفيلبي وغريمها
كتابات الرحالة األجانب كمرجع لدراسة احلركة الوهابية يف القرن التاسع عرش (ـ ٢

, م١٩٨٤بجامعة أريزونا عام  وهذا بحث مكمل ملتطلبات درجة املاجستري) امليالدي
تاذ الدكتور عبد اهللا بن نارص الوليعي هذه الرسالة إىل اللغة العربية وقد ترجم األس

احلركة «وطبعها حتت العنوان السابق, ولكن الكتاب أعيد طبعه حتت عنوان آخر وهو 
 .)٣(بقلم يل ديفيد كوبر وجورج رينتز» الوهابية يف عيون الرحالة األجانب

عنوان اجلديد أقرص مع الداللة عىل ويشري الوليعي إىل أن سبب تغيري العنوان, أن ال
ملضمون نفسه, وألنه أضاف مادة هلا عالقة باملوضوع هي مصادر رسالة الدكتوراه التي ا

وقد  )٤(أعدها جورج رينتز عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وإمرباطورية املوحدين
 )٥(اتصف بفهمها فهًام صحيحً نظر بعض الرحالة إىل الدعوة ال ي توصل الباحث إىل أن

وقد حتدث الباحث كوبر عن الشيخ ودعوته يف فصلني موجزين من الرسالة وبحثه يف 
اجلملة جيد ومفيد, لكنه وقع يف عدد من األخطاء العتامده عىل كتابات الرحالة 

 .)٦(واملوسوعات االسترشاقية

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٥, ٢٦ص(احلركة الوهابية : ينظر )  ١(
 ).١٤١ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٥٠ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر)  ٣(
 ).٢٥ص(احلركة الوهابية : ينظر)  ٤(
 ).١١٩ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٥(
 ).٥١ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٦(



  
 
 

٩٤ אאא 

بقلم جون حبيب, » ظهورها وتطورها, وضعفها: حركة اإلخوان يف نجد«ـ ٣
, حتدث الباحث يف الفصل األول م١٩٧٠عام  رسالة دكتوراه جامعة ميتشجن,

باختصار شديد عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ووصفها بأهنا تطالب بالرجوع 
إىل األخذ باإلسالم واالعتامد عىل القرآن والسنة, وذكر أن حركة الشيخ حممد بن عبد 

ه يف هذا الفصل فعن اجلانب الوهاب تعرف باملوحدين أو أهل التوحيد, أما أغلب حديث
 .)١(التارخيي والرصاع بني الدولة السعودية وأعدائها

بحث مكمل ملتطلبات » املايض واحلارض: إخوان اململكة العربية السعودية«ـ ٤
م من ١٩٨٣درجة املاجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة ميجل بكندا عام 

قدمة الرسالة عن معتقد الوهابيني, ثم دونا زامسكا, حتدثت الباحثة يف م: الباحثة
 .)٢(حتدثت باختصار عن حياة الشيخ العلمية,ويف مقدمة هذه الرسالة عدد من األخطاء

دراسة حول السرية الفكرية لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه «ـ ٥
, رسالة )نت(بقلم الباحثة . »اهللا ـ أبرز قادة الفكر اإلسالمي يف القرن الثامن عرش

توراة من جامعة جورج تاون وتناولت الدراسة األفكار الرئيسية لشيخ اإلسالم دك
حممد بن عبد الوهاب وحتليل منهجه يف تفسري الرشيعة اإلسالمية, وخصصت الباحثة 
فصلني كاملني ألكثر القضايا جدالً يف كتابات الشيخ لدى الغربيني, ومها معاملة 

 .)٣(اجلهاد يفالنساء, وحتليل رسالته 
Iç@HòîàÜÈÛa@pýaë@knØÛa@¿@ñ‰ì’ä½a@pübÔ½aZ@

وهي مقاالت كثرية ختتلف يف صحة املعلومات واملوضوعية باختالف املصادر 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥١ص(املرجع السابق : ينظر )  ١(
 .املرجع نفسه, والصفحة نفسها: ينظر )  ٢(
 ).٣٠ص( ١٨٩٩جملة الدعوة, العدد : ينظر )  ٣(



 
 

 
٩٥ אאא

 :واألشخاص, ومن هذه املقاالت
 :بقلم مرغليوثمقالتان : والوهابيون ,ـ الوهابية١

 .)١(وكلتا املقالتني مملوءتان باألخطاء
 :انوابن رشيد, ملاردمت ,سعودـ مقالة ابن ٢

هلذا املسترشق األملاين ماردمتان جامعة وصحيحة إىل حد كبري  هاتان املقالتان
وجهوده يف تعيني التواريخ والسنني تستحق الثناء, فلم يلتزم أحد قبله بتعيني التواريخ 

 .)٢(الصحيحة والتطبيق بني السنني اهلجرية والسنني امليالدية
املقاالت التي كتبت يف الكتب واملجالت العلمية وأصبحت وهناك غريها من 

 .)٣(مرجًعا لكثري من الغربيني
אאW

ومن املالحظ مما تقدم أن ثلة من املسترشقني مل يعتمدوا عىل املصادر األصلية 
 .والوثائق املعتمدة للدعوة

شيخ أو رسائله باستثناء فلم نجد أحًدا اعتمد أو رجع إىل كتاب واحد من كتب ال
التي رجعت إىل كتب الشيخ ورسائله وبالذات كتاب ) نت(الباحثة األمريكية 

بل مل يعتمدوا عىل املصادر العربية املوثوقة إالَّ القليل منهم مثل فلبي . )٤(التوحيد
 .ومرجليوث, فلذلك كان أمثال هؤالء أقرب إىل احلقيقة

 :ال يطمئن إىل مصادرهم ما ييل ومن أبرز األسباب التي جتعل املنصف

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٠ص(الوهاب مصلح مظلوم  حممد بن عبد: ينظر )  ١(
 ).١٨٠ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٤٤ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر )  ٣(
 ).٣١ص( ١٨٩٩جملة الدعوة العدد : ينظر )  ٤(



  
 
 

٩٦ אאא 

 .ـ جهل أكثرهم باللغة العربية وأساليبها ودالالهتا١
ـ جهلهم بحقيقة الدين اإلسالمي والرشيعة وأصوهلا وأحكامها ويف هذا يقول ٢
وكان بعضهم عىل جانب من العلم بالعربية, أما الرشيعة اإلسالمية فلم يكن «: كوبر

جًدا من هؤالء الرحالة الذين لدهيم ما يمكنهم من  ال قلة قليلةإيعرف عنها شيًئا 
 .)١(»املالحظة العلمية املتعمقة املتفهمة

ـ عجزهم عن اخرتاق وسط نجد وجنوهبا وعدم فهمهم لثقافات املناطق التي ٣
وخالصة القول أنه نظًرا لعجز أغلب الرحالة عن اخرتاق وسط «: مروا هبا, يقول كوبر

ية, فقد خلت تقاريرهم من املرئيات األصلية عن سلوك نجد وجنوهبا, قاعدة الوهاب
الوهابيني وسياستهم, أضف إىل ذلك أن الكثري منهم كانوا يفتقرون إىل فهم ثقافات 

 .)٢(»املناطق التي مروا هبا
ـ الدوافع النفسية ونظرهتم االستعالئية للغرب والدونية للعرب, فإنه مع اختالف ٤

رون باالنتامء إىل جنس جيب أن يسود, عط وهو أهنم يششخصياهتم إال أهنم جيمعهم راب
 .كام سبق ذكره يف دوافع الرحالت

عمر لطفي يف مقدمته لرتمجة / ـ الروح الصليبية املعلنة واخلفية, وكام يقول األستاذ٥
إن عصا الالهوت ما انفكت تالحق هذه «: »يوهان فوك«كتاب تاريخ االسترشاق لـ 

وسواء صنفت . ها واملخلصني هلا من قبلبيمثلام الحقت حمعصاها الغليظة الدراسات ب
العقالنية (هذه الدراسات, وال سيام اإلسالمية منها, حتت أي تسميات وشعارات مثل 

التي تريد أن تنأى هبذه الدراسات عن العاطفة وتلبسها ثوب ) وغريها من املصطلحات
وافعهم بالبنان, فاألمر الوقار, أو كان أصحاهبا من الرهبان الذين يشريون إىل د

 ـــــــــــــــــ

 ).٩١ص(احلركة الوهابية : ينظر )  ١(
 .بترصف يسري) ١٢١ص(املرجع نفسه  )  ٢(



 
 

 
٩٧ אאא

 .)١(»واحد
ال تزال آثار التعصب الديني الغريب ظاهرة يف مؤلفات «): برنارد لويس(ويقول 

عدد من العلامء املعارصين ومسترتة يف الغالب وراء احلوايش املرصوصة يف األبحاث 
 .)٢(»العلمية
الشهاب يف  ـ االعتامد عىل مؤلفات جمهولة املؤلف مثل اعتامدهم عىل كتاب ملع٦

 .وإىل االختالف يف مؤلفه سرية ابن عبد الوهاب, وقد سبقت اإلشارة إليه
ـ االعتامد عىل مؤلفات وأقوال أعداء الشيخ ودعوته, وإن كان العدل واإلنصاف ٧

حيتامن عدم احلكم عىل الشخص من خالل أقوال خصومه فقط, ومن خصوم الشيخ 
جاز واألحساء واجلزيرة العربية األقاليم يف احل ودعوته الدولة العثامنية ووالهتا وأمراء

ورؤساء الطرق الصوفية ومريدوهم وزعامء الفرق األخرى والرافضة وبعض العلامء يف 
 .نجد وما حوهلا

ـ االعتامد عىل السامع من غري توثيق,وقد يكون من عامة وجماهيل وأخذهم كثًريا ٨
 .عن احلجاج وغريهم

ا وقع املسترشقون يف مجلة من األخطاء واألكاذيب وبناء عىل هذه األسباب وغريه
 .كام سيأيت معنا يف فصول هذا الباب

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

, ١, دار قتيبـة, دمشـق, ط)٩ص(ان فـوك, ترمجـة عمـر لطفـي العـامل تاريخ حركـة االسترشـاق, يوهـ )  ١(
 .هـ١٤١٧

 .م١٩٩٨, ١, األهلية, األردن, ط)٢٩ص(فاروق عرفوزي . د.االسترشاق والتاريخ اإلسالمي, أ )  ٢(



  
 
 

٩٨ אאא 

…bÛa@kÜİ½a@

א
 

ية غري التسمية بالوهابية نسبة إىل والد اإلمام حممد بن عبد الوهاب وهذه التسم
الدعوة  يرى أن النسبة الصحيحة أن يقال همبعضصحيحة من ناحية النسبة, ألن 

إىل والد  نسبةولكن يبدو يل أنه ال إشكال يف ال. )١(املحمدية مثل الشيخ حممد مجيل زينو
 ومل يسمَّ باملذهب األمحدي يلاإلمام, فمذهب اإلمام أمحد بن حنبل سمي باملذهب احلنب

وكذلك مذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي سمي باملذهب الشافعي وكذا احلنفي 
ا ومل ينكر أهل العلم هذه النسبة, مذاهب مل تنسب إىل أسامء أصحاهبوالثوري فهذه 

ولكن اإلشكال الذي قد يقع هنا هو اللبس التارخيي; حيث أن الدعوة قد تنسب إىل 
 .والد الشيخ وقد وقع بعضهم يف ذلك

 من أين جاءت هذه التسمية?: ولكن يبقى السؤال
: س دوكورانيسيالتسمية يقول لو ن أتباع الدعوة هم املنشأ هلذههناك من يقول إ

, وهذا )٢(»واختذ املصلحون ألنفسهم اسم الوهابيني, نسبة لعبد الوهاب والد الشيخ«
 . غري صحيح كام سيأيت

مصدر التسمية, وتبقى لنا طائفة وهم اخلصوم  وأستبعد أن يكون املسترشقون هم
 :املناوئون للدعوة وذلك

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٦ص(دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بني املعارضني واملؤيدين, حممد مجيل زينو : ينظر )  ١(
, ترمجة جمموعة من الباحثني, رياض )٦١ص(ن, تاريخ ما أمهله التاريخ, لويس دوكورانيس الوهابيو )  ٢(

 .م٢٠٠٣, ١الريس, ط



 
 

 
٩٩ אאא

ها جمموعة من علامء نجد وما جاورها أن الدعوة عندما نشأت يف نجد وقف ضد
وها هبذه التسمية لتنفري الناس عنها وربطها بفرقة الوهابية املتفرعة عن  من البالد فسمُّ

ومن هنا ندرك الرس «: الوهبية الفرقة اإلباضية اخلارجية, يقول الدكتور حممد الشويعر
ء املغرب قد اكتووا يف اإلرصار عىل لقب الوهابية, وإشاعة أهنم مذهب خامس ألن علام

 .)١(»تاوى حوهلا ومذهب أهلهابنار الوهابية الرستمية اخلارجية ولدهيم ف
أن «: وهذه التسمية أطلقت يف األصل للذم كام قال األستاذ الدكتور عيل النملة

 .)٢(»كتابات عربية وأجنبية متعددةاللفظ قد استخدم للذم يف 
وهابية معروفة عند أتباع الشيخ, وإنام مل تكن ال«: ويقول الشيخ حممد مجيل زينو

نبزهم هبا خصومهم, بل ينبزون هبا كل من دان بمذهب السلف, حتى ولو كان يف ي
اهلند, أو مرص وإفريقيا وغريها, واخلصوم يريدون هبذا اللقب عزل الدعوة عن املنهج 

 .)٣(»السليم
نفرة للناس يات األتراك واألرشاف املومن دعا«: ويقول الشيخ أمحد أبو طامي

نبزهم ألتباع الشيخ بالوهابية وجعلهم هذا اللقب كعنوان للخروج عن املذاهب وعدم 
 .)٤(»^حمبة النبي 

إشاعة هذا وكان البعض هيدف من وراء «: ويقول الدكتور حممد اخلضريي

 ـــــــــــــــــ

, ٤, دار احلبيــب, الريــاض, ط)٩٧ص(حممــد الشــويعر . تصــحيح خطــأ تــارخيي حــول الوهابيــة, د )  ١(
 .هـ١٤٢١

 ).١٥٦ص(عيل النملة . االسترشاق والدراسات اإلسالمية, د )  ٢(
 ).٢٧ص(عوة الشيخ حممد, حممد مجيل زينو د )  ٣(
 ).٤١ص(اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب, تأليف العالمة أمحد بن حجر أبو طامي  )  ٤(



  
 
 

١٠٠ אאא 

 .)١(»االصطالح إىل تشوية الدعوة اإلصالحية والنيل منها, وخاصة لدى عامة الناس
الشيخ  ومن املعروف أن خصوم أنصار دعوة«: ر عبد اهللا العثيمنيويقول الدكتو

تشوهيا لسمعتهم » الوهابيني«حممد بن عبد الوهاب هم أول من أطلق عليهم اسم 
وتنفًريا عنهم, لكن هذا االسم أصبح شائًعا لدى كثريمن الكتَّاب, خاصة األوروبيني, 

ون أنفسهم املسلمني أ ويف الفرتة األخرية بدأ . و املوحدينأما أتباع تلك الدعوة فيسمُّ
 .)٢(»بعض الكتَّاب يسّموهنم السلفيني

مية هم خصوم الدعوة وأن اهلدف من هذه سإذن فمام سبق يتبني لنا أن منشأ هذه الت
 .التسمية هو نبذ هذه الدعوة املباركة وتنفري الناس عنها

ن, ؤم اخلصوم املناواملسترشقني أنفسهم اعرتفوا أن املصدر هلذه التسمية ه بل إن
الوهابية, ليست وصمة, وال هي سبة, ولكن «: فهاهو املسترشق جون حبيب يقول

نفرت منها زمنا ما, بام غرسته الدعاية العثامنية الرتكية يف النفوس من تشويه هلا العامة 
 .)٣(»وألهدافها ولسريهتا وتارخيها

ركة خصومها أو الناس من إن الوهابية تسمية أطلقها عىل هذه احل«: ويقول إليكيس
وقد ترسخت هذه التسمية يف مطبوعات املسترشقني, أما أتباع حممد  )٤(غري أبناء اجلزيرة

بن عبد الوهاب فكانوا يسمون أنفسهم بالتوحيديني أو املسلمني فقط, وال يسمون ا

 ـــــــــــــــــ

حممــد ســليامن اخلضــريي . لــوريمر, مجــع وتعليــق د. ج. تــاريخ الــبالد الســعودية يف دليــل اخللــيج, ج )  ١(
 .هـ١٤٢٢, ١, دار غارنت, ط)١٥ص(

 ).٨ص(ريخ الوهابيني, مقدمة املرتجم مواد لتا )  ٢(
صـربي . د: حبيـب, ترمجـة. , تـأليف جـون س)هــ١٣٤٩ـ  ١٣٢٨(اإلخوان السـعوديون يف عقـدين  )  ٣(

 ., دار املريخ, الرياض)٣١٠ص(حممد حسن 
 .كاألتراك )  ٤(



 
 

 
١٠١ אאא

: ويقول جورج رنتز. ا رد عىل لويس دوكورانيسيف هذو ,)١(»بالوهابيني إطالًقا
 .)٢(»سيام خصومهامن أهل الرشق األدنى الخدم نفس التسمية الكثريون ويست«

إن التسمية بالوهابية أطلقت من قبل املعارضني يف فرتة حياة «: ويقول مارجليوث
ل من قبل أتباعها يف ممؤسسها, وقد استخدم األوروبيون هذه التسمية, ومل تستع

 .)٣(»يناجلزيرة العربية, بل كانوا يسمون أنفسهم باملوحد
أن أعداءهم ال يريدون تسميتهم باملحمديني املسلمني «: ويقول توماس باتريك

وهم بالوهابيني  .)٤(»ولذا ميزوهم باسم أيب الشيخ وسمُّ
وبناء عىل ما تقدم يتبني أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأتباعه إمجاالً مل يطلقوا عىل 

ن األتباع إطالق هذه التسمية عليها أنفسهم هذه التسمية, وإن كان قد ثبت عن قلة م
 .مثل القصيمي أول أمره يف الثورة الوهابية

א)٥(W 
 :هذه التسمية تستخدم من صنفني

 .الذي استخدم الكلمة مع تبني ما تدل عليه من ازدراء للدعوة: الصنف األول
دقة من غريه, الذين استخدموا هذا املصطلح ألنه قد بدا هلم أنه أكثر : الصنف الثاين

 .وبينوا أن استخدامهم للمصطلح ال حيمل معنى السخرية أو االزدراء
ن املفرتض بناء عىل املنهج العلمي املوضوعي يف البحث وضع إ: ا الصنف يقالوهلذ

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٢ص(تاريخ العربية السعودية, إليكيس فاسيلييف  )  ١(
 ).١٤٠ص(احلركة الوهابية  )  ٢(
 ).٨٦ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية  )  ٣(
 .املرجع نفسه, والصفحة نفسها: ينظر )  ٤(
 ).٨٨ص(املرجع نفسه : ينظر )  ٥(



  
 
 

١٠٢ אאא 

مصطلح دقيق ال يتضمن اجتاًها مذهبًيا, وهذا أمر ممكن حتى ال يدخل املغرضون من 
 .م العبارات املومهةهذا الباب كام هو شأهنم يف استخدا

ومن قبل سد اإلسالم هذا الباب, ووجه إىل استعامل اللفظ املناسب للمعنى, ولذا 
قال . »انظرنا«وأمرهم باستخدام كلمة  »راعنا«جاء هني املؤمنني عن استخدام كلمة 

يقول الشيخ السعدي ـ ] ١٠٤:البقرة[﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ﴿: تعاىل
عند ^  خطاهبم للرسول نيكان املسلمون يقولون ح«:  ـ يف تفسري هذه اآليةرمحه اهللا

راع أحوالنا, فيقصدون هبا معنى صحيًحا, وكان اليهود : ﴾ أيۇ ﴿تعلمهم أمر الدين 
يريدون هبا معنى فاسًدا, فانتهزوا الفرصة, فصاروا خياطبون الرسول بذلك, ويقصدون 

عن هذه الكلمة, سًدا هلذا الباب, ففيه النهي عن فنهى اهللا املؤمنني . املعنى الفاسد
اجلائز, إذا كان وسيلة إىل حمرم, وفيه األدب, واستعامل األلفاظ, التي ال حتتمل إال 

األلفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش واحتامل ألمر احلسن وعدم الفحش, وترك 
﴾ فإهنا كافية حيصل هبا ۆۆ   ﴿: لفظة, ال حتتمل إال احلسن فقالبغري الئق, فأمرهم 

 .)١(»املقصود من غري حمذور

ملا ) الوهابية(ومن خالل رشح الشيخ السعدي يتبني رضورة اجتناب مصطلح 
 .حيمله من احتامالت التشويش عىل الناس

أما ما ُيزعم من دقة املصطلح وداللته فذلك منقوض تارخييًا حيث سبق استخدام 
 : اخلوارج كام مر معنا, وبناء عىل ما تقدم يتضح ما ييل املصطلح للداللة عىل فرقة من فرق

اب املسلمني استخدام خطأ استخدام مصطلح الوهابية ورضورة جتنب الكتّ  :أوالً 
 .مصطلح الوهابية,وعدم التساهل يف هذا األمر

 ـــــــــــــــــ

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان, تـأليف العالمـة الشـيخ عبـد الـرمحن بـن نـارص السـعدي  )  ١(
 .هـ١٤٠٨, دار املدين بجدة, )١/٨٣(



 
 

 
١٠٣ אאא

عدم صحة كالم املسترشق باتريك وعدم دقته حول تسمية دعوة الشيخ حممد بن  :ثانيًا
جل متييزهم, فهذا املصطلح يطلق كام تقدم عىل فرقة أل) بالوهابية(تباعه عبد الوهاب وأ

سابقة فتنتفي دعوى التميز, كام أنه باإلمكان االستعاضة عنه بمصطلح أدق كدعوة الشيخ 
 .حممد بن عبد الوهاب أو الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية أو نحو ذلك

ت غريه من املسترشقني فيام يتعلق كتابة جورج رنتز من كتابا تمتيز :ثالًثا
لدى الغرب وإحياءات ) الوهابية(باملعلومات الصحيحة والدقيقة حول مفهوم مصطلح 

هذا املصطلح, ولكنه من املؤسف أنه انخرط كغريه من املسترشقني يف استخدامه, وإن 
 ولقد انفرد جورج عن غريه. رصح بأنه استخدمه كام يقول  لغرض املالءمة واإليضاح

د يف عنوان رسالته للدكتوراه بدالً من  من املسترشقني باستخدام مصطلح املوحِّ
 .)١(الشائع يف الغرب) الوهابية(استخدام مصطلح 

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤٠ص(احلركة الوهابية : ينظر )  ١(



  
 
 

١٠٤ אאא 
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١٠٥ אאא

ßìÿa@szj¾a@
 الطعن في حقيقة الدعوة

 
 ].١٩: آل عمران[﴾   چچ چ  چ ڃ ڃ﴿: قال تعاىل

 ].٨٥: آل عمران[﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال سبحانه
أكمله اهللا فدين اإلسالم هو الدين الذي ال يرىض اهللا عز وجل دينًا سواه وقد 

 ].٣: املائدة[﴾   ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ﴿: سبحانه وتعاىل فقال
ليزيلوا عنه ^ وأتى املجددون من بعده ^ وهذا الدين هو الذي أتى به نبينا حممد 

البدع واخلرافات التي تطرأ عليه بني فرتة وأخرى, ومن هؤالء املجددين اإلمام حممد بن 
ولته ألسن األعداء وطعنوا يف دعوته واهتموه بأنه قد أتى عبد الوهاب, ومع هذا فقد تنا

بفرقة جديدة أو مذهب خامس جديد أو أتى بعقيدة ودين جدين, وانضم هلذه الزمرة 
 .واآلن أعرض شيًئا من أقواهلم مع بيان زيفها وضالهلا. طائفة من املسترشقني

אאW
فأعداؤه حينام سمعوا بفرقته «: الوهاب يقول بوركهاردت عن اإلمام حممد بن عبد

 .)١(»...اجلديدة التي هتاجم انحراف األتراك
ه ـامل عريب اسمـن املعروفني; إذ هو عـؤسس تلك الفرقة مــوكان م«: ال أيًضاـوق

 .)٣(»)٢(عبد الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص (مواد لتاريخ الوهابيني, لبوركهاردت )   ١(
 .هذا خطأ يف النسبة, والصحيح أنه اسمه حممد بن عبد الوهاب)   ٢(
 ).٩ص (املرجع السابق )   ٣(



  
 
 

١٠٦ אאא 

كيف اعتنق «: وقد نقل الدكتور نارص التويم عن املسترشق وليم بلجريف قوله
لقد ذكرت التاريخ املتقدم للفرقة الوهابية يف «: , ونقل أيًضا قوله)١(»الوهابيةاألمري الفرقة 
 .)٢(»املجلد األول

يف  اأما صمويل زويمر وتوماس باتريك فقد اتفقا عىل وصف الدعوة بأهنا فرقة واختلف
دعا إىل التجديد وادعى أنه قائد الفرقة  )٣(إن عبد الوهاب«: مضموهنا فقال زويمر

 .)٥(»الوهابية فرقة مسلمة«: , وقال توماس)٤(»اجلديدة
 :)٦(وقد ادعى زويمر أن دعوة الشيخ تتميز من نظام السنة بنقاط منها

 :ـ حيرمون عىل املرأة زيارة قرب امليت ١
لعن زائرات ^ وأقول أن هذا يف احلقيقة موافق ألهل السنة وليس خمالًفا; ألن النبي 

 .)٧(سننه, باب زيارة النساء القبورالقبور, كام أخرج ذلك أبو داود يف 
 .الفطر واألضحى وعاشوراء وليلة املعراج: ـ يقبلون بأربعة أعياد هي ٢

والصواب أنه ليس يف اإلسالم سوى عيدين مها الفطر واألضحى, أما عاشوراء فليس 
بعيد وورد النص بصيامه, وأما ليلة املعراج فلم يثبت يف شأهنا يشء, بل إن الشيخ حممًدا 

 .وأتباعه يرون بدعة االحتفال هبذه الليلة

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٣ص (الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرؤية االسترشاقية, للتويم )   ١(
 .نفسها املرجع نفسه, والصفحة)   ٢(
 .خطأ يف النسبة كذلك)   ٣(
 ).٩٤ص (املرجع نفسه )   ٤(
 .املرجع نفسه والصفحة نفسها)   ٥(
 ).٩٦ص (املرجع نفسه : ينظر)   ٦(
 ).٣٢٣٦(حديث رقم )   ٧(



 
 

 
١٠٧ אאא

ـ عندهم فكرة التجسيم اآلتية من تفسريهم احلريف لنص القرآن حول يدي اهللا  ٣
 .واستوائه وغري ذلك

وهذا اختالق فالشيخ حممد وأهل السنة يثبتون األسامء والصفات بال تعطيل وال 
 .تكييف وال متثيل وال تأويل

 .س بمنتٍه وأنه ماضٍ ـ يؤمنون باجلهاد وأنه لي ٤
 .وهذا موافق ألهل السنة; فاجلهاد باق إىل قيام الساعة, ولكن تراعى أنواعه ورشوطه

ـ يدينون املنارات وبناء املشاهد وكل يشء مل يستخدم خالل السنوات األوىل من  ٥
 .اإلسالم

 .وهذا من مذهب أهل السنة لئال يكون ذريعة للبدعة والرشك
ملع الشهاب يف سرية حممد (يمر يلحظ أنه ربام تأثر بام كتب يف كتاب واملتأمل يف أقوال زو

وما ذكر فيه من تفريق بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وبني أهل ) بن عبد الوهاب
 .واجلامعةالسنة 

ومنذ «: وعندما حتدث املسترشق الدانمراكي كارستك نيبوهر عن الدعوة قال عنها
فرقة جديدة, بل ديانة جديدة, ستحدث مع مرور  بضع سنوات, نشأت يف العارض

األيام تغيريات واسعة يف معتقدات العرب وأسلوب حكمهم, ومؤسس هذه الديانة هو 
 .)١(»عبد الوهاب

إن الوهابية قد توصف يف بعض األحيان بأهنا فرقة بروتستنية يف «: وقال هيوجز
 .)٢(»اإلسالم

 ـــــــــــــــــ
منـري العجـالين / كارستك نيبوهر, نقًال عن تاريخ البالد العربية السـعودية, د: وصف جزيرة العرب)   ١(

 .الكتاب العريب, دار )١/٣٠٠(
 ).١٥٥ص (هيوجز, نقًال عن حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي : قاموس اإلسالم)   ٢(



  
 
 

١٠٨ אאא 

قرن الثامن عرش ظهر أحد مواطني نجد ويف منتصف ال«: وقال املسترشق بيرت برينت
 )٢(ولكنه كان متأثًرا بمذهب أمحد بن حنبل الصلب )١(وكان قد درس يف دمشق ثم يف بغداد

هذا الرجل هو حممد بن عبد الوهاب, وعندما رجع إىل الصحراء وإىل مواطنيه من   واسم
ريية جديدة فظهرت حركة تطه«: , ثم قال»رجال القبائل كرس حياته لنرش مذهب جديد

يف بالد العرب وكان أحد املوالني واملشايعني هلذه احلركة أحد شيوخ القبائل املدعو حممد 
بن سعود, وكشخص عريب وجد أن هذا املذهب الوهايب لن يكون له أثره السلبي ما دام 

 .)٣(»موجًها ضد األتراك
م أهنا ١٨٠٥م الروسية يف عا» جملة املنوعات األدبية«وينقل املسترشق إليكيس عن 

قبل حوايل نصف قرن أسس هذه الطائفة ـ أي الوهابية ـ شيخ عريب اسمه, حممد « :تقول
ويؤكد الوهابيون أنه ابن عبد الوهاب بن سليامن, وتقول رواية قديمة أن سليامن هذا, وهو 
 أعرايب فقري من قبيلة نجدية صغرية, قد رأى يف املنام أن هلبًا اندلع من بدنه وانترش يف
الرباري عىل مسافات بعيدة ملتهًام يف طريقه اخليام يف البوادي واملنازل يف املدن, ارتعب 
سليامن من هذا احللم وطلب له تفسًريا من شيوخ قبيلته الذين اعتربوه بشري خري, وأخربوه 
بأن ابنه سيكون مؤسًسا ملذهب جديد يعتنقه أعراب البادية وأن هؤالء األعراب 

ملدن, وقد حتقق هذا احللم ليس بشخص ابن سليامن عبد الوهاب بل سُيخضعون سكان ا

 ـــــــــــــــــ
الصواب أنه مل يصل إىل الشام كام ذكر يف رحالته حيث ضاعت نفقته ومل يصل إىل بغداد كـذلك وإنـام )   ١(

 .وصل إىل البرصة
اإلمام حممـد بـن عبـد الوهـاب دعـوة صـلبة متشـددة تـأثًرا وكأنه هنا يشري بطريق غري مبارش أن دعوة )   ٢(

 .من هذا االدعاء يءبمذهب اإلمام أمحد بن حنبل, وإن كان اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ بر
سـعد عيسـى بيـرت برينـت, ترمجـة خالـد أ/ بالد العرب القاصية رحالت املسترشقني إىل بالد العـرب )   ٣(

 .هـ١٤١١ة, بريوت, , دار قتيب)٩٧ص(وأمحد غسان سبانو 



 
 

 
١٠٩ אאא

 .)١(»بشخص حفيده الشيخ حممد
ووقعت بذور الدعاية الوهابية يف تربة كانت معدة هلذا القدر أو ذاك «: ويقول أيًضا

 . )٢(»...لتقبل املذهب اجلديد
يينـة بقتـل الشـيخ وقال أيًضا عندما أمر سليامن احلميدي حاكم اإلحساء عثامن أمـري الع

ولعل أسباب ترصف سليامن احلميدي هذا تعود إىل الضغط الـذي «: حممد بن عبد الوهاب
مارســه عليــه العلــامء املحليــون املســتاءون مــن انتشــار املــذهب اجلديــد الــذي ينســف 

 .)٣(»مواقعهم
وحاول غرس املذهب الوهايب ولكن دون نجاح «: وقال مايلز عن بدر وايل مسقط

 .)٤(»كبري
 .)٥(»وكان منشئ هذا املذهب«: وقال لويس بيل عن الدعوة

: ووصفت الدعوة أيًضا بأهنا عقيدة جديدة ودين جديد, ومن ذلك قول بوركهاردت
ذلك أن البدو من الطبقة العامة الذين اتبعوا العقيدة اجلديدة كانوا ـ يف الغالب ـ جاهلني «

 .)٦(»جهالً تاًما بمبادئها ومضموهنا احلقيقي

 ـــــــــــــــــ

ايــة القــرن العرشــين, إليكيســ فاســيلييف تــاريخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثــامن عرشــ حتــى هن)   ١(
 .م٢٠٠٠, ٢, رشكة املطبوعات, بريوت, ط)٨٧ص(

 ).١٠٥ص( نفسهاملرجع )   ٢(
 ).١٤٠ص (و) ١٣٦ص (, وينظر كذلك )١١٢ص(نفسه املرجع )   ٣(
 ).١٤٣ص (املرجع نفسه )   ٤(
, )٦ص (عويضـة اجلهنـي / عبد الرمحن الشيخ ود/ د: رحلة إىل الرياض, كولونيل لويس بيل, ترمجة)   ٥(

 .م١٩٩١جامعة امللك سعود, 
 ).٩ص (مواد لتاريخ الوهابيني, لبوركهاردت )   ٦(



  
 
 

١١٠ אאא 

وقد كتب روسو عن الوهابيني رسالتني قصريتني يف بغداد «: ل بوركهاردتوقا
 .)١(»م, وأكد أهنم أتوا بديانة جديدة١٨٠٨وحلب حوايل سنة 
 )٢(»واستمرت الدعوة خارج احلدود مما جعلهم يعتنقون الدين اجلديد«: وقال فيلبي

 .)٣(الدعوة بأهنا دين جديد »الليدي آن بلنت«وكذلك وصفت 
ت يف العارض فرقة جديدة, بل ديانة أومنذ بضع سنوات, نش«: وهر فقالأما نيب

, الذي ولد يف نجد, ودرس فيها ثم »عبد الوهاب«: ديدة, ومؤسس هذه الديانة هوج
عاش يف البرصة وقام برحلة إىل بغداد, وملا عاد إىل نجد, دعا أبناء وطنه إىل أفكاره الدينية 

 .)٤(»اجلديدة
 :عبد الوهاب من هذه الدعوى موقف اإلمام حممد بن

يف احلقيقة أن املسترشقني مل يوجهوا هذه التهم مبارشة لريد عليها ولكن هذه التهم قد 
وجهت للشيخ من قبل املناوئني للدعوة يف عرصه فرد عليهم من خالل الرسائل والتأليف 

 :ىوسأذكر بعًضا من كالمه الذي يبني موقفه من هذه الدعو
: أهنم متفرقـون يف ديـنهم, كـام قـال تعـاىل: والثانية«: مسائل اجلاهليةقال رمحه اهللا يف 

, وكذلك يف دنياهم ويـرون أن ذلـك هـو ]٣٢: الروم[﴾   � � � �         � يي ی ی  � � �﴿
 ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: الصواب, فـأتى بـاالجتامع يف الـدين بقولـه

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦ص (املرجع نفسه )   ١(
 ).٩٤ص( الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية)   ٢(
عن مواقف املسترشقني من دعوة الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب اإلصـالحية, نجد نقًال رحلة إىل بالد )  ٣(

 ).٥٧ص(عبد اهللا الدميجي / د
 ).١/٣٠٠(نيبوهر, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعودية للعجالين : وصف جزيرة العرب)   ٤(



 
 

 
١١١ אאא

, وهنانـا ]١٥٩: األنعـام[﴾   ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: ال تعـاىل, وقـ]١٣: الشورى[﴾  کگ
, وهنانـا عـن التفـرق يف ]١٠٥: آل عمران[﴾    ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہ ہ  ہ﴿: عن مشاهبتهم بقوله

 .)١(»]١٠٣: آل عمران[﴾    ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: الدنيا بقوله
اهللا باالجتامع يف الدين أمر : األصل الثاين«: وقال رمحه اهللا يف ستة أصول عظيمة مفيدة

وهنى عن التفرق فيه, فبني اهللا هذا بياًنا شافيًا تفهمه العوام, وهنانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا قبلنا فهلكوا, وذكر أنه أمر املسلمني باالجتامع يف الدين وهناهم عن التفرق فيه, 

ثم صار األمر إىل أن ويزيده وضوًحا ما وردت به السنة من العجب العجاب يف ذلك, 
االفرتاق يف أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه يف الدين, وصار األمر باالجتامع يف 

 .)٢(»الدين ال يقوله إال زنديق أو جمنون
أشهد اهللا ومن حرضين من املالئكة «: وقال رمحه اهللا يف رسالته ألهل القصيم
ئكته ل السنة واجلامعة من اإليامن باهللا ومالوأشهدكم أين أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أه

 .)٣(»وكتبه ورسله والبعث بعد املوت, واإليامن بالقدر خريه ورشه
وأخربك أين وهللا احلمد متبع «: وقال رمحه اهللا يف رسالته إىل عبد الرمحن بن عبد اهللا

عليه أئمة واجلامعة الذي ولست بمبتدع عقيديت وديني الذي أدين هللا به مذهب أهل السنة 
 .)٤(»املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إىل يوم القيامة

 ـــــــــــــــــ

حممــد / زيــز الرومــي, دعبــد الع: مؤلفــات الشــيخ اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب, تصــنيف وإعــداد)   ١(
, )١/٣٣٤) (مسائل اجلاهلية/ العقيدة واآلداب اإلسالمية(سيد حجاب, القسم األول / بلتاجي, د

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ).١/٣٩٤) (ستة أصول(املرجع نفسه )   ٢(
 ).٦/٨) (الرسائل الشخصية(املرجع نفسه )   ٣(
 ).٦/٣٦) (الرسائل(املرجع السابق )   ٤(



  
 
 

١١٢ אאא 

 .)١(»املتبعني لسنته ال جتتمع عىل ضاللة^ قد أن أمة حممد تونع«: وقال رمحه اهللا
وأكد رمحه اهللا أنه مل يأت بمذهب وإنام كان متبًعا للحق فقال يف رسالته إىل عبد اهللا ابن 

ما ذكر لكم عني, فإين مل آته بجهالة, بل أقول ـ وهللا احلمد : وأما«: حممد بن عبد اللطيف
واملنة وبه القوة ـ إنني هداين ريب إىل رصاط مستقيم دينًا قيًام ملة إبراهيم حنيًفا وما كان من 
املرشكني, ولست ـ وهللا احلمد ـ أدعو إىل مذهب صويف, أو فقيه, أو متكلم, أو إمام من 

ابن القيم, والذهبي, وابن كثري, أو غريهم, بل أدعو إىل اهللا األئمة الذين أعظمهم, مثل 
التي أوىص هبا أول أمته وآخرهم, ^ وحده ال رشيك له, وأدعو إىل سنة رسول اهللا 

إن أتانا منكم كلمة : وأرجو أين ال أرد احلق إذا أتاين, بل أشهد اهللا ومالئكته ومجيع خلقه
رضبن اجلدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي, من احلق ألقبلنها عىل الرأس والعني, وأل

 .)٢(»فإنه ال يقول إال احلق^ حاشا رسول اهللا 
من  أما ما نحن عليه«: وقال رمحه اهللا موضًحا أنه دعا الناس إىل دين اإلسالم الصحيح

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿: الدين? فعىل دين اإلسالم, الذي قال اهللا فيه

 ].٨٥:عمرانآل [ ﴾چ  چ
: ^ما دعونا الناس إليه? فندعوهم إىل التوحيد الذي قال اهللا فيه خطاًبا لنبيه : وأما

﴾ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ﴿
 ].١٨:اجلن[ ﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴿: , وقوله تعاىل]١٠٨:يوسف[

چ    چ  چ  چ  ڇ  ﴿: ك الذي قال اهللا فيهما هنينا الناس عنه? فنهيناهم عن الرش: وأما

عىل سبيل التغليظ, وإال فهو ^ , وقوله تعاىل لنبيه ]٧٢:املائدة[ ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ﴿منزه, هو وإخوانه عن الرشك 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١١٥) (الرسائل(املرجع نفسه )   ١(
 ).١/٣٧(عبد الرمحن بن حممد بن قاسم / الدرر السنية يف األجوبة النجدية, مجع)   ٢(



 
 

 
١١٣ אאא

وحقيقة : ثم قال. وغري ذلك من اآليات] ٦٦, ٦٥:الزمر[ ﴾ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې
أهنا تصديق بالقلب وإقرار باللسان, وعمل باجلوارح, وإال فاملنافقون يف الدرك : )١(اعتقادنا

ويقيمون الصالة, ويؤتون الزكاة, بل : ال إله إال اهللا, بل: األسفل من النار, مع أهنم يقولون
ويصومون, وحيجون, وجياهدون, وهم مع ذلك حتت آل فرعون, يف الدرك األسفل من 

, ورضب له مثًال بالكلب, مع ما معه من )٢(لنار, وكذلك ما قص اهللا سبحانه عن بلعاما
 .العلم

يقولون ماال : وما جئنا بيشء خيالف النقل, وال ينكره العقل, ولكنهم«: إىل أن قال
 .)٣(»] ٣:الصف[﴾ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه﴿يفعلون, ونحن نقول ونفعل 

אאאאאW 
من سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن احلق يظهره اهللا ولو بعد حني ومن صور التأييد للحق 
شهداء اهللا يف أرضه ومنهم العلامء الذين زكاهم اهللا عىل أعظم أمر وهو التوحيد فقال 

, ]١٨: رانآل عم[﴾ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿: سبحانه
فشهادة العلامء أقرَّ هبا رب ا ألرض والسامء فال جمال للجرح فيها أو التشكيك يف 
مصداقيتها, ومن هنا فإين أسوق مجلة من شهادة العلامء األجالء الذين شهدوا لدعوة 
اإلمام حممد بن عبد الوهاب شهادة حق, ومن ثم فإين أسوق كذلك بعًضا من شهادة 

ا عىل دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف هذا املوطن ويف غريه من املفكرين الذين أثنو
 ـــــــــــــــــ

 .أي يف ال إله إال اهللا)   ١(
تفسـري : ينظـر. صـيفي: بلعـام, وقيـل: اسمه بلعم بن بـاعوراء, وقيـل: هو رجل من بني إرسائيل قيل)   ٢(

تفسـري سـورة ) ٢/٢٩٣(هــ ١٤١٠, ١, البن كثري, املكتبة التجاريـة, مكـة املكرمـة, طالقرآن العظيم
 .١٧٥األعراف آية 

 ).١/٩٥(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١١٤ אאא 

 .املواطن
صاحب سبل السالم ـ فقد أثنى عىل دعوة  ـ )١(ومن هؤالء العلامء اإلمام حممد الصنعاين

 :)٢(الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكتب قصيدة جاء فيها
 ســالمي عــىل نجــد ومــن حــل يف نجــد
 قفــي واســأيل عــن عــامل حــل ســوحها
 حممــــــــد اهلــــــــادي لســــــــنة أمحــــــــد
 لقــــد أنكــــرت كــــل الطوائــــف قولــــه

 :إىل أن قال
 وقــــد جـــــاءت األخبــــار عنـــــه بأنـــــه
 وينرشـــ جهـــًرا مـــا طـــوى كـــل جاهـــل
ـــــًدا ـــــان الرشـــــيعة جاه ـــــر أرك  ويعم

 

 د ال جيــديوإن كــان تســليمي عــىل البعــ 
ــه هيــدى مــن ضــل عــن مــنهج الرشــد  ب
 فيـــا حبـــذا اهلـــادي ويـــا حبـــذا املهـــدي

ــــنهم ــــال صــــدر يف احلــــق م  وال ورد ب
 

 يعيـــد لنـــا الرشـــع الرشـــيف بـــام يبـــدي
 ومبتـــــدع منـــــه فوافـــــق مـــــا عنـــــدي
ــا عــن الرشــد ــاس فيه  مشــاهد ضــل الن

 

من  عىلوقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف رده 
فإن «: قال أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد أتى بمذهب خامــس وغش األمة

ن عبد الوهاب, رمحه اهللا, إنام دعا الناس إىل أن يعبدوا اهللا وحده, وال خ حممد بــالشي
أنه دين اهللا الذي أرسل به رسله, وأنزل به , وهذا ال يرتاب فيه مسلم ,يرشكوا به شيًئا

 .كتبه

 ـــــــــــــــــ

هو اإلمام حممد بن إسامعيل الصنعاين, عامل صنعاء وأديبها, وكان حمقًقا ذا معرفـة يف العلـوم األصـلية )   ١(
رشـكني املعتقـدين يف األشـجار واألحجـار, ومنهـا كتـاب والفرعية, صنف عدة كتـب يف الـرد عـىل امل

 ).١/٥٣(عنوان املجد, البن برش : ينظر. تطهري االعتقاد عن دون اإلحلاد
 ).١/٥٣(عنوان املجد : ينظر)   ٢(



 
 

 
١١٥ אאא

مذهب خامس, يبني جهله, وأنه ال يعرف العلم, وال العلامء, فإن الذي قام به : وقوله
دين, : شيخ حممد بن عبد الوهاب ـ ال يقال له مذهب, وإنام يقال لهشيخ اإلسالم ـ يقصد ال

: وملة, فإن التوحيد هو دين اهللا, وملة خليله إبراهيم, ودين مجيع األنبياء واملرسلني,وهو
وأمجع عليه علامء األمة سلًفا وخلًفا, وال خيالف يف هذا إال ^ اإلسالم الذي بعث به حممد 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ہ  ہ   ﴿: من هو مرشك, كام قال تعاىل

 ].٣, ٢:الزمر[﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴿:  وقال تعاىل] ٥:البينة[﴾ ہ
 .فسامه اهللا تعاىل يف هاتني اآليتني, وغريمها, من آي القرآن, دينًا, ومل يسمه مذهبًا

ن, أو ذهب إليه فالن, فإنام يقع مذهب فال: ما جرى عىل ألسن العلامء, من قوهلم: وأما
يف األحكام, الختالفهم بحسب بلوغ األدلة, وفهمها, وهذا ال خيتص باألئمة األربعة 
رمحهم اهللا, بل مذاهب العلامء قبلهم, وبعدهم يف األحكام كثرية, فقد جرى اخلالف بني 

سعود كذلك, مذهب انفرد به, والبن م: الصحابة ريض اهللا عنهم, فللصديق ريض اهللا عنه
الفقهاء السبعة من التابعني, وخالف : وكذا ابن عباس, وغريهم من الصحابة, وكذلك

 .بعضهم بعضًا يف مسائل, وغريهم من التابعني كذلك
وبعدهم أئمة األمصار, كاألوزاعي إمام أهل الشام, والليث بن سعد إمام أهل مرص, 

ذهب معروف, يف الكتب املصنفة, وسفيان بن عيينة, والثوري إمام أهل العراق, فلكل م
يف اختالف العلامء, ومثلهم األئمة األربعة, وجاء بعدهم أئمة جمتهدون, وخالفوا األئمة 

جتد من صنف يف مسائل : األربعة يف مسائل معروفة عند العلامء, كأهل الظاهر, ولذلك
أمجع عليها العلامء  اتفقوا, ويف مسائل اإلمجاع, التي: اخلالف, إذا عنى األئمة األربعة, قال

 .أمجعوا: سلًفا وخلًفا, يقول
ال خيتص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم, فإن بعض أهل البدع, : وذكر املذهب



  
 
 

١١٦ אאא 

صنفوا هلم مذهبًا يف األحكام, يذكرونه عن أئمتهم, كالزيدية هلم كتب معروفة, يفتي هبا 
وا يف كثري منه أهل السنة بعض أهل اليمن, واإلمامية الرافضة, هلم مذهب مدون, خالف

فاسد, ال معنى له, كحال : مذهب خامس, قول: أن قول هذا اجلاهل: واجلامعة, واملقصود
 .)١(»أمثاله من أهل اجلدل, والزيغ, يف زماننا

أن الشيخ حممد وقد وافقه عىل ذلك الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا فرد عىل من ادعى 
: يد فقال خماطبًا مدير املعارف يف اململكة يف زمنهقد جاء بمذهب جد بن عبد الوهاب

ما كدر اخلاطر, وهو أن إدارة االمتحانات بمديرية املعارف ذكرت فقد اطلعت عىل : وبعد«
): ب(هـ يف البند الثاين من املادة الثانية ٧١يف امتحان شهادة النظم الدراسية االبتدائية لعام 

 . ب يف اململكة العربية السعوديةانتشار مذهب الشيخ حممد بن عبد الوها
وهذا ظاهر يف أن املعارف ترى أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب صاحب مذهب 
جديد, وهذا هو بعينه ما عليه القبوريون يف هذه األزمان وأعداء التجديد والدعوة التي منَّ 

ح هذه املسألة اهللا هبا عىل أهل نجد واحلجاز عىل يد الشيخ رمحه اهللا تعاىل, فالبد من إيضا
 .)٢(»والسالم. والرجوع عن هذه الكلمة اخلاطئة رجوًعا منتًرشا

ظهرت الوهابية يف الصحراء العربية, نتيجة لإلفراط يف «: )٣(وقال اإلمام حممد أبو زهرة
تقديس األشخاص والتربك هبم, وطلب القربى من اهللا بزيارهتم, ونتيجة لكثرة البدع التي 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٩(الدرر السنية )   ١(
ن بـن قاسـم حممـد بـن عبـد الـرمح: فتاوى ورسائل سـامحة الشـيخ حممـد بـن إبـراهيم رمحـه اهللا, مجـع )   ٢(

)١/٧١.( 
هـ, وعني ١٣١٦أكرب علامء الرشيعة اإلسالمية يف عرصه, ولد عام : هو اإلمام حممد بن أمحد أبو زهرة)   ٣(

أستاًذا وحماًرضا للدراسات العليا يف اجلامعة, وعضًوا للمجلس األعىل للبحـوث العلميـة, تـويف سـنة 
 ).٦/٢٥(األعالم للزركيل : ينظر. هـ١٣٩٤



 
 

 
١١٧ אאא

ادت هذه البدع يف املواسم الدينية, واألعامل الدنيوية, فجاءت ليست من الدين, وقد س
 .)١(»الوهابية ملقاومة كل هذا, وأحيت مذهب ابن تيمية

وقد شهد علامء مكة أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب دعا إىل دين اإلسالم اخلالص 
أن هذا  نشهد ـ ونحن علامء مكة, الواضعون خطوطنا, وأختامنا يف هذا الرقيم ـ« :فقالوا

: الدين, الذي قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ودعا إليه إمام املسلمني
سعود بن عبد العزيز, من توحيد اهللا, ونفي الرشك, الذي ذكره يف هذا الكتاب, أنه هو 

 ما وقع يف مكة, واملدينة, سابًقا, ومرص والشام: احلق, الذي ال شك فيه, وال ريب, وأن
الكفر, املبيح : وغريمها, من البالد إىل اآلن, من أنواع الرشك, املذكورة يف هذا الكتاب, أنه

للدم, واملال, واملوجب للخلود يف النار, ومن مل يدخل يف هذا الدين, ويعمل به, ويوايل 
أهله, ويعادي أعداءه, فهو عندنا كافر باهللا, واليوم اآلخر, وواجب عىل إمام املسلمني, 

 .)٢(»سلمني, جهاده, وقتاله حتى يتوب إىل اهللا مما هو عليه, ويعمل هبذا الدينوامل
وأيًضا شهد له بذلك علامء املدينة وجاء يف شهادهتم ما ذكر آنًفـا يف شـهادة علـامء مكـة, 
وكانــت الشــهادة الثالثــة مــن الرشــيف غالــب وهــي تــنص عــىل مــا نــص عليــه علــامء مكــة 

 .)٣(واملدينة
ني لنا براءة اإلمام حممد بن عبد الوهاب من إنشاء فرقة أو مذهب أو إذن فمام سبق تتب

دين جديد, وأنه رمحه اهللا عىل مذهب أهل السنة واجلامعة يف األصول وعىل مذهب اإلمام 

 ـــــــــــــــــ

املذاهب اإلسـالمية يف السياسـة والعقائـد, وتـاريخ املـذاهب الفقهيـة, اإلمـام حممـد أبـو زهـرة  تاريخ)   ١(
 ., دار الفكر العريب)١٩٩ص(

 ).١/٣١٤(الدرر السنية )   ٢(
 ).١/٣١٦(املرجع نفسه : ينظر)   ٣(



  
 
 

١١٨ אאא 

 .أمحد بن حنبل يف الفروع
 :من أقول املسترشقني يف بيان حقيقة الدعوة

يقة دعوة الشيخ حممد بن عبد إن من األمور املحمودة أن يفهم بعض املسترشقني حق
الوهاب أكثر من فهم بعض املسلمني هلذه الدعوة, وال غرابة يف ذلك فمن ينظر إىل هذه 
الدعوة نظرة إنصاف فسيصل للحقيقة, أما من ينظر إليها نظرة هوى فإنه لن يصل وإن 
ر وصل فإن عداءه وحقده عىل هذه الدعوة يمنعه من إظهار احلق الواجب إظهاره, وأذك

اآلن عدًدا من أقوال املسترشقني التي تؤيد أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب كان يدعو 
 .الناس إىل التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح

إن السلفية «: قد أنصف الدعوة عندما قال» هنري الوست«فهذا املسترشق الفرنيس 
صفائه األول يف عهد السلف  ىلإلقب عىل احلركة الوهابية ألهنا أرادت إعادة اإلسالم 

الصالح, إن هذه احلركة السلفية تتميز عن غريها بأن نظرياهتا أدنى إىل العقل وأهنا تفتح 
باب االجتهاد وتكافح اخلرافات والغلو يف الدين وجتتهد يف التوفيق بني الدين وبني مطالب 

 .)١(»العرص
سني باحلركة قة اإلسالم الالبحث يف عال أردناإذا «: ويقول املسترشق جولد سيهر 

الوهابية نجد أنه مما يسرتعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر اخلاصة بالتاريخ الديني احلقيقة 
جيب عىل من ينصب نفسه للحكم عىل احلوادث اإلسالمية أن يعترب الوهابيني : اآلتية

ية الوهابية هي أنصاًرا للديانة اإلسالمية عىل الصورة التي وضعها النبي والصحابة, فغا

 ـــــــــــــــــ

 .باختصار) ١/٣٥١(تاريخ البالد العربية السعودية, للعجالين )   ١(



 
 

 
١١٩ אאא

 .)١(»إعادة اإلسالم كام كان
فالوهابيون قوم يريدون الرجوع باإلسالم إىل «: »أرمانو«ويقول املسترشق األسباين 

وإنام ينقصهم للوصول إىل أهدافهم املقدسة رجال متنورون ^ عرص صحابة حممد 
 . )٢(»مثقفون, وهم ويا لألسف قالئل يف هذه الديار

ردت الذي وصف هذه الدعوة بأهنا فرقة يف مواضع كثرية ناقض أما املسترشق بوركها
ومبادئ «: هذا الوصف عندما بني مبادئ الدعوة واألصول التي تنبني عليها فمام قال

الوهابيني األساسية, كام سيتضح فيام بعد, تتفق مع تلك التي تدرس يف املناطق األخرى 
م مصدران أساسيان مشتمالن كل فالقرآن والسنة لدهي. من اإلمرباطورية اإلسالمية

األحكام, وآراء املفرسين األجالء للقرآن حمرتمة بالرغم من أهنا ليست متبعة عىل إطالقها, 
ويف حماولة إليضاح األعامل األصيلة واملعتقدات الصافية للمؤسس األول لإلسالم 

عدد من اآلراء وأتباعه األوائل, كام هو ثابت يف تلك األحكام, كان البد هلم من مهامجة 
 . )٣(»اخلاطئة والفاسدة التي طرأت عىل اإلسالم كام يدّرس اآلن

إذن فمن كالمه السابق يفهم أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب مل يأت بفرقة جديدة كام 
زعم وإنام أتى بالدعوة لإلسالم الصحيح الذي من أجله حارب اآلراء اخلاطئة والفاسدة 

وقد وصل إىل القاهرة, أيًضا, كتاب يشتمل عىل رسائل «: وقد عزز هذه احلقيقة بقوله

 ـــــــــــــــــ

تأليف املسترشق جولد سيهر نقًال من كتاب دعـوة اإلمـام حممـد سـلفية ال وهابيـة : ةالعقيدة والرشيع)   ١(
 ). ٤٦٣ص(ألمحد احلصني 

, نقـًال عـن إسـالمية ال وهابيـة للعقـل )١٤٢ص (كتاب بني الديانات واحلضارات لطه املـدّور : ينظر   )٢(
  ). ٣٥٤ص (

 ).١٨ص( مواد لتاريخ الوهابيني)   ٣(



  
 
 

١٢٠ אאא 

خمتلفة عن موضوعات دينية كتبها حممد بن عبد الوهاب نفسه وقرأ كثري من العلامء ذلك 
الكتاب, فأقروا باإلمجاع أنه إذا كانت هذه هي عقيدة الوهابيني فإهنم أنفسهم يؤمنون بتلك 

 .)١(»العقيدة
 .ق إليكيسووافقه يف هذا املوقف املسترش

قد أعاد إىل ) الوهايب(فاملصلح «: ويقول لويس دوكو رانيس مقرًرا حقيقة هذه الدعوة
لذلك ظلت  .عليه من شوائب ومن استغالل لالدين بساطته األوىل بإزالته كافة ما دخ

تعاليم النبي حممد التي آمن هبا املسلمون متبعة لدى املصلحني, وهذا ما حيفظ هلم تأثريهم 
 . )٢(»شعب العريب والشعب الرتكي عىل السواءعىل ال

 .)٣(وقد ورد يف الوثائق الربيطانية أن هذه الدعوة هي دعوة سنية سلفية
إن كثًريا من الرحالة استشهدوا بأقوال العلامء عند اعرتافهم بأن الدعوة « :وقال كوبر

 . )٤(»وهابية هي نفسها املذهب السني يف اإلسالمال
لقد كتب فرنيس أمحق يف سنة «: ائجس عىل مسترشق آخر فقالوقد رد املسترشق بر

م بأنه ـ أي اإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ أنشأ مذهبًا جديًدا ونسخ احلج, وكل هذا ١٨٠٨
كذب فإن الوهابيني يعتقدون أن السنة أمر أسايس مع القرآن ولكنهم يرون أن األنبياء 

 .)١(»م اآلن بأنه موافق الكتاب والسنةسعود بعد فتح مكة يسلّ  )٥(]أعله[بًرشا, وما 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٣ص(, أيًضا ينظر تاريخ العربية السعودية, إليكيس )٢٣ص( نفسهاملرجع )   ١(
 .م٢٠٠٣, ١, رياض الريس, ط)١٩٤ص (الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ, لويس دوكورانيس )   ٢(
, دار )٥/١٤٧(ترمجــة نجــده فتحــي ) نجــد واحلجــاز(اجلزيــرة العربيــة يف الوثــائق الربيطانيــة : ينظــر)   ٣(

 .م٢٠٠١, ١الساقي, ط
 ).٩٧ص (احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب )   ٤(
 ).أعلنه(هكذا ورد, ولعل الصواب )   ٥(



 
 

 
١٢١ אאא

وبصورة عامة فإن مذهب الوهابيني هو اإلسالم بعد أن «: وقال لويس دوكورانيس
 .)٢(»ت عنه مجيع اخلرافات التي ألصقت به بني املسلمنيلأزي

إن حممد بن عبد الوهاب مل يؤسس ـ مهام قال عنه أعداؤه «: وقال الرحالة شارل ديدييه
 . )٣(»ديًدا, وال عبادة جديدة, ولكنه دعا إىل أن يقوم ذلك كله عىل القرآنـ ال مذهبًا ج

أن يكون اإلمام حممد بن عبد الوهاب قد أتى بمذهب خامس أو » س.جون«ونفى 
وقد مر معنا  )٥(وشاركه يف هذا النفي املسترشق الفرنيس جان جاك برييب )٤(مذهب جديد

 .وأن دعوة الشيخ تدعو للمذهب السني الصحيحسابًقا نفي املسترشق كوبر هلذه الدعوى, 
وأما ما نقله املسترشق إليكيس من قصة الرؤيا فقد علق عليها أبو عبد الرمحن بن عقيل 

إهنا إن صحت تنطبق عىل دعوة : ال ناًرا لقيل) نوًرا(لو كانت الرؤيا «: الظاهري فقال
, ^ثر من رؤيا قبل مولد الرسول إهنا انتحال ملا أُ : , وإن مل تصح قيلد رمحه اهللامالشيخ حم

وورد مثل ذلك رواية شفوية متوارثة عن امللك عبد العزيز رمحه اهللا, وبعد هذا فالرواية 
هذه ال خطام هلا وال زمام, وغري مشهورة, واختيار النار يف هذه الرؤيا املزعومة له داللته يف 

 .)٦(»ياة العامةعىل صعيد احل ْتشويه إمام إحياء دعوة السلف ملّا ُفِقَدت
 ـــــــــــــــــ

 ., باختصار)١٦٦ص (حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ١(
 ).٦٨ص(الوهابيون, لويس دوكورانيس )   ٢(
 حممـد. د: ي, شـارل ديدييـه, ترمجـةرحلة إىل احلجاز يف النصف الثاين من القرن التاسـع عرشـ املـيالد)   ٣(

 .هـ١٤٢٢, بترصف يسري, دار الفيصل الثقافية, )٢٣٤ص(خري الباقعي 
, )٣٠٧ص(صربي حممـد . د: حبيب, ترمجة. اإلخوان السعوديون يف عقدين, تأليف جون س: ينظر)   ٤(

 .دار املريخ, الرياض

, دار اآلفــاق )٤٨ص(ســعيد الغــز, جزيــرة العــرب, جــان جــاك بــرييب, ترمجــة نجــدة هــاجر و: ينظــر)   ٥(
 .هـ١٤٢١, ١العربية, القاهرة, ط

, دارة امللـك عبـد )٤٥ص(التذكرة يف أصل الوهابيني ودولتهم, جان ريمـون, ترمجـة حممـد البقـاعي )   ٦(
 



  
 
 

١٢٢ אאא 

يف رسالتها العلمية لنيل درجة الدكتوراه عن الشيخ ) نت(وقالت الباحثة األمريكية 
أنه من أبرز قادة الفكر اإلسالمي يف القرن الثامن عرش, وتعد «: حممد بن عبد الوهاب

 الكثري من األصول البارزة يف كتاباته كرتكيزه عىل العودة إىل القرآن والسنة, والقضاء عىل
 .)١(»املامرسات الدينية الشائعة كتقديس القبور واألولياء

مل تكن مبادئ «: ويقول بوركهاردت موضًحا مبادئ الدعوة وأهنا مل تكن دينًا جديًدا
مبادئ ديانة جديدة, بل كانت جهوده موجهة فقط إلصالح املفاسد  حممد بن عبد الوهاب

ني البدو الذين كانوا مسلمني اسميًا, التي تفشت بني املسلمني ونرش العقيدة الصافية ب
 .)٢(»لكنهم جهالء بالدين وغري مبالني بكل فروضه التي أوجبها

ويندر مؤكًدا أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تدعو للدين . ب.ويقول و
ونحن ال نعرف إن كانت الوهابية تستطيع مواجهة عرص «: الصحيح وليس إىل دين جديد

ثرها يف الفكر اإلسالمي احلديث, وأهنا أأحًدا ال ينكر قيمتها و الذرة والفضاء, ولكن
, ومما كان عليه اإلسالم إىل ما جيب أن يكون )املثالية(إىل ) الواقعية(استطاعت االنتقال من 

 .)٣(»وفكرهتا التحريرية) بحيوهتا(عليه, وبقيت حمتفظة 
): امل اإلسالميحارض الع(وقال الكاتب األمريكي لوثروب ستوادارد يف كتابه 

فالدعوة الوهابية إنام هي دعوة إصالحية خالصة بحتة غرضها إصالح اخلرق, ونسخ «
الشبهات, وإبطال األوهام, ونقض التفاسري املختلفة والتعاليق املتضاربة التي وضعها 

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٢٤العزيز, 

 ).٣٠ص (هـ, ٣/٥/١٤٢٤, بتاريخ ١٨٩٩جملة الدعوة, العدد )   ١(
 ).١٣ص (مواد لتاريخ الوهابيني )   ٢(
 ).٣٥١ص(نارص بن عبد الكريم العقل . إسالمية ال وهابية, د)   ٣(



 
 

 
١٢٣ אאא

أرباهبا يف عصور اإلسالم الوسطى ودحض البدع وعبادة األولياء وعىل اجلملة هي 
الم واألخذ به عىل  أوله وأصله ولبابه وجوهره, أي إهنا االستمساك الرجوع إىل اإلس

بالوحدانية التي أوحى اهللا هبا إىل صاحب الرسالة, صافية واالهتداء واالئتامم بالقرآن املنزل 
جمرًدا وأما ما سوى ذلك فباطل وليس يف يشء من اإلسالم, ويقتيض ذلك االعتصام كل 

 .)١(»وقواعد اآلداب, كالصالة والصوم وغري ذلك االعتصام بأركان الدين وفروضه
لقد ظهر عىل أرض رشق «: وقال املسترشق اهلولندي كرستيان سنوك هود خرونيه

صلح لإلسالم كسب إىل جانبه أمراء الدرعية, الذين ساندوه يف دعوته ثم اجلزيرة العربية م
ملصلح ينوي أن يعيد احلياة تدرجييًا منت بدعوته كل مراكز اجلزيرة العربية, لقد كان هذا ا

لإلسالم بكل ما لديه من قوة, ليس يف اجلزيرة وحدها, بل يف كل مكان يستطيع الوصول 
 .)٢(»إليه

السمة التي متيز هبا حممد بن عبد الوهاب كونه عاملًا تثقف  )٣(]كان[لقد «:  وقال أيًضا
مة أن يربز اإلسالم بالعلوم اإلسالمية, وفهم مقاصدها وأرسارها, واستطاع بجدارة تا

لقد أدرك حممد بن عبد «: وقال أيًضا» ^بالصورة احلالية النقية, كام جاء به الرسول 
, واإلسالم الذي يامرسه الناس يف ^الوهاب االختالف بني اإلسالم كام جاء به الرسول 

 .)٤(»عرصه

 ـــــــــــــــــ

ــق)   ١( ــوثروب ســتودارد, تعلي , دار الفكــر, )١/٢٥٩(شــكيب أرســالن, : حــارض العــامل اإلســالمي, ل
 .هـ١٣٩٤, ٤بريوت, ط

 ).٣٥٣ص (, نقًال عن إسالمية ال وهابية )٢٥٣ص (صفحات من تاريخ مكة )   ٢(
 ).كانت(األصل, ولعل الصواب  هكذا ورد يف)   ٣(
 .املرجع السابق والصفحة نفسها)   ٤(



  
 
 

١٢٤ אאא 

: رشقنيوقال املسترشق ويلفرد يف كتاب اإلسالم يف نظر الغرب ألفه مجاعة من املست
يقول قبل كل يشء جيب أن تعيشوا حسب الرشع اإلسالمي  حممد بن عبد الوهابكان «

وهذا هو معنى أن تكونوا مسلمني, ال ذاك الرغاء العاطفي, واحلرارة التي يقدمها لكم 
الصوفيون فأساس اإلسالم هو الرشع, وإذا كنتم تريدون أن تكونوا مسلمني فيجب أن 

 .)١(»تعيشوا حسب أوامر الرشع
فكرة  حممد بن عبد الوهابوكانت متأل قلب «: وقال الدكتور داكربت املؤرخ األملاين

جديدة للقوى العربية عىل أساس ديني ناسبًا إىل ابتعادهم عن سرية السلف الصالح 
وانقسامهم إىل شيع, وإىل ابتعادهم عن خلقهم العريب األصيل سبب تالشيهم الذي 

ورأى الشيخ أن سبب اإلنقاذ هو الرجوع إىل : جنبي إىل أن قالجعلهم يف متناول النفوذ األ
تعاليم الدين املرشوعة, وإىل تعاليم الرسول الصحيحة فراح يبرش بوحي من ضمريه 
وعقيدته بمحاربة البدع التي أدخلت عىل اإلسالم عرب العصور الغابرة, والضالل املضل 

نص عليه القرآن رصاحة, أو ملا يمكن نسبته من تقارير علامء الدين غري مقيم وزًنا إال ملا 
 .)٢(»^بصورة قاطعة للنبي حممد 

ولياء مها التوحيد وشجب عبادة األ«وكتب املسترشق إليكيس فاسيلييف حتت عنوان 
مبينًا األساس الذي تدعو إليه » تاريخ العربية السعودية«يف كتابه » أساس مذهب الوهابية

يف  حممد بن عبد الوهابإن الطريق الذي قطعه «: فقال حممد بن عبد الوهابدعوة اإلمام 
 ـــــــــــــــــ

اإلسالم يف نظر الغرب, ألفه مجاعة من املسترشقني, نقًال عـن اإلمـام املجـدد حممـد بـن عبـد الوهـاب )   ١(
ص (دعوته اإلصالحية وعقيدته السلفية وثناء العلـامء عليـه, للعالمـة أمحـد بـن حجـر آل أبـو طـامي 

 .هـ١٤٢٤, ١لرشيعة, القاهرة, ط, دار ا)٩٠
أمني روحية, نقًال عـن اإلمـام املجـدد حممـد بـن عبـد الوهـاب, : عبد العزيز, للمؤلف داكربت, ترمجة)   ٢(

 ).٩١ص (ألمحد آل أبو طامي 



 
 

 
١٢٥ אאא

تكوين مذهبه يتلخص عىل ما نعتقد, يف الدارسة واملثابرة منذ الطفولة للفقه اإلسالمي 
والطموح إىل معاجلة الدين وتغيري احلياة االجتامعية طبًقا للمثل العليا لإلسالم بعد 

أوضح ابن عبد الوهاب بنفسه  تفسريها وفهمها بشكل متميز, ويمكن أن نتصور كيف
فقد نيس الناس اإلسالم احلقيقي : اخللل واالضطراب والتشويش يف العامل املحيط به

وذلك هو سبب االنحطاط اخللقي العام الذي تنجم عنه املشاكل السياسية والفوىض 
ين االقتصادية والركود واخلراب وبغية إنقاذ العامل الغارق يف اآلثام البد من تنقية الد

 .واستعادة الشكل الذي كان عليه يف القرون الثالثة األوىل من نشوئه
إن أهم فكرة كانت تدور يف بال ابن عبد الوهاب يف أثناء رحالته ودراسته للفقه هي 

إال أن العامل اإلسالمي يف رأي الوهابيني ... التوحيد الذي هو املحور الرئييس لإلسالم
ويقول ... ينساقون وراء البدع التي هي أم الكبائر ابتعد عن مبادئ التوحيد, فالناس

وال جيوز طلب املعونة إال من عند اهللا, وال . ال جيوز تقديم القرابني إال لوجه اهللا: الوهابيون
فاملالئكة والرسل واألولياء والصاحلون ال يمكن أن يشفعوا . جيوز االستجارة إال باهللا

 جيوز تقديم النذور إال لوجه اهللا وال جيوز اإلفراط يف وال. )١(للمسلمني أمام اهللا عىل آثامهم
وال جيوز بناء احلرضات حول قبورهم, وال . تبجيل الصاحلني وأنصار الرسول واألولياء

جيب احرتام األولياء . جيوز اإلفراط يف العناية بقبورهم وحتويل أرضحتها إىل أصنام

 ـــــــــــــــــ

الصواب أن الشفاعة عىل نوعني, منفية, وهي الشافعة للكافر واملرشـك, ومثبتـة وهـي خالصـة ألهـل )   ١(
وشفاعة عامة له وجلميع املـؤمنني, برشـط ^ شفاعة خاصة بالرسول : ىل قسمنياإلخالص, وهي ع

قـرة عيـون املوحـدين يف حتقيـق دعـوة األنبيـاء واملرسـلني, حاشـية : ينظر. الرضا واإلذن من اهللا تعاىل
القول املفيد : , وينظر)٨٠ص (الشيخ عبد الرمحن بن حسن عىل كتاب التوحيد, دار الكتب العلمية, 

 .هـ١٤١٨, ١, دار ابن اجلوزي, ط)١/٤٢٥(ب التوحيد, للشيخ حممد العثيمني عىل كتا



  
 
 

١٢٦ אאא 

 .)١(»وتقديرهم ولكن ال جتوز عبادهتم
 .)٢(»كورانسيز أن الوهابية هي اإلسالم يف نقاوته األوىل.ويعتقد ل«: وقال إليكيس

وبداية إمرباطورية  حممد بن عبد الوهاب«وقال جورج رينتز يف رسالة له بعنوان 
فقد كان اإلسالم الذي دعا إليه الشيخ أساًسا هو «: »املوحدين يف شبه اجلزيرة العربية

كام ورد عىل لسان ـ فكان التوحيد إذن وما يزال «: ال, ثم ق»..اإلسالم الذي دعا إليه النبي
مي لإلسالم باململكة العربية السعودية اليوم, واحلفاظ سهو الشكل الرـ الشيخ وأتباعه 

ك التوحيد يف شبه اجلزيرة العربية له تأثري قوي عىل مكانة اإلسالم ومقدراته يف عىل ذل
 .)٣(»...لوهاب بالنبي من قبلهاحلارض واملستقبل واقتدى الشيخ حممد بن عبد ا

ن إن مذهب الوهابني هو اإلسالم وليس دينًا جديًدا بل دي«وقال لويس دوكورانيس 
 .)٤(»حممد نفسه يف بساطته األوىل

يرجع ظهور الوهابية إىل منتصف القرن الثامن عرش, «: وقال الرحالة شارل ديدييه
وم بإصالح ديني عرض مسوغاته حممد بن عبد الوهاب, وقرر أن يقومؤسسها هو الشيخ 

يف عدد من كتبه, لقد اختذ من القرآن الكريم وحده أساًسا إلصالحاته بغض النظر عن كل 
, وكل البدع التي تشوه يف نظره صفاء الفطرة األوىل, ثم بدأ يدعو إىل العودة )٥(الرشوح

 ـــــــــــــــــ

 ., بترصف)١٠٠ص(تاريخ العربية السعودية )   ١(
 ).١٠٣ص( نفسهاملرجع )   ٢(
عبد اهللا نارص . د: احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب بقلم يل ديفيد كوبر, جورج رينتز, ترمجة)   ٣(

 ).١٣٧ص(الوليعي 
 ).٦٨ص(الوهابيون, لويس )   ٤(
بل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ كان يرجـع إىل كتـب التفاسـري املعتمـدة عنـد السـلف, ومل )   ٥(

 .يقترص عىل فهم القرآن برأيه



 
 

 
١٢٧ אאא

 . )١(»باإلسالم إىل مبادئه األصلية وإىل اإليامن بالوحدة املطلقة هللا عز وجل
لقد كان الوهابيون يأملون وهم يدعون إىل العودة إىل املفهوم األصيل «: وقال أيًضا

لإلسالم, وإىل جوهر الرشيعة اإلسالمية, كانوا يأملون بأن يقيموا يف اجلزيرة العربية دولة 
 .)٢( »...حتت سلطة عليا لرشيعة مشرتكة مصدرها القرآن

ون بنبأ فقيه ثى الثالث, بدأ الناس يتحديام السلطان مصطفأويف «: وقال جون س
حممد بن عبد الوهاب, كان أبوه قاضيًا  نبيل, من أهل العيينة بنجد, اسمه الشيخحمسلم 

ونشأ هو نشأة علمية صاحلة, وساءه أن يرى يف قلب اجلزيرة أباطيل وأضاليل ألصقها 
ام يدعو إىل التوحيد باإلسالم جهال الحظَّ هلم منه, غري التسمي به واالنتساب إليه, فق

إىل أن .. اخلالص وتطهري الدين مما علق به من أدران اجلاهلية األوىل وبدع اجلاهلية الثانية
: ثم قال.. ويسموا أتباعه بالوهابية. فليقولوا إن عبد الوهاب مبتدع ليحاربوه بسالحه: قال

أطرقت اخلاصة, انبثَّ الوعاظ والدجاجلة, بشتى الطرق واألساليب, وانخدعت العامة, و
حلرب  بالزحف) الشاهانية(واستفحلت الدعاية أمام الدعوة, وصدرت املراسيم 

السنية والعقيدة ) احلنبلية(ووصمها باخلروج عن اإلسالم, وما هناك إال ) الوهابية(
 .)٣(»السلفية

وأكد أيًضا هذه احلقيقة املسترشق الفرنيس جان جاك فقال عن الشيخ حممد بن عبد 
وأخذ يبث دعوته احلامسية من أجل العودة إىل اإلسالم احلقيقي احلنيف النظيف «: الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٣٤ص(رحلة إىل احلجاز, شارل ديدييه )   ١(
 ., بترصف يسري)٢٣٨ص( املرجع نفسه)   ٢(
صـربي . د: حبيـب, ترمجـة. هــ, تـأليف جـون س١٣٤٩هــ ـ ١٣٢٨يون يف عقـدين اإلخوان السعود)   ٣(

 ).٣٠٧ص(حممد حسن 



  
 
 

١٢٨ אאא 

 .)١(»الطاهر, كام أراد الرسول
ملا شاع الفساد يف بالد املسلمني قام يف جزيرة العرب ... «: وقال وليمز وارمسرتونج

بادة حممد بن عبد الوهاب حيارب البدع, ويدعو إىل مجع الصفوف إلعادة جمد اإلسالم, وع
م باإلحلاد والزندقة  .)٢(»اهللا بقلب سليم, ولكنه كغريه من املصلحني اضطهد واهتُّ

وأما الوهابيون فقد نقوا اإلسالم مما أدخل عليه «: »أوليفيه كورانسيز«وقال املسترشق 
 .)٣(»من تشويه وأعادوه إىل بساطته األوىل وصفائه

كان «: د بن عبد الوهابوقال أيًضا موضًحا حال الناس قبل دعوة الشيخ حمم
إىل الدنيا,  )٤(»حممد«املسلمون يومئذ يامرسون أشكاالً غريبة من العبادات, بحيث لو عاد 

لظن أن اإلسالم زال منها, ولرأى شيئًا عجيبًا, ولقد أعاد حممد بن عبد الوهاب اإلسالم 
 .)٥(»إىل حالة يعرفها النبي وال ينكرها

دعا إليه الشيخ, هو من الدين, أي مما أمر به اهللا  وكل يشء«: وقال املسترشق مانجان
ومحلهم عليه ولكن املسلمني نسوه أو تناسوه وأمهلوه, فقام الشيخ بدعوهتم إليه  ,ورسوله

وقد ذكر مجلة من املبادئ التي تدعو إليها دعوة الشيخ حممد بن عبد . )٦(»أعظم قيام
 .)٧(الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٨ص(جزيرة العرب, جان جاك )   ١(
, نقـًال عـن جملـة البحـوث )٣٤ص(صحائف مطوية, عبـد اهللا خيـاط إمـام وخطيـب املسـجد احلـرام )   ٢(

 ).٣٧٣ص(, ٦١اإلسالمية العدد 
 ).١/٣٠٥(فيه كورانسيز, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعودية, للعجالين أولي: تاريخ الوهابيني)   ٣(
 .^يقصد نبينا حممد )   ٤(
 .املرجع نفسه, والصفحة نفسها)   ٥(
 ).٣١١ص(املرجع السابق )   ٦(
 ).٣١١ص(املرجع نفسه : ينظر)   ٧(



 
 

 
١٢٩ אאא

 
<



 

شيخ حممد بن عبد الوهاب ومبادأها تنسجم وقد بني السري هارفرد جونز أن دعوة ال
متاًما مع القرآن الكريم وتفاسريه ومع أقوال النبي وأفعاله ومع ما كان قد مارسه اخللفاء 

 .)١(األوائل
وبعد هذا العرض ألقوال املسترشقني نؤكد القول بأن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ما 

وخلفاؤه والصحابة ^ ان عليه النبي جاء إال بالدين الصحيح وهو دين اإلسالم الذي ك
 .من بعده وأتباعهم إىل يوم الدين

 
 

 
 
 
 

@
@
@

ðäbrÜa@szj¾a@
 ـــــــــــــــــ

, دارة )٧٣, ٧٢ص(ضـة اجلهينـي عوي. د: موجز لتاريخ الوهايب, السري هـارفرد جـونز, ترمجـة: ينظر)   ١(
 .هـ١٤٢٥, ١امللك عبد العزيز, ط



  
 
 

١٣٠ אאא 

 الطعن في موقف الدعوة من 
 السنة والنبوة

 
 :ويشتمل عىل ثالثة مطالب
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١٣١ אאא

Þëþa@kÜİ½a@

אא
 

إن اهللا عز وجل أرسل الرسل للناس لبيان حقيقة التوحيد وبيان الرشائع التي نزلت هبا 
الكتب الساموية, ولقد اصطفى اهللا عز وجل األنبياء والرسـل ليكونـوا مبرشـين ومنـذرين, 

  �  �  �  �         �ې  ﴿ :نهكام أخرب اهللا بذلك فقال سبحا ^وآخرهم نبينا حممد 

وأنا خاتم « :عن نفسه فقال ^, وكام أخرب ]٤٠:األحزاب[ ﴾�  �  �  �   �  �
 .)١(»النبيني

وعقيدة أهل السنة واجلامعة عىل هذا, وال يمنع ذلك من ظهور بعض الدجالني والذين 
تقوم  وال«: ^وأنه من عالمات الساعة; حيث قال   ^يّدعون النبوة كام بني ذلك 

 .)٢(»الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريًبا من ثالثني, كلهم يزعم أنه رسول اهللا
فكل من يدعي النبوة فهو دجال ومن هنا كان هذا مدخًال لبعض أعداء الدعوة 
وخصومها من املسترشقني وغريهم أن يفرتوا عىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب هبذه الفرية 

 .هلمونذكر اآلن بعًضا من أقوا
אאW

حممد بن عبد الوهاب قد ادعى النبوة فقال عن  ادعى املسترشق جيبون بأن الشيخ
إهنا رؤى نبي جديد وأسلحته, نبي يدعو إىل مبادئ «: »اهلبوط والسقوط«الشيخ يف كتابه 

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٥٣٥(كتاب املناقب, باب خاتم النبيني, برقم أخرجه البخاري )   ١(
 ).٣٦٠٩(أخرجه البخاري كتاب املناقب, باب عالمات النبوة يف اإلسالم, برقم )   ٢(



  
 
 

١٣٢ אאא 

 .)١(»غري واضحة املعامل
ن عبد الوهاب كان بأن الشيخ حممد ب» نيبهر«وكذلك ادعى املسترشق الدانامركي 

 .)٢(نبيًا
 .)٣(»ميشو«وكذلك ممن اهتم الشيخ حممد بن عبد الوهاب بادعاء النبوة املسترشق 

אאאW
أن غري من اعتقد : الرابع«: يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف نواقض اإلسالم

غريه أحسن من حكمه, كالذي يفضل حكم  أكمل من هديه, أو أن حكم^ هدي النبي 
ولو عمل ^ من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول : اخلامس. الطواغيت عىل حكمه فهو كافر

 .)٤(»أو ثواب اهللا أو عقابه^ من استهزأ بيشء من دين الرسول : السادس. به كفر

غري هدي النبي فإذا كان الشيخ ـ رمحه اهللا ـ يرى أن من يستهزئ بالسنة أو يبغضها أو أن 
أكمل من هديه فقد كفر فكيف يكون احلال يف حق من يدعي النبوة, أو أن يأيت بدين 

 .فال شك أن الشيخ بعيد كل البعد عن هذا االدعاء وهذه الفرية!! جديد?
خاتم النبيني واملرسلني وال يصح إيامن عبد ^ من بأن نبينا حممًدا وأو«: وقال رمحه اهللا

 .)٥(»يشهد بنبوتهحتى يؤمن برسالته و
 .إذن فمن هذا املنطلق ندرك أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب مل يدِع النبوة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٨ص(احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب  )   ١(
 ).٣٠٨ص(ة العرب يف القرن العرشين, حافظ وهبة رجزي: ينظر)   ٢(
 ).١/٣١٠(ميشو, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعودية, للعجالين : الرتاجم الكونية: ينظر)   ٣(
 ).١/٣٨٦(مؤلفات الشيخ حممد )   ٤(
 ).٦/١٠) (الرسائل(مؤلفات الشيخ حممد )   ٥(



 
 

 
١٣٣ אאא

אאאW
إن املتأمل يف أقوال أهل العلم السابقة يف الرد عىل أهنا فرقة أو مذهب أو دين جديد 

الوهاب بريء من هذه  سيدرك حقيقة هذه الدعوة املباركة, وأن الشيخ حممد بن عبد
وهذه الدعوى «: الفرية, وأضيف كالًما للشيخ صالح الدين آل الشيخ حيث قال مدافًعا

ضمرها, والتي قاهلا بعض خمالفيه كذب حمض, وجرأة عىل أأن الشيخ ادعى النبوة أو 
الكذب, واستخفاف بعقول الناس وهي تنبئ وتدل عىل خفة دين وعقل صاحبها, فكل 

, وما ^الشيخ عظيم, فهو الذي بذل نفسه وحياته كلها حمبة لرسول اهللا  ذلك هبتان عىل
متبًعا ومعظًام وموقًرا ومعزًرا, وكتبه شاهدة لذلك, وليس احلق, وكان لرسوله من جاء به 

 . )١(»خلصومه إال الدعاوى والظنون املجردة من الدليل
يكن الشيخ حممد بن عبد  مل«: ويقول حافظ وهبة سفري اململكة العربية السعودية بلندن

الوهاب نبيًا كام ادعى نيبهر الدانمركي ولكنه مصلح جمدد داع إىل الرجوع إىل الدين 
 .)٢(»احلق

אאאW
وليس مبتدًعا أو مدعيًا ^ كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب متبًعا لرشيعة الرسول 

فرأى «: ديو يف سرية الشيخ حممد عبد الوهاب فقالللنبوة وهذا ما أكده املسترشق سي
حكام رجعت  إليهم تلك إالشيخ أنه إذا ما محل املسلمني عىل مراعاة أحكام القرآن ب

احلامسة التي تعود هبا عظمة املايض, ومل يكن للشيخ هدف من اإلصالح الذي بدأه سوى 

 ـــــــــــــــــ

صـالح الـدين بـن حممـد : دعوة املصلح اإلمام حممد بن عبد الوهاب كشف األكاذيب والشبهات عن)   ١(
 .هـ١٤٢٥, ١باختصار, مكتبة الرشد, الرياض, ط) ٩١ص (آل الشيخ, 

 ).٣٠٨ص(جزيرة العرب يف القرن العرشين, حافظ وهبة )   ٢(



  
 
 

١٣٤ אאא 

 .)١(»خلاصة إىل سابق عهدهاإعادة رشيعة الرسول ا
فإن ما ورد من كالم للمسترشقني يف بيان حقيقة الدعوة والرد عىل أن اإلمام وباجلملة 

حممد بن عبد الوهاب مل يأِت بدين جديد أو فرقة أو مذهب يستشهد به هنا يف رد هذه 
 .الدعوى

ويبدو أن الذي محل املسترشقني عىل القول هبذا االدعاء هو ما ردده بعض أعداء 
االً للطعن يف الشيخ إالَّ هبذه التهمة, ومما يؤكد كذهبم أهنم مل الدعوة, حيث إهنم مل جيدوا جم

لقد كان الرجل يف «: يرصحوا هبا, فهذا أحدهم يقول عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
والظاهر من حال حممد بن «: , وقال دحالن)٢(»احلقيقة يريد أن يدعي النبوة إالَّ أنه تسرت

إال إذا كان هؤالء  )٣(»ه ما قدر عىل إظهار الترصيح بذلكعبد الوهاب أنه يدعي النبوة إال أن
عند النصارى ليس ) النبي(يّدعون علم الغيب فهذا أمر آخر, مع العلم أن مصطلح 

كاصطالحه عند املسلمني, ويمكن أن يطلق عندهم عىل املصلحني واحلواريني 
 .)٤(ونحوهم

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٦٣ص(دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية, أمحد بن عبد العزيز احلصني )   ١(
ص (, نقًال عن حممد بن عبد الوهاب مصـلح مظلـوم, للنـدوي ٦, ٥الورقة ) خمطوط(مصباح األنام )   ٢(

١٥٣.( 
, نقًال عن حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للنـدوي )٤٦ص (الدرر السنية يف الرد عىل الوهابية )   ٣(

 ).١٥٣ص (
 ).٥٨ص(عبد اهللا الدميجي . مواقف املسترشقني, د: ينظر)   ٤(



 
 

 
١٣٥ אאא

ïãbrÛa@kÜİ½a@

 אא ^ 
 

رفع اهللا قدره وأعىل شأنه وامتدحه بأمجل الصفات وطهر قلبه وزكاه, ويف ^ نبي ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ﴿: أعىل مقام وصفه بالعبودية فقال سبحانه

 ].١:اإلرساء[﴾ ڀ
وسائر األنبياء والصاحلني كلهم عبيد هللا عز وجل, برش خملوقون ال يملكون ^ فالنبي 

وال ًرضا وال موًتا وال حياًة وال نشوًرا, فضًال عن أن ينفعوا غريهم بغري ما ألنفسهم نفًعا 
 .مكنهم اهللا منه وجعل هلم فيه سبيالً 

^ ومن املعروف أن أكثر الدراسات االسترشاقية قائمة عىل الطعن يف نبوة النبي 
خلفي, ورسالته اخلالدة, وقّل أن يوجد كتاب من كتبهم يسلم من هذا الطعن الظاهر أو ا

ولكن الغريب يف األمر أهنم هنا يتهمون دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بالطعن يف نبوة 
 .^وعدم احرتامه ^ أو التنقيص من قدره ^ النبي 

אאW
 .)١(»بعدم احرتام الرسولوقد اهتم فقهاء كثريون الوهابيني «: يقول املسترشق إليكيس

لفون الوهابيون املحدثون مجيًعا هذا االهتام بغضب شديد, وينكر املؤ«: وقال أيًضا
قد أدت عمليًا إىل التقليل ) خليل اهللا(ولعل الرغبة يف التقليل من مكانة النبي حممد بوصفه 
 .)٢(»من دوره يف اإلسالم وجتلت يف عدم االحرتام املذكور

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٧ص(تاريخ العربية السعودية, إليكيس, )   ١(
 ).١٠٧ص( نفسهاملرجع )   ٢(



  
 
 

١٣٦ אאא 

كان يؤمن بالوحي  إن حممد بن عبد الوهاب كان يعظم الرسول إال أنه ما«: وقال نيبور
 .)٢(»رافنشا«ووافقه يف هذا  )١(»أو اإلهلام بواسطة املالئكة

وأراد أن ينظر إىل «: أما لويس دوكورانيس فقد قال عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .)٣(»النبي كرجل حكيم وعادل فقط

ال وإن كان الوهابيون يعتقدون بالرسالة فإن الرسالة بنظرهم مل تكن إ«: وقال أيًضا
لنرش هذه العقيدة ففي اعتامدهم شهادة املسلمني أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا, 
حذفوا منها الشطر األخري واكتفوا بالقول أن ال إله إال اهللا, لذلك اعتربوا موحدين 

واالختالف الرئييس بني سائر املسلمني «: ثم يواصل االفرتاء ويقول. )٤(خالصني
ق برأهيم يف طبيعة حممد, فاملسلمون من غري الوهابيني يعتربونه نبيًا, أما والوهابيني يتعل

 . )٥(»اآلخرون فيعتربونه حكيًام 
إن الوهابيني حذفوا الشطر الثاين من الشهادة وهو «: فقال) كورانسيز(أما املسترشق 

نظرون إىل وإن املسلمني عامة ي» ال إله إال اهللا«: واكتفوا بالشطر األول» حممد رسول اهللا«
 .)٦(»حممد كرسول ونبي, وإن الوهابيني ينظرون إليه كرجل حكيم ليس أكثر

يف هذا االدعاء, وأيًضا وافقهام املسترشق ميشو يف » لويس«وهو هبذا يكون قد وافق 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٣ص (, نقًال عن حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )٢/١٣٤(رحلة نيبور )   ١(
 ).١٥٣ص(حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي : ينظر)   ٢(
 ).١٧ص(الوهابيون, لويس )   ٣(
يعتقد أن التوحيد اخلالص هو العمل بالقرآن فقط وهذا يطابق ما عليه القرآنيون  الذين أخـذوا  وكأنه)   ٤(

 .بالقرآن وتركوا السنة, وغاب عن أذهاهنم أن العمل بالقرآن يتضمن العمل بالسنة
 ).٦٦ص( نفسهاملرجع )   ٥(
 ).١/٣٠٦(دية للعجالين كورانسيز, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعو: تاريخ الوهابيني)   ٦(



 
 

 
١٣٧ אאא

قضية حذف الشطر الثاين من الشهادتني, وأضاف أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ينظر إىل 
 .)١(كحكامءاملسيح وحممد واألنبياء 

وممن قال بأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ينظر إىل النبي كرجل حكيم وعادل 
 .ولعل هذا االتفاق سببه األخذ عن خصوم الدعوة )٢(املسترشق جان ريمون

אאאW
ده أن رتبـة نبينـا والـذي نعتقـ«: وزيارتـه^ قال ـ رمحه اهللا ـ يف بيان موقفه من الرسـول 

أعىل مراتب املخلوقني عىل اإلطالق, وأنه حي يف قـربه, حيـاة برزخيـة, أبلـغ مـن ^ حممد 
حياة الشهداء املنصوص عليها يف التنزيل, إذ هو أفضل منهم بال ريـب, وأنـه يسـمع سـالم 

إذا قصد املسلِّم عليه, وتسن زيارته, إال أنه ال يشد الرحل إال لزيارة املسجد والصالة فيه, و
فال بأس, ومن أنفق نفيس أوقاته باالشتغال بالصالة عليه ـ عليه الصالة  )٣(مع ذلك الزيارة

 .)٤(»والسالم ـ الواردة عنه, فقد فاز بسعادة الدارين
يوم القيامة, حسب ما ورد , وكذلك نثبتها ^ ونثبت الشفاعة لنبينا حممد «: ثم قال

, واألطفال حسب ما ورد أيًضا, ونسأهلا من املالك هلا, لسائر األنبياء, واملالئكة, واألولياء
واإلذن فهيا ملن يشاء من املوحدين, الذين هم أسعد الناس هبا, كام ورد, بأن يقول أحدنا ـ 

اللهم شفع فينا عبادك : فينا يوم القيامة, أو^ مترضًعا إىل اهللا ـ اللهم شفع نبينا حممًدا 
يا رسول اهللا, : , مما يطلب من اهللا, ال منهم, فال يقالالصاحلني, أو مالئكتك, أو نحو ذلك

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣١٠(املرجع نفسه )   ١(
 ).٤٧ص(التذكرة يف أصل الوهابيني )   ٢(
 .للسالم عليه وعىل صاحبيه^ أي قصد زيارة قرب النبي )   ٣(
 ).١/٢٣٠(الدرر السنية )   ٤(



  
 
 

١٣٨ אאא 

أو يا ويل اهللا, أسألك الشفاعة, أو غريها, أو انرصين عىل عدوي, ونحو ذلك, مما ال يقدر 
عليه إال اهللا تعاىل, فإذا طلب ذلك مما ذكر يف أيام الربزخ, كان من أقسام الرشك, إذ مل يرد 

من السلف الصالح يف ذلك, بل ورد الكتاب والسنة, بذلك نص من كتاب أو سنة, وال أثر 
 .)١(»^أن ذلك رشك أكرب, قاتل عليه رسول اهللا : وإمجاع السلف

, أو ^أين أهنى عن الصالة عىل النبي  وما ذكره املرشكون عىل« :وقال أيًضا رمحه اهللا
عيلَّ الشياطني فكل هذا كذب وهبتان, افرتاه ... ^ هدمت قبة النبي أين أقول لو أن يل أمًرا 

 .)٢(»...الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل
وكذلك «: ويقول أيًضا يف رسالة بعثها إىل عبد الرمحن السويدي أحد علامء العراق

من البهتان ـ, وأما دالئل اخلريات  أيهلدمتها ـ ^ قوهلم أنه يقول لو أقدر أهدم قبة النبي 
قبل نصيحتي من إخواين أن ال يصري يف قلبه أجل من فله سبب وذلك أين أرشت إىل من 

كتاب اهللا, ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن, وأما إحراقه والنهي عن الصالة عىل 
 .)٣(»بأي لفظ كان فهذا من البهتان^ النبي 

وأما ما يكذب علينا سًرتا للحق, وتلبيًسا عىل اخللق, «: ومما قال يف الرد عىل املفرتين
بقولنا النبي رمة يف قربه, وعصا أحدنا أنفع له منه, وليس ^ بأنا نضع من رتبة نبينا حممد 

له شفاعة, وأن زيارته غري مندوبة, وأنه كان ال يعرف معنى ال إله إال اهللا حتى أنزل عليه 
وأننا ننهى عن .. مع كون اآلية مدنية] ١٩:حممد[﴾   �   �   �     �     �  �﴿

فال وجه لذلك فجميع هذه اخلرافات وأشباهها ملا استفهمنا عنها .. ^لنبي الصالة عىل ا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٣١( املرجع السابق)   ١(
 ).٦/٥٢(جمموعة مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٦/٣٧( نفسهاملرجع )   ٣(



 
 

 
١٣٩ אאא

من ذكر أوالً كان جوابنًا يف كل مسالة من ذلك سبحانك هذا هبتان عظيم, فمن روى عنا 
 .شيئًا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافرتى

وضعه وافرتاه  ومن شاهد حالنا وحرض جمالسنا وحتقق معنا علم قطًعا أن مجيع ذلك
علينا أعداء الدين وإخوان الشياطني, تنفًريا للناس عن اإلذعان بإخالص التوحيد هللا تعاىل 

 .)٢(وله رمحه اهللا كالم آخر فلريجع إليه يف مظانه. )١(»بالعبادة, وترك أنواع الرشك

אאאW
الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب  يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن عن جده

وقد قرر رمحه اهللا عىل شهادة أن حممًدا رسول اهللا من بيان ما تستلزمه هذه «: يف هذه املسألة
الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من جتريد املتابعة, والقيام باحلقوق النبوية من احلب والتوقري 

وقول, والوقوف معها حيث ما عىل كل سنة ^ والنرص واملتابعة والطاعة وتقديم سنته 
باطنه وظاهره, كليه وجزئيه, ما وقفت, واالنتهاء حيث انتهت يف أصول الدين وفروعه, 

 .)٣(»ظهر به وتأكد علمه ونبله
אאאW

جاء يف األقوال السابقة للمسترشقني املنصفني ما يبني حقيقة الدعوة وأهنا تدعو إىل 
, وهذا يف حد ذاته كاٍف لبيان مكانة النبي ^الصحيح الذي جاء به الرسول األمني الدين 

 .ومنزلته, وأستشهد اآلن ببعض أقوال املسترشقني التي تؤكد هذه احلقيقة^ 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٩(الدرر السنية )   ١(
ــر)   ٢( ــان, ينظ ــد بي ــة : ملزي ــائل النجدي ــائل واملس ــة الرس ــيخ )٤/٢٨(جمموع ــات الش , )١/١٩٠(, مؤلف

)٥/١١٣.( 
 ).١/٥٢٨(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١٤٠ אאא 

هابية اسم حلركة التطهري يف واحلركة ال« :فقد جاء يف دائرة املعارف الربيطانية أن
الرسول وحده, وهيملون كل ما سواها, وأعداء اإلسالم, والوهابيون يتبعون تعاليم 
 .)١(»الوهابية هم أعداء اإلسالم الصحيح

املسترشق بوركهاردت مقارنة يسرية بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقد أجرى 
بطريقة ^ ـراك بأهنم يطرون النبي تيلوم الوهابيون األ«: وبني ما كان عليه األتراك فقال

ذلك يفعلون لكثري من األولياء ويف هذا ال يبدو أن الوهابيني خمطئون وك. تقرب من التقديس
ل جيب أن يعتقدوا اعتقاًدا كامًال باآليات كثًريا,  فاألتراك, الذين يعرتفون بأن القرآن كتاهبم املنزَّ

برش مثلهم لكن حبهم الشديد لنبيّهم مل يكن ليحّد ^ الكثرية التي أوضحت بجالء أن حممًدا 
مع أنه ميت ^ فقد برهن علامؤهم بمهارة متكلفة أن النبي . ضيح البسيطبذلك التو

ومدفون مل يكن مثل بقية الشهداء, بل ال يزال حيًا, وأن اتصاله باهللا وحب اهللا العزيز له, قد 
ومع أن األتراك ال . جعال من السهل عليه أن حيمي أي مؤمن من أتباعه أو يتوسط له

خاًصا إال أهنم يذكرون اسمه كام لو كانوا يدعونه بنفس الطريقة يدعون أبًدا نبيَّهم دعاًء 
وهذا كاف ليلحق هبم لوم الوهابيني الشديد, وباإلضافة إىل ذلك ) يارب: (التي تقول هبا

وحينام يقف . بنفس التقديس الذي يظهرونه للكعبة^ فإن األتراك يزورون قرب النبي 
سميها الوهابيون, لدرجة أهنم يستحقون التسمية , كام ي)٢(العامة يرفعون دعواهتم املنكرة

 .)٣(»املشينة للكفار الذين يرشكون مع اهللا إهلًا آخر
 ـــــــــــــــــ

, وينظـر كتـاب إمـام التوحيـد الشـيخ حممـد بـن عبـد )٤٦٤ص( دعوة اإلمام حممـد سـلفية ال وهابيـة)   ١(
 ).٩٥ص(د القطان وحممد طاهر الزين الوهاب , أمح

أي مـا : منكـرة أي عـىل مـا تشـمله مـن الرشـك واإلطـراء, والثـاين: هذه العبارة حتتمـل معنيـني األول)   ٢(
 .دعاء من صياح وبكاء ورفع لألصوات وكالمها منهي عنهيصاحب ال

 ).١٩ص( مواد لتاريخ الوهابيني)   ٣(



 
 

 
١٤١ אאא

: ثم عّرج بوركهاردت عىل قضية تقديس األولياء واملشائخ وتعلق الناس هبم وقال
هم أن يقدسوا ذكراهم بإقامة بنايات صغرية عىل يوقد ظن مواطنوهم أن الواجب عل«

هم, ويف هذه األمكنة يصلون هللا معتقدين أن روف ذات أقواس فوق قبوشكل قباب أو سق
لياء املسلمني يعاملون كام وع أن األقالويل سيكون أكثر استجابة للشفاعة هلم عند اهللا, والوا

والناس  ,م معجزات كام هلؤالءهل إن :, ويقال)١(يعامل القديسون يف الكنيسة الكاثوليكية
ويف كل مدينة وقرية يقام احتفال سنوي يف يوم معني . بمشائخهم يف الرشق يتعّلقون كثًريا
 .لتكريم سيدها اخلاص

أما الوهابيون فيقولون إن كل الناس سواء عند اهللا, بل إن أعظم األتقياء ال يشفع 
وبالتايل فإن من املعصية دعاء األولياء األموات أو تكريم رفاهتم أكثر من  )٢(ألحد عنده

ال يوجد يف النظام الوهايب أي مبدأ أخالقي جديد, فقد اختذ حممد بن و.. الناس اآلخرين
واخلالف بني فرقته وبني األتراك السنة, مهام قيل . عبد الوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد

عنه, هو أن الوهابيني يتبعون بدقة نفس األحكام التي أمهلها اآلخرون أو توقفوا عن 
 .)٣(»الديانة الوهابية ما هو إال تلخيص للعقيدة اإلسالمية مزاولتها كلية, وهلذا فإن وصف

, اكتسبت تعاليمه أنصاًرا ومريدين«: ويقول بروكلامن عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ولقد شجب تقديس الرسول واألولياء عىل اختالف صوره وكان ذاك قد شاع بني 

 ـــــــــــــــــ

نية يف العـامل, وتـدعى أم الكنـائس ومعلمـتهن, يـزعم أن مؤسسـها أكرب الكنـائس النرصـا: الكاثوليك)   ١(
بطرس وتتمثل يف عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعـرتف بسـيادة بابـا رومـا عليهـا وسـميت بالكنيسـة 

 ).٢/٦١٠(املوسوعة امليرسة : ينظر. الغربية أو الالتينية المتداد نفوذها إىل الغرب الالتيني خاصة
 .اعة, بل يثبتوهنا برشوطهافحممد وأتباعه الشال ينكر الشيخ )   ٢(
 ., باختصار)٢٣ـ ١٩ص( مواد لتاريخ الوهابيني)   ٣(



  
 
 

١٤٢ אאא 

 .)١(»املسلمني منذ قرون تقليًدا للنرصانية
ني الصافية, فأكرب فقهاء السنة يإن عبد الوهاب علم الناس عقيدة السن« :ويقول نيبوهر

كانوا ينكرون التوسل بمحمد أو بأي واحد من األولياء, ألنه ال جيوز يف اعتقادهم أن 
 .)٢(»يدعى غري اهللا

كل بوراح حيارب «: وقال املسترشق األملاين داكربت عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
عقيدته الصلبة تقديس األولياء, وإزالة معاملها واقتداء بالنبي الكريم,  قواه املستمدة من

 .)٣(»الذي حارب بدعة تقديس اهلياكل وعبادة األصنام املوروثة من اجلاهلية
فقد كانوا ^ وكان للوهابيني موقف خاص من النبي حممد «: وقال املسترشق إليكيس

ولكن ال جيوز تأليهه وعبادته وال . رسالة النبوةيعتربونه إنساًنا من البرش اختاره اهللا ألداء 
جيوز طلب يشء منه كام ال جيوز تقديس قربه ولكن يمكن زيارته دون طلب يشء منه أو 

وال جيوز عبادة . االستنجاد واالستغاثة به إال أنه سيشفع للمسلمني أمام اهللا يف يوم القيامة
 .)٤(»األماكن املرتبطة بحياته
كانت يف األساس ذات  حممد بن عبد الوهابن مبادئ الشيخ إ«: وقال جورج رينتز

 . )٥(»مبادئ خاتم األنبياء والذي محل رسالة اإلسالم يف القرن السابع امليالدي
 ـــــــــــــــــ

أمحـد القطـان : , نقًال عن إمام التوحيد الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب٤تاريخ الشعوب اإلسالمية, ج)   ١(
 .م٢٠٠١, دار اإليامن, )٩٤ص (وحممد طاهر الزين, 

ص (رستك نيبوهر, نقـًال عـن تـاريخ الـبالد العربيـة السـعودية, للعجـالين كا: وصف جزيرة العرب)   ٢(
٣٠١.( 

للمؤلـف داكـربت, نقـًال عـن اإلمـام املجـدد حممـد بـن عبـد الوهـاب, ألمحـد أبـو طـامي : عبد العزيز)   ٣(
 ).٩١ص(

 .)١٠٠ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(
 .ا, خمتًرص )١٣٨ص( احلركة الوهابية يف عيون الرحالة)   ٥(



 
 

 
١٤٣ אאא

هناك مطّوعون معيّنون من بني علامء املدن ليرشفوا عىل «: ويقول سانت جون فيلبي
دون فضائل احلياة البدو الدينية, ويعلِّموهم أصول العقيدة الوهابي أمور  ة اليسرية, ويمجِّ

 . )١(»قدوة هلا^ التي تتخذ حياة النبي 
^ وبعد هذا العرض يتبني أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل ينتقص من مكانة النبي 

وجعله أسوة له ونظر إليه النظرة الرشعية وأعطاه املكانة احلقيقية ^ بل إنه اقتدى بالنبي 
ياها, بل دافع وكافح عن رسول اهللا وبذل مهجة نفسه للدفاع عن التي أعطاه اهللا عز وجل إ

ما هو إال ^ وما قيل عنه يف التقليل من مكانة النبي ^ الدعوة التي دعا إليها رسول اهللا  
 .كذب وافرتاء, ونعوذ باهللا من اخلذالن

 ٱٱٱ
@
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, ٢, العبيكـان, الريـاض, ط)١٩٢ص(عبـد اهللا العثيمـني : ترمجـةبعثة إىل نجد, سانت جـون فيلبـي, )   ١(
 .هـ١٤١٩



  
 
 

١٤٤ אאא 
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ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ﴿:  فقال سبحانه^ سول لقد حث القرآن الكريم عىل اتباع سنة الر

 ].٧:احلرش[ ﴾ۀ    ہ  ہ
فكل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا, عليه أن يتمسك ويقتدي 

     �  �   �  �  �  �  �        �  �﴿: حيث قال سبحانه وتعاىل^ بالنبي 

 ].٢١:األحزاب[ ﴾ی  �  �  �         �
من قول أو فعل ^ يتضمن االقتداء به يف كل ما أضيف إليه ^ النبي وهذا االقتداء ب

 .^أو تقرير, وامتثال أمره واجتناب هنيه 
وقد افرتى بعض خصوم الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأن دعوة الشيخ تنكر احلديث 

 .والسنة املطهرة, واقتدى هبم يف هذا االفرتاء بعض املسترشقني كام سيأيت
אאW

ورفض « :يقول املسترشق لويس دكورانيس عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  )١(»األحاديث املقبولة عند املسلمني

 .)٢(»إن الشيخ دعا إىل التمسك بالقرآن, دون احلديث«): كورانسيز(وقال املسترشق 
إن عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب هي اإلسالم يف صفائه األول, «: »ميشو«وقال 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٨ص (الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ, لويس دوكورانيس )   ١(
 ).٣٠٦ص ( أوليفيه كورانسيز, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعودية, للعجالين: تاريخ الوهابيني)   ٢(



 
 

 
١٤٥ אאא

 .)١(»..وهو يقبل القرآن, ولكنه يرفض األحاديث
אאאW

من خالل ما سبق من ردود الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل الدعاوى يف املطالب 
واحلرص عىل ^ السابقة تتضح حقيقة اتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب لسنة املصطفى 

, وهذا ما سطره رمحه اهللا يف كتبه ورسائله, ومنها ما ^اديث الرسول املوافقة والعمل بأح
ورد يف األصول الثالثة ونواقض اإلسالم وتفسري الشهادتني, وأورد رمحه اهللا باًبا بعنوان 

» عىل لزوم السنة والرتغيب يف ذلك^ باب حتريضه «وباًبا آخر بعنوان » ^حقوق النبي «
في أنه أخذ األحاديث النبوية باألسانيد املتصلة من أجّل , ويك)٢(يف كتابه أصول اإليامن

العلامء كام مر آنًفا يف رحالته ومشائخه, وعىل رأسهم الشيخ عبد اهللا بن سامل البرصي, 
 .والشيخ حممد حياة السندي

אאאW
لشيخ حممد بن عبد يقول اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود وهو من أتباع دعوة ا

... ^اع كتاب اهللا, وسنة رسوله ببات: ونأمر مجيع رعايانا«: الوهاب ـ رمحة اهللا عىل اجلميع ـ
, ولكن لنا يف رسول اهللا ..وننهى عن مجيع ما هنى عنه اهللا ورسوله من البدع واملنكرات

 .)٣(»أسوة
يه بيان حقيقة وكذلك ما سبق ذكره من كالم أهل العلم يف رد الدعاوى  السابقة ف

 .^االتباع للنبي 
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 ).٣١٠ص (ميشو, نقًال عن تاريخ البالد العربية السعودية, للعجالين : الرتاجم الكونية)   ١(
 ).٢٦٢, ١/٢٦٠) (العقيدة واآلداب اإلسالمية(مؤلفات الشيخ : ينظر)   ٢(
 ., باختصار)١/٢٦٣(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١٤٦ אאא 

אאאאW
 :يقول املسترشق هيوجز مقارًنا بني الوهابية والربوتستانت

ولكن . إن الوهابية قد توصف يف بعض األحيان بأهنا فرقة بروتستنتية يف اإلسالم«
اجب رفض التعليامت التقليدية مع البون بينهام شاسع فالربوتستنتية املسيحية ترى من الو

اعرتافها بمرتبة الكتب اإلهلامية املقدسة, وعىل عكس من ذلك فإن الوهابية تتمسك 
حممد بن عبد الوهاب ـ فيا ترى أين الذين يّدعون أن الشيخ  )١(»باألحاديث أيًضا مع القرآن

 !!رمحه اهللا تعاىل ـ قد رفض األحاديث من قول هذا املسترشق?
ق هذا املسترشق مسترشًقا آخر يف التأكيد عىل أمهية السنة بالنسبة لدعوة الشيخ وقد واف

لقد أشاع الباب العايل أنه ـ أي «: حممد بن عبد الوهاب وأتباعها وهو برائجس حيث قال
سعود بن عبد العزيز ـ هنى الناس عن زيارة املدينة, إال أن هذا ليس بصحيح فإنه هنى فقط 

الرشكية عند الروضة املطهرة كام هنى عنها عند قبور األولياء عن ارتكاب األعامل 
وقد اعتمد األتراك عىل الشائعات ورّوجها . بعض اجلهال يروهنم كفاًرا. اآلخرين

األرشاف إال أن احلقيقة أهنم يتبعون متاًما للقرآن والسنة وكانت حركتهم تطهريية خالصة 
 .)٢(»يف اإلسالم

لشيخ حممد بن عبد الوهاب دعا إىل العودة إىل الكتاب ن اإ«: »نت«وتقول الباحثة 
, )سلسلة رواهتا( )٣(وتوثيق صحة األحاديث بناء عىل متنها وليس عىل سندهاوالسنة 

والرتكيز عىل النية يف األعامل وليس التجديد يف العبادة من العالمات الفارقة يف الفكر 
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 ).١٥٥ص (ب مصلح مظلوم, للندوي , نقًال عن حممد بن عبد الوها)٦٦١ص (قاموس اإلسالم )   ١(
 ).١٦٥ص (حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ٢(
 .مًعا الصحيح أن احلكم عىل األحاديث يكون من خالل النظر يف السند واملتن)   ٣(



 
 

 
١٤٧ אאא

بأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  اإلسالمي يف القرن الثامن عرش, ومن ثم فإنني أحتج
 .)١(»...ليس ذلك املبتدع املهرطق كام ُيتهم, بل العامل الذي شغل القرن الثامن عرش بأفكاره
ففي «: ثم أكد بوركهاردت هذه احلقيقة عندما أورد موقًفا لعلامء القاهرة الكبار فقال

أحدمها عامل وهايب  )٢(أرسل الزعيم الوهايب مندوبني إىل هذه املدينة م١٨١٥ف عام يخر
وقد طلب حممد عيل باشا منهام أن يرشحا عقيدهتا لعلامء القاهرة الكبار, فتقابل . )٣(جليل

العامل الوهايب معهم عدة مرات, وأحرز قصب السبق عليهم ألنه كان يربهن عىل كل مسالة 
. احلال عن ظهر قلب بآية من القرآن أو حديث من السنة, وهي مما ال يمكن رّده بطبيعة

وبام أن هذا اإلقرار قد صدر من . فأعلن أولئك العلامء أهنم مل جيدوا أية بدع لدى الوهابيني
 . )٤(»العلامء املذكورين فإنه ال يرقى إليه أدنى شك

ومهام يكن اخلالف املذهبي بني الوهابيني وغريهم من «: ويقول وليمز بعد كالم طويل
م يدققون يف عبادهتم فيحفظون القرآن واحلديث املسلمني فإننا نجل  الوهابيني فإهن

فيحرمون عىل أنفسهم ^ ويأمترون بام جاء يف الرشيعة الغراء وينهون عام هنى عنه النبي 
وحياربون السحر وامليرس  غلبس احلرير والتحيل بالذهب ورشب اخلمر وتدخني التب

 .)٥(»وغريها من األرجاس
عوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اهتمت باحلديث فهذا املسترشق ـ وليمز ـ بني لنا أن د
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 ).٣٠ص(هـ ١٤٢٤مجادى األعىل  ٣بتاريخ  ١٨٩٩جملة الدعوة, العدد )   ١(
 .يقصد القاهرة)   ٢(
وهو ابن بنت الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب, نقـًال . د العزيز بن محد بن إبراهيم من آل مرشفهو عب)   ٣(

 ).٢٣ص(عن هامش مواد لتاريخ الوهابيني 
 ).٢٣ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ٤(
 ).٩٤ص( إمام التوحيد الشيخ حممد, للقطان)   ٥(



  
 
 

١٤٨ אאא 

 .^إىل جانب القرآن وطبقت الرشيعة وفق ما جاء هبا النبي 
وكانوا  )١(ني هو الكتاب والسنة فقطيإن مصدر اإلسالم يف رأي الوهاب«: وقال إليكيس

 .)٢(»يعرتفون باألئمة األربعة مؤسيس املذاهب السنية
إن الوهابيني يرفضون السنة : الباحثني عندما قالوابعض الرحالة و أوقد أخط«: ثم قال

 .)٣(»كلها وال يعرتفون إال بالقرآن وحده
إن التعاليم الوهابية تتناول بقدر كبري «: ثم قال مؤكًدا عدم رفض احلديث النبوي

ال . الدين, ولكن هلا من الناحية االجتامعية والسياسية مضموًنا أصيالً  ميدان علم أصول
ال يغري من جوهر األمر أن مؤلفات حممد بن عبد الوهاب تتكون بنسبة و. جدال فيه
من مقتطفات مأخوذة عن فقهاء القرون األوىل من نشوء اإلسالم ومن % ٩٥.٩٠

 .)٤(»األحاديث الصحاح
وأشار مارجليوث إىل أن هدف الشيخ حممد بن عبد الوهاب العام هو إبعاد مجيع البدع 

حيث يتسنى للجامعة أو املجتمع االعرتاف باملذاهب التي وجدت بعد القرن الثالث 
 .)٥(الفقهية األربعة وكتب احلديث الستة

ويؤكد لنا املسترشق ـ يل ديفيد ـ أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل تكن خمالفة ملا 
ومل يكن يف دعوة «: فقال^ بل كان يدعو إىل التمسك بسنة النبي ^ جاء به الرسول 

 ـــــــــــــــــ

 .وكأن الكاتب غفل عن اإلمجاع والقياس)   ١(
 ).١٠٢ص (عربية السعودية, إليكيس, تاريخ ال)   ٢(
 .املرجع نفسه والصفحة نفسها)   ٣(
 ).١٠٥ص( نفسهاملرجع )   ٤(
 ).٩٨ص(الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرؤية االسترشاقية للتويم )   ٥(



 
 

 
١٤٩ אאא

نه كان يرى عالج املشكالت مجيًعا يف العودة إىل سنة النبي حممد وأصحابه الشيخ جديد أل
. وكان جل مهه أن خيلص العامل من رشين عظيمني مها الرشك والبدع. من السلف الصالح

 .)١(»وهو ما قىض حياته هو وأتباعه يناضل يف سبيل حتقيقه يف محاس شديد
التفسري د الوهاب دعا إىل اتباع ن الشيخ حممد بن عبإ«: وقال املسترشق جان جاك

 .)٢(»وأحاديثه^ األوضح واألنقى لسرية حممد 
إذن فمن العرض السابق ألقوال املسترشقني املنصفني نصل إىل حقيقة موقفهم وهي 
أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل ينكر السنة واألحاديث بل كان متبًعا هلا حريًصا عىل 

^ نى عمره وحياته من أجل نرصة سنة املصطفى معرفة الصحيح والضعيف منها, أف
 .والدفاع عنها رمحه اهللا رمحة واسعة

 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٨ص(احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب )   ١(
 ).٤٨ص(جزيرة العرب )   ٢(



  
 
 

١٥٠ אאא 
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 دعوى أنها على منهج الخوارج في التكفير
 والخروج على اإلمام

 
 :وفيه مبحثان
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 دعوى أنها على منهج الخوارج
 في التكفير
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אאא
 

خيتلف اخلوارج يف احلكم عىل مرتكبي الذنوب بالكفر كفر ملة, أو بالكفر كفر نعمة, 
أو بالنفاق, وخيتلف القائلون بكفر املذنبني كفر ملة يف تعيني سبب هذا احلكم, ومتى يكون 

 بني صغرية وكبرية, وباختالف مرتكبها إذا كان منهم أو من ذلك, باختالف املعايص
 :غريهم, وباختالف أحواله بني اإلرصار عليها أو عدمه, وذلك عىل النحو اآليت

 :ـ احلكم بتكفري العصاة كفر ملة ١
اخلوارج حيكمون عىل أصحاب الكبائر بأهنم كفار ملة خارجون عن اإلسالم 

النار, وعىل رأس من قال بذلك من اخلوارج األزارقة بارتكاهبم الكبائر, خملدون يف 
اجتمعت األزارقة عىل أن من ارتكب كبرية من الكبائر َكَفر «: باإلمجاع, قال الشهرستاين

 .)١(»ُكفر ملة, خرج به عن اإلسالم مجلة, ويكون خملًدا يف النار مع سائر الكفار
وأمجعوا عىل أن كل كبرية كفر, «: وقال اإلمام أبو احلسن األشعري عن اخلوارج عموًما

إال النجدات فإهنا ال تقول ذلك, وأمجعوا عىل أن اهللا سبحانه يعذب أصحاب الكبائر 
 .)٢(»عذاًبا دائًام, إال النجدات

ومن الفرق األخرى التي توافق األزارقة أيًضا يف احلكم عىل مرتكب الكبرية بأنه كافر 
كفره, فعند املكرمية أن كفره بسبب جهل حق اهللا  املكرمية, إال أهنم خيتلفون عنهم يف سبب

 ـــــــــــــــــ

أمحـد / لإلمام أيب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين, صححه وعلق عليه األستاذ: امللل والنحل)  ١(
 .هـ١٤١٣, ٢, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)١/١١٥(فهمي, 

حممـد : لإلمام أيب احلسن عيل بن إسـامعيل األشـعري, حتقيـق: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني)  ٢(
 .هـ١٤١٦كتبة العرصية, بريوت, , امل)١/١٦٨(حميي الدين عبد احلميد 



 
 

 
١٥٣ אאא

ومما تفردوا به أهنم زعموا أن «: عليه, فلم يقدره حق قدره, يقول اإلمام األشعري عنهم
تارك الصالة كافر, وليس هو من ِقَبِل تركه الصالة َكَفر, ولكن من ِقبَِل جهله باهللا, وكذلك 

برية فقد جهل اهللا سبحانه, وبتلك اجلهالة كفر, قالوا يف سائر الكبائر, وزعموا أن من أتى ك
 .)١(»ال بركوبه املعصية

زعموا أن تارك الصالة كافر, ال ألجل ترك «: وقال اإلمام البغدادي عن املكرمية
الصالة, لكن جلهله باهللا عز وجل, وزعموا أن كل ذي ذنب جاهل باهللا, واجلهل باهللا 

 .)٢(»كفر
من فرق اخلوارج ـ فحكمت بالكفر عىل من ارتكب وقد غلت طائفة من البيهسية ـ 

وإن واقع حراًما ال يعلم «: ذنبًا, ولو كان جاهًال احلكم فيه, ويف هؤالء يقول الشهرستاين
 .)٣(»حتريمه فقد كفر

وطائفة اليزيدية يكفرون كل مذنب, حتى مرتكب الصغرية, نقل الشهرستاين عن يزيد 
موافقته وغريهم كفار مرشكون, وكل ذنب إن أصحاب احلدود من «: اخلارجي قوله

 .)٤(»صغري أو كبري فهو رشك
وزعموا «: أما النجدات فقد نظروا للحكم من جهة اإلرصار, يقول األشعري عنهم

أن من نظر نظرة صغرية أو كذب كذبة صغرية ثم أرص عليها فهو مرشك, وأن من زنى 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٨٢(املرجع السابق )  ١(
, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, )٧٠ص (لإلمام عبـد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي : الفرق بني الِفرق)  ٢(

 ).١/١٣٠(امللل والنحل : وينظر
 ).١/١٢٢(امللل والنحل )  ٣(
 ).١/١٣٣(املرجع نفسه )  ٤(



  
 
 

١٥٤ אאא 

 .)١(»ورسق ورشب اخلمر غري ُمِرص فهو مسلم
ومن «: ه النجدات التفريق يف احلكم بني موافقيهم وخمالفيهم, قال البغداديومما قال ب

لعل اهللا يعذهبم بذنوهبم يف غري نار : بدع نجدة أنه توىل أصحاب احلدود من موافقيه, وقال
 .)٢(»جهنم ثم يدخلهم اجلنة, وزعم أن النار يدخلها من خالفه يف دينه

ويقولون باإلرجاء يف «: ل عنهم األشعريوهبذا القول أيًضا قال احلسينية حيث قا
إهنم بارتكاب الكبائر كفار : موافقيهم خاصة, كام حكى عن نجدة, ويقولون فيمن خالفهم

 .)٣(»مرشكون
وينظر بعض الصفرية يف احلكم بالتكفري إىل العمل نفسه, فإن وجد له حد يف كتاب 

زان : بذلك االسم, فيقال له اهللا, كالزنا والرسقة واخلمر والقتل, فال يسمى صاحبه إال
وسارق وهكذا, وحكمه أنه غري كافر ولكنه ليس بمؤمن أيًضا, أما إذا مل يوجد للعمل حد 
 .مبني يف كتاب اهللا كرتك الصالة واحلج والصوم ونحو ذلك, فمرتكبه كافر وليس بمؤمن

د, فرقة تزعم أن اسم الكفر واقع عىل صاحب ذنب ليس فيه ح«: يقول البغدادي عنهم
وقد زعمت «: , وقال أيًضا)٤(»واملحدود يف ذنبه خارج عن اإليامن, وغري داخل يف الكفر

فرقة من الصفرية أن ما كان من األعامل عليه حد واقع ال يسمى صاحبه إال باالسم 
املوضوع له, كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس صاحبه كافًرا وال مرشًكا, وكل ذنب 

ة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر, وإن املؤمن املذنب يفقد اسم ليس فيه حد, كرتك الصال
 .)٥(»اإليامن يف الوجهني مجيًعا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٧٥(املقاالت )  ١(
 ).٦٠ص (الَفرق بني الِفرق )  ٢(
 ).١/١٩٨(املقاالت )  ٣(
 ).٦١ص (الفرق بني الِفرق )  ٤(
 .املرجع نفسه, والصفحة نفسها)  ٥(
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 :ـ احلكم بتكفري العصاة كفر نعمة ٢
وهذا القول لإلباضية, وهم يرون أن من ارتكب كبرية من الكبائر فهو موحد إذ أنه 

إذا مات وهو عىل كبريته,  غري مرشك لكنه ليس بمؤمن إذ أنه خيلد يف النار خلود الكافرين
 .وهو لذلك كافر كفر نعمة ال كفر ملة

إن كل طاعة إيامن ودين, وإن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا «: قال األشعري عنهم
 .)١(»بمؤمنني

إن مجيع ما افرتض اهللا سبحانه عىل خلقه إيامن, وإن : واإلباضية يقولون«: وقال أيًضا
ر رشك, وإن مرتكبي الكبائر يف النار خالدون خملدون كل كبرية فهي كفر نعمة, ال كف

 .)٢(»فيها
وأمجعوا عىل أن من ارتكب كبرية من «: ونقل الشهرستاين عن الكعبي قوله يف اإلباضية

 .)٣(»الكبائر َكَفر ُكْفر النعمة ال كفر امللة
وننتهي من هذا العرض بأن منهج اخلوارج يف التكفري من حيث اجلملة أهنم يكفرون 

 .أصحاب الكبائر يف الدنيا ويرون خلودهم يف النار يف اآلخرة
 ٱٱٱ
  

 
  

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٨٥(املقاالت )  ١(
 ).١/١٨٩(املرجع نفسه )  ٢(
 ).١/١٣٢(امللل والنحل )  ٣(
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من القواعد املقررة عند أهل السنة واجلامعة أن من قال ال إله إال اهللا فإنه يعطى اإلسالم 

أمرت أن أقاتل الناس «: أنه قال^ ي احلكمي الذي به ُيعصم الدم واملال ملا ورد عن النب
حتى يقولوا ال إله إال اهللا فمن قاهلا فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه عىل اهللا 

 .)١(»تعاىل
أما اإلسالم احلقيقي فيكون بني العبد وربه فكل من نطق بالشهادتني فإنه يأخذ حكم 

مع وجود رشوط  حيكم بكفره فعندها ,اإلسالم ما مل يأِت بناقض من نواقض التوحيد
إذا «: ^; حيث قال حذر أمته من إطالق لفظ التكفري أيَّام حتذير^ والنبي وانتفاء موانع, 

ر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدمها , والناس يف هذا طرفان ووسط فالطرف األول غال )٢(»كفَّ
مرتكب الكبرية ـ وارج الذين كفروا يف إطالق هذا اللفظ حتى عىل من ال يستحقه وهم اخل

ن بأنه ال يرض مع اإليامن معصية, يف الطرف الثاين املرجئة القائلو ويقابلهمكام سبق بيانه ـ, 
نه فاسق ال نكفره ويف إ: أما أهل السنة فإهنم وسط بني الطائفتني فقالوا عن مرتكب الكبرية

 .اآلخرة هو حتت املشيئة
ـ غري أهل السنة ـ فإنه ُيذم, وقد ورد وبناء عىل هذا فكل من انتسب إلحدى الطائفتني 

سيخرج «: ^يف زمنه وأمر بقتاهلم فقال ^ م الرسول وقد ذمه النص يف حق اخلوارج
قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان, سفهاء األحالم, يقولون من خري قول الربية, ال جياوز 

 ـــــــــــــــــ

  .)١٣٩٩(, باب وجوب الزكاة, برقم أخرجه البخاري, كتاب الزكاة)  ١(
 ).١١١(أخرجه مسلم, كتاب اإليامن, باب حال إيامن من قال ألخيه يا كافر, برقم )  ٢(
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ام لقيتموهم فاقتلوهم إيامهنم حناجرهم, يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية, فأين
 .)١(»فإن يف قتلهم أجًرا ملن قتلهم يوم القيامة

  ومن أعظم املفرتيات التي أشاعها خصوم الدعوة اجلاهلون بأصوهلا ومنهجها وواقعها 
اهتام إمامها وأتباعها ووالهتا بأهنم خوارج, وألصقوا فيهم ما ورد من صفات اخلوارج 

 .الدماء ونحوها كالتكفري بالذنوب واستحالل
املسترشق بيرت برينت يصف أتباع  فهذاوهذه الدعوى من إحدى الكرب والبهتان العظيم 

: دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأهنم يكفرون األتراك لوقوعهم يف بعض الكبائر فيقول
فظهرت حركة تطهريية جديدة يف بالد العرب, وكان أحد املوالني واملشايعني هلذه احلركة «

حممد بن سعود, وكشخص عريب وجد أن هذا املذهب الوهايب لن خ  القبائل املدعو أحد شيو
يكون له أثره السلبي ما دام موجًها ضد األتراك, الذين كان الوهابيون يعتربوهنم كفرة يف مجيع 
أعامهلم, فهم يتجاوزون تعاليم القرآن وأوامر النبي, فكانوا يرشبون اخلمر ويزنون ويقامرون, 

 .)٢(»بح من الرضوري طرد هؤالء الكفرة من املدن اإلسالميةوهلذا أص
كان الوهابيون يعتربون مجيع املسلمني «: وهذا املسترشق إليكيس فاسيلييف يقول

 .)٤(»من اجلاهلني يف اجلزيرة العربية )٣(املعارصين هلم والذين ال يؤمنون بتعاليمهم أكثر رشًكا

 ـــــــــــــــــ
أخرجه البخاري, كتاب استتابة املرتدين, باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم, بـرقم )  ١(

)٦٩٣٠.( 
 ).٩٨ص(بالد العرب القاصية )   ٢(
أن مرشكي زماننـا أشـد رشًكـا : مد بن عبد الوهاب يف بعض كتبهوكأنه هنا يشري إىل ما ذكره الشيخ حم)   ٣(

من مرشكي اجلاهلية, وذلك أن مرشكي اجلاهليـة يـدعون اهللا يف الشـدة ويرشـكون بـه يف الرخـاء, أمـا 
إن مرشـكي زماننـا ومل يقـل : ولكن املصنف قـال .مرشكو زماننا فإهنم يرشكون باهللا يف الرخاء والشدة

 ).القواعد األربع(ها التي تدل عىل التعميم إن أهل زماننا أو نحو
 ).١٠٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(



  
 
 

١٥٨ אאא 

فيه تعميم بإطالق الرشك, والرشك .. ارصين هلميعتربون مجيع املسلمني املع: فقوله هنا
 .إذا أطلق فإنه يكون بمعنى الكفر

أمــا الوهــابيون فــال يعتــربون خصــومهم مســلمني بــل مرشــكني وكــانوا «: وقــال أيًضــا
بعوها كفرة, وفيام بعد, كان موقف الوهـابيني يعتقدون أن مجيع الذين سمعوا دعوهتم ومل يت

 .)٢(»ن موقفهم من املسلمني غري الوهابينيم )١(أخف )بأهل الكتا(حتى من 
إن الوهابيني كانوا يعتربون قبول «: وينقل لنا املسترشق ـ يل ديفيد ـ عن عيل بك قوله

نورة خطيئة من اخلطايا سجاد الذي كانت هتديه القسطنطينية يف كل عام للقبور باملدينة املال
 عن الدين مرشكني باهللا بن عبد الوهاب كان يعد األتراك كفرة مارقني ألن حممد
 .)٣(»ومبتدعني
إهنم «: دائرة املعارف اإلسالمية عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه وتقول

 .)٤(»يكفرون ما سواهم من املسلمني
وكذلك يرى الوهابيون يف أنفسهم أهنم وحدهم هم «: وجاء أيًضا يف دائرة املعارف

وهذه الفرية جاءت عىل لسان بيوركامن  )٥(»...املوحدون, وأن سائر املسلمني مرشكون
 .)٦(املسترشق األملاين

 ـــــــــــــــــ
من املعلوم يف الدين أن اهللا عز وجل فرق بني أهل الكتاب وبني املرشـكني, فأهـل الكتـاب جيـوز أكـل )   ١(

أعظـم مـن  ذبائحهم مع جواز الزواج منهم, بينام هذا ال جيوز يف حق املرشكني, أما املسـلمون فحقهـم
 .كال الطائفتني, وهذا ما قرره الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتبه ورسائله

 ).١٠٧ص(املرجع السابق )   ٢(
 ).٩٤ص(احلركة الوهابية )   ٣(
 ).٣٢٩ص( ٦١جملة البحوث اإلسالمية, العدد )   ٤(
 ).٣٣١ص( نفسهاملرجع )   ٥(
 ).٣٤٢ص( نفسهاملرجع )   ٦(



 
 

 
١٥٩ אאא

قبل الرشوع هبذه الدراسة كان فهمي لتعاليم الشيخ «): نت(وتقول الباحثة األمريكية 
ويف ضوء ما قرأت يف كتب الرحالة الغربيني فقد توقعت أن أجد الكثري من املواد .. سطحيًا

 .)١(»يب عىل أنه كافرالتي تدعو إىل تصنيف كل من ليس بوها
 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ

 ).٣١ص( ١٨٩٩د جملة الدعوة العد)   ١(



  
 
 

١٦٠ אאא 

sÛbrÛa@kÜİ½a@

אא
א

 
 :وفيه مسألتان

אאWאאW
اختذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ موقًفا من هذه التهم وقد أجاب عنها 

قيًقا من خالل كتبه ورسائله ليزول اإلشكال ويذهب االلتباس وينجيل وفصلها تفصيًال د
وال أشهد ألحد من املسلمني بجنة وال نار, إال من «: احلق ويندحر الباطل فقال رمحه اهللا

, ولكني أرجو للمحسن, وأخاف عىل امليسء, وال أكفر أحًدا من ^شهد له رسول اهللا 
 .)١(»إلسالماملسلمني بذنب, وال أخرجه من دائرة ا

أين : وأما املسائل األخرى, وهي«: وقال أيًضا رمحه اهللا مدافًعا عن دعوته وعقيدته
ال إله إال اهللا, وأين أعّرف من يأتيني بمعناها, أقول ال يتم إسالم اإلنسان حتى يعرف معنى 

ح لغري وأين أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغري اهللا, وأخذ النذر ألجل ذلك, وأن الذب
اهللا كفر, والذبيحة حرام, فهذه املسائل حق, وأنا قائل هبا, ويل عليها دالئل من كالم اهللا 

 .)٢( »..وكالم رسوله, ومن أقوال العلامء املتبعني, كاألئمة األربعة
إهنم يكفرون بالعموم, فنقول سبحانك هذا : فإن قال قائلهم«: وقال أيًضا رمحه اهللا
د أن التوحيد دين اهللا, ودين رسوله, وأن دعوة غري اهللا ه, الذي يشهبتان عظيم, الذي نكفر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٢(الدرر السنية )   ١(
 ).١/٣٤( نفسهاملرجع )   ٢(



 
 

 
١٦١ אאא

 .)١(»ر أهل التوحيد, ويسميهم اخلوارجباطلة, ثم بعد هذا يكفّ 
فأنا أكفر من عرف دين الرسول, : وأما التكفري«: وقال رمحه اهللا مبينًا منهجه يف التكفري

هو الذي أكفر, وأكثر األمة : فهذاثم بعد ما عرفه سبه, وهنى الناس عنه, وعادى من فعله, 
 .)٢(»ـ وهللا احلمد ـ ليسوا كذلك

 .)٣(وله رمحه اهللا كالم مطول يف مواضع متعددة كلها تبني منهجه يف التكفري
أركان «: وسئل الشيخ ـ رمحه اهللا ـ عام يقاتل عليه? وعام يكفر الرجل به? فأجاب

أقر هبا, وتركها هتاوًنا,  إذاعة بربعة, فاألراإلسالم اخلمسة, أوهلا الشهادتان, ثم األركان األ
اختلفوا يف كفر التارك هلا كسًال من غري جحود, وال نكفر إالَّ ما أمجع عليه العلامء : والعلامء

 .كلهم, وهو الشهادتان
 :نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر, فنقول أعداؤنا معنا عىل أنواع: وأيًضا

أن هذه االعتقادات : د دين اهللا ورسوله, وأقر أيًضامن عرف أن التوحي :النوع األول
مل يلتفت إىل التوحيد, وال تعلمه, : يف احلجر, والشجر, والبرش, أنه الرشك باهللا, ومع ذلك

وال دخل فيه وال ترك الرشك, فهو كافر, ألنه عرف دين الرسول, فلم يتبعه, وعرف 
من دخل فيه, وال يمدح الرشك,  الرشك, فلم يرتكه, مع أنه ال يبغض دين الرسول, وال

 .وال يزينه للناس
من عرف ذلك, ولكنه سب دين الرسول, مع ادعائه أنه عامل به, ومدح, : النوع الثاين

أعظم من : من عبد يوسف, واخلرض, وفضلهم عىل من وحد اهللا, وترك الرشك, فهذا
وهو ممن  ].٨٩: ةالبقر[﴾ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿: األول, وفيه قوله تعاىل

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٣( السابقاملرجع )   ١(
 ).١/٧٣( نفسهاملرجع )   ٢(
 .)٦٠, ٦/٣٧(مؤلفات اإلمام حممد : , وينظر)١/٧٦( نفسهاملرجع : ينظر)   ٣(



  
 
 

١٦٢ אאא 

﴾ ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿: قال اهللا فيه
 ].١٢:التوبة[

يكره : من عرف التوحيد وأحبه, واتبعه, وعرف الرشك, وتركه, ولكن :النوع الثالث
ې   ې  ﴿: كافر, فيه قوله تعاىل: من دخل يف التوحيد, وحيب من بقي عىل الرشك, فهذا أيًضا

 ].٩:حممد[﴾ �  �   �  �  �        �
يرصحون بعداوة أهل التوحيد, : من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده: النوع الرابع

أن ترك وطنه يشق عليه, فيقاتل أهل : واتباع أهل الرشك, وساعني يف قتاهلم, ويتعذر
 .)١(» كافر: التوحيد مع أهل بلده, وجياهد بامله, ونفسه, هذا أيًضا

 :أذكر اآلن أقوال أتباع الدعوة من أهل العلم واملفكرين يف دفاعهم عن هذه الدعوىو
أبناء الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحهم اهللا ـ حيملون نفس املنهج والعقيدة فعندما ف
 هل عندكم أنه ما يلبث موحد يف النار, أم ال?: سئلوا

سلمني, مذهبًا, أن اهللا تبارك وتعاىل ال الذي نعتقده دينًا, ونرضاه إلخواننا امل«: فأجابوا
خيلد أحًدا فيها من أهل التوحيد, كام تظاهرت عليه األدلة, من الكتاب والسنة وإمجاع 

تواترت األحاديث عن (: تقي الدين, أبو العباس ابن تيمية, رمحه اهللا: األمة, قال الشيخ
, ويف قلبه من اإليامن ما يزن بأنه خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا«: ^رسول اهللا 

ال إله إال : من قال«: ولكنها جاءت مقيدة بالقيود الثقال, كقوله» ذرة«ويف لفظ  )٢(»شعرية
هو مذهب : وهذاانتهى كالمه رمحه اهللا, ) »صادًقا من قلبه«ويف رواية  »اهللا خالًصا من قلبه

ان, من سلف األمة ومن اتبعهم بإحس^ أهل السنة واجلامعة, من أصحاب رسول اهللا 
ن بتخليد أهل الكبائر يف إال اخلوارج, واملعتزلة, القائلو وأئمتها, وال خيالف يف ذلك
 ـــــــــــــــــ

 .باختصار )١/١٠٢( الدرر السنية)   ١(
 .)٧٤١٠(﴾, برقم ﴿ملا خلقت بيدي: التوحيد, باب قول اهللا تعاىلأخرجه البخاري, يف كتاب )   ٢(



 
 

 
١٦٣ אאא

 .)١(»النار
ومن هنا يتبني لنا أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ليسوا من اخلوارج وال 

ايص, وأما املع«: يكفرون بالعموم وهذا قوهلم يف بيان موقفهم من املعايص وأقسامها
والكبائر, كالزنا والرسقة, ورشب اخلمر, وأشباه ذلك, فال خيرجه عن دائرة اإلسالم عند 
أهل السنة واجلامعة, خالًفا للخوارج, واملعتزلة, الذين يكفرون بالذنوب, وحيكمون 

 .بتخليده يف النار
واحتج أهل السنة واجلامعة عىل ذلك بحجج كثرية من الكتاب والسنة, وأقوال 

ما رواه املروزي اإلمام املشهور, حدثنا إسحاق بن : ة, والتابعني, فمن ذلكالصحاب
إبراهيم, حدثنا وهب بن جرير بن حازم, حدثنا أيب, عن الفضيل, عن أيب جعفر أنه سئل 

 .)٢(»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«: ^عن قول النبي 
ر دائرة واسعة, وهذا : فقال أبو جعفر ر دائرة صغرية يف هذا اإلسالم, ودوَّ اإليامن, ودوَّ

خرج من اإليامن إىل اإلسالم, وال خيرج من اإلسالم إال : وسط الكبرية, فإذا زنى أو رسق
ثم ذكر تفصيل اإليامن واإلسالم والكفر وعالقة هذه املسميات . بالكفر باهللا, انتهى
 .)٣(»بالكبائر واجلنة والنار

بن عبد الوهاب ـ رمحهام اهللا ـ من هذه  الشيخ عبد اللطيف يربئ الشيخ حممد وهذا
الشيخ حممد بن عبد  أيوأخربهتم برباءة الشيخ ـ «: االفرتاءات ويقول يف رده عىل رسالة

الوهاب ـ من هذا املعتقد, واملذهب وأنه ال يكّفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله, 
نها, بعد قيام احلجة, وبلوغها من الرشك األكرب, والكفر بآيات اهللا ورسله, أو بيشء م

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٩٤(الدرر السنية )   ١(
 .)٢٤٧٥(أخرجه البخاري, كتاب املظامل, باب النُّهبى بغري إذن صاحبه, برقم )   ٢(
 ).١/٢٠٢( الدرر السنية)   ٣(



  
 
 

١٦٤ אאא 

املعترب, كتكفري من عبد الصاحلني, ودعاهم مع اهللا, وجعلهم أنداًدا هللا, فيام يستحقه عىل 
خلقه, من العبادات, واإلهلية, وهذا جممع عليه من أهل العلم واإليامن, وكل طائفة من 

حكمها, وما يوجب  أهل املذاهب املقلدة, يفردون هذه املسألة ببيان عظيم, يذكرون فيه
: الردة, ويقتضيها, وينصون عىل الرشك, وقد أفرد ابن حجر, هذه املسألة, بكتاب سامه

 .)١(»اإلعالم بقواطع اإلسالم
: يقول وكان الشيخ محد بن نارص بن معمر النجدي أحد تالمذة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

عىل رشكه يدعو املوتى ويسأهلم قضاء أما من قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, وهو يقيم «
حالل الدم واملال, وإن قال ال إله إال اهللا  احلاجات وتفريج الكربات, فهذا كافر مرشك
 .)٢(»حممد رسول اهللا وصىل وصام وزعم أنه مسلم

ه يف رأيه حممد بن ه ومؤيدُ وتأيت مسألة عباد القبور وقد سبق الشيخ يف تكفريهم معاُرص 
ليمني الصنعاين فإنه ال يفرق ألبتة بني عباد األصنام وعباد القبور, وذكر إسامعيل األمري ا

, فشيخ اإلسالم حممد بن عبد )٣(الشوكاين رجوعه وخالف هذا التشديد عىل عباد القبور
ر مجيعهم  .الوهاب يوافق األمري الصنعاين يف رأيه إال أنه يشرتط إمتام احلجة ولذلك ال يكفَّ

 لنا أن الشيخ وأتباعه يشرتطون اإلبالغ وإقامة احلجة قبل ومن هذه املقتطفات تبني
 .التكفري, ولذلك نجدهم ينفون اهتام التكفري العام أشد نفي

وهذا العالمة ابن سحامن يؤكد أن منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٦٧(املرجع السابق )   ١(
وي هـاب مصـلح مظلـوم ومفـرتى عليـه, للنـدحممـد بـن عبـد الوعن , نقًال )١٠٥ص (اهلدية السنية )   ٢(

 ).١٦٠ص(
, نقًال عن حممد بن عبد الوهـاب مصـلح مظلـوم, للنـدوي )١٢ص (تطهري االعتقاد للصنعاين : ينظر)   ٣(

 ).١٦٠ص (



 
 

 
١٦٥ אאא

نكر التكفري فمن أ«: وأتباعه البعد واالبتعاد عن التكفري, والتوقف واإلحجام عنه فقال
مجلة فهو حمجوج بالكتاب والسنة, ومن فرق بني ما فرق اهللا ورسوله من الذنوب ودان 

أهل  سنة وإمجاع األمة يف الفرق بني الذنوب والكفر فقد أنصف ووافقلبحكم الكتاب وا
السنة واجلامعة, ونحن مل نكفر أحًدا بذنب دون الرشك األكرب الذي أمجعت األمة عىل كفر 

ذا قامت عليه احلجة, وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك غري واحد, كام حكاه يف فاعله إ
 .»البن حجر الشافعي» اإلعالم«

غري هني, وإنه قد أمجع العلامء ـ  إن تكفري املسلم أمر«: ثم قال ـ رادا ملا يقول اخلصم
ما  منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم ـ عىل أن اجلاهل واملخطئ من هذه األمة ولو عمل

جيعل صاحبه مرشًكا أو كافًرا يعذر باجلهل واخلطأ, حتى تبني له احلجة بياًنا واضًحا ال 
 .يلتبس عىل مثله

أما تكفري املسلم فقد قدمنا أن الوهابية ال يكفرون املسلمني, والشيخ : فيقال يف جوابه
الكفر, حتى  حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ من أعظم الناس توقًفا وإحجاًما عن إطالق

أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهللا من أهل القبور أو غريهم إذا مل يتيرس له من 
 .)١(»ينصحه, ويبلغه احلجة التي يكفر تاركها

ويقول الشيخ حممد بن إبراهيم ـ رمحه اهللا ـ يف دفع هذه الشبه عن اإلمام املجدد حممد بن 
ال يكفر فإن الشيخ ـ رمحه اهللا ـ «: ه لكتاب كشف الشبهاتعبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ يف رشح

 .)٢(»إال من عمل مكفًرا, وقامت عليه احلجة, فإنه يكفره

 ـــــــــــــــــ
دحر افـرتاءات أهـل الزيـغ واالرتيـاب عـن , نقًال عن )٣٥ص (سليامن بن سحامن, : الضياء الشارق)   ١(

, دار املنهـاج, القـاهرة, )٥٦ص(لشيخ ربيع بـن هـادي املـدخيل اإلمام حممد بن عبد الوهاب, ل دعوة
 .هـ١٤٢٤

, نقـًال عـن دحـر )٥٠ص (للعالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ, : رشح كتاب كشف الشبهات)   ٢(
 .بترصف) ٥٨ص(افرتاءات أهل الزيغ للمدخيل 
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, ويؤكد أن اخلصوم هم ام فرية تكفري املسلمني عن الشيخوينفي الشيخ حسني بن غن
سبيل  وبقي رمحه اهللا يدعو إىل«: يف وصف الشيخ فقالالذين كفروا الشيخ واستحلوا دمه, 

ربه باحلجة الواضحة, وباملوعظة احلسنة, فلم يبادر أحًدا بالتكفري, ومل يبدأ أحًدا بالعدوان, 
بل توقف عن كل ذلك ورًعا منه وأمًال يف أن هيدي اهللا الضالني, إىل أن هنضوا عليه مجيًعا 

 .)١(»بالعدوان, وصاحوا يف مجيع البالد بتكفريه هو ومجاعته وأباحوا دماءهم
وأما القول بأنا نكفر الناس « :الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسنوقال 

عموًما ونوجب اهلجرة إلينا عىل من قدر عىل إظهار دينه, وأنا نكفر من مل يكفر ومل يقاتل 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه, فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن 

ر من عبد القبور من العوام ألجل جهلهم وعدم من دين اهللا ورسوله, وإذا كنا ال نكف
ينبههم فكيف نكفر من مل يرشك باهللا إذا مل هياجر إلينا أو مل يكفر ويقاتل, سبحانك هذا 

 .)٢(»هبتان عظيم
من املسلمني, ومل يعتقدوا أهنم هم  ان الشيخ وأتباعه مل يكفروا أحدً إ«: وقال السهسواين

.. رشكون, ومل يستبيحوا قتل أهل السنة وسبي نسائهموأن من خالفهم هم املاملسلمون, 
ولقد لقيت غري واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ, وطالعت كثًريا من كتبهم, فام 

 .)٣(»وجدت هلذه األمور أصالً وأثًرا, بل كل هذا هبتان وافرتاء

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٩ص (تاريخ نجد البن غنام )   ١(
حممـد هبجـة األثـري, مكتبـة الثقافـة : , حتقيـق)٥٥ص (تاريخ نجد, للسيد حممـود شـكري األلـويس )   ٢(

 .الدينية, الظاهر
, نقـًال عـن دعـاوى املنـاوئني لـدعوة )٤٨٥ص (صيانة اإلنسان عـن وسوسـة دحـالن, للسهسـواين, )   ٣(

, دار الـوطن, الريـاض, )١٧٥ص (عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف : الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .هـ١٤١٢, ١ط
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ما ذكر  بل يف هذه الكتب خالف«: ومما قاله حممد رشيد رضا معلًقا عىل الكالم السابق
 .)١(»ال من أتى بام هو كفر بإمجاع املسملني إوضده, ففيها أهنم ال يكفرون 

وكذلك اإلمام الشوكاين ـ رمحه اهللا ـ يف بادئ األمر مل تبلغه معلومات موثقة عن هذه 
الناس يزعم أنه  ضوبع«: الدعوة السلفية إال أنه مل يصدق تلك الدعاوى الكاذبة, فقال

 .)٢(»رج, وما أظن ذلك صحيًحايعتقد اعتقاد اخلوا
فـإهنم ال يكفـرون مـن : د الوهـاب وتالميـذهبـأمـا الشـيخ ابـن ع«: ويقول حافظ وهبه

ولكـنهم . إن أخطـأ يف بعـض املسـائلصحت ديانته, واشتهر صالحه, وحسـنت سـريته, و
 .)٣(»يكفرون من بلغته دعوة احلق ووضحت له احلجة وقامت عليه وأرص مستكًربا

אאWאאW
 .عدم التكفري إال بدليل رشعي صحيح رصيح )١(
أن اإلمام حممًدا يكفر باملتفق عليه, دون املختلف فيه, مما يدل عىل ورعه يف مسـائل  )٢(

 .التكفري
 .التفريق بني التكفري املطلق وتكفري املعني )٣(

: ري املطلـق وتكفـري املعـني فيقـوليفرق اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا بني التكف
ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة, إذا قال قوالً يكون القول به كفًرا, فيقال من قال هبـذا «

القول فهو كافر, ولكن الشـخص املعـني إذا قـال ذلـك, ال حيكـم بكفـره, حتـى تقـوم عليـه 
 .)٤(»احلجة التي يكفر تاركها

 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٥ص (, نقًال عن دعاوى املناوئني )٤٨٦ص (صيانة اإلنسان )   ١(
 ).١٨٣ص (, نقًال عن دعاوى املناوئني )٢/٦(للشوكاين : البدر الطالع)   ٢(
 .هـ١٤٢٠, ١, دار األفاق العربية, ط)٣١٤ص (حافظ وهبة : يف القرن العرشين جزيرة العرب)   ٣(
 ).٨/٢٤٤(الدرر السنية )   ٤(
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الذي مل تقم عليه احلجة هو «: حلجة, فقال رمحه اهللاتفريقه بني قيام احلجة, وفهم ا) ٤(
الذي حديث عهد باإلسالم, والذي نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك يف مسألة خفية مثل 
ف, وأما أصول الدين التي أوضحها اهللا وأحكمها يف  الرصف والعطف فال يكفر حتى ُيعرَّ

بلغته احلجة, فإن أكثر الكفار  كتابه, فإن حجة اهللا هو القرآن, فمن بلغه القرآن فقد
ٱ  ٻ   ﴿: واملنافقني من املسلمني مل يفهموا حجة اهللا عليهم مع قيامها عليهم, كام قال تعاىل

وقيام احلجة نوع, ] ٤٤:الفرقان[ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ا إياهم وإن مل وبلوغها نوع وقد قامت عليهم, وفهمهم إياها نوع آخر, وكفرهم ببلوغه

 .)١(»أينام لقيتموهم فاقتوهلم«: ^يفهموها, فإن أشكل عليكم ذلك, فانظروا قوله 
مع كوهنم يف عرص الصحابة, وحيقر اإلنسان عمل الصحابة معهم, ومـع إمجـاع النـاس 
أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو واالجتهاد, وهم يظنون أهنـم يطيعـون اهللا, 

وكذلك قتل عـيل ريض اهللا عنـه الـذين اعتقـدوا فيـه . جة, ولكن مل يفهموهاوقد بلغتهم احل
وحتريقهم بالنار, مع كوهنم تالميذ الصحابة مع عبادهتم وصالهتم وصيامهم, وهم يظنـون 
أهنم عىل حق, وكذلك إمجاع السلف عىل تكفري غالة القدرية وغـريهم مـع علمهـم وشـدة 

صنًعا, ومل يتوقـف أحـد مـن السـلف يف تكفـريهم, عبادهتم, وكوهنم حيسبون أهنم حيسنون 
 .)٢())ألجل كوهنم مل يفهموا

من أظهر اإلسالم, وظننـا أنـه أتـى بنـاقض ال «: رمحه اهللايقول : االحرتاز والتثبت )٥(
نكفره بالظن; ألن اليقني ال يرفعه الظن, وكذلك ال نكفر من ال نعـرف منـه الكفـر, بسـبب 

 .)٣(»ناقض ذكر عنه ونحن مل نتحققه

 ـــــــــــــــــ
, ومسلم كتاب الزكـاة )٦٩٣٠(برقم  قتل اخلوارج: اري كتاب استتابة املرتدين, بابخمتفق عليه الب)   ١(

 .)٢٤٦٢(برقم  )التحريض عىل قتل اخلوارج(باب 
 ).٢٤٤ص(مؤلفات الشيخ اإلمام القسم اخلامسن الرسائل الشخصية )   ٢(
 ).٢٤ص (املرجع نفسه )   ٣(
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´È½a@ÐØm@ÉãaìßZ@

 .)١(وهو اعتقاد اليشء عىل خالف ما هو عليه اجلهل,: أوالً 
وينظر يف اجلهل من ناحية نوعية املسألة املجهولـة هـل هـي مـن األصـول املعلومـة مـن 

 الدين بالرضورة أم ال? وهل دالئل املسألة مستفيضة وواضحة الداللة أم ال?
ل هو حديث عهد بإسالم, أو نشأ بباديـة, وهـل ه: من ناحية نوعية الشخص اجلاهلو

مـدارك الشـخص مـن الـذكاء والغبـاء, والزمـان واملكـان وهو مفّرط يف طلب العلم أم ال? 
 .ربة يف اإلعذار باجلهل من عدمهتواملالبسات ونحو ذلك, فهذه أمور مع

 :اإلكراه: ثانًيا
 .)٢(»هو إلزام الغري بام ال يريده«: عرفه ابن حجر

من ادعى اإلكراه ُقبل منه, بل ليكـون اإلكـراه عـذًرا معتـًربا البـد مـن تـوافر وليس كل 
 :)٣(الرشوط اآلتية

 .ـ أن يكون فاعله قادًرا عىل إيقاع ما هيدد واملأمور عاجًزا عن الدفع ولو بالفرار١
 .ـ أن يغلب عىل ظن املكره وقوع الوعيد, إذا مل يفعل ما طلب منه٢
ملكـره رضًرا كثـًريا, كالقتـل والرضـب الشـديد, واحلـبس ـ أن يكـون ممـا يسترضـ بـه ا٣

 .الطويل, فأما الشتم والسب, فليس بإكراه
 :اخلطأ: ثالًثا

 .وهو أن يقصد بفعله شيئًا, فيصادف فعله غري ما قصده
فالصـواب أنـه مـن اجتهـد مـن أمـة حممـد وقصـد احلـق, : وأما التكفري«: قال ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٨, ٣, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)٨٠ص (الرشيف عيل اجلرجاين, : التعريفات)   ١(
حمـب : , حتقيـق وتصـحيح)١٢/٣١١(للحافظ أمحد بن حجـر, : فتح الباري برشح صحيح البخاري)   ٢(

 .هـ١٤٠٩, ٢الدين اخلطيب, دار الريان, القاهرة, ط
 .هـ١٤٠٩, ١حممد احللو, القاهرة, ط/عبد اهللا الرتكي, ود/ د: , حتقيق)٧/١٢٠(املغني البن قدامة )   ٣(
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 .)١(»...هفأخطأ مل يكفر, بل يغفر له خطؤ
 :التأويل: رابًعا

هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص الرشيعة, يكون خمالًفا ملا فهمه : واملراد به هنا
السلف الصالح من الصحابة والتابعني هلم, وأئمة الدين, وذلـك لـورود شـبهة معينـة عـىل 

 .ذهن شخص ترصفه عن احلق, فيقع يف املخالفة, وهو ال يقصد خمالفة الرشيعة
لذلك فإن األدلة التي جاءت يف عذر اجلاهل حتى تقـام  أمل يف حقيقة أمره جاهل;واملت

 .عليه احلجة, تنطبق عىل املتأول
ومنهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة التأويل, أنه يقسم التأويل إىل تأويـل سـائغ 

: عبد الوهابيعذر صاحبه وتأويل غري سائغ ال يعذر صاحبه وهو كام يسميه اإلمام حممد بن 
فهو معارضة النصوص الرشعية باهلوى, واألقيسة الفاسدة, والتأويالت الباطنيـة, التـي هـي 

 .حقيقة األمر, تكذيب للنصوص الرشعية
فــإذن هــذه خالصــة ملــنهج الشــيخ حممــد يف مســألة التكفــري, وشــتان بينــه وبــني مــنهج 

ال مكابر صـاحب هـوى أعـوذ اخلوارج فإن بينهام بعد املرشقني وال أظن أن خيالف يف هذا إ
 .باهللا من الضالل والزيغ بعد اهلدى

مسألة التكفري ولعل السبب يف ذلـك هـو عـدم  يفهلم عىل رد   أما املسترشقون فلم أقف
اهتاممهم بمسائل التكفري, وأمـا مـا ذكـر مـن دعـوى التكفـري فهـو مـا أخـذوه وتلقفـوه مـن 

 .املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
فمن خالل ما سبق يظهر لنا أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعيدة كل البعـد  إذن

عن منهج اخلوارج وعن منهج التكفري إال بالضوابط التي سبق ذكرهـا, فالـدعوة بريئـة مـن 
 .وىهذه الدع

 
 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤١٢, دار عامل الكتب, الرياض, )١٢/١٨٠(جمموع الفتاوى )   ١(
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 دعوى أنها على منهج الخوارج في
 الخروج على اإلمام

 
 :وفيه ثالثة مطالب
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Þëþa@kÜİ½a@
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وارج أن اإلمـام هـو املثـل األعـىل, وهلـذا جيـب أن يكـون متصـًفا بـذلك قـوالً يرى اخلـ
وفعًال, فإن خطأه ليس كخطأ غريه مـن النـاس, فـإذا أخطـأ خطيئـة مـا جيـب فـوًرا حماسـبته 
واخلروج عليه, فإما أن يعتدل وإما أن يعتزل ولو أدى ذلك إىل قتله; فإنه حـق مرشـوع هلـم 

 .يعتقدون أنه قد جار يف حكمهحينئذ, فهم ال يعرتفون بإمام 
, وقال الشهرستاين يف بيانه ملوقـف اخلـوارج )١(»وال يرون إمامة اجلائر«: قال األشعري

 .)٢(»وإن غري السرية وعدل عن احلق وجب عزله, أو قتله«: من اإلمام
وجـوب «: وقد روى البغدادي عن الكعبي أن من األمور التي أمجعت عليهـا اخلـوارج

 .)٣(»مام اجلائراخلروج عىل اإل
ومن غرائبهم ما يروى عن طائفة من البيهسـية فقـد اعتـربت كفـر اإلمـام سـببًا يف كفـر 

إذا كفر اإلمام فقد كفرت الرعية, والـدار دار رشك وأهلهـا مجيًعـا «: رعيته, وذلك يف قوهلم
لة هلذا فينبغي أن حيال بينه وبني احلكم عندما يبـدو منـه أمـر مكفـر بـأي وسـي. )٤(»مرشكون

 .كانت, وإال فقد كفروا هم أيًضا
ولكنهم يـرون إزالـة أئمـة اجلـور ومـنعهم أن يكونـوا «: ويقول األشعري عن اإلباضية

 .)٥(»أئمة بأي يشء قدروا عليه, بالسيف أو بغري السيف
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٠٤(املقاالت )   ١(
 ).١/١٠٨(امللل والنحل )   ٢(
 ).٥٠ص (الَفرق بني الِفرق )   ٣(
 ).١/١٩٤(املقاالت )   ٤(
 ).١/٢٠٤(املصدر نفسه )   ٥(
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: عبد الوهاب وأتباعه باخلروج عىل الدولة العثامنيـة يقول إليكيس متهًام الشيخ حممد بن

إن مترد الوهابيني عىل اإلسالم العثامين, كام بينت األحداث, قد جتاوز كثًريا اإلطار الـديني «
واتسم بطابع سيايس وعسكري, لقد كان ذلك صداًما بني نظـام الدولـة العـريب يف اجلزيـرة 

للحركـة الوطنيـة العربيـة ضـد النفـوذ العـثامين يف  وبني اإلمرباطورية العثامنية وصارت راية
 .)١(»اجلزيرة

 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٠ص (تاريخ العربية السعودية, إليكيس )   ١(



  
 
 

١٧٤ אאא 

sÛbrÛa@kÜİ½a@

אאא
אאא

 
 :وفيه مسألتان

אאWאאאW
وأرى أن اجلهاد ماض مع كل إمام بًرا كان أو فاجًرا, وصالة «: ـ  قال الشيخ ـ رمحه اهللا

وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم, ما مل ... اجلامعة خلفهم جائزة,
يأمروا بمعصية اهللا, ومن ويل اخلالفة, واجتمع عليه الناس, ورضوا به, وغلبهم بسيفه حتى صار 

 .)١(»خلروج عليهخليفة وجبت طاعته, وحرم ا
أن من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان : األصل الثالث«: وقال أيًضا

عبًدا حبشيًا, فبني اهللا له هذا بياًنا شائًعا كافيًا بوجوه من أنواع البيان رشًعا وقدًرا, ثم صار هذا 
 .)٢(»األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به?

ح الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا باعتقادهم يف هذه  ورصَّ
هم وفاجرهم ما مل يأمروا «: املسألة فقال ونرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برِّ

 .)٣(»بمعصية
אאWאאאW

امنية فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ينأى بنفسه عن أما قضية اخلروج عىل اخلالفة العث
 .وهو قد بني منهجه يف السمع والطاعة لويل األمر كام مر آنًفا! اخلروج كيف ال?

وسبب هذه الشبهة أن أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد وفاته أخذوا مكة واملدينة 
 ـــــــــــــــــ

 .باختصار) ١/٣٢(الدرر السنية )   ١(
 ).١/٣٩٤(مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٢٣٤ص (, نقًال عن دعاوى املناوئني )١٠٩ص (اهلدية السنية )   ٣(



 
 

 
١٧٥ אאא

من واليتهم ودولتهم, وجعلوا واحلجاز من نائب السلطان العثامين الرشيف غالب, وصارت ض
 .عىل مكة الرشيف زيًدا

 :ويمكن حرص اجلواب والرد عىل هذه الدعوى يف النقاط التالية
أن نجًدا موطن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل تكن حتت النفوذ والسيطرة : أوالً 

لة العثامنية, فام امتد مل تشهد نجد عىل العموم نفوًذا للدو«: العثامنية, يقول الدكتور صالح العبود
إليها سلطاهنا, وال أتى إليها والة عثامنيون, وال جابت خالل ديارها حامية تركية يف الزمان الذي 
سبق ظهور دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ ومما يدل عىل هذه احلقيقة التارخيية 

قوانني آل عثامن (سالة تركية عنواهنا استقراء تقسيامت الدولة العثامنية اإلدارية, فمن خالل ر
يعني قوانني آل عثامن فيام يتضمنه دفرت الديوان, ألفها يمني عيل أفندي ) مضامني دفرت الديوان

م من خالل هذه الرسالة يتبني أنه ١٦٠٩هـ املوافقة ١٠١٨الذي كان أمينًا للدفرت اخلاقاين سنة 
ة آل عثامن تنقسم إىل اثنتني وثالثني إيالة, منها منذ أوائل القرن احلادي عرش اهلجري, كانت دول

 .)١(»أربع عرشة إيالة عربية, وبالد نجد ليست منها ما عدا اإلحساء إن اعتربناه من نجد
ــاًرشا «: ويقــول الــدكتور عبــد اهللا العثيمــني ومهــام يكــن فــإن نجــًدا مل تشــهد نفــوًذا مب

الوهاب, كام أهنا مل تشـهد نفـوًذا قوًيـا للعثامنيني عليها قبل ظهور دعوة الشيخ حممد بن عبد 
يفرض وجوده عىل سري احلوادث داخلها ألية جهة كانت, فال نفوذ بني جرب, أو بني خالـد 
يف بعض جهاهتا, وال نفوذ األرشاف, يف بعض جهاهتا األخرى أحدث نوًعا من االستقرار 

بائلها املختلفـة اسـتمر السيايس, فاحلروب بني البلدان النجدية ظلت قائمة, والرصاع بني ق
 .)٢(»حاًدا عنيًفا

 ـــــــــــــــــ

 صــالح بــن عبــد اهللا العبــود/ د: عقيــدة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب وأثرهــا يف العــامل اإلســالمي)   ١(
)١/٢٧.( 

 ).١١ص( الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته وفكره, للعثيمني )   ٢(



  
 
 

١٧٦ אאא 

أن نجًدا وما وجاورهـا مل تعرهـا دولـة اخلالفـة أمهيـة «: ويقول الدكتور عجيل النشمي
تذكر وربام كانت سياستها هذه جتاه بالد نجـد لسـعة أراضـيها, وترامـي أطرافهـا, هـذا مـن 

 .)١( »جانب, ولتمكن التوزيع القبيل والعشائري من جانب آخر
ولقد حاولنا كثًريا يف خالل دراستنا لتاريخ الدولتني «: ل أمني سعيد يف هذا الشأنويقو

األموية والعباسية, وتاريخ األيوبيني, واملامليك يف مرص, ثم تاريخ العثامنيـني الـذين جـاءوا 
بعدهم وورثوهم, أن نعثر عىل اسم واٍل أو حاكم أرسـله هـؤالء, أو أولئـك أو أحـدهم إىل 

مقاطعاهتا الوسطى, أو الشاملية أو الغربية أو اجلنوبية, فلم نقع عىل يشء, مما نجد أو إحدى 
عىل أن الـذي اسـتنتجناه يف النهايـة هـو .. يدل عىل مزيد من اإلمهال حتمل تبعته هذه الدول

أهنم تركوا أمر مقاطعـات نجـد الوسـطى والغربيـة إىل األرشاف اهلاشـميني حكـام احلجـاز 
 .)٢(»فوا عىل قبائلها إرشاًفا جزئيًاالذين جروا عىل أن يرش

استقالالً تاًما يف إدارة بـالده ومـا  وكان كل شيخ أو أمري يف نجد مستقالً «: ويقول أيًضا
 .)٣(»كان يعرف الرتك, وال الرتك يعرفونه

ولكن شبه اجلزيرة العربية ظلت ممتنعـة عـىل «: ويقول املسترشق جاكلني بريين يف ذلك
رائها التـي هلكـت فيهـا عطًشـا اجليـوش التـي وجههـا السـلطان الفتح الرتكي بفضل صـح

 .)٤(»م١٥٥٠سليامن سنة 
ليست حتت سيطرة العثامنيني, فكيـف  نجد حمل ظهور وانطالق هذه الدعوة فإذا كانت

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٠١صفر  ٢٣, بتاريخ )٥٠٩(جملة املجتمع, العدد )   ١(
, نقـًال عـن دعـاوى املنـاوئني )٢٣ص (تاريخ الدولة السعودية, من مطبوعات دارة امللك عبد العزيز )   ٢(

 ).٢٣٦ص (
 ).٢٣٦ص (, نقًال عن دعاوى املناوئني )١٧٩ص (أمني سعيد, : وهاباإلمام حممد بن عبد ال)   ٣(
, دار الكاتــب العــريب, )٢٤ص (قــدري قلعجــي, : جــاكلني بــريين, ترمجــة: اكتشــاف جزيــرة العــرب)   ٤(

 .بريوت



 
 

 
١٧٧ אאא

 ترد هذه الشبهة ويظن أن الشيخ قد خرج عىل دولة اخلالفة?
يكن له موقـف عـدائي ضـد الدولـة أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ مل  :ثانًيا

  العثامنية بل كان موقفه موقف الناصح اآلمر بـاملعروف والنـاهي عـن املنكـر دون أن يتعـداه
الصدام املسلح, بل كان يتجنبه ويتحاشاه, كام هو واضح يف موقفه مـن األرشاف الـذين إىل 

 .حيكمون احلجاز باسم دولة اخلالفة
ياسة الشيخ وموقفه جتاه بالد احلجاز أنه مل يـؤثر فكانت س«: ويقول النشمي ما ملخصه

عنه طوال حياته حتريض, أو استعداء أو دعوة حلرهبا, أو االستيالء عليها لشـعوره أن ذلـك 
مل حترك دولة اخلالفة ساكنًا, ومل تبدر منهـا . الفعل قد يفرس عىل أنه خروج عىل دولة اخلالفة
يل أربعــة مــن ســالطني آل عــثامن يف حيــاة أيــة مبــادرة امتعــاض, أو خــالف يــذكر رغــم تــوا

 .)١(»الشيخ
إن قرار احلرب الذي اختذته السلطنة العثامنية ضد احلركة الوهابية بني عىل أساس  :ثالًثا

ا أعداء احلركة إىل السلطان وقد هبخاطئ وفهم مغلوط تكون من خالل الرسائل التي بعث 
و الوهابية هذا املوقف تذكره وثيقة رقم عقد اجتامع يف األستانة لتحديد املوقف الواجب نح

وهي عبارة عن تقريـر أعـده رئـيس الـوزراء عـن هـذا االجـتامع خرجـوا منـه بقـرار  ٣٧٩٠
 .)٢(احلرب عىل احلركة وإرسال اجليوش للقضاء عليها

أن الشيخ حممًدا رمحه اهللا مل يتقصد اخلروج عىل اخلالفة, وال معارضتها بـل كـان : رابًعا
 يفتـتم به من الدعوة أمر واجب رشًعا ال عالقة لـه بـرىض اخلالفـة, وأنـه مل يرى أن ما يقو

ثــم ابــن ســعود يف ) ابــن معمــر(وحاكمهــا ) العيينــة( وأن أمــري بلــدة. ىل اخلالفــة يف ذلــكعــ
كان يعاونه ويؤيده وهو واليه وأمـريه املبـارش, السـيام إذا وضـعنا يف االعتبـار أن ) الدرعية(

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠١صفر  ٣٠بتاريخ ) ٥١٠(جملة املجتمع, العدد )   ١(
 ).١٤٧ص( إمام التوحيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ينظر)   ٢(



  
 
 

١٧٨ אאא 

الســنة واجلامعــة يف وجــوب طاعــة اإلمــام بــاملعروف وال جيــوز اإلمــام يعتقــد بأصــول أهــل 
 .)١(اخلروج عليه بًرا كان أو فاجًرا

أن الدولة الرتكية كانت تتبنى البدع وتؤيد الطرق الصـوفية وتنرشـها وحتميهـا  :خامًسا
وتسخر هلا اإلمكانات واإلدارات واألوقاف ويتسابق والهتا وأمراؤها إىل ذلك, فأسـهمت 

دع األرضحة والقباب واملزارات واملشاهد البدعيـة ووقـع خلفاؤهـا املتـأخرون يف ترسيخ ب
حتت تأثري شيوخ الطرق البدعية, فانرصفت قلوهبم لغري اهللا فاهنزمـت نفوسـهم وانحرفـت 
عقيدهتم واجتهت إىل طلب النفع ودفع الرض من غري اهللا وأصيبت عبـاداهتم وأعامهلـم بـداء 

ثامنية حامية ملظاهر الرشك, ولذلك فـإذا حاربـت الدولـة , فأصبحت الدولة الع)٢(التصوف
ــديار  ــار الرشــك يف ال ــد يف تصــورها وهــدم آث ــاين التوحي ــق مع ــا حتقي ــة فليتســنى هل العثامني

فلو سلمنا باخلروج عىل الدولة العثامنية فذلك خروج جائز مطلوب, فرسـول  )٣(اإلسالمية
 عىل ظلمـه وفسـقه للمفاسـد العظيمـة أمر بالسمع والطاعة إلمام املسلمني والصرب^ اهللا  

املرتتبة عىل اخلروج, ولكنه حد حًدا جيوز بعده اخلروج عىل اإلمام, وذلك احلد رؤية الكفر 
: البواح أي البـني الواضـح, ففـي الصـحيحني عـن عبـادة بـن الصـامت ريض اهللا عنـه قـال

والطاعــة يف منشــطنا فبايعنــاه فقــال فــيام أخــذ علينــا أن بايعنــا عــىل الســمع ^ دعانــا النبــي «
ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرٍة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفًرا بواًحا عندكم 

 .)٤(»من اهللا فيه برهان

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٩ص(إسالمية ال وهابية : ينظر)   ١(
 ).٢٩٩ص(نفسه املرجع : ينظر)   ٢(
 ).١٤٧ص(إمام التوحيد : ينظر)   ٣(
, )٧٠٥٦(, بـرقم »سرتون بعـدي أمـوًرا تنكروهنـا«: ^, باب قول النبي رواه البخاري, كتاب الفتن)   ٤(

 .)٤٧٧١( غري معصية, برقم وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة, باب وجوب طاعة األمراء يف



 
 

 
١٧٩ אאא

وحال الدولة والناس ذاك الزمان كام هو معروف مشهور أن الدولة تبني أماكن الرشك 
ة وتـدعو إليهـا يف بـالد اإلسـالم, وتعظمها وحتميها وتشجع وتعني الطرق الصوفية املنحرف

وبني املسلمني, ففشت وعظمت بينهم اجلهالة والرشـك واخلرافـة, وهـذا كفـر بـواح شـائع 
مشاهد, فجاز اخلروج عليها, وال يلزم مـن ذلـك تكفـري شـخص اخلليفـة ورجـال الدولـة, 

وسلطاهنم فالكفر البواح البني املبيح للخروج, يكون عند ظهوره يف أعياهنم, أو يف دولتهم 
وإقرارهم ودفاعهم عنه, ففتنة الكفـر والرشـك أعظـم مـن أي فتنـة ومفسـدة, فكـان ألتبـاع 

ومـا نقلـه املؤرخـون . الشيخ العذر البني يف خروجهم عىل الدولة العثامنية عند كل منصـف
كاجلربيت وغريه من وصف جليش الدولة العثامنية وما كانوا عليه من ترك للصالة واستهزاء 

 .)١(رشب للخمور يؤكد احلال التي آلت إليها الدولة العثامنيةبالدين و
والغريـب املضـحك واملبكـي مًعـا أن ُتـتهم حركـة الشـيخ «: يقول االسـتانبويل :سادًسا

حممد بن عبد الوهاب بأهنا من عوامل هدم اخلالفة العثامنية, مع العلم أن هذه احلركة قامت 
 .)٢(»م١٩٢٢م, واخلالفة هدمت حوايل ١٨١١حوايل عام 

فإن الشيخ وأتباعه مل يسقطوا الدولة العثامنية بل هي التي أسقطت دولـتهم, ودولتهـا مل 
تسقط إال بعد سـقوط الدرعيـة بمئـة عـام تقريًبـا, بعـد أن حتالفـت وحاربـت مـع األملـان يف 
ــائهم, فتقاســم  ــز والفرنســيني وحلف ــة األوىل, وخســارهتم ملصــلحة اإلنجلي احلــرب العاملي

 .)٣(بينهم بالد اإلسالم والعرب خصوًصااملنترصون 
فرح اإلنجليز والفرنسيون بنجاح حممد عيل يف هزيمته للدولة السعودية وإيقافه  :سابًعا

خلطر توسعها وهتديدها لسلطاهنم ومصاحلهم, وهتنئتهم له وللدولة العثامنية بـذلك النرصـ 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤١ص(كشف األكاذيب والشبهات : ينظر)   ١(
 ).٢٤٠ص(دعاوى املناوئني الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف مرآة علامء الرشق والغرب, نقًال عن )   ٢(
 ).١٤٣ص(كشف األكاذيب والشبهات : ينظر)   ٣(



  
 
 

١٨٠ אאא 

وة ودولتها عليهم أعظم مـن مع عداوهتم للدولة العثامنية, ذلك أهنم عرفوا أن مفسدة الدع
مفسدة الدولة العثامنية, فقد رأوا يف هـذه الـدعوة والدولـة خطـًرا ينـذر بعـودة املسـلمني إىل 
دينهم وجهادهم, وقد عانى اإلنجليز مـن أنصـار الـدعوة القواسـم الرضـر واألذى الكثـري 

هم لسـلطاهنا يف هبجامهتم البحرية املتكررة الشجاعة عىل أسطول اململكة الربيطانية وهتديـد
منطقة اخلليج العريب, واملحيط اهلندي, ومل يتجرأ اإلنجليز عىل رأس اخليمة ـ مركز القواسم 

 .)١(ـ إال بعد سقوط الدولة السعودية فقصفوها قصًفا عظيًام وأسقطوا دولة القواسم
بـني و) الدولـة السـعودية األوىل(عندما حدثت املواجهة الفعلية بني دولة الدعوة  :ثامنًا

أرشاف مكة بعد وفاة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فلم تكن هذه املواجهـة تقصـد اخلـروج 
عىل اخلالفـة, إنـام كانـت لصـد عـدوان أرشاف مكـة وغـريهم يف هجـومهم املسـلح مـرات 

 .دة عىل الدولة السعودية ورعاياها واألقاليم التابعة هلايعد
فع الظلم الذي تعرض لـه النجـديون مـن مـنعهم احلـج سـنني طويلـة, وتعرضـهم ولر

لصنوف العدوان وما يستتبع ذلك من إزالة مظاهر الرشك والبـدع ونرشـ التوحيـد والعـدل 
واألمن الذي هو هدف رشعي للدعوة فزحفت جيوش الـدعوة إىل احلجـاز حتـى دخلـت 

 .مكة سلًام بال حرب
صـلًحا بغـري ) هــ١٢١٨( سعود بـن عبـد العزيـز سـنة فكان دخول مكة من قبل األمري

عـىل إمـارة مكـة بعـد مـا هـرب ) عبد املعني(قتال, بل بأمان ألهل مكة وبإقرار رشيف مكة 
إىل جدة وإقرار قاضيها املعـني مـن الدولـة العثامنيـة فبعـد ذلـك سـاد ) غالب(منها الرشيف 

الدولـة الرتكيـة بـاخلطر عـىل  وملـا شـعرت... التوحيد وانترشت السنة وحل األمن والعدل
سلطاهنا حدثت املواجهة مع األتراك وأتبـاعهم, وصـارت الدولـة الرتكيـة حتـارب الـدعوة 
علنًا يف سبيل نرصة البدع واملحدثات واملظـاهر الرشـكية, وقصـدت القضـاء عـىل التوحيـد 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤٣ص(السابق املرجع : ينظر)   ١(



 
 

 
١٨١ אאא

ء والسنة وحشدت كل ما متلك لذلك, ويف هـذه احلـال كـان هـذا مـربًرا كافًيـا لـبعض علـام
والصد عن ^ أن يعدوا ذلك نوًعا من املحادَّة هللا تعاىل ولرسوله ) بعد وفاة اإلمام(الدعوة 

دينه الذي قد يكون كفًرا, وعليه فإن اإلمام حممد بن عبد الوهاب مل يكـن ينـزع إىل اخلـروج 
 .)١(عىل الدولة الرتكية أصالً ومل يستبح القتال, إىل أن كان القتال رضورة

رض والبيان نخرج بخالصة وهي أن الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب كـان وبعد هذا الع
من أبعد الناس عن منهج اخلوارج سواء يف مسألة التكفري وما يرتتب عليهـا مـن أحكـام أو 

 .مسألة اخلروج عىل األئمة
 

 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠٠ص(ال وهابية إسالمية : ينظر)   ١(



  
 
 

١٨٢ אאא 

@Þ—ÑÜasÜbrÜa 
 عية تدعو إلى الرجدعوى أنها 

@والتزمت والتعصب

 
 



 
 

 
١٨٣ אאא

 تمهيد
قبــل اخلــوض يف قضــايا هــذا الفصــل حيســن الوقــوف عنــد بعــض املســائل املتعلقــة 

 :والتقليد والتشددبالتعصب 
قصــد بــه التعصــب الــذي يقصــده املسترشــقون وهــو أ فــإينـــ إذا ذكــرت التعصــب ١

 .التمسك واالعتداد بالرأي كام سيأيت
 :ـ العالقة بني التعصب والتقليد يف هذا الفصل تتلخص فيام ييل٢

التقليـد ـ أحياًنـا ـ فإنـه يفهـم مـن كالمهـم  ليـدقن أهـل العلـم إذا ذكـروا التإ −أ 
 .الناتج عن التعصباألعمى 

 .عن جهل كام سيأيت فقد يكونليد قن التعصب يكون هلوى, أما التإ −ب 
ب كام ذكرت يكـون أصـله يف الـرأي, عصـ أن الفرق بني التعصب والتشدد, أن الت٣

ــه  ــرين, ويقصــد ب ــأثريه إىل اآلخ ــدد يف ت ــدى التش ــد يتع ــل وق ــون يف الفع ــدد يك والتش
, فقد يكون الشخص متمسًكا برأيه متعصًبا له املسترشقون تطبيق األحكام عىل اآلخرين

 .دون أن يلزم به اآلخرين, فإذا ألزم به اآلخرين أصبح متشدًدا
 .والسداد فهذا التمهيد أراه مهًام وأسأل اهللا اإلعانة والتوفيق

 ٱٱٱ
  



  
 
 

١٨٤ אאא 

 دعوى أنها تدعو إلى الرجعية 
 والتزمت والتعصب

 
ترشقون يتهمون أفراد الدعوة املسفال تزال حلقات االهتام مستمرة ومتصلة, 

 .بالتعصب تارة وبالرجعية تارة أخرى, وأحياًنا يتهمون الدعوة بالتزمت والتعصب
אאאW

انضم إلينا مطوع كان شاًبا «: املسترشق ـ باركيل رونكيري ـ يقول وهو يصف رحلته
لقافلة نصف ساعة قبل وقت كل الوهابيني; كان يضع نفسه أمام ا منشديد التزمت 

صالة, ثم يضع إهباميه يف أذنيه ويؤذن للصالة بصوت قوي, لكن الرجال يبتسمون 
بني  )١(فقط بينام يستمرون يف سريهم, وعندما ينتهي من األذان يكتشف أنه أضاع جهده

 .)٢(»صخور الصحراء فيعدو رسيًعا خلفنا وهو يرصخ بكلامت غاضبة
 برينت ـ واصًفا أثر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل ويقول املسترشق ـ بيرت

أما يف املدينة املنورة فقد علم عيل بك أن مجيع الزخارف التي أحاطت بقرب النبي «: املدينة
 .)٣(»قد أتلفت خالل نوبات من احلامس املتزمت حتى مل يبق يشء من ألواهنا الزاهية^ 

ا  التفت إىل تلك القوة اجلديدة التي ظهرت يف عنده«: وقال أيًضا واصًفا هلا بالتعصب
تلك البالد حيث كان من املفروض أن تكون خاضعة له وحتت نفوذه, وما تلك القوة إال 

 ـــــــــــــــــ

أن جهده مل يضع, بل هو طبـق سـنة مـأجور عليهـا حتـى هـذه الصـخور يف هذا ظنه وإال ففي احلقيقة  )  ١(
 .كام وردت السنة بذلك الصحراء تشهد له

, العبيكـان, )١٧٧ص(يري, ترمجة منصور اخلرجيي عرب األرايض الوهابية عىل ظهر مجل, باركيل رونك   )٢(
 .هـ١٤٢٤, ٢الرياض, ط

 ).١٠٤ص(بالد العرب القاصية  )  ٣(



 
 

 
١٨٥ אאא

 .)١(»...قوة الوهابيني املتعصبني الذين مدوا ووسعوا نفوذهم املبارش من نجد إىل احلجاز
تشري إىل تعصب وهنالك رأى الشواهد التي «: وقال أيًضا عن رحلة تاميزر

 .)٢(»الوهابيني, فقد هدمت مجيع قبور األولياء والصاحلني, وأتلفت قباب املساجد
للوهابيني املتعصبني,  )٣(فقد أصبح التدخني وهو أعظم الذنوب«: وقال عن ليتشامن

 .)٤(»يامرس خفية
ولكن مسريهتم اآلن تعرضت خلطر من نوع آخر «: ويقول عن الرحالة ـ توماس ـ

املتعصبني الذين اتبعوا تعاليم الوهابيني وكان ) اإلخوان(وا اآلن يعربون أرايض فقد كان
هؤالء مستعدين لقتل توماس بصفته كافًرا, وكذلك مجيع أفراد مجاعته بصفتهم 

 .)٥(»ملحدين
ت املظاهر ت أو أحمَّ بويف القرن العرشين فقط, عندما ذا«: ويقول إليكيس فاسيلييف

 .)٦(»بية فقدت احلركة نفسها شكلها الطائفي املتشدداملتعصبة جًدا يف الوها
وانترش عىل نطاق واسع الرأي القائل بأن الوهابيني قد منعوا تعاطي «: وقال أيًضا

, إال أن الوقائع تدحض هذه األقوال, ولكنه ال يستبعد أن بعض املتعصبني )٧(القهوة
ني الوهابيني أشكاالً واختذ التعصب ب«: , وقال أيًضا»جًدا قد رفضوا هذا الرشاب
 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٧ص( املرجع السابق   ) ١(
 ).١٢٤ص( نفسهاملرجع   )  ٢(
 .هذه مبالغة ويوجد من الذنوب ما هو أعظم من التدخني كالرشك والكبائر  ) ٣(
 ).٢٢٨ص( نفسهاملرجع   ) ٤(
 ).٢٦٤ص( نفسهاملرجع   ) ٥(
 .)١٠٤ص(تاريخ العربية السعودية   ) ٦(
مسألة حتريم القوة قال هبا بعضهم, وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرمحن رد عـىل أحـدهم فـيام يتعلـق   ) ٧(

 .بالقهوة



  
 
 

١٨٦ אאא 

ويف الوقت نفسه صار التعصب وسيلة لتالحم وانضباط «: , وقال»متطرفة جاحمة
 .)١(»الوهابيني

وعندما وضع مذهب حممد بن عبد الوهاب الوهابيني عىل «: وقال يف موضع آخر
 .)٢(»طريف نقيض مع سائر املسلمني حوهلم إىل طائفة مرتاصة وأجج التعصب لدهيم

يف املصري الرهيب الذي كان من نصيب  ارأينا مؤخرً «: سترشق رايمونوقد كتب امل
 .)٣(»رضيح اإلمام احلسني مثاالً مرعًبا عىل قساوة تعصب الوهابيني

تبدو للوافدين األوروبيني وللمتعلمني  )٤(خوانكانت ترصفات اإل«: وقال إليكيس
, غري أهنا مع ذلك »الوحشية«وحتى » غلو يف التعصبال«من مستشاري امللك نوًعا من 

كانت تنم عن سعي اجلامهري الواسعة من عرب اجلزيرة إىل احلياة البسيطة التي دعت 
 .)٥(»إليها الوهابية

 .)٦(»فالوهابيون من جانبهم كانوا متعصبني أشد التعصب«: لوريمرويقول 
ومن ناحية أخرى جيب «: يصف لوريمر أتباع الدعوة بضيق األفق واجلمود فيقولو
ل بأن معظم الوهابيني ممن مل يتفهموا األمور يف مبادئها العامة والشاملة كانوا القو

 .)٧(»يترصفون بشكل يتسم دائًام بضيق األفق واجلمود
النظرة للحكومة  نفس» الوهابيني«إن ملك فارس ينظر إىل «: ويقول برايدجس

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٨ص(املرجع السابق   ) ١(
 ).١١١ص( نفسهاملرجع   ) ٢(
 ).١٣٢ص( نفسهاملرجع   ) ٣(
 .من أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهابهم  خوان عند املسترشقني وغريهم اإل  ) ٤(
 ).٣٥٦ص( نفسهاملرجع   ) ٥(
 ).٢٨ص(تاريخ البالد السعودية, لوريمر   ) ٦(
 ).٢٩ص( نفسهاملرجع   ) ٧(



 
 

 
١٨٧ אאא

 .)١(»عدوانيون ومتعصبون ـ  الوهابينيأي ـ هنم الربيطانية, إذ إ
سمعت أخًريا أن مبعوثني وشيوًخا قد ُأرسلوا من العاصمة «: قول ـ لويس بيل ـوي

إىل اإلحساء لإلنكار عىل الناس حياهتم املنحلة ولتطبيق املحافظة السلفية الوهابية 
 .)٢(»املتعصبة

باختصار, فإن السلفية الوهابية اخلالصة تبدو وجًها من وجوه «: ويقول أيًضا
لفقراء واملناطق النائية, ورغم أن األهداف العسكرية والسياسية قد اإلسالم قاًرصا عىل ا

جتعل السلفية والوهابية تستمر يف الوجود بشكل مظهري بني املجتمعات الثرية إال أنه 
عند االحتكاك باحلضارة والتجارة, فإن طبيعة األمور  يف مثل هذه املناطق جتعل السلفية 

 .)٣(»الوهابية يف هناية األمر جمرد اسم
فهم عىل إيغاهلم يف االعتصام بالفروض «: أما لوثروب ستودارد األمريكي فيقول

الدينية وقواعد اآلداب كانوا عىل ضعف شديد يف املدارك وبعد يف التعصب, فلذلك 
بخرسان سلطتهم السياسية, فقرصوا مساعيهم  باءواكان من حسن حظ اإلسالم أهنم 
 .)٤(»دبية فحسبودعوهتم عىل التعاليم الدينية واأل

ن هذه العملية قد أذكت نار التعصب لدى إ«: عن الوهابيني: ويقول يل ديفيد كوبر
 .)٥(»أنصار الدعوة

إن ديانة الوهابيني ديانة : ويمكن أن يقال باختصار شديد«: وركهاردتبويقول 

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٥ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية   ) ١(
 ).٦ص (رحلة إىل الرياض   ) ٢(
 ).١٠٣ص ( نفسهاملرجع   ) ٣(
 ).١/٢٦٤(حارض العامل اإلسالمي   ) ٤(
 ).٩٤ص( عيون الرحالة األجانب احلركة الوهابية يف  ) ٥(



  
 
 

١٨٨ אאא 

 .)١(»حممدية متزمتة
م روح التعصب, ومل تسمح هل«: وقال أيًضا عن أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب

التي غذاها رئيسهم بكل ما وسعه, أن يفرقوا بني أمور ال يعرفون عنها إال معرفة غري 
 .)٢(»صحيحة

وقد أهلبت تلك املعاداة الفظة فيهم روح التعصب الشديد الذي «: وقال أيًضا عنهم
 .)٣(»جعلهم مرعبني خلصومهم, وأسهمت بذلك يف تسهيل نرشهم لعقيدهتم

فإن شقاء املجاعة يف البالد املقدسة سيؤثر بقوة عىل أولئك املتدينني «: موقال أيًضا عنه
 .)٤(»املتعصبني الذين برهنوا مراًرا عىل تقديسهم لتلك األماكن واحرتامهم لسكاهنا

: فقال رانيس أتباع الدعوة بالتعصب إىل أبعد احلدودووقد وصف لويس دوك
ق, أرضت هبم يف بالد كثرية, وهذه ولكن الصفة التي اتصف هبا الوهابيون يف الرش«

 .)٥(»الصفة هي التعصب, فالوهابيون متعصبون إىل أقىص احلدود
ــه التعصــب «: وقــال أيًضــا وقــد تكــون جمــزرة اإلمــام احلســني أقىصــ مــا وصــل إلي

 .)٦(»الديني
ــاويصــف  ــة بالتزمــت أيًض ــدعوة املبارك ووصــفها كــذلك  )٧(شــارل هــوبري هــذه ال

 ـــــــــــــــــ

 ).٩ص(مواد لتاريخ الوهابيني   ) ١(
 ).١٥ص( نفسهاملرجع   ) ٢(
 ).٧٥ص( نفسهاملرجع   ) ٣(
 ).١٠٦ص( نفسهاملرجع   ) ٤(
 ).٥٧ص(الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ   ) ٥(
 ).٦٦ص( نفسهاملرجع   ) ٦(
, مطبعة ألف, )٢٨ص( إليسار سعادة,: , ترمجةارل هوبريشرحلة يف اجلزيرة العربية الوسطى, : ينظر  ) ٧(

 .م٢٠٠٣, ١ألف, بريوت, ط



 
 

 
١٨٩ אאא

 .)١(بالتعصب
إن هنضة «: فقد افرتى عليهم بوصفهم بالتعصب والرجعية فقال أما جان جاك

األخرية هذه بالغة اخلطورة ألن هؤالء املحاربني الوهابيني املتعصبني قد  اإلخوان
عارضوا دائًام بشدة إدخال التكنيك الغريب إىل اململكة, وكل تقدم يبدو يف نظرهم 

 التوازن الدقيق بني مطالب رعاياه مفسًدا, لذلك كان عىل امللك أن حيافظ باستمرار عىل
 .)٢(»وبني آمال أولئك الذين ينارصون التقدم الرجعيني املخلصني

: الدعوة بالتزمت فيقولأتباع  ومل ينته من االفرتاء عليهم هبذا الوصف حتى يصف
اء قوة النظام رإن منظمة اإلخوان ما زالت األداة احلقيقية واألساسية الكامنة و«

 .)٣(»ضل ميزهتا الدينية املتزمتة ووالئها للعائلة املالكةواستمراره بف
هناك «: وينقل لنا سانت جون فيلبي وصف باجلريف هلم بالتعصب فيقول

 .)٤(»مطّوعون أو كام يميل باجلريف إىل تسميتهم باملتعصبني
وسمى نفسه  )٥(بعد أن اعتنق اإلسالمـ إبراهيم احليدري عن فيلبي / ويقول األستاذ

وقد ذكر, يف مذكراته أن اإلسالم, كان قد اجتذبه, منذ أيامه األوىل, «: ـ عبد اهللانفسه 
حينام كان يف اهلند, إذ تأثر بام فيه من بساطة يف تناول حقائق احلياة اخلالدة وفلسفتها, 
وبدا له املذهب الوهايب هو الدين املثايل, الذي مل جيد يف تعصب أتباعه ما يسوؤه 

 ـــــــــــــــــ

 .)٧٤ص(املرجع السابق : ينظر  ) ١(
 ).٧٤ص(جزيرة العرب, جان جاك   ) ٢(
 ).٧٥ص( نفسهاملرجع   ) ٣(
, ٢, العبيكـان, الريـاض, ط)١٩٢ص(عبـد اهللا العثيمـني, : , ترمجـةبعثة إىل نجد, سانت جون فيلبـي  ) ٤(

 .هـ١٤١٩
 .خمتلف يف حقيقة إسالمه  ) ٥(



  
 
 

١٩٠ אאא 

 .)١(»وينفره
ري لنقف عند دائرة املعارف اإلسالمية وهي تفرتي عىل هذه الدعوة ونواصل الس

بل هم أشد «: وأتباعها وتكيل هلم سيًال من التهم كذلك فتقول عن أتباع الدعوة
 .)٢(»املسلمني تعصًبا وتزمًتا

وهم يعيشون حيثام تيرس هلم عىل السلب, «: لقبائل الدوارس تقول فهايف وصو
ويفهم من قوهلم هذا أن صفة التعصب . )٣(»ني تعصًبا وخطورةإهنم أكثر الوهابي :ويقال

مالزمة ألتباع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إال أن هؤالء يمتازون بنسبة زائدة من 
 .التعصب

: عنهم كذلك: تقولفوكذلك ليس وصف التزمت ببعيد عن وصف التعصب 
 .)٤(»وهم أكثر فرق اإلسالم احلديث تزمًتا«

فامتألت ... «: سترشق األملاين عن بعض سكان سومطرة اإلندونيسيةن ـ املوقال كر
 .)٥(»نفوسهم باحلامسة لتزمت الوهابيني

אאאW
وبعد هذا العرض ألقوال املسترشقني ُيالحظ أن أكثرهم قد وصف هذه الدعوة املباركة 

ود ويف احلقيقة أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه بالتعصب ثم التزمت ثم الرجعية واجلم
اهللا ـ قد أدرك منذ فرتة مبكرة أن أعظم أسباب االنحراف الذي وصل إليه املسلمون يف ذلك 

 ـــــــــــــــــ

 .م١٩٩٦, ١, دار الساقي, بريوت, ط)٧٦ص(ون الغرب, إبراهيم احليدري صورة الرشق يف عي  ) ١(
 ).٣٢٩ص(, ٦١, العدد , السنة, فنسنك, نقًال عن جملة البحوث اإلسالمية١٢/٢٨٥الدائرة األوىل   ) ٢(
 ).٣٣٠ص (, ٦١عن جملة البحوث اإلسالمية, العدد  , دوارس, فاير, نقالً ٩/٣٠٦الدائرة األوىل   ) ٣(
 ).٣٣٢ص (, ٦١, بدعة, روبصون, نقًال عن جملة البحوث اإلسالمية, العدد ٦/٤١٧الدائرة   ) ٤(
 ).٣٤٨ص (, ٦١, بدري, كرن, نقًال عن جملة البحوث اإلسالمية, العدد ٦/٤١١الدائرة   ) ٥(



 
 

 
١٩١ אאא

الوقت هو التقليد األعمى والتعصب آلراء أصحاب الكتب املتأخرة يف املذاهب الفقهية 
لدليل, بل حتى وإن كانت مناقضة املختلفة, حتى وإن كانت هذه اآلراء عارية من ا

للنصوص فحرص اإلمام رمحه اهللا عىل الوصية باتباع الكتاب والسنة, واحلرص عىل معرفة 
الدليل وعدم التعصب للمذاهب الفقهية إذا عارضت النصوص الصحيحة الرصحية, 

 .)١(وأوضح اإلمام أن ذلك التعصب قد يؤدي  إىل الرشك والعياذ باهللا
ك الوقت فيهم تعصب ألئمتهم وتقليد لذيف أن عامة العلامء ىل إبل وصل األمر 

حمض ملذاهبهم, حتى كان الناس يف احلرم الرشيف يصلون أربع مجاعات, األحناف هلم 
مجاعة, وكذلك املالكية, والشافعية, واحلنابلة, وهذا من التفرق واالختالف الذي هنانا 

ئمة األربعة ذلك لساءهم وأحزهنم, إذ ولو رأى األ^ اهللا عنه, وحذرنا منه رسول اهللا 
 .هو خالف أمرهم وهنيهم

والشيخ رمحه اهللا مع ذلك مل يدع االجتهاد املطلق لنفسه, بل عدَّ نفسه منتسًبا ومتبًعا 
ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل, ولكن متى ما كان الدليل مع غريه من العلامء تبع الدليل 

به, وكذلك هو ما ^ أمرنا اهللا, وأمرنا رسوله ونبذ التعصب والتقليد, وهذا هو الذي 
واتباع الدليل والتعصب آلرائهم دعا إليه أهل العلم أمجعون,وأقواهلم يف ترك تقليدهم 

 .)٢(إذا استبان مشهورة حمفوظة
واملنصف يرى الشيخ وتالميذه ممن مهدوا يف هذا العرص هلدم رصوح التعصب 

دة بني أهل السنة واجلامعة, والدعوة إىل التوازن املذموم للمذاهب الفقهية األربعة السائ
ورفض هلذه الثروة الفقهية التي وال  يف األخذ بأقوال األئمة املتبوعني, فال هجران

خلفها هؤالء األئمة وأتباعهم, وال غلو يف التقليد, بل متى ما كان الدليل رصًحيا بينًا, 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٥٨(مؤلفات الشيخ : ينظر  ) ١(
 ).٨٥ص(كشف األكاذيب : ينظر  ) ٢(



  
 
 

١٩٢ אאא 

, وكان عليه ^ به وأمرنا رسوله وجب املصري إليه وترك املذهب وهذا هو ما أمرنا اهللا
 .)١(السلف, ودعا إليه هؤالء األئمة األربعة, وغريهم من أعالم علامء املسلمني

تبني لنا موقفه من التي أقوال الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض بعًضا من واآلن أ
ينبغي للمؤمن أن جيعل مهه ومقصده معرفة أمر اهللا «: ومنها قوله التقليد والتعصب

وا, حيرتم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئورسوله يف مسائل اخلالف والعمل بذلك, و
ولكن ال يتخذهم أرباًبا من دون اهللا فهذا طريق الضالني, أما طرح كالمهم وعدم 

 .)٢(»توقريهم فهو طريق املغضوب عليهم
إذا اختلف كالم أمحد وكالم األصحاب, فنقول يف حمل النزاع «: ويقول كذلك

, ال إىل كالم أمحد وال إىل كالم األصحاب, وال إىل الراجح ^د إىل اهللا وإىل رسوله الرتا
 .)٣(»اطعً من ذلك, بل قد يكون الراجح واملرجوح من الروايتني والقولني خطأ ق

وال ننكر عىل أهل املذاهب األربعة إذا مل خيالف نص الكتاب ... «: ويقول أيًضا
 .)٤(»هاوالسنة وإمجاع األئمة وقول مجهور

وأما املتأخرون رمحهم اهللا, ... «: ويقول رمحه اهللا مبينًا موقفه من كتب املتأخرين
 .)٥(»فكتبهم عندنا نعمل هبا بام وافق النص منها, وما ال يوافق النص ال نعمل به

كام أشار اإلمام إىل أن أقوال العلامء قد تتعارض, ووضح رمحه اهللا ماذا ينبغي عند 
اعلم رمحك اهللا «: إلقناع, حيث قالإىل ما ذكره البهويت يف رشحه ا الحدوث ذلك, وأح

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٦ص( نفسهاملرجع : ينظر  ) ١(
 ).٨٧ص (نقًال عن كشف األكاذيب ) ١/١٢(جمموعة الرسائل واملسائل النجدية   ) ٢(
 ).٤/٨(الدرر السنية   ) ٣(
 ).٥/١٠٧(مؤلفات الشيخ   ) ٤(
 .املرجع نفسه, ونفس اجلزء والصفحة  ) ٥(



 
 

 
١٩٣ אאא

 .)١(»أن الرتجيح إذا اختلف بني األصحاب, إنام يكون ذلك بقوة الدليل من اجلانبني
أما قول من «: وقد فصل وبني ـ رمحه اهللا ـ يف حدود اإلنكار يف مسائل اخلالف فقال

د القائل مسائل اخلالف فهذا باطل خيالف اقال ال إنكار يف مسائل االجتهاد, فإن أر
إمجاع األئمة, فامزال الصحابة ومن  بعدهم ينكرون عىل من خالف وأخطأ كائنًا من 

 .)٢(»وإذا أريد مسائل اخلالف التي مل يتبني فيها الصواب, فهذا كالم صحيح... كان
, عصبوقد أكد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف رسائله عىل خطورة الت

وأن هذه اخلصلة ربام تقود إىل اختاذ العلامء أرباًبا من دون اهللا, ونقل عن شيخ اإلسالم 
, ويف حديث ]٣١:التوبة[ ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ﴿: قال اهللا تعاىل«: ابن تيمية قوله

أليس حيرمون ما أحل اهللا «: إنا لسنا نعبدهم, قال: ^عدي بن حاتم أنه قال للنبي 
رواه اإلمام . »فتلك عبادهتم«: بىل, قال: قلت» لون ما حرم اهللا فتحلونه?فتحرمونه, وحي

به وما هنوا  اإهنم وجدوا يف كتاب اهللا ما أمرو: أمحد والرتمذي وغريه, وقال أبو العالية
لن نسبق أحبارنا بيشء, فام أمرونا به ائتمرنا, وما هنونا عنه انتهينا لقوهلم, «: عنه, فقالوا

 .)٣(»... وراء ظهورهمونبذوا كتاب اهللا
وال خالف بيني «: , فيقول ألحد القضاةالتعصبويوضح الشيخ أيًضا ضوابطه يف 

هل جيب عّيل : وبينكم أن أهل العلم إذا أمجعوا وجب اتباعهم, وإنام الشأن إذا اختلفوا
حل أن أقبل احلق ممن جاء به, وأرّد املسألة إىل اهللا ورسوله, مقتدًيا بأهل العلم? أو أنت

بعضهم من غري حجة, وأزعم أن الصواب يف قوله? فأنتم عىل هذا الثاين, وهو الذي 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/١٤٠( نفسهاملرجع   ) ١(
 ).٤/٨(الدرر السنية   ) ٢(
 ).٥/٣٠٥(مؤلفات الشيخ   ) ٣(



  
 
 

١٩٤ אאא 

ه مرشًكا, وهو اختاذ العلامء أرباًبا  .)١(»..ذّمه اهللا, وسامَّ
ونبه اإلمام إىل أن من وسائل ترك التعصب والتقليد األعمى, أن يدرك املرء أن 

ل منهم, واستشهد بقول الشافعي ـ العلامء أنفسهم اعرتفوا بإمكان حدوث اخلطأ والزل
ما خالفه, فأشهدكم أين قد  البد أن جتدوا عني ما خيالف احلديث, فكل... «: رمحه اهللا ـ

ومن ... «: كام استشهد بقول العالمة منصور البهويت ـ شارح اإلقناع ـ )٢(»رجعت عنه
يئة, وحيرض بقلبه عثر عىل يشء مما طغى به القلم, أو زلت به القدم, فليدرأ باحلسنة الس

 .)٣(»..أن اإلنسان حمل النسيان
 .)٤(التقليد األعمى والنهي عنه عوبني رمحه اهللا أن كتب املتأخرين عىل القول بمن

وقد أقسم الشيخ رمحه اهللا أنه إذا أتاه احلق يقبلنَّه عىل الرأس والعني ويرتك قول كل 
 .)٥(قفإنه ال يفارق احل^ إمام اقتدى به, ما عدا رسول اهللا 

ن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا كان حيب أن يرى إ: ونستطيع أن نقول
الدين يف صورته األصلية, وكان مولًعا باتباع السلف الصالح يف العقائد واألعامل, 
وكان يتبع مذهب إمام أهل السنة أمحد بن حنبل يف الفروع الفقهية, لكنه إذا وجد حديًثا 

 .فال يمنعه مانع من العمل بذلك احلديثخيالف مذهب احلنابلة 
وكذلك كان رمحه اهللا ال جيرب اآلخرين عىل اتباعه, فهو يطلب من الشافعي أن يكون 

 .شافعًيا ومن احلنفي أن يكون حنفًيا
وأما مذهبنا فمذهب اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة يف «: ومما نقل عنه أنه قال

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٥٨(املرجع نفسه   ) ١(
 ).٥/٢٥٧(السابق املرجع   ) ٢(
 ).٥/١٤٠(نفسه املرجع   ) ٣(
 ).٥/٢٧٧(املرجع نفسه : ينظر  ) ٤(
 ).٥/٢٧٦(املرجع نفسه : ينظر  ) ٥(



 
 

 
١٩٥ אאא

لنا هبا, مع^ ا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول اهللا الفروع وال ندعي االجتهاد, وإذ
 .)١(»وال نقدم عليها قول أحد كائنًا من كان

ونحن أيًضا يف الفروع عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وال «: وقال أيًضا رمحه اهللا
وال ... ننكر عىل من قلَّد أحد األربعة دون الغري لعدم ضبط مذاهب الغري كالرافضة

ال أننا يف بعض املسائل إذا صح لنا نص إ. د املطلق وال أحد لدينا يدعيهنستحق االجتها
ال معارض بأقوى منه, وقال به أحد األئمة األربعة وجيل من كتاب أو سنة غري منسوخ 

أخذناه وتركنا املذهب كإرث اجلد واإلخوة فإنا نقدم اجلد وإن خالف مذهب 
 .)٢(»احلنابلة

אאאאW
إن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب «: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا

وغريه من أئمة الدعوة مل يقترصوا عىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية, بل استفادوا منها 
ومن غريها من الكتب السليمة املفيدة املتمشية عىل منهج السلف, عرف هذا من طالع 

 .)٣(»كتبهم
والشيخ وعلامء دعوته يرصحون بأن مذهبهم يف «: ل الدكتور حممد السلامنوقا

أصول الدين مذهب أهل السنة واجلامعة ويف الفروع مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, 
ويذكرون أن أصول الدين ال اجتهاد فيها أما يف الفروع فهم ال يلتزمون بمذهب اإلمام 

كان, لذلك نجدهم ال يتعصبون للمذهب أمحد وإنام يقبلون كلمة احلق من أي إمام 
ا بعد وعىل نص قاطع, فنجدهم ينقلون أقوال األئمة  األربعة ليقرر هاحلنبيل وال يقدمون

 .ذلك الرأي املرجح عندهم
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٤ص (صلح مظلوم , نقًال عن حممد بن عبد الوهاب م)٩٩ص (اهلدية السنية   ) ١(
 ).٥٤ص (تاريخ نجد لأللويس   ) ٢(
 .هـ١٤٢٤, ١, دار ابن اجلوزي, الرياض, ط)٨٤ص(جددين, للشيخ صالح الفوزان من أعالم امل  ) ٣(



  
 
 

١٩٦ אאא 

إن تأثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأمحد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه : وال يقال
 .)١(»للحقابن القيم تقليد هلم وإنام هو موافقة احلق 

كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب حاسًام وواضًحا «: )٢(عمر املدين/ ويقول األستاذ
 .ه من ركون الفكر إىل التقليدييف التصدي للتعصب املذهبي وما قاد إل

 وافقالذي هو اعتناق رأي بال حجة وبني االتباع الذي ي التعصبوالشيخ يفرق بني 
 .»قائل هباحلجة ويدعو هلا كائنًا من كان الا

, وكشف القناع عن قضية جوهرية تفيض هبا آيات الشيخ التعصبهاجم ولقد 
القرآن الكريم, تلك القضية هي أن األمم الغابرة التي جحدت برساالت السامء 

: , فاهللا تعاىل يقولالتعصب لآلباءوكذبت املرسلني إنام قادها إىل هاوية الكفر والضالل 
 ﴾  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ﴿: وقوله جل شأنه]. ١٧٠:البقرة[

, ٢٣: الزخرف[﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
٢٤[. 

 ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴿: وقال عز وجل
 ].٢١:لقامن[

قلدهم منزل الربوبية من دون اهللا, كام جاء يإنام ينزل أولئك الذين املتعصب فاملقلد 
 ].٣١:التوبة[ ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ﴿: ذلك رصًحيا يف قوله تعاىل

د بكري حممود عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يدفع عنه وعن دعوته وقال أمح
الرجل عامل مصلح وأنه ليس كام يتبادر إىل أذهان وبعد نرش آثاره تبني أن «: التعصب

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٧ص(لسلامن احممد عبد اهللا . حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب, د  ) ١(
 .بترصف واختصار )٢٠٦ص(د الثالث مقال من جملة آفاق اإلسالم, العد: ينظر  ) ٢(



 
 

 
١٩٧ אאא

بل هو . وإن الرجل ال علم له. مرشًقا ومغرًبا من كون حركته حركة تعصب ثقيل سالنا
عامل مصلح وإن من ينقده اليوم أمي جاهل, نعم إذا كان عند البعض مغاالة يف التحزب 

 .)١(»التعصب أو التعصب إىل آرائه فالرجل بريء من أنصار يبالغون يف هذا
אאW

ومع ذلك فال غرابة أن نجد من املسترشقني من نطق باحلقيقة فقد اعرتف املسترشق 
وينكر الوهابية, وأوهلم «: بذلك يف دائرة املعارف اإلسالمية فقال» شاخت«األملاين 

 .)٢(»إمامهم ابن عبد الوهاب التقليد
مل يكن الشيخ حممد بن عبد الوهاب متعصًبا, «: تقول) نت(الباحثة األمريكية  وهذه

 .)٣(»لقد كان متوازًنا ومنطقًيا يف مناقشاته وكان عاًملا كبًريا
אאW
التعصب آلراء : ا من التعصب, وأعظم هذه األنواعإن الرشيعة قد ذمت أنواعً 

 .ام مرَّ معناكك اآلباء والعلامء املخالفة للكتاب والسنة والتي قد تصل إىل الرش
التعصـب القـبيل أو التعصـب الطـائفي, فـاهللا سـبحانه : ومن أنواع التعصب املـذموم

 ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿: وتعـــــــــاىل قـــــــــال
 ^, وقـــال النبـــي ]١٠:احلجـــرات[ ﴾ۈ  ٷ  ۋ﴿: , وقـــال ســـبحانه]١٣:احلجـــرات[

, والرسـول )٤(»ل لعريب عـىل عجمـي إال بـالتقوىال فض«: موضًحا أنه من أمور اجلاهلية

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤١١, ١, دار قتيبة, بريوت, ط)٩١ص(احلنبيل, أمحد بكري حممود  إسهام يف تاريخ املذهب  ) ١(
 .٦١, العدد )٣٧١ص(جملة البحوث اإلسالمية   ) ٢(
 ).٣٣ص( ١٨٩٩جملة الدعوة العدد   ) ٣(
وصــححه األلبــاين يف ) ٢/٨٨(عب اإليــامن , والبيهقــي يف شــ)٣/١٠٠(أخرجــه أبــو نعــيم يف احلليــة   ) ٤(

 ).٢٧٠٠(الصحيحة برقم 



  
 
 

١٩٨ אאא 

فوصـفه الرسـول ) أنـه ابـن السـوداء(قد عتب كثًريا عىل أيب ذر عندما عريَّ بالالً بأمه ^ 
الفخــر «: موضــًحا أن مــن أمــور اجلاهليــة ^وقــال أيًضــا  )١(بأنــه امــرٌؤ فيــه جاهليــة^ 

 .)٢(»باألحساب والطعن يف األنساب
قيدة اإلسالمية تزيل الفروقات القبلية وتنبذ من هذه النصوص نفهم أن الع
كالبنيان يشد بعضه  املؤمن للمؤمن«واحدة  أمةالتعصب الطائفي, فاملسلمون كلهم 

مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى «, و)٣(»بعًضا
 .)٤(»والسهر منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى

بأتباعه ويرفعهم عن هذه األمور التي وصفت بأهنا  صحيح ينأىفاإلسالم ال
, وإن كانت الرشيعة وظفت التعصب لغرض مرشوع, ففي فتح مكة جعل النبي جاهلية

لكل قبيلة راية, فهذا التوزيع بالقبائل يثري احلمية والقوة واحلامس بني هذه القبائل ^ 
نيف مما يثري الرعب يف قلوب األعداء وجيعل الناظر إليها يشعر بكثرة األتباع للدين احل

من قريش وبالفعل كان هلذا املوقف أثره وبخاصة عندما مرت الكتائب أمام أيب سفيان 
 .^وكان ينظر إليها بتعجب واستغراب مما جعله ينذر قومه وحيذرهم من جيش النبي 

 وال شك أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد انترشت يف الرشق والغرب ويف
أهنا عىل بالد اهلند والسند بل ويف مجيع القارات هلا أثر وهللا احلمد, وما هذا إالَّ دليل 

 .دعوة صادقة بعيدة عن التعصب الطائفي وإال مل تبلغ هذا املبلغ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠(املعايص من أمر اجلاهلية برقم : صحيح البخاري, كتاب اإليامن, باب: ينظر  ) ١(
 ).٨٧٥(, وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )٨٧٧(أخرجه السيوطي يف اجلامع الصغري برقم   ) ٢(
, ومسـلم, كتـاب الـرب )٤٨١(الة, باب تشبيك األصابع يف املسـجد, بـرقم رواه البخاري, كتاب الص  ) ٣(

 ).٦٥٨٥(والصلة, باب تراحم املؤمنني برقم 
 ).٦٥٨٦(رواه مسلم, كتاب الرب والصلة, باب تراحم املؤمنني, برقم   ) ٤(



 
 

 
١٩٩ אאא

اهللا ف الثبات عىل احلق واحلامس من أجله وبه تتحقق عزة املسلم,وثمة نوع من 
ه  ه  ه  ه  ﴿: زة عىل الكافرين فقال سبحانهسبحانه وتعاىل وصف عباده املؤمنني بالع

 ].٥٤:املائدة[ ﴾ے  ے
فينبغي للمسلم أن يشعر بعزته اإلسالمية ويعلن شدة انتامئه هلذا الدين ويفتخر به بني 

 .]٨:املنافقون[ ﴾گ  گ    ڳ  ڳ﴿: املأل, ليدخل حتت قوله تعاىل
هم ويصفوهنا وأظن أن هذه العزة التي يبغضها أعداؤنا من مسترشقني وغري

زراء واالزدراء والثلب والسب والطعن والقدح, عصب للدين باالبالتعصب, وخيصون الت
ويعدونه منبع الرشور, ومولد الفتن وعدو املدنية ومنار احلروب ومقطع الصالت بني 
األمم, بل استعملوا لفظه للسباب والشتيمة, ويزعمون أن صاحبه خابط يف ظلامت 

 .وة عىل عينه, أو حجاب كثيف حيول بينه وبني نور املعرفةاجلهالة, والتعصب غشا
رشور ومصدر الرذائل, فليت شعري, هل يرى هؤالء الدين املطلق هو منبع ال

, ولو )١(ود يف طريق املعارف? كيف وجلهم أو كلهم ينتسب للدين ترشًفا بهوالعقبة الكئ
بل إن عقالء الكفار من  بلقب الكفر تقوم قيامته ويتربأ من هذا اللقب الشائن, يمرُ 

هؤالء املتمدنني يعرتفون بفضل الدين, وإن كانوا ال يدينون به, ويشهدون أنه املهذب 
 ., الرادع هلا عن الرشور)٢(للنفوس

_í†Ûa@k–ÈnÛa@â‡@õa‰ë@åß@ŠÌÛa@bß@ôŠm@bí)٣(. 
األكثرية تعلم أن املنفعة مدار كل عمل عند هؤالء القوم, فأما انتفاعهم من 

 ـــــــــــــــــ

 .الدين الذي هو يعتنقه ويعتقد صحته  ) ١(
 .لذي ال دين له فهو طائشفعند الغرب أن املتدين حيكمه دينه, أما ا  ) ٢(
 .٢٦جملة املنار ـ العدد: ينظر  ) ٣(



  
 
 

٢٠٠ אאא 

صب الطائفي وتربية األمة عىل حب جنسهم وطائفتهم مهام اختلفت أدياهنم التع
ومذاهبهم, فهو أهنم متكنوا به من توحيد أممهم, وهو الذي نقايس اليوم عناءه يف بعض 

 .بالد املسلمني التي فقد منها هذا التوحيد
من  وأما انتفاعهم من التعصب الديني فهو أهنم شكلوا اجلمعيات الدينية وجعلوها

, وأرسلوها إىل آسيا وأفريقيا مجاعات متفرقة حتت محاية دوهلم, فعملت ما حآالت الفتو
 .ال يعمل السيف, وإن قتل أحدهم ربام استعمرت دولة بأكملها

املسلمني بالتعصب الديني الذميم, أي اإلفراط فيه املؤدي إىل إيذاء  األعداءيرمي 
 .املخالف, حتملهم عليه األغراض السياسية

, ويصـدق جرائـدهم فـيام تـزعم مـن األعـداءغط بـه لومن جيهل التاريخ ينخدع بام ي
هتا واختالفها تشـهد عـىل الَّ براءة أوروبا من التعصب الديني, لكن أسفار التاريخ عىل عِ 

أوروبــا بالتعصــب املشــوه منــذ دخلــت يف النرصــانية إىل مــا بعــد احلــرب الصــليبية, 
أمــا املســلمون فقــد كــانوا يف شــبيبة ديــنهم . خــريةوبالتعصــب املمــوه يف هــذه القــرون األ

 .وعنفوان قوهتم حيرتمون خمالفيهم يف الدين, ويساوون بينهم وبني أنفسهم يف احلقوق
ل األوربيون يف هناية مدنيتهم إىل يشء مما كان عليه املسلمون يف بدايتهم صفهل و

 .وبداوهتم من املساواة?
ن أرًضا إال وجيعلون أنفسهم فوق كل رشيعة وئكال إهنم ال حيتلون بالًدا وال يط

وقانون, وهو ما يسمونه باالمتياز, سواء كان حلوهلم يف األرض حلول فتح واستعامر 
 .أو حلول ارتياد واجتار

مل يقف املسلمون عند هذا احلد من املساواة والعدل, بل ختطوه إىل حد أبعد منه, 
 .تعلق بالرشف والفضلوهو معاملتهم للمخالف معاملة األكفاء فيام ي

الدولة العلية العثامنية وهي يف أوج عزها ومنتهى قوهتا, ما كان من السلطان  فهذه
طريق عىل امتيازه وامتياز بإقراره لل, إال حممد الفاتح مع الروم يوم فتح القسطنطينية

طائفته, وإعطائهم احلرية الكاملة, ومنحهم الرعاية الشاملة, وتسجيل ذلك يف قوانني 



 
 

 
٢٠١ אאא

 .ضاململكة, وجعله عهًدا ُمتبًعا يف الدولة ال ينق
אW

يذمون التعصب الديني ليخدعوا الرشقيني عموًما واملسلمني خصوًصا,  الغربأن 
فيحلوا رابطتهم الدينية التي هي أقوى الروابط اجلامعة بينهم عىل اختالف لغاهتم 

 .وأجناسهم, ويعموهم عن تعصبهم وحتمسهم
يعتزون بدينهم ويعتصمون بحبل اهللا املتني, وال تتعدى هذه العزة حدود فاملسلمون 

 .العدل واإلنصاف مع املخالفني هلم يف الدين
فإن إيذاء أي خمالف من ذمي أو معاهد أو مستأمن ـ غري احلريب ـ حرام يف الدين وخروج 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ﴿. عن هديه القويم, سواء كان اإليذاء بالقول أو بالفعل

 ].٩٠: النحل[ ﴾ڌ   ڎ  ڎ
إىل التعصب  عُ دْ ويف هناية املطاف يتضح أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل تَ 

ن التعصب ماملزعوم عند األعداء من املسترشقني وغريهم, بل هذه الدعوة هلا موقف 
 وسنة ترجع إىل كتاب اهللا هلا مرجعيةوالتقليد بالتفصيل السابق, وهي كذلك دعوة 

هلا من الثبات وترجع إىل ما كان عليه السلف الصالح, وهي دعوة ^ رسوله اهللا 
ال تتغري يف أصوهلا وثوابتها بعيدة عن التغيري الذي يميع حقائق الدين والرسوخ و

وثوابته بعيدة عن التنازالت واملساومات فديننا ال يقبل املساومة وال التنازل عن املبادئ 
 ].٦:الكافرون[﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿: ذلك القرآن يف قوله تعاىل واألصول كام قرر
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٢٠٣ אאא

ßìÿa@szj¾a@
 دعوى القتل وإراقة الدماء

 
نف, عزمت دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب األسلوب السلمي البعيد عن الالت

ہ  ہ   ہ  ﴿: املعتمد عىل اإلقناع والتأثري الفكري فكان شعارها هو املبدأ الذي رشعه اهللا

, ولكن الزعامات املحلية واإلقليمية رأت يف اإلصالح ]١٢٥:النحل[ ﴾ہ  ه   ه  ه
سلوب السلمي للدعوة بأسلوب املطاردة والعنف هتديًدا لنفوذها فواجهت ذلك األ

والقتل, وملا كانت البالد آنذاك ال ختضع لسلطة مركزية, وإنام كان لكل قبيلة شيخها 
تلك الزعامات فقد أبرم الشيخ  بعضها, وألن الدعوة حوربت من ريولكل قرية أم

ادئ الدعوة حممد بن عبد الوهاب عهًدا مع أمري الدرعية حممد بن سعود عىل نرش مب
والذي هـ ١١٥٧عام ومحاية دعاهتا فتم بني الرجلني ما يعرف تارخيًيا باتفاق الدرعية 

يعد عند املؤرخني البداية احلقيقية لقيام الدولة السعودية األوىل واستمر الشيخ بدعم 
 .من األمري حممد بن سعود يدعو الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة

العنف والقتل وإراقة بمل تسلم كذلك من وصفها ومع كل هذا فإن هذه الدعوة 
 .الدماء

אאW
ومن املواقف السلبية ما ورد عن بعض املسترشقني من وصف هذه الدعوة وعلامئها 

 :وأتباعها بالصفات السابقة ونذكر اآلن شيًئا من أقواهلم
õbß†Ûa@òÓa‰gë@ÝnÔÛaZ@

منتهى القسوة, فقد كتب ابن غنام املقاومة بوقمع الوهابيون «: قال املسترشق أليكيس
ن الوهابيني عندما عادوا ذات مرة من الواحات وجدوا أكثر الرجال يف بيت من إ



  
 
 

٢٠٤ אאא 

 .)١(»البيوت وكانوا ثالثامئة نفس فقتلوا مجيًعا
ألف وهايب  ١٢هجم «: وإليك هذا الوصف أيًضا نقًال عن املسترشق يورد روسو

وا عىل الغنائم اهلائلة التي مل حتمل هلم لوبعد أن استو فجأة عىل رضيح اإلمام احلسني,
وهلك العجزة واألطفال ... مثلها أكرب االنتصارات, تركوا كل ما تبقى للنار والسيف

والنساء مجيًعا بسيوف هؤالء الربابرة, وكانت قساوهتم ال تشبع وال ترتوي فلم يتوقفوا 
هذه الكارثة الدموية هلك أكثر من أربعة وبنتيجة ... عن القتل حتى سالت الدماء أهناًرا

 . )٢(»عىل أكثر من أربعة آالف مجل ونقل الوهابيون ما هنبوه... آالف شخص
وفجأة ظهرت ستة «: وقال لويس دوكورانيس يف وصف تتضح فيه شدة املبالغة

آالف ناقة يمتطيها اثنا عرش ألًفا من الوهابيني الذين قضوا بسهولة عىل املقاومة التي 
وقد أثارهتم املقاومة فعمدوا إىل القتل بدون متييز, حتى أهنم بقروا بطون . اجهتهمو

النساء احلوامل لكي ال يبقوا عىل أي ذكر يف البلدة, وقد قيل إن عدد الضحايا يف ذلك 
 .)٣(»اليوم بلغ الثالثة آالف
عبـد بعث عبـد العزيـز إىل عـامن نسـخة مـن مؤلـف ملحمـد بـن ... «: وقال إليكيس أيًضا

الوهاب, وطالب بتبني املذهب الوهايب واخلضوع لسلطة الدرعية, وفهم العامنيون وأغلـبهم 
من األباضية مضمون الكتاب بشكل فريد, فقد كتب املـؤرخ العـامين ابـن رزيـق مـا معنـاه أن 
هذا الكتاب حيلل قتل مجيع املسلمني غري املتفقني مع حممد بن عبد الوهـاب واالسـتيالء عـىل 

 .)٤(»واستعباد أبنائهم واستحالل نسائهم دون موافقة أزواجهن أمالكهم

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٢ص(تاريخ العربية السعودية )   ١(
 ).١٣٣ص( نفسهاملرجع )   ٢(
 ).٧٧ص(الوهابيون )   ٣(
 .)١٤٣ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(



 
 

 
٢٠٥ אאא

رش ولقد اختذ الوهابيون قاعدة أساسية يف سبيل ن«: وركهاردتوقال جوهان ب
املتسلحني سواء كانوا مبتدعة أجانب, أم من  دعوهتم وهي أن يقتلوا كل أعدائهم

 .)١(»يتمردون عليه احلارضة أو من العرب أنفسهم الذين يعارضون الزعيم األكرب أو
وإهنم كانوا خيريون  )العقيدة أو املوت(هو  ةن شعار الوهابيإ«: ميشوقال املسترشق 

وقال لويس دوكرانييس موضًحا موقف الشيخ  )٢(» القتل, وبني متابعتهمنياملغلوبني ب
 ن املسلمني الذين يبقون عىل التعاليمإ«: حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من املخالفني هلم

ون بحق اجلاللة, ومدنسون ئالسائدة, ليسو سوى وثنيني يستحقون القتل ألهنم خاط
 .)٣(»للعبادة التي هي من حق اهللا

وقد فرض الوهابيون معتقداهتم أينام استطاعوا بكل شدة «: وقال برنارد لويس
ورضاوة فهدموا املقابر وانتهكوا حرمة ما أسموه بالوثنية الزائفة واألماكن املقدسة, 
وذبحوا أعداًدا كبرية من الرجال والنساء واألطفال الذين مل يتمكنوا من االمتثال 

ومن املامرسات األخرى التي أخذ هبا . ملعايريهم يف نقاء العقيدة اإلسالمية وأصالتها
نت تلك تشمل أساًسا كتًبا دينية إسالمية اوك. ابن عبد الوهاب إدانته للكتب وحرقها

وكثًريا ما اقرتن حرق الكتب بقتل . ارض مع املذهب الوهايبوكتًبا عن الرشيعة تتع
  .)٤(»الذين ألفوها أو نسخوها أو علَّموها دون حماكمة

אאאאאW
رد اإلمام حممد بن عبد الوهاب عىل هذه الدعوى يف مواقف كثرية من خالل الكتب 

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ١(
 ).١/٣١٠(عجالين تاريخ البالد العربية السعودية, لل)   ٢(
 ).٥٩ص(الوهابيون )   ٣(
 ).١٤٠ص(اإلسالم وأزمة العرص )   ٤(



  
 
 

٢٠٦ אאא 

فلم نقاتل أحًدا إىل اليوم, إال دون : وأما القتال«: قوله رمحه اهللا والرسائل ومن ذلك
قد نقاتل بعضهم : الذين أتونا يف ديارنا, وال أبقوا ممكنًا, ولكن: النفس واحلرمة, وهم

عىل سبيل املقابلة, وجزاء سيئة سيئة مثلها, وكذلك من جاهر بسب دين الرسول, بعد 
 .)١(»ما عرف

من « :ن عرف بثالث مسائل وهي التوحيد والرشك والتكفريوقال رمحه اهللا بعد أ
 :ثم قال. »...بان له أن التوحيد هو دين اهللا ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه, 

األمر بقتال هؤالء خاصة, حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا, فلام اشتهر «: ةعالراب
 مجيع البلدان, يف التوحيد, ويف من يدعي أنه من العلامء يف يعن هؤالء األربع صدقن

 .)٢(»نفي الرشك, وردوا عيل التكفري والقتال
وقال أيًضا رمحه اهللا تعاىل يف القتال يف رسالة له بعد أن بّني حقيقة ما يدعو إليه من 

فهذا الذي أوجب االختالف بيننا وبني الناس حتى آل «: الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا
رونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نرصنا اهللا عليهم هبم األمر إىل أن كف

م عليهم احلجة من يوظفرنا هبم, وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نق
: كتاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع السلف الصالح من األئمة, ممتثلني لقوله سبحانه وتعاىل

ناه بالسيف لب الدعوة باحلجة والبيان, قاتفمن مل جي ].١٩٣:البقرة[﴾ چ      چ   چ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ﴿: والسنان, كام قال تعاىل

 .)٣(»]٢٥:احلديد[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ
ن إ: فإذن الشيخ رمحه اهللا مل يستحل الدماء واألموال واألعراض, ولكن الذي قاله

العبد كام يدخل يف اإلسالم بقوله ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, فإذا قاهلا عصم دمه 
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٨٣(, وكذلك )١/٧٣(الدرر السنية )   ١(
 .بترصف يسري) ١٠/١١٣( نفسهاملرجع )   ٢(
 .)٦/١١٤(مؤلفات اإلمام حممد )   ٣(



 
 

 
٢٠٧ אאא

من نواقض  ناقًضاوماله, وحسابه عىل اهللا, كذلك يرتد عن دين اإلسالم بفعله 
 .)١(اإلسالم, ومن ارتد عن اإلسالم وجب استتابته فإن تاب وإال قتل

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد «: قال^ ث أنه عن ابن مسعود ريض اهللا عنه يف احلدي
الثيب الزاين, والنفس بالنفس, والتارك  ال بإحدى ثالثإال إله إال اهللا وأين رسول اهللا  نأ

 .)٢(»لدينه املفارق للجامعة
ويف صحيح البخاري وغريه عن عكرمة أن علًيا ـ ريض اهللا عنه ـ حرق قوًما, فبلغ 

 »ال تعذبوا بعذاب اهللا«: قال^ حرقهم, ألن النبي لو كنت أنا مل أ: ابن عباس فقال
 .)٣(»من بّدل دينه فاقتلوه«: ^هم كام قال النبي تولقتل

د قوكذلك أمجع الصحابة ريض اهللا عنهم عىل قتال املرتدين, وأهل العلم والفقه 
 .أمجعوا عىل قتل املرتد

وهذا يف الواحد فاملرتد بالرشك أو غريه من املكفرات يستتاب فإن تاب وإال قتل, 
املعني الذي ليست له شوكة ومنعة, أما اجلامعة املتظاهرة عىل الردة فإهنا تقاتل كام قاتل 

, بل يقاتل الصديق املرتدين, ومنهم من ردته منع الزكاة وهي أهون من الرشك بال نزاع
 .كل طائفة امتنعت عن إظهار شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة وإن مل يكفروا هبا

لشيخ رمحه اهللا ومن تابعه كانوا يريدون إصالح اخللل العظيم الذي وقع فيه كثري من فا
 الناس والعودة هبم إىل الدين الذي كان عليه السلف الصالح, وملا كان هذا اخللل هو الرشكَ 

األنداد له, الذي هو كفر وردة عن دين اإلسالم, سعوا بالتعليم واإلرشاد  باهللا وجعَل 
م إىل اجلهاد والقتال حتى يفيء الناس إىل دين اهللا, ومل يكونوا بقتاهلم ملن ارتد واملكاتبات, ث

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠/١٤٩(الدرر السنية : ينظر)   ١(
 .)٤٣٧٥(ما يباح به دم املسلم, برقم  رواه مسلم, كتاب القسامة, باب)   ٢(
 .)٣٠١٧(, برقم »ال يعذب بعذاب اهللا«رواه البخاري, كتاب اجلهاد والسري, باب )   ٣(



  
 
 

٢٠٨ אאא 

 .)١(^وأرشك مبتدعني وال جافني, ولكن متبعني ممتثلني ألمر اهللا وأمر رسوله 
אאאW

كل «: ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ما يؤكد وجوب القتال يف وقته فقال
ئفة ممتنعة عن التزام رشيعة من رشائع اإلسالم الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم طا

ائعه, وإن كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني, وغريهم فإنه جيب قتاهلم حتى يلتزموا رش
وملتزمني بعض رشائعه, كام قاتل أبو بكر الصديق والصحابة ريض اهللا عنهم مانعي 

. هاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر أليب بكر ريض اهللا عنهاموعىل ذلك اتفق الفق. الزكاة
 .فاتفق الصحابة ريض اهللا عنهم عىل القتال عىل حقوق اإلسالم, عمًال بالكتاب والسنة

من عرشة أوجه احلديث عن اخلوارج, وأخرب أهنم رش ^ وكذلك ثبت عن النبي 
فعلم  »امكم مع صيامهمحتقرون صالتكم مع صالهتم, وصي«: اخللق واخلليقة, مع قوله

فالقتال واجب . أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم التزام رشائعه ليس بمسقط للقتال
 .تكون فتنة, فمتى كان الدين لغري اهللا فالقتال واجبال حتى يكون الدين كله هللا وحتى 

ن مفأيام طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات, أو الصيام أو احلج, أو 
حتريم الدماء واألموال واخلمر والزنا وامليرس أو عن نكاح ذوات املحارم, أو عن  التزام

التزام جهاد الكفار أو رضب اجلزية عىل أهل الكتاب, وغري ذلك من واجبات الدين 
وحمرماته ـ التي ال عذر ألحد يف جحودها وتركها ـ التي يكفر اجلاحد لوجوهبا, فإن 

. وهذا مما ال أعلم فيه خالًفا بني العلامء. وإن كانت مقرة هباالطائفة املمتنعة تقاتل عليها 
السنن كركعتي  ضعئفة املمتنعة إذا أرصت عىل ترك بوإنام اختلف الفقهاء يف الطا

هل تقاتل . الفجر, واألذان واإلقامة ـ عند من ال يقول بوجوهبا ـ ونحو ذلك من الشعائر

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٨ص (كشف األكاذيب : ينظر)   ١(



 
 

 
٢٠٩ אאא

واجبات واملحرمات املذكورة ونحوها فال الطائفة املمتنعة عىل تركها أم ال? فأما ال
 .)١(»خالف يف القتال عليها

فإن كانوا مرشكني, : فإن قلت«: وقال اإلمام الصنعاين ـ يف كتاب تطهري االعتقاد ـ
 .يف املرشكني^ , والسلوك فيهم مسلك رسول اهللا موجب جهاده

م إىل التوحيد, جيب أوالً دعاؤه: إىل هذا ذهب طائفة من أئمة العلم, فقالوا: قلت
وأن هذا االعتقاد .. وإبانة أن ما يعتقدونه ال ينفع, وال يرض, وال يغني عنهم من اهللا شيًئا

فراد الرسل إال برتكه والتوبة عنه, وإ بام جاءت به اإليامنمنهم فيهم رشك, ال يتم 
اد بيان ذلك االعتق: التوحيد اعتقاًدا وعمًال هللا وحده, وهذا واجب عىل العلامء, أي

عني ما كان يفعله  والطواف بالقبور رشك حمرم, وأنهالذي تفرعت منه النذور والنحائر 
املرشكون ألصنامهم, فإذا أبان العلامء ذلك لألئمة وامللوك, وجب عىل األئمة وامللوك 
بعث الدعاة إىل الناس يدعوهنم إىل إخالص التوحيد هللا, فمن رجع وأقر حقن عليه دمه 

 .)٢(»من املرشكني^ من أرص فقد أباح اهللا منه ما أباح لرسوله وماله وذراريه, و
ن الـدعوة ملـا إ«: وكتب الدكتور نارص العقـل خالصـة مجيلـة يف مسـألة القتـال فقـال
وتسـامل بمقتىضـ  صار هلا كيان وقامت هلا دولة مهيبة وجيوش صارت حتـارب, وتعاهـد

چ  ﴿ن نرصـ دينـه, مـحتقيًقا لوعده رشع اهللا تعاىل والعهود املرعية, ومكنهم اهللا عز وجل 

 .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء] ٤٠:احلج[ ﴾چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
بأن هذه الدولة حني نرصت الدين ومحلت لواء السنة والدعوة فهي  :وهبذا نقول

أمكن دولة عىل األرض, وأحق أن تسامل وحتارب وتدافع عن احلق برشع اهللا وال تزال 
هذا وليس بينهم وبني من . ول اهللا وقوته ما دامت عىل هذا العهدولن تزال كذلك بح

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨/٥٠٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )   ١(
 ).١٤١ص (ات أهل الزيغ, للمدخيل, , نقًال عن دحر افرتاء)٣١ص (تطهري االعتقاد للصنعاين, )   ٢(



  
 
 

٢١٠ אאא 

 .قاتلوهم معاهدات وال مواثيق متنع من القتال يف سبيل اهللا
 .كام أنه يف تلك الفرتة مل تظهر املنظامت الدولية واملواثيق األمنية التي التزمتها الدول

العربية السعودية من ملكة وملا ظهرت املعاهدات واملنظامت الدولية احلديثة كانت امل
لتزاًما للعهود واملواثيق واالتفاقات املرشوعة التي كانت هي طرًفا فيها, أكثر الدول ا

 .وحتى اآلن وكل منصف يشهد هلا بذلك
وملا كثرت اإلشكاالت والتساؤالت من اخلصوم, وبعض املؤيدين واملحايدين البعيدين 

ها, حول قتال املمتنعني عن أداء شعائر الدين عن ساحة الرصاع والقتال بني الدعوة وخصوم
وأركان اإلسالم كالصالة والزكاة, وقتال املمتنعني عن ترك الرشكيات والبدع, وإزالة 

 .مظاهرها من القباب واملشاهد واملزارات ونحوها حني حصل هذا
أجاب علامء الدعوة وقادهتا وأمراؤها عن شبهات القوم بأدلة القرآن والسنة وعمل 

سلف الصالح من الصحابة واألئمة األربعة وغريهم املوجبة لقتال تارك الصالة, بل ال
ورصح الفقهاء بقتال تارك الوضوء وقتال أهل البلد إذا تركوا األذان أو صالة العيدين, 
أو منعوا الزكاة, وذكروا كالم األئمة املعتربين يف ذلك من املالكية والشافعية واحلنابلة 

 .)١(»وغريهم
مسألة قتل الشيوخ والنساء واألطفال فإنه ال جيوز ذلك, وقد أجاب الشيخ عبد  أما

إنه حيكى لنا أنكم تقتلون ذا الشيبة واملرأة, والصغري, : أما قولكم«: اهللا بن اإلمام بقوله
أمر أن ال يقتل من املرشكني ال شيبة عاجز وال امرأة وال قارص مل ينبت, ^ ورسول اهللا 

زور, وهبتان علينا فال نأمر بقتل الشيخ الكبري من املرشكني, وال هذا كذب و: فنقول
املرأة وال الصغري الذي مل ينبت, فإن كان أحد من جهال املسلمني البعيد عنا فعل شيًئا 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٧٢ص(إسالمية ال وهابية )   ١(



 
 

 
٢١١ אאא

 .)١(»من ذلك, فهو خمطئ خمالف لرشع اهللا ورسوله, ونحن نربأ إىل اهللا من ذلك
محد بن نارص عن ود أجاب أبناء الشيخ أما من قال ال إله إال اهللا حال احلرب, فق

هذا حيتاج إىل تفصيل, فإن كان املرشك ال يتلفظ هبا يف حال رشكه وكفره «: ذلك فقالوا
, فهذا إذا قال ال إله إال اهللا, وجب الكف عنه, ^من النبي زكحال املرشكني الذين يف 

يقولوهنا, وإذا قاهلا  ال^ ألهنا دليل عىل إسالمه وإقراره, ألن املرشكني يف زمن النبي 
أحدهم كانت دالة عىل إسالمه, وهذا معنى األحاديث التي جاءت يف الكف عمن قال 

 .ال إله إال اهللا
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا, «: كحديث أيب هريرة املتفق عليه

, )٢(»عز وجلفإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها, وحساهبم عىل اهللا 
يث أسامة, ملا قتل الرجل يف احلرب بعدما قال ال إله إال اهللا, فلام ذكر ذلك دوكذلك ح

فقال يا رسول  »أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا«: أنكر ذلك عليه, وقال^ لرسول اهللا 
 أفال شققت عن«: إنام قاهلا تعوًذا, ويف رواية إنام قاهلا خوًفا من السالح, قال: اهللا
 .)٣(»قلبه

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ﴿: ويف ذلك أنزل اهللا: قال العلامء

, فدلت اآلية عىل أنه جيب الكف عن املرشك إذا أظهر ]٩٤:النساء[ ﴾ۓ   ڭ  ڭ  ڭ
اإلسالم, ولو ظن أنه إنام قال ذلك خوًفا من السيف, فإن تبني بعد ذلك أنه إنام أظهر 

هو التثبت والتأين, حتى يتبني حقيقة  ﴾ه ﴿: تل, وهلذا قال تعاىلاإلسالم تعوًذا,ق
 .األمر

 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٢٤٣( الدرر السنية)   ١(
 ).٢٥(رواه البخاري كتاب اإليامن, باب فإن تابوا وأقاموا الصالة, برقم )   ٢(
 .)٢٧٧(, برقم »ال إله إال اهللا«رواه مسلم, كتاب اإليامن, باب حتريم قتل الكافر بعد قوله )   ٣(



  
 
 

٢١٢ אאא 

وأما إذا كان املرشك يتلفظ بال إله إال اهللا, يف حال كفره وردته, ويفعل من األفعال 
ما يوجب كفره وأخذ ماله, فهذا يقتل ويباح دمه وماله, كام قال الصديق ريض اهللا عنه, 

طائفة يشهدون  موكان فيه^ العرب بعد وفاة رسول اهللا لعمر ريض اهللا عنه, ملا ارتدت
 .أن ال إله إال اهللا, وأن حممًدا رسول اهللا, ويصلون, ولكنهم منعوا الزكاة

أمرت أن أقاتل «: كيف تقاتل الناس? وقد قال رسول اهللا: فقال عمر أليب بكر
مواهلم إال بحقها, الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأ

 .)١(»وحساهبم عىل اهللا
فإن الزكاة حق املال, و اهللا لو منعوين عناًقا كانوا : فقال أبو بكر ريض اهللا عنه

فام هو إال أن رأيت اهللا رشح : لقاتلتهم عىل منعها, قال عمر^ يؤدوهنا إىل رسول اهللا 
الصحابة, مع كوهنم  صدر أيب بكر للقتال, فعرفت أنه احلق, فقاتلهم أبو بكر وسائر

 .يشهدون أن ال إله إال اهللا, وأن حممًدا رسول اهللا, ويصلون
عىل كفر من جحد ما هو معلوم من الدين : وأمجع العلامء من أهل املذاهب

بالرضورة, كالصالة والصيام واحلج وغري ذلك, وإن كان يشهد أن ال إله إال اهللا وأن 
جيوز التفريق فيه, بأن يؤمن اإلنسان ببعض حممًدا رسول اهللا, وذلك ألن الدين ال 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿: ويكفر ببعض, كام قال تعاىل

 .]١٥١, ١٥٠:النساء[ ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ
كل طائفة : , قال العلامء]٣٩:األنفال[ ﴾ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: وقال تعاىل

عة من رشائع اإلسالم, تقاتل حتى يكون الدين كله هللا, وهذا جممع امتنعت عن رشي
 .)٢(»عليه بني العلامء من أهل املذاهب, واهللا أعلم

 ـــــــــــــــــ

 .سبق خترجيه)   ١(
 ).٩/٢٣٩(الدرر السنية )   ٢(



 
 

 
٢١٣ אאא

كان الشيخ اإلمام يعلم, وكان يدور يف خلده آنذاك أن الدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل 
وحماربة نرش الدين والعلم والعمل برشع اهللا, وحماربة البدع والرشكيات واجلهل, و

الفساد والظلم والشتات, كل ذلك من األمور الكبار التي ـ وال شك ـ ستثري أعداء وأهنا 
إن هذا الذي «: سيكون هلا كيان وقوة ويظهر ذلك جلًيا من قوله البن معمر يف العيينة

نهي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة ال إله إال اهللا, وأركان اإلسالم, واألمر باملعروف وال
ت متسكت به ونرصته, فإن اهللا سبحانه يظهرك عىل أعدائك, فال نكر, فإن أنعن امل

يزعجك سليامن وال يفزعك فإين أرجو أن ترى من الظهور والتمكني والغلبة ما 
وقوله ملحمد بن سعود . )١(»وما وراءها وما دوهنا» يعني وايل األحساء«ستملك بالده 

يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو فلعل اهللا أن «: عند قدومه إليه بالدرعية
 .)٢(»خري منها

 وبناء عىل ما تقدم يتبني للمتأمل بشكل واضح جيل موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب
بعده يف مسألة القتال, وأنه عىل مذهب السلف يف عدم من وموقف العلامء من قبله و

قتاله كان دفاًعا عن الدعوة استحالل دم املسلم وقتاله إال بدليل رشعي, وأن غالب 
 .وأتباعها

אאאW
أنصف بعض املسترشقني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عندما أفصحوا عن حقيقة 
القتال وطريقة القتال, يقول بوركهاردت مبينًا أن أتباع دعوة الشيخ مل يبدءوا غريهم بقتال 

لوهابيني مل يعلنوا احلرب عىل احلكومتني القريبتني منهم حكومة ومع هذا فإن ا« :غالًبا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٠(عنوان املجد البن برش, )   ١(
 ).١/١٢(املرجع نفسه, )   ٢(



  
 
 

٢١٤ אאא 

 .)١(»بغداد يف الشامل, وحكومة احلجاز يف اجلنوب, ومل يعتدوا عىل حقوقهام
ن الزعيم الوهايب كان يعطي األمان بسهولة ألعدائه إذا استسلموا إ«: ويقول أيًضا

 .)٢(»ا نقض عهده يف أية مناسبةوكثًريا ما فعلوا ذلك ألنه مل يعهد أن سعودً . طواعية
وهي تبني موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب من اجلهاد » نت«وقالت الباحثة األمريكية 

فرسالته يف اجلهاد مل يقصد منها إال وضع القيود عىل العنف «: والقتال وطريقته يف ذلك
 ةولست بحاج والتدمري, بالرغم من قلة احلاالت التي استدعى فيها اللجوء إىل اجلهاد,

ألن أؤكد عىل أن الشيخ اعترب اجلهاد مرشوًعا بناء عىل معايري حمددة يتعني الوفاء هبا يف 
 .)٣(جهاد الدفع فقط, ومن ثم مل يبح جهاد الطلب

حافظة عىل حياة البرش لقد أكد الشيخ عىل حرمة احلياة اإلنسانية ودعا إىل امل
وحرمتها ووجوب املحافظة عليها  كأوجب واجبات املسلم, وحتدث عن عصمة الدماء

د ذلك مراًرا كام أنه فّصل كثًريا يف بحثه حول فئات الناس الذين ال جيوز قتلهم أثناء  وأكَّ
اجلهاد, وقد آمن الشيخ باحلاجة إىل املحافظة عىل األرسة حتى يف حالة أرسى 

 . )٤(»احلرب
وكلام هنبت فيالق «:  وأما يف كيفية التعامل مع النساء يف احلرب فيقول بوركهاردت

الوهابيني اخلاطفة خمّيم عرب ما اضطرت النساء إىل تعرية أنفسهن, وصد الوهابيون 
ومل تتعرض أية امرأة إلهانة غري . عنهن, ورموا عليهن بعض اخلرق من أجل احلشمة

 ـــــــــــــــــ

 .)٨٠ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ١(
 ).٧٥ص( نفسهاملرجع )   ٢(
رشع إال جهاد دفع وجهاد طلب ولكل منهام رشوطه وضوابطه الذي ال ي: اجلهاد يف اإلسالم جهادان)   ٣(

 .عند توفرها
 ).٣١ص( ١٨٩٩جملة الدعوة العدد )   ٤(



 
 

 
٢١٥ אאא

 .)١(»تلك أبًدا
: ـ نيـ منجويقول املسترشق إليكيس مبنيًا الرأفة بالنساء واألطفال والشيوخ نقًال عن 

إن الوهابيني أقدموا عىل جمزرة يف املدينة, غري أهنم رأفوا بالنساء واألطفال والشيوخ «
  .)٢(»والعجزة

, ويف )٣(خمالفة أيةبل حتى يف دخوهلم مكة كان انضباطهم مرضب املثل, ومل ترتكب 
 هذا داللة عىل استشعارهم حرمة القتال يف البلد احلرام, كام وصف ذلك املسترشق

 .شارل
عدًدا من املسترشقني امتدحوا الدعوة بحسن التعامل والبعد عن العنف  وإن

 .واحرتام قداسة احلرمني
مل يصب املواطنني أي أذى ألجل قداسة احلرم, وبعد أن «: يقول الراهب هيوجس

توىل اإلمارة أهل نجد عمرت املساجد حتى أن هذا املنظر من الزهد والطاعة مل ير له 
 .)٤(» بعد عهد النبوةنيا البلد األممثيل يف هذ

وبعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب أذاع الغرب أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
وهلا عالقة كبرية بذلك احلدث وغريه من أحداث التفجري ونحو ذلك  )٥(تساند اإلرهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(مواد لتاريخ الوهابيني  )   ١(
 ).١٣٣(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).٢٤٧ص(رحلة احلجاز : ينظر)   ٣(
 ).٢٩٥ص(إسالمية ال وهابية قاموس اإلسالم, نقًال عن )   ٤(
فاإلرهاب الذي يكون يف حمله كام رصحت اآليـة  ﴾ۉ   ۉ  ې ۅ ﴿: هذه الكلمة وردت يف قوله تعاىل)   ٥(

فهذا مرشوع, أما اإلرهاب املذموم فهو الذي ُيقتل فيه األبريـاء سـواء مـن املسـلمني وغـريهم وسـواء 
 .بأرض فلسطني من اليهود الغاصبني لعنهم اهللا, وغريهم كام هو حاصلكان القاتل مسلًام أو كافًرا, 



  
 
 

٢١٦ אאא 

 يف داخل السعودية أو خارجها, وهذا االدعاء باطل ويشهد لذلك قول الباحثة
من خالل قراءيت املتعمقة لفكر الشيخ وجدت أن فكره « :عندما قالت) نت(األمريكية 

عه إال أن ـ موجوًدا بيننا اآلن مل يكن ليس ضد اإلرهاب بكل أشكاله ولو كان ـ رمحه اهللا
لقد . يشجب هذه األعامل, أقول هذا من خالل فكره الذي تعمقت فيه وقرأته بتبرصُّ 

م أدان الشيخ األعامل ال عسكرية اهلجومية والعدوانية, والسيام ضد املسلمني, كام حرَّ
وقد حرم كذلك قتل . حتريًام قاطًعا قتل املدنيني, وال سيام النساء واألطفال والشيوخ

املقعد واألعمى واألصم والرهبان واحلاخامات, ألنه أقرَّ هلم بأهنم كرسوا حياهتم 
نه اعتربهم أبرياء من اجلرائم التي ارتكبها لعبادة اهللا, كام حرم قتل العبيد واخلدم أل

اعه أن اهللا هو إله الرمحة والعطف ويتوقع من بأسيادهم, لقد علَّم الشيخ حممد أت
 .املسلمني أن يكونوا رمحاء عطوفني يف تعاملهم مع غريهم من البرش

ألهنا قتلت  ١١/٩أجزم أنه كان سيدين بشدة اهلجامت اإلرهابية التي وقعت يوم 
متييز الكثري من الناس بمن فيهم الكثري ممن أوردناهم سابًقا عىل أنه حيّرم قتلهم من  دون

ال أعتقد أن اإلمام حممد ... املدنيني, والنساء واألطفال والشيوخ واملعاقني واملسلمني
 املمتلكات الذي ريبن عبد الوهاب كان سيؤيد هذا النوع من العقاب اجلامعي, وتدما

ع الذي وقع ذلك اليوم ومن ال يتفق معي عليه أن يقرأ فكر الشيخ صاحب القتل الشني
 .)١(»وثروته العلمية وسيدرك صدق ما أقول
مذهب السلف يف وأتباعه عىل بن عبد الوهاب إذن فمام سبق يتبني أن اإلمام حممد 

فإذا اضطروا للبدء بالقتال فإهنم عدم استحالل دم املسلم وقتاله إال بدليل رشعي, 
ن عند قيام الدليل الرشعي, وإن كان يف الغالب أن اخلصوم هم الذين يبدءون يقاتلو

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٢ص( ١٨٩٩دد جملة الدعوة الع)   ١(



 
 

 
٢١٧ אאא

 .القتال كام سبق ذكره
 

 
 
 



  
 
 

٢١٨ אאא 

ðäbrÜa@szj¾a@
 دعوى التشدد وعدم التسامح

 
وصف بعض املسترشقني هذه الدعوة بالتطرف والتشدد والعدوانية وعدم التسامح, 

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر, وقد ذكر والذي دفعهم إىل ذلك نظرهتم اخلاطئة إىل قضية ا
بعضهم أمثلة مما يرونه من التشدد وهي يف حقيقتها من السنن واآلداب الرشعية كام سيأيت 

 .بيانه بإذن اهللا
وهو يصف األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأهنام تقييد  باركيل رونكيرييقول املسترشق 

اس يف هذا االجتاه, فالتدخني مثًال نادر جًدا لقد قيد الوهابيون حرية الن« :للحرية
وال . ويامرس يف اخلفاء, ويف نجد ال جيرؤ أحد عىل التدخني إذا مل يكن بني أربعة جدران

يكاد املدخن يسمع وقع أقدام يف اجلوار إال ويرسع يف إخفاء غليونه وسط طيات 
 .)١(»مالبسه وإبعاد الدخان عنه باستخدام مروحة يدوية

وصفوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالتشدد أيًضا من املسشرتقني  جمموعةو
 .والتطرف
وهم مسؤولون عن  )٢(ويف جدة ظهرت قوة جديدة من الرشطة«: ينتبيرت بر يقول

تذكري الناس بالصلوات اخلمس وإجبارهم عىل أدائها, ويف يد كل منهم عصا غليظة 
بوهم قًرسا من أكتافهم حتى يشرتكوا يف وقد أمروا أن يرصفوا ويوبخوا الناس ويسح

الصلوات العامة مخس مرات يف اليوم, وقد توىل رجال مسلحون حراسة أماكن قبور 
 .)٣(»األولياء والصاحلني ومنع الناس من الدخول إليها

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٢ص( عرب األرايض الوهابية)   ١(
 .يقصد رجال اهليئة)   ٢(
 ).١٠٤ص(بالد العرب القاصية )   ٣(



 
 

 
٢١٩ אאא

أنه الحظ أن التشدد والتضييق يف املعتقدات «: وينقل لنا عن الرحالة ـ ليتشامن
قد أصبح التدخني وهو أعظم الذنوب للوهابيني املتعصبني, الدينية قد خفت حدته, ف

 .)١(»يامرس خفية
احتفظ رجال الدين بإدارة قوية للتأثري يف املجتمع, وهي هيئات «: وقال إليكيس

األمر باملعروف, وقد شكلت هذه اللجان يف العرشينات لنرش املذهب الوهايب, 
واحلياة والسلوك, وحترص عىل واستمرت تفرض عىل املجتمع أحكاًما يف األخالق 

عزلة النساء ومتسك الناس باحلظر املفروض عىل التدخني وتعاطي املسكرات 
 .)٢(»والرقص

من «: أما املسترشق ـ لوريمر ـ بعد أن وصف أتباع الدعوة بضيق األفق واجلمود قال
محل انوية مثل حتريم لبس ثياب احلرير والتحيل بالذهب وثذلك تدخلهم يف التفاصيل ال

 .)٣(»املسابح وحتريم التدخني
يمر يف أخذ املال فسامه زكاة بينام لوريمر سامه رأما ـ ديفيد  كوبر ـ فقد اختلف مع لو

: ر يقولوبيقع بني القبائل قديًام من السلب والنهب, وهذا ككان متأثًرا بام  اوسلبً  اهنبً 
 املذهب احلنبيل, فقد وعىل الرغم من انتامء الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه إىل«

كانوا عىل وجه العموم أكثر تشدًدا من احلنابلة يف أداء املناسك, فعدوا صالة اجلامعة 
واجًبا ال يمكن التخيل عنه, وكانوا يمقتون بشدة تدخني التبغ ورأوا أن حلق اللحية أو 
السب خمالفة رشعية تستوجب املثول أمام القايض, وكذلك تشددوا يف مجع الزكاة 
فاعتربوها واجبة ال عىل الظاهر من الدخل فحسب بل وعىل اخلفي منه أيًضا كالربح يف 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٨ص(املرجع السابق )   ١(
 ).٦٢١ص(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).٢٩ص(تاريخ البالد السعودية )   ٣(



  
 
 

٢٢٠ אאא 

امل السبحة يف التسبيح عند الصالة, واستعملوا عومنعوا است. التجارة عىل سبيل املثال
اطة فال مآذن وال ساألصابع بدالً منها, كام أهنم بنوا املساجد فجعلوها نامذج يف الب

 .)١(»و البناءزخارف يف التصميم أ
وذكرت ليدي بلنت وهي تصف رجًال من أهل حائل أن لبس الذهب واحلرير غري 

 .)٢(مسموح به
ر من معارصيه أمثلة أخرى ملخالفات تتعلق ثبلجريف بتعمق أك موقد«: وقال كوبر

 »إن صبغ اللحية حرام ألنه تغيري غري مرشوع يف صنعة اخلالق«: بالدعوة الوهابية, فقال
ا أن الوهايب الصحيح ال يأكل البصل  إال برشط أن يغسل فمه ويديه جيًدا وذكر أيًض 

 .بعد ذلك وال سيام إذا حان وقت الصالة
ثم ذكر ممنوعات أخرى مثل إضاءة املنزل بعد صالة العشاء والغناء والطرب 
وعزف املوسيقى أو التجول يف الطرقات ليًال أو دخول منزل ليس فيه رجال ليًال ولعب 

كل ذلك كان من املخالفات الدينية يف الدعوة الوهابية, واعتربت . ال يف الشوارعاألطف
 .)٣(»السبحة من البدع يف اإلسالم فحرم استعامهلا عىل أتباع حممد بن عبد الوهاب
وحتى أهنم «: بل بعضهم بالغ يف بعض العقوبات مثل لويس دوكرانيس حيث قال

 .)٤(»ص من يدخنمنعوا استعامل الدخان وجعلوا املوت قصا
ومما وصفت به هذه الدعوة أهنا استبدادية مطلقة متحررة كام قال ذلك بيرت 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥١ص(احلركة الوهابية )   ١(
 ).٩٧ص( فسهناملرجع : ينظر)   ٢(
 .نفسه والصفحة نفسهااملرجع : ينظر)   ٣(
 ).٦٧ص(الوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ )   ٤(



 
 

 
٢٢١ אאא

عمل الوهابيون عىل  )٢(, وذكر أنه كان عىل قمة جبل عرفات مكان مقدس)١(برينت
 .)٣(هدمه

أنه سجل أن الوهابيني قد دمروا وهدموا مجيع املساجد « :ونقل برينت عن عيل بك
وقد هدم سعود قبور األولياء . وأهل بيته^ رسول التي خصصت لذكرى ال

والصاحلني من الصحابة وأبطال اإلسالم الذين كان الناس حيرتموهنم وهدم قرص 
 .الرشيف أيًضا, ومل يبق من تلك األبنية إال اخلرائب واألطالل

أما يف الشؤون الدينية فقد ألغيت وحرمت التقاليد القديمة التي كان احلجاج 
 .)٤(»ا جيًال بعد جيل بإخالص وتفان, ومنعت زيارة القبوريتقيدون هب

 .)٥(أما إدوارد نولدي فقد وصف أتباع الدعوة بالوحشية والرضاوة
وأعلنت «: وإليك هذه العبارة التي توحي إىل قارئها مدى العنف حيث قال إليكيس

 .)٦(»الوهابية عن نيتها يف تطبيق مبادئها دون رمحة
ما قام به أتباع الدعوة من تسوية القبور واألرضحة وقطع وقال هذا بعد أن ذكر 

 .الرشيعة اإلسالميةويف  تطبيق احلدود  وبدءوااألشجار التي كانت تقدس, 
وعىل إثر ذلك, طوق الوهابيون مكة وأعاقوا احلج وتأجج العداء من جديد «: وقال

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٨ص(بالد العرب : ينظر)   ١(
 .كأنه يقصد العالمة يف أعىل اجلبل وهذه ليس هلا أي قداسة)   ٢(
 ).١٠١ص( نفسهاملرجع : ينظر)   ٣(
 ).١٠٣ص( نفسهاملرجع )   ٤(
 ).١٩٩ص( نفسهاملرجع  :ينظر)   ٥(
 ).١١٢ص( تارخ العربية السعودية)   ٦(



  
 
 

٢٢٢ אאא 

 .)١(»بني األتراك والرشيف غالب آنذاك, فرفض األتراك مساعدته
وطوال السنوات التي أعقبت تدمري كربالء, «: صل يف رسد الفتوحات ويقوليواو

ولكن محالهتم كانت حمصورة يف هنب القرى . قام الوهابيون بغزوات عنيدة عىل العراق
وبعث سعود رسالة إىل مشايخ دمشق وحلب ومدن ... غري املحمية ويف هنب البدو

ضوع لسلطة سعود ودفع اجلزية, وساد الشام األخرى طالًبا تبني املذهب الوهايب واخل
 .)٢( »الذعر واالضطراب ودمرت فصائل الوهابيني القرى يف أطراف حلب

كان االنضباط متشدًدا عند الوهابيني, فالقائد الذي ال «: ومما قاله أيًضا يف التشدد
يؤدي واجباته أو الذي يبدر منه ما يثري الشكوى ينحى من منصبه, وأحياًنا تفرض عليه 

, وإذا اقرتف اجلندي جريمة )٣(وجتري معاقبة اجلنود املذنبني باجللد بالعيص. غرامة
 .)٤(»ته, ويفعلون به اليشء نفسه إذا فر من العدوبكبرية تقطع رق

: ونقل كذلك عن أرشيف السياسة اخلارجية الروسية بعد انتصار حممد عيل باشا
عىل انتصار سالح السلطان وعىل وأمر صاحب اجلاللة بأداء صالة عمومية شكًرا هللا «

إبادة الطائفة التي خربت مكة واملدينة ونرشت الذعر يف قلوب احلجاج املسلمني 
 .)٥(»وعرضتهم للخطر

رشع امللك بتطبيق ما يدعو إليه املذهب «: وقال إليكيس أيًضا عن الدعوة وأتباعها

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٩ص( نفسهاملرجع )   ١(
 ., بترصف يسري)١٤٩ص( السابقاملرجع )   ٢(
ها ما هـو أشـد مـن هـذا وال يالعجيب أهنم يعيبون هذا عىل الدعوة بينام كل األنظمة العسكرية يفعل ف)   ٣(

 .عىل الدعوة ض, مما يبني احلقد الدفنيريوجد من يعا
 ).١٧٩ص( نفسهاملرجع )   ٤(
 ).٢٠٥ص( نفسهاملرجع )   ٥(



 
 

 
٢٢٣ אאא

مة ومن يتعاطى الوهايب برصامة فإن املنقطع عن الصالة يعاقب باحلبس ويدفع غرا
والعقاب الصارم يطال كل . اخلمر كذلك, وإذا ما عاودها فحبس ملدة تصل إىل سنتني

وقد حظر التدخني واقرتن هذا التقيد الصارم بالوهابية . من يصنع اخلمر أو يبيعها
 .)١(»بمامرسة العنف والتنكيل باخلصوم السياسيني آلل سعود

 .)٢(تشددوا يف تطبيق الرشائع اإلسالميةأما ديفيد كوبر فوصف الوهابيني بأهنم 
وقال  )٣(وركهاردت عن روسو, أن الوهابيني قد أبطلوا احلج إىل مكةبومما نقله 

وتقيض الديانة الوهابية باحلرب املستمرة ضد كل من مل يعتنق العقيدة «: وركهاردتب
 .)٤(»اإلصالحية

كل أنواع التكريم وقد نبذ الشيخ حممد, بنفس الشدة, «: وقال لويس دوكرانيس
  .)٥(»سواء للمسيح أم ملوسى أم لغريمها من األنبياء ممن يعرتف املسلمون هبم

يصف الدعوة باالستبداد إنه « :وهي تتحدث عن كتاب لباجلريف وقالت جاكلني
حافظة بقصد التباهي عىل أوامر هذا الوهايب وإرغام الناس عىل حضور الصالة, وامل

 .)٦(»املذهب املفرط املتشدد
ادة األولياء بوأبطل ع«: أما شارل ديدييه فقد قال عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب

التي اكتسبت أمهية كربى يف كل األديان, وأعلن أن الزكاة والعدل واجبان رضوريان 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥٥ص(املرجع السابق )   ١(
 ).٩٤ص(احلركة الوهابية )   ٢(
 ., وسيأيت توضيح مسألة احلج)١٦ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ٣(
 ).٦٨ص( نفسهاملرجع )   ٤(
 ).٥٩ص(الوهابيون )   ٥(
 ).٢٠٣ص(رة العربية مسائل من تاريخ اجلزي)   ٦(



  
 
 

٢٢٤ אאא 

شأهنام شأن الصالة, وهنى عن اتباع البدع التي رآها سائدة لدى العثامنيني, وأوىص 
يف الدعوة القوة التي منحه إياها سخطه عىل األوضاع, وقد بالورع والتقشف مستخدًما 

م عىل أتباعه التدخني  .)١(»بلغ به التشدد أنه حرَّ
 .)٢(»بأن الدعوة حترم امللذات مثل القهوة والغليون«: جانوقال املسترشق 

هذا وقد وصفت دائرة املعارف اإلسالمية الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه 
 .)٣(بأهنم متطرفون

وملا كان مجيع املسلمني اليوم ما عدا املتطرفني من أهل احلديث «: وجاء فيها أيًضا
 .)٤(»...واملشبهة كالوهابية وأصحاب ابن تيمية

 .)٥(قد وصف هذه الدعوة بالتشدد والتطرف »رنك«وأيًضا فإن املسترشق 
ة بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وبني الصوفي وقد قارن ستيفن شوارتز

وامتدح الصوفية ألهنا مل متارس العنف ورأى أهنا متثل اإلسالم الصحيح بينام يعتقد أن 
  .)٦(الوهابية مرادفة للعنف

 .)٧(فقد اتفقا عىل وصفها بالعدوانية» باجلريف«و» برايدجس«وكذلك املسترشقان 
يخ حركة الش »املجتمع والسياسة يف اجلزيرة العربية«: يف كتابهويصف فرد هاليداي 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣٥ص(رحلة إىل احلجاز يف النصف الثاين )   ١(
 ).٣٣ص(التذكرة يف أصل الوهابيني : ينظر)   ٢(
 ).٣٢٩ص(, ٦١العدد  اإلسالمية جملة البحوث: ينظر)   ٣(
 ).٣٣٠ص (, ٦١, اهللا, ماكدونالر, نقًال عن جملة البحوث, العدد ٤/٢٦٥الدائرة )   ٤(
 ).٣٣٢ص (, ٦١, بدري, كرن, نقًال عن جملة البحوث, العدد ٦/٤١١الدائرة )   ٥(
 ).٣١ص( ١٨٩٩جملة الدعوة, العدد )   ٦(
 ).٩٥, ٩٤ص(الشيخ حممد يف الرؤية االسترشاقية : ينظر)   ٧(



 
 

 
٢٢٥ אאא

بأهنا حركة إرهابية, متخضت عنها ممارسات «حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
من إرهاب الناس ودفعهم ) املطاوعة(ل ما يقوم به البوليس الديني ثإرهابية كذلك, م

  .)١(»إىل الصالة بالقوة, وعزل النساء وإجبار السجناء عىل قراءة القرآن الكريم
د أن ذكر اخلالف العقدي بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقال لويس دوكرانيس بع

ومن هنا كان بغض الوهابيني لبقية املسلمني, وعدم التسامح معهم من أصل «: وغريه
 .)٢(»قوانينهم, وهم يطبقوهنا بشكل صارم

والنقاش يف نظر «: بل إنه بالغ يف االفرتاء عليهم لدرجة أهنم يمنعون النقاش فقال
 .)٣(»ة جزاؤها املوتالوهابيني جريم

جان «وكذلك املسترشق  )٤(»كورانسيز«وممن وصف الدعوة بالتشدد املسترشق 
 .)٥(»ريمون

אאאאW
ن التشدد الذي يدعي بعضهم أنه من سامت الدعوة وأهلها ليس تشدًدا مذموًما إ

بل هو إن وقع أحياًنا فهو نوع من احلزم والصالبة يف . ةيحسب املعايري الرشعية والعلم
ق وهو ما تقتضيه البيئة والظروف, واحلاجة واملصلحة يف عهدهم, فهو املناسب احل

ي وما عليه العرب يف سجيتهم التي جدللبيئة البدوية والقروية التي يعيشها املجتمع الن
حلل املناسب واألمثل أمام مترد الرصامة واإلباء, فاحلزم هنا هو اوتتسم بالرصاحة 

األعراب واجلهال والسفهاء, وجتاه قوة الرش, واخلصوم, وأمام قوة الباطل وأهله 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٥ص(االسترشاق والدراسات اإلسالمية )   ١(
 ).٦٦ص( الوهابيون)   ٢(
 ).٨٧ص( نفسهاملرجع )   ٣(
 ).٣٠٦ص(بالد العربية السعودية للعجالين تاريخ ال)   ٤(
 ).٥٧ص(التذكرة يف أصل الوهابيني )   ٥(



  
 
 

٢٢٦ אאא 

ومتكنهم, واإلسالم كام أنه دين احلق والرمحة واليرس فهو كذلك ال يلغي مبدأ احلزم 
هذا ضع املرتدي من كل اجلوانب اقتىض والرصامة يف تثبيت احلق ورد الباطل, فالو

املنهج احلازم أحياًنا ال سيام يف جزيرة العرب التي هي درع اإلسالم وملا تتميز به من 
 .خصائص دينية وبيئية وقبلية

فهم قد عملوا ما هو مرشوع من حتيكم رشع اهللا وإظهار شعائر الدين, وإقامة 
 .)١(العدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلدود

رشائع اإلسالم ه اهللا حليًام رفيًقا يف تطبيقه الوهاب رمحوقد كان الشيخ حممد بن عبد 
 .ودعوته

بل كان رمحه اهللا حريًصا عىل بيان أمهية الرفق يف الدعوة إىل اهللا, وأنكر عىل من مل 
ينبغي للداعي إىل اهللا أن يدعو بالتي هي أحس, إال الذين «: يتصف هبذه الصفة, فقال

ن قوالً لينًا لعله يتذكر وسى وهارون أن يقوال لفرعظلموا منهم, وقد أمر اهللا رسوليه مو
, وأكد ـ رمحه اهللا ـ )٣(»فلينصحه برفق وإخالص«: , وقال يف موضع آخر)٢(»أو خيشى

إنكار املنكر, وعدم الغلظة التي توجب الفرقة, وربام العناد  درضورة الرفق عن
الدين ينكر منكًرا ـ وهو  أن بعض أهل«واملكابرة, وعدم االستجابة, وبّني ـ رمحه اهللا ـ 

: األمر إىل يشء يوجب الفرقة بني اإلخوان, وقد قال تعاىل ظمصيب ـ لكن خيطئ يف تغلي
: آل عمران[ ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿

أن : الذي يأمر وينهى عن املنكر حيتاج إىل ثالث: , وأهل العلم يقولون]١٠٣, ١٠٢
يأمر به وينهى عنه, ويكون رفيًقا فيام يأمر به وينهى عنه, صابًرا عىل ما جاء من  يعرف ما

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤٣ص (إسالمية ال وهابية : ينظر)   ١(
 ).٥/٢٥١(مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٥/٢٨٩(املرجع نفسه )   ٣(



 
 

 
٢٢٧ אאא

 .)١(»األذى
وكان الشيخ رمحه اهللا حريًصا عىل هداية أولئك اخلصوم, فبذل األسباب والوسائل 
لتحقيق ما يؤدي إىل استقامتهم والتزامهم بمتابعة احلق املؤيد بالدليل, ويظهر اللني 

كام هو واضح يف رسالته لشيخه عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف أحد  والتلطف معهم,
فقد : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, أما بعد«: علامء اإلحساء, حيث خياطبه فيقول

إنك كنت معهم, : , وملا قيلب, فيها إنكار وتغليط عيلّ يل إلينا من ناحيتكم مكاتصو
انه نرش لك من الذكر اجلميل, وأنزل يف  اخلاطر بعض اليشء, ألن اهللا سبحيفوقع 

قلوب عباده من املحبة مامل يؤته كثًريا من الناس, ملا يذكر عنك من خمالفة من قلبك من 
ملا أعلم منك من حمبة اهللا ورسوله, وحسن الفهم, واتباع احلق, : وأيًضا. حكام السوء

اكرت أنا وإياك ولو خالفك فيه كبار أئمتك, ألين اجتمعت بك من نحو عرشين, وتذ
وذاكرتني أيًضا يف بعض املسائل, فكنت أحكي ملن ... يف يشء من التفسري واحلديث

 .)٢(»...يتعلم مني ما منَّ اهللا به عليك, من حسن الفهم, وحمبة اهللا والدار اآلخرة
سيف «ها وهذا الشيخ املخاطب قد ألف رسالة يف الرد عىل الشيخ اإلمام, سامَّ 

 .»تهادي االجاجلهاد ملدع
الوهاب بن عبد اهللا بن عيسى  عبدَ  حممد بن عبد الوهاب الشيَخ  وقد خاطب الشيُخ 

فإن كان إين أدعو لك يف سجودي, وأنت وأبوك أجل الناس إّيل وأحبهم «: فقال
 .)٣(»...عندي

ومع ذلك فقد عانى الشيخ اإلمام من الشيخ عبد الوهاب وأبيه معاناة شديدة 
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٩٦(املرجع نفسه )   ١(
 ).١/٣٥(الدرر السنية )   ٢(
 .)٥/٢٨٠(مؤلفات الشيخ )   ٣(



  
 
 

٢٢٨ אאא 

 .)١(هو مذكور يف بعض رسائله وأصابه منهام هم وغم كام
אאאאW

اهللا ابن  سطر بعض أهل العلم صوًرا للرفق واللني والتسامح ومن ذلك ما قاله الشيخ عبد
: الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحهام اهللا ـ عندما منَّ اهللا عىل أتباع الدعوة بدخول مكة فقال

اهللا علينا ـ وله احلمد ـ بدخول مكة املرشفة نصف النهار, بعد أن طلب أرشاف  نَّ ملا مَ «
األمان, وقد كانوا تواطئوا مع » سعود«مكة, وعلامؤها وكافة العامة من أمري الغزوة 

أمراء احلجيج, وأمري مكة عىل قتاله, أو اإلقامة يف احلرم, ليصدوه عن البيت, فلام 
اهللا الرعب يف قلوهبم, فتفرقوا شذر مذر, كل واحد يعد  زحفت أجناد املوحدين, ألقى

اإلياب غنيمة, وبذل األمري حينئذ األمان ملن باحلرم الرشيف, ودخلنا وشعارنا التلبية, 
آمنني حملقني رؤوسنا ومقرصين, غري خائفني من أحد من املخلوقني, بل من مالك يوم 

مضبوطون, متأدبون, مل يعضدوا  الدين, ومن حني دخل اجلند احلرم, وهم عىل كثرهتم
به شجًرا, ومل ينفروا صيًدا, ومل يريقوا دًما إال دم اهلدي, أو ما أحل اهللا من هبيمة األنعام 

 .عىل الوجه املرشوع
مجعنا الناس ضحوة األحد, وعرض األمري ـ رمحه اهللا ـ عىل العلامء : وملا متت عمرتنا

... »أوالً «ص التوحيد هللا تعاىل وحده ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه, وهو إخال
األمر باملعروف والنهي عن املنكر, الذي مل يبق عندهم إال اسمه, وانمحى أثره : والثاين
 .ورسمه

فوافقونا عىل استحسان ما نحن عليه مجلة وتفصيًال, وبايعوا األمري عىل الكتاب 
أدنى مشقة, ومل يزل  والسنة, وقبل منهم, وعفى عنهم كافة, فلم حيصل عىل أحد منهم

يرفق هبم غاية الرفق, ال سيام العلامء ونقرر هلم حال اجتامعهم, وحال انفرادهم لدينا; 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣١٥, ٣١٤, ٥/٢٨٠(مؤلفات الشيخ : ينظر   )١(



 
 

 
٢٢٩ אאא

 .)١(»أدلة ما نحن عليه, ونطلب منهم املناصحة, واملذاكرة, وبيان احلق
وكان احلوار باإلقناع الذي يشوبه الرفق والوقوف مع احلق واالتباع دون عنف أو 

 .إكراه
املكوس, والرسوم, وبدأ األمر باملعروف : الرفق كذلك أنه رفعت ومن صور

, ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن )٢(باكنهي عن املنكر حيث كرست آالت التموال
احلشاشني, واملشهورين بالفجور, ونودي باملواظبة عىل الصلوات يف اجلامعات, وعدم 

, ويكون ذلك اإلمام من أحد التفرق يف ذلك, بأن جيتمعوا يف كل صالة عىل إمام واحد
املقلدين لألربعة, رضوان اهللا عليهم, واجتمعت الكلمة حينئذ وُعبد اهللا وحده, 

ر عليهم, واستتب األمر من دون سفك دم, وال وحصلت األلفة, وسقطت الكلفة, وأمّ 
 .)٣(هتك عرض, وال مشقة عىل أحد, واحلمد هللا رب العاملني

وهنوا عن املنكر وألزموا الناس الصالة والزكاة ومن هنا عندما أمروا باملعروف 
ونحوها وعزروا من جاهر باملنكرات ورشب الدخان; أشيع عن الدعوة  وأتباعها بأهنم 

 .متطرفون ومتشددون ووصفوهم بالغلو يف الدين
ذ هي مبنية عىل عدم تسامح الدعوة مع من أرشك إن هذه التهم مردودة مرفوضة, إ

ومع املتهاونني بأوامر اهللا ونواهيه, فال يأهبون لصالة وصيام وال  باهللا وجعل له أنداًدا
ينتهون عن مخر وفساد, ودين اإلسالم الذي فيه اخلري والعدل, والتسامح الذي ال تضيع 
معه احلقوق, وال يسبب الفتن والضالل, دين خري كله وصالح كله ومنهج متكامل, 

الكلية عىل اجلزئية واملجموع عىل الفرد, أال يراعي حتقيق املصالح ودرء املفاسد, وتقديم 
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٢(الدرر السنية )   ١(
 .الشيشة: هو التبغ, فآالت التمباك هي: اآلالت هي النارجيلة, والتمباك)   ٢(
 ).١/٢٢٥( السابقاملرجع : ينظر)   ٣(



  
 
 

٢٣٠ אאא 

ترى الطبيب احلاذق يقطع الطرف الفاسد من اجلسم محاية لبقيته من الفساد واهلالك, ال 
يد املصالح الشخصية لألفراد, وال إفراط يف تضييع حقوق املجتمع يغلو فيه يف تق

 .واجلامعات
كل الدعاة املصلحني  وهو قدوة الشيخ حممد يف دعوته وقدوة^ وهذا الرسول 

وكل املسلمني, أمر باملعروف وهنى عن املنكر, ونصح وجادل, وجاهد وقاتل, وما كان 
قتاله للكفرة والظلمة غلًوا وتشدًدا بل هو الرمحة والنور واخلري هلذه القرى واألمم التي 

 .)١(خلت يف دين اهللا أفواًجا, فنجت بذلك من ضيق الدنيا وعذاب اآلخرةد
والصحابة يشء, والغلو عند هؤالء يشء آخر, ^ يف تعريف الرسول  ن الغلوإ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ﴿: فالغلو الذي هنى عنه اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

إياكم «: بقوله^ , وهنى عنه املصطفى ]٧٧:املائدة[ ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ
, وهنى الثالثة من الصحابة الذين )٢(»دينو يف اللوالغلو فإنام أهلك من كان قبلكم الغ

فأما أنا فأصيل الليل وال : فكأهنم تقالوها, فقال أحدهم^ سألوا عن عبادة رسول اهللا 
وأما أنا فأعتزل النساء, فلام : وأنا أصوم النهار وال أفطر, وقال اآلخر: أنام, وقال اآلخر

فطر وأتزوج النساء فمن ولكني أصيل وأنام وأصوم وأ«: سمع مقالتهم هناهم, وقال
 .)٣(»رغب عن سنتي فليس مني

ه الشارع ومنه تتولد البدع, الزيادة يف التعبد فوق ما رشعه اهللا وحدَّ : فالغلو هو

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٦ص(كشف األكاذيب : ينظر)   ١(
, رواه ابــن ماجــه, كتــاب )٣٠٥٩(احلىصــ, بــرقم  رواه النســائي كتــاب مناســك احلــج, بــاب التقــاط)   ٢(

) ١٢٨٣(, صــححه األلبــاين يف الصــحيحة بــرقم )٣٠٢٩(املناســك, بــاب قــدر حىصــ الرمــي بــرقم 
)٣/٢٧٨(. 

 ).٥٠٦٣(برقم رواه البخاري كتاب النكاح, باب يف الرتغيب يف النكاح )   ٣(



 
 

 
٢٣١ אאא

وم وهو صيام داود عليه السالم, والزيادة عىل يفأعىل السنة يف الصيام صيام يوم وإفطار 
مر واجتناب ما عنه هنى وزجر, طاعته فيام أ^ هذا احلد غلو وجتاوز, وحمبة الرسول 

و يف املحبة لوتوقريه وتعزيره وحمبته فوق حمبة النفس واملال والوالد والولد, والغ
عبادته مع اهللا عز وجل بدعائه وسؤاله والنذر له واحللف به ونحو ذلك, من و والتعظيم

 األمور التي هنى هو عنها وحذر منها, ففي الصحيحني عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا
ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم فإنام أنا عبده «: قال^ عنه, أن رسول اهللا 

 .)١(»فقولوا عبد اهللا ورسوله
إياكم والغلو يف الدين, فإنام «: قال^ وروى النسائي بسند صحيح أن رسول اهللا 

 .)٢(»أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين
نيني والتغريبيني يريدون بـالغلو يف الـدين وخصوم الدعوة اليوم وأعداؤها من العلام

التمسك واالمتثال بأوامر اهللا ونواهيه, دون حتكيم للعقل واهلوى فيها, فكل أمر من اهللا 
ورسوله خيالف هواهم امتثالـه وفعلـه غلـو وتنطـع, وكـل هنـي مـن اهللا ورسـوله خيـالف 

غلـو وتـدخل يف شهواهتم اجتنابـه غلـو وتطـرف, فـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ﴿: اآلخرين, فـاآلمر والنـاهي امتثـاالً ألمـر اهللا تعـاىل بقولـه شؤون

قولــه ذاًمــا للقــوم الــذين بو ]١٠٤: آل عمــران[ ﴾ ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ
 .]٧٩:املائدة[ ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ﴿ :تركوه وأمهلوه

خري الناس للنـاس, تـأتون هبـم يف «: ﴾ قال  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺوعن أيب هريرة ريض اهللا عنه ﴿
 .)٣(»السالسل يف أعناقهم, حتى يدخلوا يف اإلسالم

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٤٥(برقم اب مريم األنبياء, باب واذكر يف الكتأحاديث رواه البخاري, كتاب )   ١(
 .سبق خترجيه)   ٢(
 ).٤٥٥٧(﴾ برقم   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿرواه البخاري, كتاب التفسري, سورة آل عمران, باب ﴿)   ٣(



  
 
 

٢٣٢ אאא 

ثل هلذه األوامر من الشارع يريد مرضاة ربه, وصالح أمته, عندهم متشدد تفاملم
غاٍل يف الدين, واملتبع لسنة خري الناس يف هيئته ولباسه ومأكله ومرشبه ومركبه ومنزله 

وكالمه متشدد متزمت, واملرأة املؤمنة العفيفة املطيعة ألمر رهبا بالسرت,  وسالمه
واالبتعاد عن التربج والسفور وخمالطة األجانب غالية متشددة أو مظلومة مقهورة, 

غلًوا ^ فاحلقيقة التي يستخفون هبا عن املسلمني, أهنم يرون يف دين اهللا وسنة رسوله 
 .)١(وا منها ما يناسب أهواءهم ويوافق شهواهتموتشدًدا, وهلم بعقوهلم أن خيتار

ا آلرائهم ومذاهبهم طبيقً وهم مع هذه الدعاوى التي يتظاهرون هبا من أشد الناس ت
ولو صار هلم التمكني ـ ال مكن اهللا هلم ـ ألذاقوا خمالفيهم اهلوان والعذاب, كام يفعلونه 

م, والتضييق عىل املؤمنات ديد عليه من البالد من منع املصلني والتشاليوم يف كثري
 .العفيفات املتحجبات يف أعامهلن ودراساهتن

صح نسبة الترصفات الفردية لبعض األفراد الشواذ يف إنكارهم لبعض وال ت
املنكرات بشكل جتاوزوا فيه احلد الرشعي إىل الشيخ حممد ودعوته, ويف بعض رسائل 

زام املنهج الرشعي يف اإلصالح الشيخ وتالميذه جتد فيها النصيحة ألمثال هؤالء بالت
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

هذا الكالم من «: وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه اهللا ـ مدافًعا عن دعوة الشيخ
مجلة االهتامات التي ال حقيقة هلا, وهذه كتب علامئنا ورسائلهم واحلمد هللا ليس فيها 

فيها تنفري, وإنام فيها الدعوة إىل اهللا بالبصرية  تغليظ إال فيام يرشع فيه التغليظ, وليس
واحلكمة واملوعظة احلسنة وكتبهم يف ذلك مطبوعة ومتداولة ومنترشة, وكل من اتصل 

يف تارخيهم املايض الكثري هبم فإنه يثني عليهم, وقد كتب املنصفون عنهم اليشء 
 .)٢(»ق باملسلمنيواحلارض من حسن السياسة وصدق املعاملة والوفاء بالعهود والرف

 ـــــــــــــــــ

 ).١١١ص(كشف األكاذيب : ينظر)   ١(
 ).٨٩ص(من أعالم املجددين )   ٢(



 
 

 
٢٣٣ אאא

אW 
من القضايا التي دندن حوهلا األعداء قضية احلج وما يصحبه من منكرات مثل 

 .والطبل والزمر ومحل األسلحة )١(املحمل
وال يشك مسلم عنده علم بمقاصد احلج أن هذا يتناىف مع ركن احلج ومع تلك 

 .املشاعر املقدسة التي عظمها اهللا عز وجل
ذه الفرية املؤرخ املرصي الشهري اجلربيت يف حوادث احلج سنة وقد رد عىل ه

تلني عومنها انقطاع احلج الشامي واملرصي م«: هـ, حيث قال عن أهم األحداث١٢٢٣
بمنع الوهايب الناس عن احلج, واحلال ليس كذلك, فإنه مل يمنع أحًدا يأيت احلج عىل 

ن البدع التي ال جييزها الرشع, مثل ع من يأيت بخالف ذلك مالطريقة املرشوعة, وإنام يمن
املحمل والطبل والزمر ومحل األسلحة, وقد وصل طائفة من احلجاج املغاربة حجوا 
ورجعوا يف هذا العام وما قبله, ومل يتعرض هلم أحد بيشء, وملا امتنعت قوافل احلج 
املرصي والشامي, وانقطع عن أهل املدينة ومكة ما كان يصل إليهم من الصدقات 

العالئف والرصر التي كانوا يتعايشون منها, خرجوا من أوطاهنم بأوالدهم ونسائهم, و
ومل يمكث إال الذي ليس له إيراد من ذلك, وأتوا إىل مرص والشام, ومنهم من ذهب إىل 
إسالمبول يتشكون من الوهايب, ويستغيثون بالدولة يف خالص احلرمني, لتعود هلم 

 .)٢(»راء األرزاق, واتصال الصالتاحلالة التي كانوا عليها من إج

 ـــــــــــــــــ

فلـة احلجـاج, وحييطونـه مجل ينصب عليه هودج ويزين بـأنواع الزينـة, جيعلونـه يف مقدمـة قا: املحمل)   ١(
بكــل مظــاهر احلفــاوة والتكــريم, وربــام جعلــوا خلفــه فرقــة مــن املوســيقيني تــنفخ األبــواق وترضــب 

 .)٢٩٤ص(تاريخ البالد العربية السعودية : ينظر. الطبول
 ٦١عبد الرمحن بن حسن اجلـربيت, نقـًال عـن جملـة البحـوث, العـدد : عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار)   ٢(

 ).٣٣٥ص(



  
 
 

٢٣٤ אאא 

ومن املعلوم أن اجلربيت شاهد منصف وليس له أي ميول يف هذه القضية, وقد شهد 
اجلميع بنزاهته وتثبته, بل حتى املسترشقني وصفوه بالنزاهة, ووصفوا تارخيه بأنه أعظم 

 .)١(تواريخ مرص يف القرن الثاين عرش والثالث عرش للهجرة
الترصفات املخزية لكثري من احلجاج وكانت «: ول بوركهاردتومن املسترشقني يق

املدينتني املقدستني بشهواهتم املشينة, والرخص املفتوحة التي يمنحها  يملئونالذين 
رؤساء القوافل للفسق, وكل الرذائل التي تسري يف ركب الغرور واألنانية, وأعامل الغدر 

ألمور التي يعّدها الوهابيون نامذج والفساد الكثرية التي يرتكبها األتراك, من ا
وباإلضافة إىل ذلك فإهنا . للشخصية العامة للمسلمني الذين مل يتبعوا دعوة اإلصالح

متثل معارضة حمزنة لطهارة األخالق والعادات التي يتطلعون إليها, وللتواضع الذي 
 .)٢(»جيب عىل احلاج أن يقرتب به من الكعبة املرشفة

وعىل أثر انتقال «: يف منع احلج كان من األرشاف فقال األصل ويبني لنا إليكيس أن
حممد بن عبد الوهاب إىل الدرعية وصل إىل مكة ثالثون فقيًها وهابًيا للحصول عىل 

واعترب فقهاء مكة كام يفيد دحالن تعاليم . موافقة باحلج وإجراء حوار مع فقهاء مكة
أن تنرش يف كل مكان رسائل فيها أدلة وأمر رشيف مكة ب. الوهابيني زندقة فظيعة وكفًرا

ومتكن . تثبت كفر الوهابيني وبأن يقيد هؤالء الكفرة بالسالسل ويزج هبم يف السجون
 .)٣(»قسم منهم من الفرار فحملوا إىل الدرعية أخبار ما حدث

وباملقابل ذكر إليكيس األسباب التي جعلت أتباع الدعوة يمنعون بعض القوافل من 
ذ الوهابيون يعيقون بمختلف الوسائل قوافل احلجاج من أرجاء أخ«: احلج فقال

 ـــــــــــــــــ
 ., اجلربيت, ماكدونالد١١/٦٥الدائرة : ينظر)   ١(
 ).٢٢ص( موارد لتاريخ الوهابيني)   ٢(
 ).١٢٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٣(



 
 

 
٢٣٥ אאא

اإلمرباطورية العثامنية, ومنها الشام ومرص, كانت قوافل احلجاج التي تتوارد عىل 
احلجاز سنوًيا حترض معها املحمل وهو عبارة عن هودج مزين بفخامة عىل ظهر مجل 

رآن أو نفائس األحجار حيظى بالتقدير, ويف املحمل كسوة الكعبة أو نسخ من الق
وكان . ويسري مع احلجاج موسيقيون يعزفون عىل الطنبور والطبول وغريها. الكريمة

والبد أن يثري ذلك تذمر . بعض احلجاج حيرضون معهم مرشوبات وترافقهم حمظيات
 .الوهابيني ألنه يتعارض مع أصول الدين ومبادئهم األخالقية

اج إىل احلجاز بدون حممل وبدون آالت وطالب الوهابيون بأن تصل قوافل احلج
 .)١(»موسيقية

ومل يرفض الوهابيون السامح للحجاج من كل البقاع بدخول «: وركهاردتبوقال 
برشط أن  يالبالد املقدسة بل إهنم كثًريا ما عرضوا عليهم علنًا اإلذن هلم بعبور سلم

 .)٢(»يترصفوا بلياقة
ألف كتاًبا ادعى بأنه سمع من مقرب من وقال برائجس رًدا عىل أحد الفرنسيني وقد 

جيب عىل الفرنيس األمحق الذي ذكر نسخ احلج أن يعرف «: جسعود أن سعوًدا ألغى احل
هنى عن التقاليد القبيحة يف احلج, وأن أول عمل عمله بعد دخول مكة هو  اأن سعودً 

 .)٣(»الطواف والعمرة
والقهوة, وحول هذه ومن القضايا التي دندن حوهلا املغرضون رشب الدخان 

إن حتريم الدخان مل خيتص به علامء الدعوة يف «: املسألة قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
اآلن تقام أنشطة مكثفة للتحذير ونجد بل حرمه غريهم من علامء األمة خلبثه ورضره, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤١ص( املرجع السابق)   ١(
 ).١٠٥ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ٢(
 ).١٦٦ص (حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ٣(



  
 
 

٢٣٦ אאא 

أما حتريم . من رشب الدخان وتوعية الناس بأرضاره من قبل املنظامت الصحية العاملية
لقهوة فهذا كذب ظاهر, وما زال علامء نجد وعامتهم يرشبون القهوة يف خمتلف ا

هم وفتاواهم ليس فيها يشء يؤيد ما يقال, بل فيها ما يكذب بالعصور, وهذه كت
 .)١(»ذلك

, ووافقه يف هذا الرأي )٢(»حمض فغلطأما خرب حتريم القهوة «: ويقول برائجس
 .)٣(املسترشق روسو

قضية تسوية القبور وإزالة األحجار واألشجار التي يتربك هبا, ويف ومما أثاره اخلصوم 
لعيل بن أيب طالب ريض اهللا ^ احلقيقة إن هذا من فضائلهم, ألهنم ينفذون وصية الرسول 

فأي عيب يف ذلك إذا  .)٤(»إال سويتهأن ال تدع متثاالً إال طمسته, وال قًربا مرشًفا «: عنه
بالسنة النبوية? يقول الشيخ عثامن التميمي يف رشحه  أزالوا مظاهر الوثنية, وعملوا

وهكذا املشاهد التي عىل القبور, التي تتخذ أوثاًنا تعبد من دون اهللا «: كتاب التوحيد
تعاىل, واألحجار واألشجار التي تقصد للتعظيم والتربك, والنذور والتقبيل, فال جيوز 

ثًريا منها بمنزلة الالت والعزى إبقاء يشء منها عىل وجه األرض بعد القدرة, فإن ك
اجلهل وظهوره, وخفاء العلم ودروسه, حتى صار املنكر ومناة الثالثة األخرى, لغلبة 

منكًرا, والبدعة سنة, والسنة بدعة, ونشأ عىل ذلك الصغري, وهرم عليه معروًفا, واملعروف 
سفهاء, وتفاقم الكبري, وطمست األعالم, واشتدت غربة اإلسالم, وقّل العلامء, وغلب ال

 ﴾�  �               �  �  �    �  �ي  ي        ﴿األمر, واشتد البأس, و

 ـــــــــــــــــ

 ., بترصف يسري)٨٥ص(م املجددين من أعال)   ١(
 ).١٦٦ص (حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم )   ٢(
 ).١/٣٠٩(تاريخ البالد العربية السعودية للعجالين : ينظر)   ٣(
 ).٢٢٤٣(رواه, مسلم, كتاب اجلنائز, باب األمر بتسوية القرب برقم )   ٤(



 
 

 
٢٣٧ אאא

ولكن ال تزال طائفة من العصابة املحمدية باحلق قائمة ظاهرة, وألهل الرشك  ]٤١:الروم[
 .)١(»والبدع جماهدة, حتى يرث اهللا األرض ومن عليها, وهو خري الوارثني

ر والذهب, فإهنم ينقمون عىل الدعوة أهنا تنهى عن لبس ومما يثار كذلك لبس احلري
احلرير والذهب للرجال, واحلقيقة أن هذا النهي ثابت يف الرشيعة اإلسالمية, ومل يكن وليد 

أمرنا رسول «: قيام دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فعن الرباء بن عازب ريض اهللا عنه قال
.. تم الذهب ولبس احلرير والديباج واالستربقبسبع وهنانا عن سبع هنانا عن خا^ اهللا 

 .)٢(»احلديث
ال تلبسوا احلرير وال الديباج, وال ترشبوا يف آنية الذهب والفضة, وال تأكلوا «: ^وقال 

 .)٣(»يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة
ي من ومما يعاب عىل الدعوة أهنا تتشدد يف محل املسابح ويف هذه املسألة نص رشع

أن يعقدن «النساء ^ السنة النبوية حيث عىل عقد األصابع عند التسبيح حيث أمر النبي 
 .)٤(»مستنطقات مسئوالتباألنامل, فإهنن 

وأما التسبيح مما جيعل يف نظام من «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن املسابح
ت فيه النية فهو اخلرز, ونحوه, فمن الناس من كرهه, ومنهم من مل يكرهه, وإذا أحسن

حسن غري مكروه, وأما اختاذه من غري حاجة, أو إظهاره للناس مثل تعليقه يف العنق, أو 
عله كالسوار يف اليد, أو نحو ذلك, فهذا إما رياء للناس أو مظنة املراءاة ومشاهبة ج

 ـــــــــــــــــ

سـعود . ن بـن عبـد العزيـز التميمـي, حتقيـق دفتح احلميد يف رشح كتاب التوحيد, تأليف الشيخ عـثام)   ١(
 ).٢/٨٩١(حسني السعيدي . العريفي ود

 ).٥٦٥٠(رواه البخاري, كتاب املرىض, باب وجوب عيادة املريض, برقم )   ٢(
 ).٥٤٢٦(رواه البخاري, كتاب األطعمة, باب األكل يف إناء مفضض, برقم )   ٣(
صـحيح : ينظـر. , وحسـنه األلبـاين)١٥٠١(ح باحلىصـ, بـرقم رواه أبو داود, كتاب الوتر بعد التسـبي)   ٤(

 .وضعيف سنن أيب داود



  
 
 

٢٣٨ אאא 

 .)١(»...املرائني من غري حاجة, األول حمرم, والثاين أقل أحواله الكراهة
ڦ  ڦ   ڄ  ﴿: ويف هذا يقول تعاىللك تشددهم يف حتريم الغناء واملعازف ومما يثار كذ

مسعود ريض , وقد أقسم ابن ]٦:لقامن[ ﴾ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ
ليكونن من أمتي أقوام «: حمذًرا أمته^ أن املراد بلهو احلديث هو الغناء وقال  اهللا عنه

 .)٢(»فيستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعاز
ة يف رشيعة اإلسالم وهي منبت النفاق وبريد الزنا والعياذ مفاألغاين واملعازف حمر

 .باهللا
ومن احلديث السابق يتبني لنا حتريم اخلمر وجاء كـذلك الـنص القـرآين بتحريمهـا حيـث 

 ].٩٠: املائدة[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿قال سبحانه 
ذلك قضية صالة اجلامعة وحث الناس عليها وهلم يف ذلك أسوة يف رسول اهللا ومما يثار ك

والذي نفيس بيده, لقد مهمت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصالة فيؤذن «: حيث قال^ 
ق عليهم بيوهتم, والذي نفيس بيده,  هلا, ثم آمر رجًال فيؤم الناس, ثم أخالف إىل رجال فأحرِّ

^ , بل إن النبي )٣(»هد العشاءماتني حسنتني لشِمرْ ْرقا سمينًا, أو لو يعلم أحدهم أنه جيد عَ 
مل يرخص لألعمى أن يصيل يف بيته مع وجود عذر العمى وليس له قائد يقوده إىل 

 .)٤(املسجد
أما أكل الثوم والبصل فقد ورد الدليل بالنهي عن دخول املسجد ملن أكل ثوًما أو 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢/٥٠٦(جمموع التفاوى )   ١(
 .)٥٥٩٠(رواه البخاري, كتاب األرشبة, باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر, برقم )   ٢(
 ).٦٤٤(رواه البخاري, كتاب األذان, باب وجوب صالة اجلامعة, برقم )   ٣(
سلم, كتاب املساجد ومواضع الصالة, باب جيـب إتيـان املسـجد عـىل مـن سـمع النـداء, بـرقم رواه م)   ٤(

)١٤٨٦.( 



 
 

 
٢٣٩ אאא

 .)١(بصالً 
لويس  كانوا يعتربون النقاش جريمة كام يدعي وليس صحيًحا أن الوهابيني

وبرهاًنا عىل عدم صحة ذلك, ما رواه ابن غنام وغريه من أن غالب بن  دوكرانيس
مساعد رشيف مكة أرسل إىل عبد العزيز يطلب علامء يناظرون علامء مكة يف أصل 

ء كان الدين والتوحيد, وقد أجابه عبد العزيز إىل طلبه فأرسل إليه مجاعة من العلام
 .)٢(هـ١٢١١بن معمر وجرت املناظرة يف شهر رجب من عام  محد بن نارصكبريهم 

وعموًما فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه كانوا من أبعد الناس عن الغلو 
إن النجديني أحرص الناس عىل حمبة «: والتشدد والتطرف ويف ذلك يقول حافظ وهبة

قاومون البدع مهام كان نوعها, ومهام كان , ولكنهم يكرهون الغلو وي^الرسول 
ه أما االبتداع باعُ اتِّ إن املحبة للرسول هي االهتداء هبدي الرسول و: نوالدافع هلا, ويقول

ڦ  ڦ  ڦ             ﴿ويف القرآن . وتعطيل الرشيعة وتقديم األهواء فهو كراهة ال حمبة

 .)٣(»]٣١: آل عمران[ ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ
الدعوة املباركة حلول األمن يف املجتمع وال شك أن السبب يف حلول ومن آثار هذه 

هذا األمن هو تطبيق الرشيعة اإلسالمية مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال سيام 
, )٤(أن التشدد قد خفت حدته» ليتشامن«يف بداية الدعوة وقد مر معنا قول املسترشق 

ىل كثرة تطبيق احلدود والعقوبات ومع مرور أن كثرة الفوىض يف البداية دعت إوأظن 
  .العقوبة تالناس فقلت جرائمهم وبالتايل قلَّ حال األيام صلح 

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٥٥(رواه البخاري, كتاب األذان, باب ما جاء يف الثوم النيء والبصل والكراث, برقم )   ١(
 ).٣(هامش , )٨٩ص( الوهابيون)   ٢(
 ).٣١٤ص(جزيرة العرب )   ٣(
 ).٢٢٨ص(لقاصية بالد العرب ا: ينظر)   ٤(



  
 
 

٢٤٠ אאא 

فرتض أن احلركة الوهابية كانت ًرشا حمًضا ـ فقد نأنه ال جيوز أن «: يقول بلجريف
 .)١(»أتاحت لنجد من األمان ما مل يتح هلا من قبل

ولقد رسَّ األمُن الذي نتج عن اإلدارة « :ويقول بوركهاردت واصًفا كذلك األمن
وهلذا . الصارمة للعدل كل أولئك الذين كانوا معّرضني للنهب والفوىض من أي نوع

فإن حارضة نجد واحلجاز واليمن أصبحوا خملصني جًدا للنظام اجلديد ألهنم عانوا 
تلك املناطق  كثًريا من مساوئ املايض وأصبحت القوافل املحملة بإنتاج البالد مترُّ عرب

ومل يعد الناس أبًدا خائفني من تقطيع حمصوالهتم أو ختريبها بأيدي . دون التعرض ألذى
 .)٢(»ائل الرحلبالق

فمن تلقى منه كلمة األمان فهو حممي متاًما من «: ويقول أيًضا عن سعود رمحه اهللا
بعًضا  عىل حسن عقيدة الوهابيني أن ةالمعويذكر . أي سوء وتّرصف يقوم به اجلنود

ها, ومنهم كانوا, أحياًنا, ُيرون يف احلرم يبحثون عن أصحاب األشياء املفقودة وجد
 .)٣(»ويرغبون يف إيصاهلا إليهم

رشط أال تكون قد بولقد ضمن سعود دائًام التجارة يف مناطق حكمه «: ويقول أيًضا
 .)٤(»متت مع أولئك الذين يسّميهم مسلمني مبتدعة

ما زال أهل مكة «: ر األمر باملعروف والنهي عن املنكرويقول أيًضا ذاكًرا آثا
يذكرون اسم سعود بالشكر والرىض حتى اآلن وما زالت معاملة اجلنود الطيبة تذكر 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٢(احلركة الوهابية )   ١(
 ).٥٠ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ٢(
 ).٥٣ص(املرجع السابق )   ٣(
 ).٥٤ص (املرجع نفسه )   ٤(



 
 

 
٢٤١ אאא

ومل يستطيعوا أن ينسوا تلك . بثناء ومدح باخلصوص ومعاملتهم يف أيام احلج والزيارات
 .املعاملة العادلة التي شاهدوها من جيوشه

 التمباكذا أجرب الناس كلهم عىل الصالة مع اجلامعة ودمرت آالت وزيادة عىل ه
 .واملالبس احلريرية وألغيت املكوس والرسوم التي ال يقرها الرشع اإلسالمي

وقىض عىل تعدد اجلامعات يف الصلوات وبدأ الناس يصلون وراء إمام واحد وبدأ 
 .)١(»علامء املذاهب املختلفة يصلون بالناس يف أوقات خمتلفة

تقدم الوهابية للبدو مفاهيم أكثر صحة «: وقال املسترشق شارل ديدييه عن الدعوة
واجبات اإلنسان جتاه  نعن األلوهية, وعن مصري اإلنسان عىل هذه األرض, وع

لقد فتحت أذهاهنم عىل أفكار أكثر نبًال, وقلوهبم عىل خلق أكثر سمًوا, . اإلنسان
ت عادة الرسقة, فأصبحت الصحراء أكثر أماًنا وعلمتهم احرتام ملكية اآلخر, واستأصل

ت من عادة الثأر, إن مل  من أكثر املدن حراسة لقد حاربت التعسف يف الطالق, وحدَّ
تستطع القضاء عليها متاًما, وقد كان الثأر هو القانون العام لدى البدو, يتوارثون 

ي تشيع بني بعض وأبطلت بعض العادات الغريبة الت. العداوة بسببه كابًرا عن كابر
ولكن كل .. القبائل, والتي ختالف الرشيعة الساموية بقدر ما ختالف القوانني اإلنسانية

 .)٢(»ذلك توارى متاًما بفضل الدعوة الوهابية
وملا دخل الوهابيون مكة «: »جان«أما يف التعامل والتسامح وعدم العنف فيقول 

إن هذه الطبائع البسيطة تتفق «: أيًضا , ويقول)٣(»واملدينة عاملوا السكان معاملة حسنة
ل االتفاق مع الطبع العريب الذي ال يميل إىل املتعة, وملا كانت متفقة مع القرآن فإهنا ك

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٦ص( إسالمية ال وهابية)   ١(
 ).٢٣٩ص(از جرحلة إىل احل)   ٢(
 ).٣٦ص(التذكرة يف أصل الوهابيني : ينظر)   ٣(



  
 
 

٢٤٢ אאא 

أعادت للجزيرة العربية رضًبا من الوحدة األخالقية, وساعدت يف حتقيق االنتصارات 
 .)١(»التي حققها الوهابيون

شـف سـعود تتساحمًا مع املسيحيني, بعد أن اكوأصبح الوهابيون أكثر «: روسووقال 
 .)٢(»غري ملزمني بتغيري دينهم, وإنام جيب عليهم دفع اجلزيةالكبري أن أهل الكتاب 

كان الشيخ حيسن فن اإلقناع, وكان يأرس «: »مانجان«ويقول املؤرخ الفرنيس 
فال هين وال جيزع  القلوب بخالبة بيانه وحالوة لسانه وكان صابًرا حمتسًبا, يثق باهللا تعاىل

 .)٣(»قط
مل «: بعد أن قرأت كتاب التوحيد وغريه من الرسائل) نت(وتقول الباحثة األمريكية 

أي يشء ينم عن العنف يف هذه الرسالة عىل اإلطالق, بل كالم علمي معتدل عقالين  أر
 .)٤(»ال لبس فيه وال غموض

ومع ذلك فقد وجد فيهم بعض « :وقال بيرت برينت واصًفا أتباع الدعوة نقالً عن عيل بك
صفات الفضيلة, فهم ال يرسقون وال ينهبون بالقوة أو احليلة إال إذا كانوا عىل يقني من أن ما 
يستولون عليه خيص األعداء أو الكفار, وكانوا يدفعون ثمن كل ما يشرتونه أو أجرة أي 

, )٥(اعة عمياءخدمة تقدم هلم من أمواهلم اخلاصة, وهم يتبعون قوادهم ويطيعوهنم ط
 .ويتحملون مجيع صنوف الشقاء واملشقة ويتبعون شيوخهم إىل أقىص املعمورة

إنه اكتشف كثًريا من العقل واالعتدال يف أولئك الوهابيني الذين حتدث : وقال

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥ص(ق املرجع الساب)   ١(
 ).٣٠٩ص(تاريخ البالد العربية السعودية للعجالين )   ٢(
 ).٣٢٤ص(املرجع نفسه )   ٣(
 ).٣١ص( ١٨٩٩جملة الدعوة العدد )   ٤(
 .هذا يف غري معصية اهللا)   ٥(



 
 

 
٢٤٣ אאא

 .)١(»معهم
وقد انترش عىل نطاق واسع يف املطبوعات األوروبية والعربية نعت «: وقال إليكيس

ومل يكن عيل بك يف «: ويقول يل ديفيد كوبر عن عيل بك )٢(»والنقاوةالوهابيني بالصفاء 
بداية األمر حيب الوهابيني مثله يف ذلك مثل عدد من معارصيه, ولكنه ما لبث أن وجد 
. فيهم خالالً طيبة واعتداالً عندما تعرف هبم وناقشهم يف دينهم عند جبل عرفات

كمتحرضين إذا توفرت هلم القيادة  وأشار يف عرقية ظاهرة إىل أهنم يمكن قبوهلم
بأن أغلب األفكار والتصورات اخلاطئة عن الوهابيني وسلوكهم  راملناسبة, وكان يشع

مرده أن أغلبية احلجاج كانوا خيشوهنم ويتحاشوهنم, بل إننا لنجد عيل بك ال يتوقف 
 عن اإلعجاب بنقاء الصحوة الوهابية حتى عندما رسقه بعض من أطلق عليهم حديثي

إن هؤالء الشباب الوهايب مل يبلغوا بعد درجة النقاء «: وقال. العهد بالدعوة الوهابية
 .)٣(»التي بلغها إخوان هلم باملرشق

ملا كانت تعاليم عبد الوهاب «:وقال لويس دوكورانيس واصًفا حسن اخللق والزهد يف الدنيا
الوهاب يتمثل به,  لذي كان عبدتستند إىل حسن اخللق, فقد أعادت إىل عامل الوهابيني التقشف ا

وكان أتباعه جيدون فيه مثاالً لبساطتهم إذ كان يشاركهم احلرمان العام, وكان البذخ منفيًا 
عنهم, والفاقة غريبة, ألهنم ما كانوا يطلبون من حاجة سوى احلاجات الرضورية, وقد 

 .)٤(»متكنوا بتقشفهم من االستغناء حتى عن هذه األخرية
ومل تكن الرضائب التعسفية معروفة عىل «: ذ الزكاة يقول بوركهاردتويف كيفية أخ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٩ص(, وينظر كذلك إسالمية ال وهابية )١٠٣ص(بالد العرب القاصية )   ١(
 ).١٠٤ص(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).١٠٠ص(احلركة الوهابية )   ٣(
 ).١١٩ص(الوهابيون )   ٤(



  
 
 

٢٤٤ אאא 

اإلطالق يف املناطق الوهابية, إذ مل يطلب من أحد أن يدفع أكثر مما كان عليه أن يدفعه إىل 
وكان األغنياء حمميني متاًما من جشع  )١(جباة الزكاة أو رضيبة جزاء عن جرم ارتكبه

. هي الوحيدة يف الرشق التي حيدث فيها ذلك األمر وربام كانت تلك البالد. احلكومة
فتجار مكة األغنياء الذين حتوي مستودعاهتم أحسن املالبس البدوية مل جيربوا أبًدا عىل 

 .)٢(»دفع أي مبلغ من املال, بل مل جيربوا عىل إهداء أية هدايا ثمينة إىل سعود
وهايب ينطوي عـىل طائفـة بدهيي أن املذهب ال«: إليكيس يف اجلانب األخالقي ويقول

فقـد أوصـت الوهابيـة النـاس . من األصول األخالقية الصاحلة ملختلـف فئـات السـكان
ــا عــىل أنفســهم وبالصــرب والصــدق  ــي يقطعوهن ــود الت ــذ الوع ــة واحلــرص وتنفي بالطيب

وأدانـت الوهابيـة البخـل . ومساعدة الرضير وعـدم ممارسـة االفـرتاء والنميمـة والثرثـرة
. وحــددت الوهابيــة أدق تفاصــيل الســلوك البرشــي. زور واجلــبنواحلســد وشــهادة الــ

وقدمت النصائح فيام خيص كيفيـة الضـحك والعطـاس والتثـاؤب واملعانقـة واملصـافحة 
 .)٣(»وهلم جراوالتنكيت 

واتبعه فيها كثري من املسلمني ^ ويف احلقيقة أن هذه آداب رشعية سنها الرسول 
 .وليست خاصة بالوهابيني كام يزعم

 د هذا البيان يتضح لكل منصف حقيقة ما عليه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهابوبع
وما تتميز به كذلك من . وموقفها من استحالل الدماء والقتل والعنف والغلو والتطرف

 .حسن األخالق واملعاملة مع املسلمني وغري املسلمني
 

 ـــــــــــــــــ

 .الديات والعقوبات التعزيرية املالية)   ١(
 ).٤٩ص(مواد لتاريخ الوهابيني )   ٢(
 ).١٠٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٣(



 
 

 
٢٤٥ אאא

@Þ—ÑÜaàb©a 
@رفض الحضارة الغربيةدعوى 



  
 
 

٢٤٦ אאא 

@لحضارة الغربيةادعوى رفض 
@@

خيلـف بعضـها بعًضـا,  ماألمم والشعوب, وجعل هذه األمـاهللا سبحانه وتعاىل خلق 
وجعل لكل أمة نمًطا ومنهًجا للحياة يالئم بيئتهـا ويصـلح شـأهنا ويتناسـب مـع فطرهتـا 

 .وقدرهتا
م هلا حضارهتا وثقافتها اخلاصـة هبـا, ثـم جـاء اإلسـالم يف أمـة مألوكل أمة من هذه ا

األمة املحمدية وألغى مـا سـوى الذي أقر بعض ما يتناسب من تلك األمم مع ^ حممد 
 .ذلك وأتى برشيعة ناسخة ملا قبلها صاحلة لكل زمان ومكان

, ^وكل رشيعة كان هلا أعداؤها املناوؤن هلا, وكذلك الرشيعة التـي أتـى هبـا حممـد 
ـــــــة  ـــــــدافع الكوني ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ﴿وهـــــــذه ســـــــنة الت

 ].٢٥١:البقرة[﴾ۋ
ع املرشكني واملنافقني وأهل الكتاب يف عرصه, وكـذلك اخللفـاء قد داف^ فالرسول 

من بعـده واسـتمر هـذا التـدافع إىل يومنـا هـذا حتـى انقسـم العـامل إىل الرشـق والغـرب, 
والرشق يف عمومه إذا أطلق فإنه يراد به العامل اإلسالمي عـىل وجـه اخلصـوص باسـتثناء 

يف الرشـق, واحلـديث عـن العالقـة  روسيا والصني وأفريقيا وما جاورها وإن كانت تقـع
بني العامل اإلسالمي والغرب, يعترب من أكثر املوضـوعات التـي احتلـت حيـًزا واسـًعا يف 
أدبيــات الفكــر اإلســالمي احلــديث, ونشــأ مــا يســمى بصــدام احلضــارات ومــن أبرزهــا 

 .»اإلسالم والغرب«
قـــايف وأخـــذ هـــذا العـــامل صـــوًرا متقلبـــة بـــني الرصـــاع العســـكري والفكـــري والث

 .واالقتصادي
وحرص الغـرب عـىل السـيطرة عـىل مقـدرات الشـعوب اإلسـالمية, واهـتم كـذلك 
بزعزعة عقائد املسلمني, وتبـديل أخالقهـم وربـط مصـريهم بـالفكر الغـريب وذلـك مـن 



 
 

 
٢٤٧ אאא

خالل أبواق هلم من بني جلدتنا فبدءوا ينـادون بمسـايرة احلضـارة الغربيـة, فيـا تـرى مـا 
اإلسـالم منهـا ومـا موقـف الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب احلضارة الغربية وما موقـف 

 :وأتباعه منها عىل وجه اخلصوص?, هذا ما سنتناوله يف هذا الفصل إن شاء اهللا
 WאאW

هذه العبارة حتمل كلمتني مها احلضارة والغرب وسنعرف كًال عـىل حـده ثـم نجمـل 
 .التعريف

Ic@Hñ‰bš§a@ÑíŠÈmZ@

 :جاء يف لسان العرب جمموعة املعاين التالية :يف اللغةاحلضارة 
كنـا بحرضـة مـاء, ورجـل : , نقـول»عنـده«وبمعنـى . احلضور نقيض املغيب والغيبة

احلرضــ خــالف البــدو, . كنــت بحرضــة الــدار: احلرضــة, وتقــول: قــرب اليشــء. حــارض
 .)١(احلي العظيم: احلارضة. واحلضارة اإلقامة يف احلرض

 :الحاحلضارة يف االصط
عريفات كثرية ومتنوعـة للحضـارة, واختلـف مفكـرو الغـرب يف التعريـف ظهرت ت

 .واختلف العلامء املسلمون كذلك
نظـام اجتامعـي يعـني «: بأهنـا) ول ديورانـت(مـا قالـه  )٢(ومن أبرز تعريفات الغـرب

املـوارد : اإلنسان عـىل الزيـادة مـن إنتاجـه الثقـايف, واحلضـارة تتـألف مـن عنـارص أربعـة
بدأ من تصادية, والنظم السياسية, والتقاليد اخللقية, ومتابعة العلوم والفنون, وهي تاالق

 .»حيث ينتهي االضطراب والقلق
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٨(, )حرض(لسان العرب, ابن منظور, مادة : ينظر   )١(
ــة يف الفكــر اإلســالمي املعــاخلصوصــية والعامل: ينظــر   )٢( ــواين . ارص, دي , دار )١١٤ص(طــه جــابر العل

 .هـ١٤٢٤, ١اهلادي, بريوت, ط



  
 
 

٢٤٨ אאא 

فهــا ألــربت شــفيتزر بأهنــا  ــراد واجلامهــري عــىل «ويعرِّ التقــدم الروحــي واملــادي لألف
 .»السواء

مـوع الرشـوط جم«: فهـذا مالـك بـن نبـي يعرفهـا بأهنـا )١(أما بالنسبة لعلـامء املسـلمني
األخالقية التي تتيح ملجتمع معني أن يقدم لكل فرد مـن أفـراده يف كـل طـور مـن أطـوار 

 .»وجوده, منذ الطفولة إىل الشيخوخة, املساعدة الرضورية له
ــىل  ــو األع ــك أب ــه يف ذل ــالم, ويوافق ــرف احلضــارة باإلس ــه يع ــيد قطــب فإن ــا س أم

 .)٢(املودودي
ثالية والتكاملية ملعنى احلضارة, وهذه بال شك ال ولعلهام ذهبا يف ذلك إىل الصورة امل

تكون إال باإلسالم عقيدة ورشيعة وأخالًقا ومنهاج حياة, لكن ليس معنى هذا أن نلغـي 
وإن كانـت متفاوتـة .. ما عند الشعوب األخرى من عمران تدخل حتت مسمى احلضـارة

 .بني أمة وأخرى
Il@HlŠÌÛa@ÑíŠÈmZ@

] ١٧:الـرمحن[﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: ب, وقولـه تعـاىلالغرب خالف الرشق, وهوا ملغـر
أحد املغربني أقىص ما تنتهي إليـه الشـمس يف الصـيف, واآلخـر أقىصـ مـا تنتهـي إليـه يف 

 .)٣(الشتاء, والغرب حد كل يشء
 :الغرب يف االصطالح

يطلق الغرب عىل البالد الواقعة جتاه الغـرب, وهـي مـا تقابـل بـالد الرشـق أي بـالد 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٦ص(املرجع السابق : ينظر   )١(
 ).١١٦ص(املرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١١/٢٣(, )غرب(لسان العرب مادة : ينظر   )٣(



 
 

 
٢٤٩ אאא

 .)١(الرتك والعرب
والغرب اصـطالح حـديث, اصـطلح عليـه األوروبيـون يف عصـور االسـتعامر, مـن 

 .تقسيم العامل إىل رشق وغرب, كام مر معنا يف تعريف االسترشاق
 WאאאאW

ک        ک  ک  ﴿: قال تعاىل مبينًا حال اليهـود والنصـارى وسـائر الكفـار مـع املسـلمني

: , يقول الشيخ عبد الـرمحن السـعدي ـ رمحـه اهللا ـ]٢١٧:البقرة[ ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
حتى يـردوهم عـن ديـنهم,  ,وهذا الوصف عام لكل الكفار, ال يزالون يقاتلون غريهم«

وخصوًصا, أهل الكتاب, مـن اليهـود والنصـارى, جلـذب األمـم إىل ديـنهم, وإدخـاهلم 
 .)٢(»شبه, التي تشككهم يف دينهمعليهم, كل ما يمكنهم من ال

وهذه اآلية تنطبق يف عرصنا فهؤالء الغرب يوجهون سهامهم ضدنا لتحقيق مآرهبم 
 :)٣(وخمططاهتم, وبناء عىل ذلك جعلوا جمموعة من األهداف نوجزها فيام ييل

üëc@Zòîäí†Ûa@Òa†çþaZ@

ربـه ال صـلة لـه ـ حماولة فصل الدين عـن احليـاة, ليكـون الـدين عالقـة بـني العبـد و١
 . باحلياة

يقول الدكتور سفر احلـوايل عنـدما حتـدث عـن اجلهـود العمليـة للمسترشـقني بـأهنم 
ن اإلسالم طقوس وشعائر روحية أو عىل أحسن األحوال دين بـاملفهوم الغـريب إ«: قالوا

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٤٧) (غرب(املعجم الوسيط مادة : ينظر   )١(
 ).١/١٧٣(الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان, للسعدي  تيسري   )٢(
, دار ابـن )١٤٥ص(عبـد اللطيـف احلسـني, : تسامح الغرب مـع املسـلمني يف العرصـ احلـارض :ينظر   )٣(

 .هـ١٤١٩, ١اجلوزي, ط



  
 
 

٢٥٠ אאא 

 .)١(»الضيق, فال دخل له بأمور احلكم واحلياة االجتامعية والنشاط االقتصادي
ولكنه فاشل كنظام اجتامعي, فقد : إن اإلسالم ناجح كعقيدة ودين« :ويقول كرومر

وضعت قوانينه لتناسب اجلزيرة العربية يف القرن السابع امليالدي, ولكنه مع ذلك أبـدي 
 .)٢(»ال يسمح باملرونة الكافية ملواجهة تطور املجتمع اإلنساين

 . النفوس ـ إضعاف عقيدة الوالء والرباء عند املسلمني, وزعزعتها يف٢
وحيـنام «: ويتضح ذلك جلًيا من خالل الدعوة إىل الدين العاملي فهذا كـالفريل يقـول

يصبح يف مقدور اجلميع الوقوف عىل كل املعلومات املجردة عـن اهلـوى, وحيـنام يصـبح 
اجلميع أحراًرا يف تفكريهم, هلـم مـن الشـجاعة مـا جيعلهـم يتقبلـون مـا هـو خـري وعـدل 

وإين سـأكون سـعيًدا باتبـاع  .املحتمل أن يسود العامل دين واحد ومجيل, عندئذ يكون من
دين عاملي موحد, تنبع مصادره من حقائق التاريخ, وتشمل مبادئـه العدالـة االجتامعيـة, 

 .)٣(»وتقوم بفضله مظاهر احلب واإلخاء عىل أنقاض الكراهية واخلصومة
 . »رق تسدف«ـ إشاعة الفرقة والعداء بني املسلمني بناء عىل قاعدة ٣

حرص الغرب عىل هذا اهلدف أيـام حـرص والسـبب يف ذلـك أن إشـاعة الفرقـة بـني 
لـورانس «: املسلمني تساعد الغربيني وتسهل هلم الطريـق إىل االسـتعامر ومـن هنـا يقـول

إذا احتــد املســلمون يف إمرباطوريــة عربيــة أمكــن أن يصــبحوا لعنــة عــىل العــامل «: »بــراون

 ـــــــــــــــــ

ــة   )١( ــوايل : العلامني ــفر احل ــا, لس ــا وآثاره ــأهتا وتطوره ــاهرة, ط)٥٤٦ص(نش ــب, الق ــب الطي , ٢, مكت
 .هـ١٤٢٠

, مكتبـة اآلداب, القـاهرة, )١/٢٤٠(حممـد حممـد حسـني . د. عـارصاالجتاهات الوطنيـة يف األدب امل   )٢(
 .٢ط

ــة, د   )٣( ــارة الغربي ــالم واحلض ــد حســني / اإلس ــد حمم ــعودية, ط)١٣٨ص(حمم ــالة, الس , ٩, دار الرس
 .هـ١٤١٣



 
 

 
٢٥١ אאא

نعمة له أيًضا, أما إذا بقوا متفرقني فإهنم يظلـون حينئـٍذ بـال وخطًرا, وأمكن أن يصبحوا 
 .)١(»قوة وال تأثري

 . ـ دعوة الناس إىل النرصانية٤
وهلم يف حتقيق هذا اهلدف جهود حثيثـة, بـل ودعـا أفـرادهم إىل تبنـي هـذا املرشـوع ـ 

 إن الرشـق يـدعو الغـرب«: يقول يف منشور لـه بسيوسمرشوع التنصري ـ فهذا القسيس ل
لشد أزره فجعل ما نتوخاه أن نحرر الرشـق بواسـطة السـيد املسـيح ونخلـص الكنـائس 
املسيحية من ظلم اإلسالم, ونفتح طريًقـا للسـيد املسـيح بإرجـاع هـذه الكنـائس سـريهتا 

 .)٢(»هلموا إىل قلب العامل اإلسالمي, لنحرز فوز الصليب عىل اهلالل .األوىل
 . ـ قيام دولة اليهود يف فلسطني٥
ى اليهـود حتـت ظـل احلاميـة الغربيـة إىل قيـام دولـتهم بـأرض فلسـطني ففـي عـام سع
م, عقد اليهود مؤمتًرا يف بال بسويرسا برئاسة زعـيمهم هرتسـل نـص ١٨٩٧/ هـ ١٣١٤

إقامـة وطـن للشـعب اليهـودي يف فلسـطني حتـت محايـة «: فيه عىل أهـم هـدف هلـم وهـو
توضـع «: م١٩١٦/ هــ ١٣٣٤يف  , وجاء ضـمن اتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو»القانون العام

ــا ) م١٩٤٩ـ  ١٩٤٨/ هـــ ١٣٦٨ـ  ١٣٦٧(, ويف عــام »فلســطني حتــت إرشاف بريطاني
بمؤازرة الغرب عموًما, أعلـن اليهـود عـن إقامـة الكيـان اإلرسائـييل يف فلسـطني, ثـم يف 
منتصف القرن العرشين, يف اخلمسـينات عـىل وجـه التحديـد قـررت الواليـات املتحـدة 

ترث النفوذين الربيطاين والفرنيس يف املنطقة لتحقق األهداف نفسـها التـي األمريكية أن 
) م١٩٦٧/ هــ ١٣٨٧(كان حيققها هذان النفوذان, وهبذا فقد اسـتوىل اليهـود يف حـرب 

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٠٩ص(أجنحة املكر الثالثة وخوافيها, لعبد الرمحن حسن حبنكة    )١(
 ., بريوت)٨٨ص(ل شاتليه, ترمجة حمب الدين اخلطيب . الغارة عىل العامل اإلسالمي, أ   )٢(



  
 
 

٢٥٢ אאא 

 .)١(عىل القدس اإلسالمية
 . ـ إسقاط مفهوم اجلهاد٦

هات إطـالق الشـب: اختذ الغرب أساليب متنوعة يف إسقاط مفهوم اجلهاد فمـن ذلـك
بأن اإلسالم انترش بالسيف, وأن الناس أكرهـوا عـىل الـدخول فيـه, وتفريـغ اجلهـاد مـن 
مضــامينه, باصــطناع البــدائل كالقتــال يف ســبيل الوطنيــة واحلريــة واألرض, واصــطناع 
الفرق العميلة واستغالل املـنظامت الدوليـة املندسـة يف شـعوب العـامل اإلسـالمي إللغـاء 

 .)٢(اجلهاد وغري ذلك
أن اجلهـاد ال «: حيـث إنـه يـرى» أندرسـون«دعى إىل إسقاط اجلهاد املسترشـق  وممن

بــاملنظامت العامليــة واملعاهــدات املســلمني  طابــيتفــق مــع األوضــاع الدوليــة احلديثــة الرت
وألن اجلهاد هو الوسـيلة حلمـل النـاس عـىل اإلسـالم, وأوضـاع احلريـة ورقـي . الدولية

 .)٣(»العقول ال يقبل فكرة تفرض بالقوة
bĆîãbq@ZòîÏbÔrÛa@Òa†çþaZ@

ـ نقـل الفكـر الغـريب ومذاهبـه إىل املسـلمني, ومـن ذلـك احلريـة والقوميـة, ووحـدة ١
 .األديان

يسعى الغرب لتفوقه العسكري واملادي أن هييمن عىل املجاالت الفكريـة والثقافيـة, 
ريـة يف نرشـ وأن ينرش أفكاره ومبادئه, ويف هذا يقول نيكسـون مؤكـًدا أمهيـة الريـادة الفك

هـا رإن عىل أمريكا أن تقوم بدور الريـادة يف العـامل لتنرشـ أفكا«: الثقافة واملبادئ يف العامل
ها وتكون مثًال حيتذى بني دول العامل, وتثبـت أهنـا ال متلـك تطلعـات إمربياليـة أو ئادمبو

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٧ص(تسامح الغرب مع املسملني : ينظر   )١(
 .بترصف) ٢٦٧ص(أجنحة املكر الثالثة    )٢(
 ).١٦٠ص(تسامح الغرب مع املسلمني    )٣(



 
 

 
٢٥٣ אאא

 .)١(»استعامرية جتاه الدول األخرى
 :ـ توجيه الرتبية والتعليم٢

وسائل التوجيه, ويزداد تأثريه إذا كان يوجه مجيع رشائـح املجتمـع  التعليم من أقوى
من مهندسني وأطبـاء ومعلمـني ومهنيـني وغـريهم, ومـن هنـا فقـد حـرص الغـرب عـىل 
توجيه التعليم ليحقق هلم جزًءا من أهدافهم وآمـاهلم وذلـك مـن خـالل التغيـري دون أن 

ام بدأ حكمه يف مرص, شـكاه املبرشـون يتيقظ الناس هلذا التغيري فهذا ـ اللورد كرومرـ حين
ــه يضــيق علــيهم, فلــام أرســلت احلكومــة الربيطانيــة  إىل احلكومــة الربيطانيــة بــدعوى أن

هـل تتصـورون أننـي يمكـن أن أضـيق : الشكوى إليه لريد عليها, مجع املبرشين وقال هلم
ــيكم? ولكــنكم ختطفــون األطفــال مــن الشــوارع, وختطفــون الرجــال لتنصــريهم, ! عل

فزون املسلمني فيزدادون متسًكا بدينهم, ولكني اتفقت مع شاب خترج قريًبا يف كلية فتست
فهـذا االعـرتاف مـن . )٢(»الالهوت بلندن, ليضع سياسة تعليمية ستحقق مجيع أهدافكم

 . كرومر يؤكد مدى حساسية التعليم ودوره يف توجيه األفراد واملجتمعات
هم لتوجيـه الرتبيـة والتعلـيم يف بــالد وقـد فطـن الغـرب هلـذه احلقيقـة فبــذلوا جهـود

 .املسلمني
 . ـ حتويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية٣

سعى الغربيون إىل حتويل سلوكيات املسلمني عن طريق التبعية والتقليد, وقد رصح 
ن املسلم إإن اإلسالم بطبيعة تعاليمه, عدو للحضارة األوروبية, و«: بذلك كرومر بقوله

لذلك سيكون خالق األوروبيني, ال يقوى عىل حكم مرص يف هذه األيام, غري املتخلق بأ
 .)٣(»املستقبل الوزاري للمرصيني املرتبني تربية أوربية

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٧ص(املرجع السابق    )١(
 .هـ١٤١١, ٣, مؤسسة املدينة للصحافة, جدة, ط)٢١٦ص(مد قطب واقعنا املعارص, حم   )٢(
 .)١٨٢ص(تسامح الغرب مع املسلمني    )٣(



  
 
 

٢٥٤ אאא 

bĆrÛbq@ZòîÇbànuüa@Òa†çþaZ@

 . ـ صبغ املجتمع املسلم بالصبغة املادية١
أحس الغرب بتقدمه املادي واالجتامعي عـىل العـامل اإلسـالمي فبـدأ يـردد أن سـبب 
ختلف املسلمني هو اإلسالم وأنه ال يصلح لتنظيم املجتمع اجلديد املعارص ومن هنـا فقـد 
رشع يف صبغ املجتمعات اإلسالمية بالصبغة املادية وألجل ذلـك فقـد عقـد العديـد مـن 

ومـؤمتر ) م١٩٧٤هــ ـ ١٣٩٤(املؤمترات والندوات كمؤمتر السـكان العـاملي األول سـنة 
, ومـن أواخـر املـؤمترات املعقـودة حتـت )م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٣(السكان العاملي الثاين سنة 

هــ ـ ١٤١٥(إرشاف األمم املتحدة, املؤمتر الدويل الثالث للسكان والتنمية بالقـاهرة سـنة 
 .)١(, وكان ُجلُّ هذه املؤمترات يركز عىل اإلباحية وترك الفضيلة)م١٩٩٤

 عـن املبـادئ والقـيم ومن املعلوم أن املجتمع إذا أصبحت نظرته مادية فإنـه سـيتخىل
 .واألخالق اإلسالمية وهذا هو ما يسعى الغرب إىل حتقيقه

 . ـ إفساد املرأة املسلمة٢
أدرك الغرب دور املرأة يف احلياة االجتامعية ورأوا أن من الوسائل التـي تعيـنهم عـىل 
تغيــري املجتمعــات اإلســالمية االهــتامم بتحريــر املــراة ومــن ثــم إفســادها لتكــون كــاملرأة 
الغربية, فهـذا املسترشـق ـ جـالد سـتون ـ يبـني لنـا حقيقـة هـذا اهلـدف ومـدى أثـره عـىل 

ب عـن وجـه البد الختالل قـوى اإلسـالم مـن رفـع احلجـا«: املجتمع اإلسالمي فيقول
املرأة املسلمة, ونغطي به القـرآن, وال بـد مـن إتيـان املسـكرات واملخـدرات والفـواحش 

 .)٢(»واملنكرات
 ـــــــــــــــــ

 .)١٩٠ص(املرجع السابق : ينظر   )١(
, مكتبــة )٢٠٧ص(ســعد الــدين الســيد صــالح . د احــذروا األســاليب احلديثــة يف مواجهــة اإلســالم,   )٢(

 .هـ١٤١٩, ١الصحابة, الشارقة, ط



 
 

 
٢٥٥ אאא

إفســاد املجتمــع مــن خــالل إفســاد املــرأة ومــن خــالل املنــاداة  فــإذن هــم يســعون إىل
 .بحقوقها واملساواة مع الرجل

bĆÈia‰@ZòîbîÛa@Òa†çþaZ@
 .ـ تقلد غري املسلمني املناصب املهمة يف بالد املسلمني١

إن للمنصب دوًرا يف التأثري, ومن أجل ذلك حرص الغرب عىل نـبش العقائـد امليتـة 
اإلسـالمية وذلـك مـن أجـل التمهيـد لتـويل املناصـب مسـتثريين أو تنظيم الطوائف غـري 

حقــدهم عــىل املســلمني بــالزعم بــأن الفــتح اإلســالمي كــان اســتعامل هلــم وأن املســلمني 
 .)١(متعصبون ضدهم

 .ـ تشجيع األحزاب املناهضة للدين٢
استهدف الغرب حتويل اجلهاد اإلسالمي إىل حركات سياسية ووطنية كـام أرشنـا إىل 

بًقا ومن ذلك إثارة النعرات واألحـزاب وإثـارة مشـاعر االسـتقالل والتحـرر يف ذلك سا
الشعوب اإلسالمية, وهذه من العوامل التي تساعد عىل مد النفوذ الغريب وهلذا فقد قـال 

تبشري املسلمني جيب أن يكون بواسطة رسول من أنفسـهم ومـن بـني صـفوفهم «: زويمر
 .)٢(»هاألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد أعضائ

ل إخضاع سائر الدول املسـتعمرة لـه سياسـًيا حتـى بعـد ـ التبعية السياسية, من خال٣
 .منها رحيله

إن القيم القومية األمريكية تتطابق مع القيم الشاملة للتقدم «: ويف هذا يقول ولسون
 االسـتثنائية قيـادة اإلنسـانية نحـو نظـامالليربايل, وإنه ينبغي عىل أمريكا بحكـم رسـالتها 

 .)٣(»الغد العاملي
 ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٠ص(العلامنية  :ينظر   )١(
 .)٣٠ص(الغارة عىل العامل اإلسالمي    )٢(
 ).٢١٢ص(تسامح الغرب مع املسلمني    )٣(



  
 
 

٢٥٦ אאא 

bĆßb@Zòí…b–nÓüa@Òa†çþa@Z@

 :ـ إشاعة الربا١
استهدف الغرب إشاعة الربا يف العـامل اإلسـالمي بـدعوى أنـه النظـام الوحيـد الـذي 
يمكن عن طريقه جتميع املدخرات لتمويل التنمية االقتصادية  وعىل أسـاس التسـامح يف 

هو السبيل النتقال العامل اإلسالمي مـن تبادل رؤوس األموال ورسعة دوراهنا, وأن هذا 
العصور املظلمة إىل عرصـ التنـوير, ومـن عصـور التخلـف واالنحطـاط إىل عرصـ النمـو 

 . )١(والتقدم والعلم كام يزعم أدعياء التقدم والتنوير
ولألسف بدأ بعض املسلمني يلهثون وراء هذه املصارف الربوية, حتى أصبح الـذي 

 .هال يأكل الربا يصيبه غبار
 :ـ تطبيق النظام الرأساميل٢

وهــذا النظــام يقــوم بالدرجــة األوىل عــىل املصــالح الشخصــية دون نظــر لآلخــرين 
والنظــام الرأســاميل حيــرص اإلنســان فيــه عــىل مجــع الثــروة ولــو عــىل حســاب اآلخــرين 

وبناء عىل هذا إذا أريد توفري الرفاهيـة لألمـة فالبـد مـن تـرك كـل فـرد يسـتغل . الضعفاء
 .)٢( .انياته لتحسني مركزه بشكل ثابت منظم دون تقيد بأي قيودأقىص إمك

 :ـ التبعية االقتصادية٣
متكن االستعامر الغريب أن يبسط سلطانه عىل بالد اإلسالم ففرض نظامه االقتصادي 
مع فلسفته ونظرياته االقتصادية, ومن أهم اآلثار االقتصـادية التـي خلفهـا االسـتعامر يف 

 :)٣(العامل اإلسالمي
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٤ص(املرجع السابق : ينظر   )١(
 ).٤٧٣ص(مذاهب فكرية معارصة, حممد قطب : ينظر   )٢(
 ).٢٤٤ص(حارض العامل اإلسالمي وقضاياه املعارصة : ينظر   )٣(



 
 

 
٢٥٧ אאא

ـــ وجــه االســتعامر مــوارد الــبالد اإلســالمية إىل مصــاحله اخلاصــة, حتــى أصــبحت ١
 .معظم الرشكات أجنبية تدار ملصالح استعامرية

 .ـ احتكار التجارة اخلارجية للبالد اإلسالمية ومعظم التجارة الداخلية٢
 .ـ حماربة الصناعات الوطنية يف العامل اإلسالمي٣
فقـرية يف فـخ الـديون للبنـك الـدويل, وصـندوق النقـد ـ إيقاع الـدول اإلسـالمية ال٤
 .الدويل

 Wאאאא
אW

م بصـفة خاصـة ٢٠٠١يف السنوات األخرية, وبعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب 
غـرب حتـت عنـاوين خمتلفـة مثـل كثرت كتابـات الغـربيني عـن العالقـة بـني اإلسـالم وال

 ., وغريها»األصولية اإلسالمية«, و»اإلسالم والغرب«, »رصاع احلضارات«
 .ويف احلقيقة أن اهلدف من كل ذلك هو حماربة املسلمني وتشويه صورة اإلسالم

ومن أبرز الذين تعرضوا لتلك االهتامات الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه, فقد 
 .ًام وحديًثا بأهنم من الناقمني عىل احلضارة الغربية وأهلهاوجهت هلم التهم قدي

إن هنضـة اإلخـوان األخـرية هـذه «: »اإلخوان«قال جان جاك يف معرض حديثه عن 
بالغة اخلطورة ألن هؤالء املحاربني الوهابيني املتعصبني قد عارضـوا دائـًام بشـدة إدخـال 

 .)١(»رهم مفسًداإىل اململكة, وكل تقدم يبدو يف نظالتكنيك الغريب 
ويؤكـد  )٢(أما بيرت برينت فقـد وصـف أتبـاع الـدعوة ببعـدهم عـن احلضـارة واملدنيـة

يف تنشيط الـدعوة يف «توماس أرنولد عىل اثنني من العوامل الرئيسة التي مارست دورها 

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(جان جاك  جزيرة العرب,   )١(
 ).١٠٣ص(بالد العرب القاصية : ينظر   )٢(



  
 
 

٢٥٨ אאא 

وبالتـايل يف تعزيـز املجاهبـة اإلسـالمية للصـدمة الغربيـة, وأول هـذين » العامل اإلسـالمي
دينية التـي يبـدأ تارخيهـا مـن حركـة اإلصـالح الوهابيـة يف انتعاش احلياة ال«هو العاملني 

 .)١(»القرن الثامن عرش
الدور الفعال للحركـة الوهابيـة يف اجتـاهي تطهـري ) كب(ويؤكد املسترشق الربيطاين 

الذات اإلسالمية من العنارص اخلرافية الدخيلة الطارئة من جهة, وجماهبـة عـامل اإلسـالم 
 .)٢(الغربية من جهة أخرى للصدمة

مـن حيـث إهنـم ينظـرون واألصوليون معارضـون للغـرب «: أما برنارد لويس فقال
 .)٣(»للغرب عىل أنه مصدر الرش الذي يعمل عىل تآكل املجتمع اإلسالمي

 ثم إنه أظهر ختوفه من انتشار التعليم املدعوم من أتباع دعوة الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب
 .)٤(ط األقليات اإلسالمية وبالذات يف أوروبا وأمريكا الشامليةوانتشاره يف أوسا

ومن هنا تتبني نظرة املسترشقني إىل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وموقفهـا مـن 
 .احلضارة الغربية

واملتأمل يف كتب الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب ورسـائله جيـد أن الشـيخ رمحـه اهللا مل 
بل مل يتطرق إليها ألبتـة ولعـل مـن األسـباب يف ذلـك مـا ينص عىل نبذ احلضارة الغربية, 

 :ييل
ــذلك ١ ــرة وانشــغاله ك ــد داخــل اجلزي ــاس إىل التوحي ــدعوة الن ــ انشــغال الشــيخ ب ـ

 .باإلصالحات الداخلية
 ـــــــــــــــــ

, دار النفـائس, بـريوت, )٣٤ص(عـامد الـدين خليـل . تقبله, دنظرة الغرب إىل حارض اإلسالم ومسـ   )١(
 .هـ١٤٢٠, ١ط

 ).٣٥ص( نفسهاملرجع    )٢(
 ).٦٩ص(اإلسالم وأزمة العرص, برنارد لويس, ترمجة أمحد هيكل    )٣(
 ).١٤٥ص( نفسهاملرجع  :ينظر   )٤(



 
 

 
٢٥٩ אאא

ـــ انشــغال الشــيخ بخصــوم الــدعوة الــداخليني, الــذين كــانوا يفــرتون عــىل الشــيخ ٢
 سيام من الدولة العثامنيـة واألرشاف, ودعوته, وهذه اجلبهة كانت قوية وهلا مؤيدون وال

 .فانشغاله هبذه اجلبهة ربام قد شغله عن الغرب
ـ إن بالد نجد مل يدخلها االستعامر يف يوم من األيـام, فكانـت نجـد بعيـدة نوًعـا مـا ٣

إن قـراءة كتـب «: ويف عزلة عن العامل اخلارجي ويف هذا يقول األستاذ حممد جالل كشك
ه يعيش خـارج التـاريخ, فلـيس لـه نمنشوراته تعطي انطباًعا وكأحممد بن عبد الوهاب و

 .)١(»...من تعليق عىل حدث معارص خارج حميطه
صحيح أنـه مل يواجـه قـوة أوروبيـة بشـكل مبـارش وشـامل, ال هـو وال «: وقال أيًضا

 .)٢(»خلفاؤه, فقد شغلتهم حروهبم مع الرافضني املسلمني والعرب
ج عـىل قضـية أو مسـالة تتعلـق فإذن الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـا ب رمحـه اهللا مل يعـرِّ

 .باحلضارة الغربية بشكل مبارش
ولكن للشيخ رمحه اهللا بعض املسائل التي تتحـدث عـن قضـايا هلـا عالقـة باحلضـارة 
الغربية لكن بطريق غري مبارش, مثل قضية الوالء والرباء, وكيفيـة التعامـل مـع املرشـكني 

 .من أهل الكتاب ونحو ذلك واجلهاد ألعداء اهللا, واملوقف
وعليه فإن شغل الشيخ الشاغل هو تصحيح العقيدة وربط اإلنسان بربه فـإذا صـلح 
ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس, وإذا عرف احلق عرف الباطـل وميـزه وإن 

فتقرير العقيدة وتصـحيحها كـان للحـذر واطـراح كـل مـا خيالفهـا .. مل يقل إن هذا باطل
 .أي لون أو لغة أو مكانب

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٤, ٤, املطبعة الفنية, القاهرة, ط)٨٧ص(ل اإلسالمي, حممد جالل كشك السعوديون واحل   )١(
 ).١٠٩ص(املرجع نفسه    )٢(



  
 
 

٢٦٠ אאא 

 אWאאאW
مــن خصــائص الرشــيعة اإلســالمية أهنــا صــاحلة لكــل زمــان ومكــان, فهــي تواكــب 
املستجدات, وما يطرأ عىل الكون من متغريات وخمرتعات, ولكن من رمحة اهللا بخلقه أن 

نـاس مـا التـبس علـيهم مـن األحكـام جعل العلامء الذين هم ورثة األنبيـاء يوضـحون لل
 .املستجدة دون اخلروج عن مصادر الرشيعة

ومن مجلة املستجدات ما يسمى باحلضـارة الغربيـة, وإن كانـت يف األصـل موجـودة 
, ^لكن بغري هذا االسـم, فكانـت فـارس والـروم حضـارتني هلـا وزهنـا يف عهـد النبـي 

كثـًريا مـا يبرشـ أصـحابه ^ ان من حضارة الفرس بحفر اخلندق, وكـ^ فاستفاد النبي 
تغـزون جزيـرة «: باالستيالء عىل تلك احلضارتني العظيمتني, قال عليه الصالة والسـالم

العرب فيفتحها اهللا, ثـم فـارس فيفتحهـا اهللا, ثـم تغـزون الـروم فيفتحهـا اهللا, ثـم تغـزون 
تلــك  , ويف هــذا التبشــري بيــان للمســلمني أهنــم سيســتفيدون مــن)١(»الــدجال فيفتحــه اهللا

 .املمتلكات واملخرتعات, بل وينقلوهنا إىل ديارهم بصورة الغنائم وليس يف ذلك بأس
 .ومن هنا بعد هذه الفتوحات العظيمة كان ألهل العلم موقف من تلك احلضارات

االنتفـاع بآثـار الكفـار واملنـافقني يف «: فهذا شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا يقـول
كـام جيـوز السـكنى يف ديـارهم, ولـبس ثيـاهبم وسـالحهم, وكـام أمور الدنيا, فهذا جائز, 

هـو ^ هيود خيرب, وكام اسـتأجر النبـي ^ هم عىل األرض, كام عامل النبي جتوز معاملت
يل ـ هادًيـا » ابن أريقط«وأبو بكر ملا خرجا من مكة مهاجرين  خريًتـا, ـ رجًال من بني الـدَّ

.. هام ودواهبام, ووعداه غار ثور صـبح ثالثـة, واخلريت املاهر باهلداية, وائتمناه عىل أنفس
 .ويذب عنه مع رشكه, وهذا كثري^ وكان أبو طالب ينرص النبي 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ     ﴿: فإن املرشكني وأهل الكتاب فيهم املؤمتن, كام قال تعاىل

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٢٨٤(رواه مسلم, كتاب الفتن, باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال, برقم    )١(



 
 

 
٢٦١ אאא

از وهلذا ج] ٧٥: آل عمران[ ﴾ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه         ے  ے  ۓ  ۓ
ائتامن أحدهم عىل املال, وجاز أن يستطب املسلم الكافر إذا كان ثقة, نص عىل ذلك 
األئمة كأمحد وغريه, إذ ذلك من قبول خربهم فيام يعلمونه من أمر الدنيا وائتامن هلم عىل 
ذلك, وهو جائز إذا مل يكن فيه مفسدة راجحة, مثل واليته عىل املسلمني وعلوه عليهم 

 .ونحو ذلك
علم الطب من كتبهم مثل االستدالل بالكافر عىل الطريق واستطبابه, بل هـذا فأخذ 
ألن كتبهم مل يكتبوها ملعني من املسلمني حتـى تـدخل فيهـا اخليانـة ولـيس هنـاك . أحسن

حاجة إىل أحد منهم باخليانة, بل هي مـرد انتفـاع بآثـارهم كـاملالبس واملسـاكن واملـزارع 
 .)١(»والسالح ونحو ذلك

كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال بأس أن يستفيد املسلمون من غريهم  فيتضح من
ومن ذلك االستفادة من النظريـات العلميـة واالقتصـادية والسياسـية واالجتامعيـة التـي 
تناسب املسلمني ونقلها إىل بالدهم بعد التأكد من مدى نفعها هلم وعـدم وجـود الرضـر 

 .منها
لوهاب خترج العالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي ومن مدرسة الشيخ حممد بن عبد ا

رأوا ـ أي املسلمني وإذا «: وقد وافق شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحة اهللا عىل اجلميع ـ فقال
ـ مصاحلهم تتوقف عىل االستعداد بالفنون احلديثة, واالخرتاعات الباهرة, سـعوا لـذلك 

هم امللقــي إىل التهلكــة, وإذ بحســب اقتــدارهم, ومل يملكهــم اليــأس واالتكــال عــىل غــري
عرفوا ـ وقد عرفوا ـ أن السعي التفاق الكلمة, وتوحيد األمة, هو الطريق األقـوم للقـوة 
وا يف هذا واجتهدوا, وإذا رأوا املصلحة يف املقاومـة واملهامجـة, أو يف املسـاملة  املعنوية, جدُّ

ۇ  ۆ  ﴿: ولـه تعـاىلومن ذلك ق... واملدافعة بحسب اإلمكان, سلكوا ما تعينت مصلحته

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١١٤(جمموع الفتاوى    )١(



  
 
 

٢٦٢ אאא 

ممـا ال يمكـن  دفهـذه اآليـة نـص رصيـح بوجـوب االسـتعدا] ٦٠:األنفال[ ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٷ
: حرص أفراده, ويف كل وقت يتعني ما يالئم ذلك الوقت ويناسبه, ومن ذلك قولـه تعـاىل

ونحوها من اآليات التي أرشد اهللا فيهـا إىل التحـرز  ]٧١:النساء[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿
ز به من األعداء فإنـه داخـل يف هـذا, ولكـل وقـت من األعداء, ف كل طريق وسبب يتحرَّ

 .)١(»َلُبوُسه
وثمة جمموعة من أهل العلم يسريون عىل نفس خطى املنهج السلفي الذي سار عليه 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ وقد بينوا مـوقفهم مـن احلضـارة الغربيـة, فهـذا 

ـ رمحـه اهللا ـ بعـد أن بـني أن احلضـارة الغربيـة غنيـة بـأنواع الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
ومعلـوم أن طغيـان املـادة «: املنافع املادية, مفلسة إفالًسا كلًيا من الناحيـة الروحيـة, قـال

هيدد العامل أمجع بخطر داهم, وهالك مستأصل, كـام هـو مشـاهد اآلن, وحـّل عىل الروح 
نـور الـوحي السـاموي الـذي هـو ترشـيع خـالق مشكلته ال يمكن البّتـة إال باالستضـاءة ب

 . من أطغته املادة حتى مترد عىل خالقه ورازقه ال يفلح أبًدارض, ألن الساموات واأل
والتقسيم الصحيح حيرص أوصاف املحّل الذي هو املوقـف مـن احلضـارة الغربيـة يف 

 :أربعة أقسام ال خامس هلا, حًرصا عقلًيا ال شك فيه
 .ملذكورة نافعها وضاّرهاترك احلضارة ا :األول
 .أخذها كلها ضاّرها ونافعها :الثاين
 .أخذ ضاّرها وترك نافعها :الثالث
 .أخذ نافعها وترك ضاّرها :الرابع

فنرجع بالسرب الصحيح إىل هذه األقسام األربعة, فنجد ثالثة منهـا باطلـة بـال شـك, 
 ـــــــــــــــــ

خالـد / , اعتنـى بـه دالسـعديعبـد الـرمحن بـن نـارص القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن للشـيخ    )١(
 .هـ١٤٢١, ٢, دار ابن اجلوزي, ط)٩٣ص(السبت, 



 
 

 
٢٦٣ אאא

 .وواحًدا صحيًحا بال شك
كهــا كلهــا, ووجــه بطالنــه واضــح, ألن عــدم فــاألول منهــا تر: أمــا الثالثــة الباطلــة

االشتغال بالتقدم املادي يؤدي إىل الضعف الدائم, والتواكل والتكاسل, وخيـالف األمـر 
 ].٦٠:األنفال[ ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: الساموي يف قوله جل وعال

أخذها, ألن ما فيها من االنحطاط اخللقي وضـياع : القسم الثاين من األقسام الباطلة
ويكفي يف ذلك ما فيهـا مـن التمـرد . ة واملثل العليا لإلنسانية ـ أوضح من أن أبّينهالروحي

ہ  ه  هه  ه    ے  ے   ﴿عـىل نظـام السـامء, وعـدم طاعــة خـالق هـذا الكـون جـل وعــال 

 ].٢١:الشورى[﴾ ه  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿, ]٥٩:يونس[ ﴾ۓ
و أخذ الضار وترك النـافع, وال شـك أن هـذا والقسم الثالث من األقسام الباطلة ـ ه

 .ال يفعله من له أقل متييز
فتعينت صـحة القسـم الرابـع بالتقسـيم والسـرب الصـحيح, وهـو أخـذ النـافع وتـرك 

 .الضار
يفعل, فقد انتفع بحفر اخلندق يف غزوة األحزاب, مع أن ذلك خطة ^ وهكذا كان 

ومل يمنعــه مــن ذلــك أن أصــلها عســكرية كانــت للفــرس, أخــربه هبــا ســلامن فأخــذ هبــا, 
بأن يمنـع وطء النسـاء املراضـع خوًفـا عـىل أوالدهـّن, ألن العـرب ^ وقد هّم . للكفار

فـارس ^ تضعف ولدها وترضه, فأخربتـه ) وهي وطء املرضع(كانوا يظنون أن الغيلة 
مـنهم تلـك اخلطـة الطبيـة, ومل ^ والروم بأهنم يفعلون ذلك وال يرض أوالدهـم, فأخـذ 

 .)١(ن ذلك أن أصلها من الكفاريمنعه م
بداللة ابن األريقـط الـدؤيل لـه يف سـفر اهلجـرة عـىل الطريـق, مـع أنـه ^ وقد انتفع 

 ـــــــــــــــــ

, ١٤٢, ١٤١, ١٤٠(حــديث  بــاب جــواز الغيلــة وكراهــة العــزل النكــاح,كتــاب أخرجــه مســلم يف    )١(
١٤٣.( 



  
 
 

٢٦٤ אאא 

 .)١(كافر
فاتضح من هذا الدليل أن املوقف الطبيعي لإلسالم واملسلمني من احلضارة الغربية ـ 

ه مـن التمـرد عـىل هو أن جيتهدوا يف حتصيل ما أنتجته ـ النواحي املادية, وحيذروا ممـا جنتـ
 .)٢(»خالق الكون جل وعال فتصلح هلم الدنيا واآلخرة

واجلميل يف هذا ما ختم به الشيخ رمحه اهللا هذه املسألة مبينًا خطورة احلضارة الغربية 
: إذا تساهل الناس يف أخذها بال ضابط ومدى أثرهـا السـلبي عـىل الـدين فقـال رمحـه اهللا

نسـالخ ية, فيأخذون منها االنحطاط اخللقي, واالواملؤسف, أن أغلبهم يعكسون القض«
 نتيجـة ممـا فيهـا مـن النفـع من الدين, والتباعد من طاعة خالق الكون, وال حيصلون عىل

 .)٣(»املادي, فخرسوا الدنيا واآلخرة, ذلك هو اخلرسان املبني
وكـان لإلخـوان موقـف يف عهـد امللـك عبـد العزيـز ـ رمحـه اهللا ـ مـن هـذه احلضـارة 

ــذه الغرب ــك أن ه ــتقبًال, وذل ــب مس ــن التغري ــوفهم م ــو خت ــف ه ــذا املوق ــة, وســبب ه ي
املخرتعات احلديثة ستجعل من السهل دخول هؤالء الغربيني إىل البالد بحجـة تشـغيلها 
وصيانتها والقيام بشؤوهنا وإدارهتا, وهذا من شأنه أن يفتح باًبا للتدخل األجنبي الغـريب 

 .)٤(مما قد يؤدي إىل التبعية للغرب
قون البتة باإلفرنج ثال ي«: وقد نقل حممد جالل عن ديكسون أن اإلخوان وأسالفهم

, وهذا يفرس انغالق نجد أمام اإلفرنج, إال فيام ندر, والسـلفيون واإلخـوان )٥(املسيحيني

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٦٤, ٢٢٦٣(حديث  باب استئجار املرشكني عند الرضورة ,اإلجارةكتاب أخرجه البخاري يف    )١(
 ).٤/٢٨٨(أضواء البيان    )٢(
 ).٤/٢٩٠( نفسهاملرجع    )٣(
 ).٥٨٩ص(السعوديون واحلل اإلسالمي : ينظر   )٤(
 .أن يقال النصارى بدالً عن املسيحينييفضل    )٥(



 
 

 
٢٦٥ אאא

 .)٢(»لإلفرنج )١(يكنون كرًها شديًدا
هاب جيـد أهنـم واملتأمل يف كالم أهل العلم من أتباع مدرسة الشيخ حممد بن عبد الو

ما نبذوا احلضارة الغربية عموًما, ولكن هلم بعض الفتاوى االحرتازية التي تنتهج مـنهج 
 .أخذ احليطة واحلذر من الولوج واالفتتان هبذه احلضارة الغربية

ج عليها بعض أهل العلم وحذروا منها, السفر إىل بالد الكفار,  فمن األمور التي عرَّ
بن باز ـ رمحه اهللا ـ فتوى حذر فيها من السـفر إىل تلـك الـبالد  فلسامحة الشيخ عبد العزيز

ملا يف ذلك من االنخراط واالنحالل يف تلك املجتمعات الغربيـة مـن خـالل اإلقامـة مـع 
العوائل الكافرة, واملشاركة يف احلفالت املوسيقية والعـروض املرسـحية, واالخـتالط يف 

ساد األخـالق, بـل وإىل تشـكيك املسـلم أندية الديسكو والرقص, وكل ذلك يؤدي إىل ف
ــدعوة إىل  ــرب وال ــار بحضــارة الغ ــه, باإلضــافة إىل اإلعجــاب واالنبه ــه وعقيدت يف دين

 .)٣(التغريب يف بالد املسلمني
وأيًضـا مـن الفتـاوى االحرتازيـة, مـا بينـه الشـيخ حممـد بـن عثيمـني ـ رمحـه اهللا ـ مـن 

, ولو مل يكن من اخلطر واملرضة إال أن خطورة استقدام هؤالء الغربيني إىل جزيرة العرب
املستقدم هلم يألفهم ويركن إليهم وربام يقع يف قلبه حمبـة هلـم وتـودد إلـيهم, وربـام يشـتبه 
عليه احلق بالباطل فيظن أهنم إخوة لنا يف اإلنسانية وأن ذلك ربام يميت الغرية يف قلـوب 

 .)٤(املسلمني

 ـــــــــــــــــ

وكفرهم,وقد مر معنا كيـف تعامـل املسـلمون يف احلقيقة الكره ليس لإلفرنج أنفسهم ولكن لديانتهم    )١(
 .مع الكفرة غري املحاربني وكيف كانوا متساحمني معهم متلطفني هبم

 ).٦٠٧ص(املرجع السابق    )٢(
 ).١/١١٨(فتاوى إسالمية مجع حممد املسند : ينظر   )٣(
 ).١/١٢٢(املرجع السابق    )٤(



  
 
 

٢٦٦ אאא 

 يميــت عقيــدة الــوالء والــرباء, ممــا جيعــل فيتبــني أن االســتقدام هلــؤالء الغــربيني ربــام
 .املسلمني يضعفون يف دينهم متأثرين هبؤالء الكفرة

وكذلك فإن أهل العلم هنـوا عـن التشـبه هبـؤالء الغـربيني يف أعيـادهم واحتفـاالهتم 
 .وبكل ما هو من خصائصهم, كل ذلك من أجل االحتياط واحلذر والسالمة للدين

 WW
مىض عرفنا موقـف أهـل العلـم وأتبـاع الـدعوة مـن احلضـارة الغربيـة وأهنـا ربـام  فيام

تكون سبًبا لفساد الدين واألخالق إذا مل حتصن بسـياج الـدين والرشـع وإذا مل تـراَع فيهـا 
الضوابط التي متنع من متييع قضايا الدين, ألن عرى اإلسالم تـنقض عـروة عـروة, وقـد 

ـ جان جـاك بـرييب ـ عنـدما حتـدث عـن موقـف اإلخـوان فطن هلذا أحد املسترشقني وهو 
إن الثـورة والتقـدم املـادي الـذي «: ومعارضتهم إدخال التكنيك الغريب إىل اململكة فقال
: , وأيًضـا قـال املسترشـق سـنوك)١(»سببته هيددان يف الصميم نظام احلق اإلهلـي الوهـايب

اد قـام الشـيطان باسـترياد كـل ولكن بالنسبة إىل الوهايب فإن مكة حتولـت إىل مدينـة فسـ«
 )٢(»أنواع املفاسد باسم احلضارة

وبعد هذا لعله ال يبقى يف ذهـن منصـف متبـع للحـق أن احلضـارة الغربيـة ينبغـي أن 
يتعامل معها بحذر شديد فال تؤخذ بكل ما فيها من خري ورش وال ترتك كلها كذلك, بل 

ة أن ال يـؤثر ذلـك عـىل عقائـد يؤخذ منها ما هو مفيد ونـافع لإلسـالم واملسـلمني رشيطـ
املسلمني وسلوكهم, وأما رش احلضـارة الغربيـة فينبغـي للمسـلمني أن جيتنبـوه ويبتعـدوا 

 .عنه حتى ال يقعوا يف احلمى فريتعوا فيه عياًذا باهللا
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٥, ٧٤ص(جزيرة العرب, جان برييب : ينظر   )١(
 ).٩٣ص( احلركة الوهابية   )٢(



 
 

 
٢٦٧ אאא

 
 



  
 
 

٢٦٨ אאא 

ó¸b©a@
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, أمحده جل وعـال محـًدا يليـق بجاللـه وبعظـيم 

محده سبحانه الذي يرس يل إمتام هذا البحث وأعانني عىل الفراغ منه بعد رحلـة سلطانه, أ
 :وقد توصلت إىل النتائج التالية. طويلة وممتعة

تدهور أحوال املسلمني يف القرن الثاين عرش اهلجري وبخاصـة احلالـة الدينيـة منهـا,  ـ١
عبـد الوهـاب ومن رمحة اهللا عز وجل أن هيأ لألمة اإلمام املجـدد  الشـيخ حممـد بـن 

 .بمؤازرة من اإلمام حممد بن سعود مما ساعد عىل هنضتها وارتقائها
مـن قبـل املسترشـقني بالًغـا نالت دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب اهتامًمـا  ـ٢

 .ودراساهتم
ية ـ يف جمملهـا ـ إىل بـدهيات حتفتقر الدراسات االسترشاقية عن الدعوة اإلصال ـ٣

 .وتوثيقه البحث العلمي ومنهجيته
 أصـلية غـريغالب الدعاوى عىل الدعوة اإلصالحية سببها االعتامد عىل مصادر  ـ٤

 .يشوهبا احلقد والعداء ككتابات اخلصوم واملناوئني هلذه الدعوة
مع التسليم بنزاهة وحيادية بعض املسترشقني ـ وهم قلة ـ فإنه ال يمكن االعتامد  ـ٥

ــيهم واألخــذ عــنهم يف تفاصــيل القضــايا الرشــعية ــة ا ;عل ــالعلوم لغلب جلهــل ب
 .العربية الرشعية واللغة

ممــا يؤســف لــه أن عنــد هــؤالء املسترشــقني ـ مــع أن أكثــرهم مــن الكفــار ـ مــن  ـ٦
 .اإلنصاف والعدل أكثر مما عند خصوم الدعوة من أهل األهواء والبدع

إن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا هي دعوة سنية سلفية قائمة عـىل  ـ٧
ومـا كـان عليـه السـلف الصـالح يف ^ كتاب رهبا وسنة نبيهـا  العودة باألمة إىل

االعتقــاد والعمــل والســلوك هتــدف إىل تطهــري االعتقــاد والســلوك مــن أدران 
 .الرشك واإلحلاد والبدع واملحدثات واخلرافات



 
 

 
٢٦٩ אאא

براءة اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأتباعه من تلك الدعاوى الكاذبة من ادعـاء  ـ٨
 .أو إنكار السنة واألحاديث^ النبي  النبوة أو التنقص من قدر

براءة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب وبعدها عن الغلـو والتشـدد والتطـرف  ـ٩
 .والتعصب املمقوت وتكفري املسلمني

أن أتباع دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب قد استفادوا من احلضارة الغربية بـام ـ ١٠
ملفيـد بضـوابطه الرشـعية وتركـوا يوافق الرشيعة اإلسالمية فأخذوا منها النافع ا

 .ما سوى ذلك
ــاهج ـ ١١ حــرص الغــرب عــىل طمــس معــامل املــنهج الســلفي الصــحيح, ونرشــ املن

املنحرفة كالصوفية ونحوها والتي تضيع معها معامل اإلسالم الناصعة من خالل 
ــاوئني هلــا مــن الصــوفية  ــدعوة املن ــات خصــوم ال ــر كتاب تبنــي املسترشــقني ألكث

 .والرافضة وغريهم
אאW
ترمجة كتب اإلمام حممد بن عبد الوهاب ورسائله ونرشها يف األوسـاط الغربيـة  ـ١

بكميات كبرية واحلرص عىل وصوهلا إىل املثقفني يف تلك املجتمعـات واملهتمـني 
 .بدراسة الرشق

ــا وعــن هــذه الــدعوة  ـ٢ إعــداد جلنــة علميــة ملتابعــة مــا يقــال عــن اإلســالم عموًم
 .وترمجة تلك الردود بلغات خمتلفة والقيام بإعداد الردود املناسبة خصوًصا,

 .دراسة املواقف اإلجيابية واإلهتامم هبا وتوظيفها لتوضيح حقائق اإلسالم ـ٣
وختاًما أسأل اهللا عز وجل أن يمـن عـيل بـتامم اإلخـالص واملتابعـة, وأن جيعـل هـذه 

 .ايت وبعد ممايتالرسالة عمًال صاحلًا وعلًام نافًعا ينتفع به يف حي
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 الفهارس 
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@
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óîíjåÜa@sî†byÿa@‘‹éÐ@
    ةــــالصفح                                                    طرف احلديث                                       

 ١٥٤ إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدمها
  ٢٠٩ أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا

 ٢٣٥ النساء أن يعقدن باألنامل^ أمر النبي 
 ٢١٠,  ٢٠٩,  ١٥٤أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                                                               

 ٤ األمة عىل رأس كل مئة سنةإن اهللا يبعث هلذه 
 ٢٣٤ أن ال تدع متثاالً إال طمسته

 ٢٢٨ إياكم والغلو
 ٢٥٨ تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا

 ١٧٦ فبايعناه^ دعانا النبي 
 ١٥٤ سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان

 ١٩٦ الفخر باألحساب والطعن يف األنساب
 ٢٢٩ ال تطروين كام أطرت النصارى 

 ٢٠٥ وا بعذاب اهللاال تعذب
 ٢٣٥ ال تلبسوا احلرير وال الديباج
 ١٩٥ ال فضل لعريب عىل عجمي

 ٢٠٥ ال حيل دم امرئ مسلم
 ٤ أمة قائمة بأمر اهللا  ال يزال من أمتي

 ١٦١ ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
 ٢٣٦ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون

 ١٩٦ املؤمن للمؤمن كالبنيان
 ١٩٦ دهممثل املؤمنني يف توا
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 ٢٠٥ من بدل دينه فاقتلوه
 ١٦٠ من قال ال إله إال اهللا خالًصا من قلبه

 ٢٣٦ والذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب
 ١٢٩ وأنا خاتم النبيني

 ١٢٩ وال تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
 ٢٢٨ ولكني أصيل وأنام وأصوم وأفطر 
 ١٦٠ خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا
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Êua‹¾aì@Š†b—¾a@‘‹éÐ@
 

 .القرآن الكريم −١
ــة يف األدب املعــارص,  −٢ ــة االجتاهــات الوطني ــدكتور حممــد حممــد حســني, مكتب لل

 .اآلداب, القاهرة, الطبعة الثانية
دراسـة وحتليـل (التبشري ـ االسترشاق ـ االستعامر : أجنحة املكر الثالثة وخوافيها −٣

ــه ــد, )وتوجي ــرمحن حســن حبنكــة املي ــد ال ــة لعب ــم, دمشــق, الطبع اين, دار القل
 .هـ١٤١٠السادسة 

ملرفت بنـت كامـل بـن عبـد اهللا : احتساب الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا −٤
 .هـ١٤١٩أرسة, دار الوطن, الرياض, الطبعة األوىل 

ســعد الــدين الســيد / د.تــأليف أاحــذروا األســاليب احلديثــة يف مواجهــة اإلســالم,  −٥
 .هـ١٤١٩ارقة, مكتبة التابعني, القاهرة, الطبعة األوىل صالح, مكتبة الصحابة, الش

, )م١٩٣٠ـ  ١٩١٠/ هـــ ١٣٤٩ـــ ١٣٢٨(اإلخــوان الســعوديون يف عقــدين  −٦
حبيـب, ترمجـة الـدكتور صـربي حممـد حسـن, راجـع الـنص . جون س: تأليف

 .العريب عبد اهللا املاجد, دار املريخ, الرياض
. ترمجــة د, »عبــد اهللا فيلبــي«ي أربعــون عاًمــا يف الربيــة هلــاري ســانت جــون فيلبــ −٧

 .هـ١٢٢٥عاطف فالح يوسف, مكتبة العبيكان, الطبعة األوىل 
للدكتور السيد أمحد فرج, دار طويـق, , )الذرائع ـ النشأة ـ املحتوى(االسترشاق  −٨

 .هـ١٤١٤الرياض, الطبعة األوىل 
 للدكتور مازن بن صـالح مطبقـاين, داراالسترشاق املعارص يف منظور اإلسالم,  −٩

 .هـ١٤٢١أشبيليا, الرياض, الطبعة األوىل 
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دراسة تطبيقية حول منهج الغربيني يف دراسـة ابـن (االسترشاق أهدافه ووسائله  −١٠
, للدكتور حممد فتح اهللا الزيـادي, دار قتيبـة, بـريوت, دمشـق, الطبعـة )خلدون

 .هـ٢٠٠٢الثانية 
) كلامن ـ فلهـاوزنوات ـ برو(االسترشاق يف السرية النبوية, دراسة تارخيية آلراء  −١١

لعبـد اهللا حممـد األمـني النـيم, املعهـد العـاملي للفكـر مقارنة بالرؤيـة اإلسـالمية, 
 .هـ١٤١٧اإلسالمي, أمريكا, 

للدكتور أمحد عبـد الـرحيم السـايح, االسترشاق يف ميزان نقد الفكر اإلسالمي,  −١٢
 .هـ١٤١٧الدار املرصية اللبنانية, القاهرة, الطبعة األوىل 

د فـاروق عمـر .أ ):القـرون اإلسـالمية األوىل(والتـاريخ اإلسـالمي االسترشاق  −١٣
 .فوزي, األهلية للنرش, األردن, الطبعة األوىل

س بركـات, دار الفكـر, األردن, للـدكتور هـاين حممـد يـون: االسترشاق والرتبية −١٤
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل 

مصــــادر االسترشــــاق واملسترشــــقني (االسترشــــاق والدراســــات اإلســــالمية  −١٥
عـيل بـن إبـراهيم النملـة, مكتبـة التوبـة, الريـاض, / د.أ: تأليف, )دريتهمومص

 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل 
عبد القهـار داود عبـد اهللا العـاين, دار / د. أاالسترشاق والدراسات اإلسالمية,  −١٦

 .هـ١٤٢١الفرقان, األردن, الطبعة األوىل 
سباعي, املكتب الدكتور مصطفى الاالسترشاق واملسترشقون ماهلم وما عليهم,  −١٧

 .هـ١٤٠٥اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثالثة 
رابطـة العـامل  ,)٢٤/سلسلة دعـوة احلـق(االسترشاق واملسترشقون, وجهة نظر  −١٨

 .هـ١٤٠٤اإلسالمي, مكة املكرمة, 
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رابطـة العـامل  ,)٢٤/سلسلة دعـوة احلـق(االسترشاق واملسترشقون, وجهة نظر  −١٩
 .هـ١٤٠٤اإلسالمي, مكة املكرمة, 

كـامل أبـو ديـب, : إدوارد سـعيد, ترمجـة ,اق, املعرفة ـ السلطة ـ اإلنسـاءاالسترش −٢٠
 .م١٩٨٤, ٢مؤسسة األبحاث العربية, بريوت, ط

للــدكتور حممــد اإلســالم يف عيــون غربيــة بــني افــرتاء اجلهلــة وإنصــاف العلــامء,  −٢١
 .هـ١٤٢٥عامرة, دار الرشوق, القاهرة, الطبعة األوىل 

عــادل املعلــم, دار الرشــوق, : ترمجــة وفامن,للــدكتور مــراد هــاإلســالم كبــديل,  −٢٢
 .هـ١٤٢٥القاهرة, الطبعة الثانية 

برنــارد : تــأليفاإلســالم وأزمــة العرصــ حــرب مقدســة وإرهــاب غــري مقــدس,  −٢٣
رءوف عبـاس, املجلـس األعـىل : أمحـد هيكـل, تقـديم ودراسـة: لويس, ترمجـة

 .٢٠٠٤للثقافة, القاهرة, الطبعة األوىل 
للـــدكتور حممـــد حممـــد حســـني, دار الرســـالة, ة, اإلســـالم واحلضـــارة الغربيـــ −٢٤

 .هـ١٤١٣السعودية, الطبعة التاسعة 
زغلـول النجـار, هنضـة مرصـ, : للـدكتوراإلسالم والغرب يف كتابات الغربيني,  −٢٥

 .م٢٠٠٥القاهرة, الطبعة الثالثة 
ــة −٢٦ ــبيليا للنرشــ, / د.أ :إســالمية ال وهابي ــوز أش ــل, كن ــريم العق ــد الك ــارص عب ن

 .هـ١٤٢٤وىل الرياض, الطبعة األ
ألمحد بكري حممود, دار قتيبـة, بـريوت, الطبعـة إسهام يف تاريخ املذهب احلنبيل,  −٢٧

 .هـ١٤١١األوىل 
للشـيخ حممـد األمـني بـن حممـد املختـار  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن −٢٨

, خّرج آياته وأحاديثه الشيخ حممد عبد العزيـز )هـ١٣٩٣ت(اجلكني الشنقيطي 
 .هـ١٤١٧الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل اخلالدي, دار 



 
 

 
٢٨١ אאא

للشـيخ صـالح اعتامد فقه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل الكتـاب والسـنة,  −٢٩
ضمن بحوث ندوة دعوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب (بن عبد الرمحن األطرم 

بإرشاف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, طبع ونرش إدارة الثقافة والنرشـ 
 .هـ١٤١١, ٢اجلامعة, طب

ــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني (األعــالم  −٣٠ ــاموس ت ق
ــدين, )واملسترشــقني ــة  خلــري ال ــريوت, الطبع ــني, ب ــم للمالي ــزركيل, دار العل ال

 .م٢٠٠٥السادسة عرشة 
ألنور اجلندي, مؤسسة الرسالة, آفاق جديدة للدعوة اإلسالمية يف عامل الغرب,  −٣١

 .هـ١٤٠٥ة الثانية بريوت, الطبع
للدكتور حييى مراد, دار الكتـب افرتاءات املسترشقني عىل اإلسالم والرد عليها,  −٣٢

 .هـ١٤٢٥العلمية, بريوت, الطبعة األوىل 
جــاكلني بــريين, ترمجــة قــدري قلعجــي, دار الكاتــب اكتشــاف جزيــرة العــرب,  −٣٣

 .العريب, بريوت
ــديني يف جمتمعــات املســلمني  −٣٤ ــارصة نشــأته وتطــوره(اإلحلــاد ال ــه املع , )ومذاهب

للـــدكتور صـــابر عبـــد الـــرمحن طعيمـــه, دار اجليـــل, بـــريوت, الطبعـــة األوىل 
 .هـ١٤٢٥

التاريخ ـ الدعوة ـ اجلهاد ـ املراحـل ـ (إمام التوحيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  −٣٥
أمحد القطان وحممد طاهر الزين, راجعه : تأليف, )الوفاة ـ الشبهات والرد عليها

 .يز بن عبد اهللا بن باز, دار اإليامن, اإلسكندريةالشيخ عبد العز
 



  
 
 

٢٨٢ אאא 

دعوته اإلصالحية وعقيدته السـلفية وثنـاء (اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب  −٣٦
للعالمة أمحد بن حجر بـن حممـد أبـو طـامي آل بـن عـيل, راجعـه  ):العلامء عليه

ار وعلــق عليــه وقــدم لــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز رمحــه اهللا, د
 .هـ١٤٢٤الرشيعة, القاهرة, الطبعة األوىل 

ملحمـد كـامل انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب خـارج اجلزيـرة العربيـة,  −٣٧
 .هـ١٤٠١مجعة, دارة امللك عبد العزيز, الرياض, الطبعة الثانية 

أوليفييـه : تأليف, )املناظرة االسرتاتيجية يف مواجهة اإلرهاب(أيلول  ١١أوهام  −٣٨
 .م٢٠٠٣حسن شامي, دار الفارايب, لبنان, الطبعة األوىل : ةروا, ترمج

/ سانت جـون فيلبـي, ترمجـة وتعليـق/ تأليفهـ, ١٣٣٧ـ  ١٣٣٦بعثة إىل نجد  −٣٩
عبـــد اهللا الصـــالح العثيمـــني, مكتبـــة العبيكـــان, الريـــاض, الطبعـــة الثانيـــة . د

 .هـ١٤١٩
بيرت برينـت, تأليف , )رحالت املسترشقني إىل بالد العرب(بالد العرب القاصية  −٤٠

 .هـ١٤١١خالد أسعد عيسى وأمحد غسان سبانو, دار قتيبة, بريوت, : ترمجة
. د: لوريمر, مجـع وتعليـق. ج. تأليف ج :تاريخ البالد السعودية يف دليل اخلليج −٤١

 .هـ١٤٢٢حممد بن سليامن اخلضريي, دار غارنت, الطبعة األوىل 
ــة الســعودية −٤٢ ــبالد العربي ــاريخ ال الين, اجلــزء األول, دار للــدكتور منــري العجــ: ت

 .الكاتب العريب
رأفـت الشـيخ, عـني الدراسـات والبحـوث / للـدكتورتاريخ العرب احلـديث,  −٤٣

 .هـ١٤٢٥اإلنسانية واالجتامعية, 
تــاريخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثــامن عرشــ حتــى هنايــة القــرن العرشــين;  −٤٤

 .٢٠٠٠انية إليكيس فاسيلييف, رشكة املطبوعات, بريوت, الطبعة الث: تأليف



 
 

 
٢٨٣ אאא

لإلمـام تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية,  −٤٥
 .حممد أبو زهرة, دار الفكر العريب, القاهرة

للــدكتور عبـد اهللا الصــالح العثيمـني, مكتبــة تـاريخ اململكـة العربيــة السـعودية,  −٤٦
 .هـ١٤٢٤العبيكان, الرياض, الطبعة الثانية عرش 

االسترشاق الدراسـات العربيـة واإلسـالمية يف أوروبـا حتـى بدايـة تاريخ حركة  −٤٧
عمـر لطفـي العـامل, دار : يوهان فـوك, ترمجـة :تأليف املسترشقالقرن العرشين, 

 .هـ١٤١٧قتيبة, بريوت, الطبعة األوىل 
نـارص الـدين / حرره وحققه الدكتورتاريخ نجد للشيخ اإلمام حسني بن غنام,  −٤٨

 .هـ١٤١٥, القاهرة, الطبعة الرابعة األسد, دارا لرشوق, بريوت
/ د: جـان ريمـون, ترمجـة وتعليـق: تأليفالتذكرة يف أصل الوهابيني ودولتهم,  −٤٩

أبـو عبـد الـرمحن ابـن عقيـل الظـاهري, : حممد خري البقاعي, راجعه وعلق عليه
 .هـ١٤٢٤دارة امللك عبد العزيز, 

, ) ضوء اإلسـالمدراسة نقدية يف(تسامح الغرب مع املسلمني يف العرص احلارض  −٥٠
 .هـ١٤١٩لعبد اللطيف بن إبراهيم احلسني, دار ابن اجلوزي, الطبعة األوىل 

حممـد بـن سـعد الشـويعر, دار / للـدكتور: تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابيـة −٥١
 .هـ١٤٢١احلبيب, الرياض, الطبعة الرابعة 

ــة التعريفــات,  −٥٢ ــريوت, الطبع ــة, ب الرشــيف عــيل اجلرجــاين, دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤٠٨ثالثة, ال

لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفـداء إسـامعيل بـن : القرآن العظيمتفسري  −٥٣
 .هـ١٤١٠, دار اخلري, الطبعة األوىل )هـ٧٧٤ت(كثري القريش الدمشقي 

 



  
 
 

٢٨٤ אאא 

للشــيخ صــالح بــن عبــد العزيــز بــن حمســن آل التمهيــد لرشــح كتــاب التوحيــد;  −٥٤
 .هـ١٤٢٣ىل الشيخ, دار التوحيد, الرياض, الطبعة األو

للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن نـارص  :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان −٥٥
, تقديم حممد زهري النجار, دار املدين بجدة, طبعة عام )هـ١٣٧٦ت(السعدي 
 .هـ١٤٠٨

تــأليف حــافظ وهبــة, دار اآلفــاق العربيــة, جزيــرة العــرب يف القــرن العرشــين,  −٥٦
 .هـ١٤٢٠القاهرة, الطبعة األوىل 

نجدة هـاجر وسـعيد الغـز, دار : جان جاك برييب, ترمجة: تأليفجزيرة العـرب,  −٥٧
 .هـ١٤٢١اآلفاق العربية, القاهرة, الطبعة األوىل 

: اختيـار وترمجـة وتعليـق, )نجد واحلجـاز(اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  −٥٨
 .٢٠٠١نجدة فتحي صفوة, دار الساقي, الطبعة األوىل 

مجيـل عبـد اهللا املرصـي, مكتبـة / دسـالمي وقضـاياه املعـارصة, حارض العامل اإل −٥٩
 .هـ١٤٢٣العبيكان, الرياض, الطبعة السابعة 

تـأليف لـوثروب سـتودارد األمريكـي, ترمجـة األسـتاذ  :حارض العامل اإلسـالمي −٦٠
عجــاج نــوهيض, تعليــق األمــري شــكيب أرســالن, دار الفكــر, بــريوت, الطبعــة 

 .هـ١٣٩٤الرابعة 
للدكتور عبد اهللا بن حممد واإلصالح يف نجد يف العرص احلديث, حركة التجديد  −٦١

 .هـ١٤٠٩العجالين, الرياض, الطبعة األوىل 
بقلم يل ديفيد كوبر, وجورج رينتز,  :احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب −٦٢

عبــد اهللا بــن نــارص الــوليعي, مؤسســة املمتــاز للطباعــة, الريــاض, / د.ترمجــة أ
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل 



 
 

 
٢٨٥ אאא

للشيخ أمحـد بـن عبـد العزيـز حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وآثاره العلميـة,  −٦٣
آل مبارك, ضمن بحوث أسبوع الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب, جامعـة اإلمـام 

 .هـ١٤٠٠حممد بن سعود اإلسالمية, كلية الرشيعة بالرياض, 
بـد ع/ للـدكتورخصائص التفكري الفقهي عند الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب,  −٦٤

الوهاب إبراهيم أبو سليامن, ضـمن بحـوث نـدوة دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد 
الوهاب بإرشاف جامعة اإلمام حممد بن سعود, طبع ونرش إدارة الثقافة والنرشـ 

 .هـ١٤١١, ٢باجلامعة, ط
للـدكتور طـه جـابر العلـواين,  اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص, −٦٥

 .هـ١٤٢٤ة األوىل دار اهلادي, بريوت, الطبع
دحر افرتاءات أهل الزيغ واالرتيـاب عـن دعـوة اإلمـام حممـد بـن عبـد الوهـاب  −٦٦

تـأليف الشـيخ ربيـع بـن هـادي املـدخيل, تقـديم ): نقد حلسن املـالكي(رمحه اهللا 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ أمحد بن حييى النجمي والشيخ زيد بن 

 .هـ١٤٢٤ة, حممد املدخيل, دار املنهاج, القاهر
: تأليف ,الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية منذ تيودور نولدكه −٦٧

 .م١٩٦٧مصطفى ماهر, دار الكتاب العريب, القاهرة, : رودي بارت, ترمجة
جمموعة رسائل ومسائل علـامء نجـد األعـالم (الدرر السنية يف األجوبة النجدية  −٦٨

مجع الشيخ عبد الرمحن , )ىل عرصنا هذامن عرص الشيخ حممد بن عبد الوهاب إ
 .هـ١٤٢٥, الطبعة السابعة )هـ١٣٩٢ت(بن حممد بن قاسم النجدي 

للشـيخ , )عـرض ونقـض(دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  −٦٩
عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف, دار الوطن, الرياض, الطبعـة األوىل 

 .هـ١٤١٢



  
 
 

٢٨٦ אאא 

حممـد بـن نـارص الشـثري, دار / للدكتور: يف اجلزيرة العربيةالدعوة اإلصالحية  −٧٠
 .هـ١٤٢٣احلبيب, الرياض, الطبعة األوىل 

الدعوة اإلصالحية يف بالد نجد عىل يد اإلمام املجدد الشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب  −٧١
عبد اهللا بن حممد بن عبد املحسن املطـّوع, قـدم / تأليفرمحه اهللا وأعالمها من بعده, 

 .هـ١٤٢٣لح بن فوزان الفوزان, دار التدمرية, الرياض, الطبعة الثانية صا/ د.له أ
ألمحـد بــن عبـد العزيــز دعـوة اإلمـام حممـد بــن عبـد الوهـاب ســلفية ال وهابيـة,  −٧٢

ــز بــن حممــد آل الشــيخ, دار عــامل الكتــب,  ــد العزي احلصــني, تقــديم الشــيخ عب
 .هـ١٤٢٠الرياض, الطبعة األوىل 

هاب يف شبه القارة اهلندية بني مؤيـدهيا ومعانـدهيا, دعوة اإلمام حممد بن عبد الو −٧٣
أبو املكرم بن عبد اجلليل السلفي, راجعه وقدم له الشيخ صفي الـرمحن : تأليف

 .هـ١٤١٣املباركفوري, مكتبة  دار السالم, الرياض, الطبعة األوىل 
للشـيخ عيـد عبـايس, تعليـق الدعوة السلفية وموقفهـا مـن احلركـات األخـرى,  −٧٤

االنتصــار لشــيخ (د نــارص الــدين األلبــاين, ومعهــا رســالة بعنــوان الشــيخ حممــ
, بقلم الشيخ إسامعيل بن حممد األنصـاري, دار )اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

 .اإليامن, اإلسكندرية
ملحمـد دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بني املعارضني واملنصفني واملؤيـدين;  −٧٥

 .مجيل زينو, الطبعة الثالثة
للـــدكتور أمحـــد عبـــد احلميـــد غـــراب, املنتـــدى ية لالسترشـــاق, رؤيـــة إســـالم −٧٦

 .اإلسالمي
بحــوث نــدوة الــرحالت إىل شــبه اجلزيــرة (الــرحالت إىل شــبه اجلزيــرة العربيــة  −٧٧

دارة امللـك , )هــ١٤٢١رجـب  ٢٧ـ  ٢٤العربية املنعقدة يف الرياض يف املدة مـن 
 .عبد العزيز



 
 

 
٢٨٧ אאא

تأليف شارل اسع عرش امليالدي, رحلة إىل احلجاز يف النصف الثاين من القرن الت −٧٨
 .هـ١٤٢٢حممد خري البقاعي, دار الفيصل الثقافية, / ديدييه, ترمجة وتعليق د

شـارل هـوبري, :تـأليف, )م١٨٨٢ـ  ١٨٧٨(رحلـة يف اجلزيـرة العربيـة الوسـطى  −٧٩
 .م٢٠٠٣إليسار سعادة, دار كتب, بريوت, الطبعة األوىل : ترمجة

الكولونيـل : تـأليفهــ, ١٢٨١/ م ١٨٦٥رحلة من الكويـت إىل الريـاض عـام  −٨٠
ــق ــييل, ترمجــة وتعلي ــويس ب ــة, بــريوت, الطبعــة األوىل : ل أمحــد ايــبش, دار قتيب

 .هـ١٤٢٥
لعبـد املحسـن , )دراسـة دعويـة(رسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب الشخصية  −٨١

 .هـ١٤٢٠ابن عثامن بن باز, دار أشبيليا, الرياض, الطبعة األوىل 
للعالمـة السـيد الرشـيف حممـد بـن ن كتب السنة املرشفة, الرسالة املستطرفة لبيا −٨٢

 .هـ١٤٢١جعفر الكتاين, دار البشائر, بريوت, الطبعة السادسة, 
ملحمـد بـن عـثامن بـن  ,روضة الناظرين عن مـآثر علـامء نجـد وحـوادث السـنني −٨٣

  .هـ١٤٠٠, ١صالح, مطبعة احللبي, الرياض, ط
ل, بيســان للنرشــ والتوزيــع, عمــر عبــد اهللا كامــ. د :الســعودية حتــديات وآفــاق −٨٤

 .م٢٠٠٣بريوت, الطبعة األوىل 
ــرن  −٨٥ ــديات الق ــعودية وحت ــدكتور, ٢١الس ــز / لل ــار, مرك ــر الطي ــن بك صــالح ب

 .م٢٠٠٣باريس, الطبعة األوىل / الدراسات العريب ـ األورويب 
ملحمد جـالل ; )مصدر الرشيعة للنظام السعودي(السعوديون واحلل اإلسالمي  −٨٦

 . هـ١٤٠٤ة القاهرة, الطبعة الرابعة كشك, املطبعة الفني
 



  
 
 

٢٨٨ אאא 

للشــيخ حممــد نــارص الــدين األلبــاين, املكتــب : سلســلة األحاديــث الصــحيحة −٨٧
 .هـ١٤٠٥اإلسالمي, مكتبة املعارف, الطبعة الرابعة 

للدكتور عيل بن إبـراهيم النملـة, الرشق والغرب حمددات العالقات ومؤثراهتا,  −٨٨
 .هـ١٤٢٥مطابع احلمييض, الطبعة األوىل 

دراســة (لشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب حياتــه ودعوتــه يف الرؤيــة االسترشــاقية ا −٨٩
نـــارص بـــن إبـــراهيم التـــويم, وزارة الشـــؤون اإلســـالمية / للـــدكتور; )نقديـــة

 .هـ١٤٢٣واألوقاف والدعوة واإلرشاد, الرياض, الطبعة األوىل 
, اهللا الصالح العثيمـني للدكتور عبدالشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته وفكره,  −٩٠

 .هـ١٤٠٦دار العلوم, الرياض, الطبعة الثانية 
الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب وبعـض اجلوانـب الرتبويـة والتعليميـة يف دعوتـه,  −٩١

 .عبد الرمحن العريني, دارة امللك عبد العزيز, الرياض
للحافظ املنذري, حتقيق الشيخ حممد نـارص الـدين  :صحيح الرتغيب والرتهيب −٩٢

 .هـ١٤٠٦ي, بريوت, الطبعة الثانية األلباين, املكتب اإلسالم
صــامويل هنتنجتــون, : تــأليفصــدام احلضــارات إعــادة صــنع النظــام العــاملي,  −٩٣

صالح قنصوه, دار الكتـب املرصـية, الطبعـة . د: طلعت الشايب, تقديم: ترمجة
 .م١٩٩٨الثانية 

فضيلة الشيخ عبـد الـرمحن بـن صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم,  −٩٤
 .هـ١٤٢٥الدورسي, دار املغني, الرياض, الطبعة األوىل  حممد

): دراســة لألطــام ع األجنبيــة يف العــامل العــريب(صــورة الرشــق يف عيــون الغــرب  −٩٥
 .١٩٩٦إلبراهيم احليدري, دار الساقي, بريوت, الطبعة األوىل 



 
 

 
٢٨٩ אאא

منصـور : بـاركيل رونكيـري, ترمجـة: تأليف عرب األرايض الوهابية عىل ظهر مجل, −٩٦
 .هـ١٤٢٤رجيي, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة الثانية حممد اخل

حممد حامد النارص, : تأليفالعرصانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب,  −٩٧
 .هـ١٤٢٢مكتبة الكوثر, الرياض, الطبعة الثانية 

للدكتور عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي,  −٩٨
 .هللا العبود, اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةصالح بن عبد ا

للشيخ عبـد اهللا البسـام, دار العاصـمة, الريـاض,  علامء نجد خالل ثامنية قرون, −٩٩
 .هـ١٣٩٨الطبعة األوىل 

للشـيخ عبـد اهللا البسـام, مكتبـة ومطبعـة النهضـة علامء نجد خالل سـتة قـرون,  −١٠٠
 .هـ١٣٩٨احلديثة, مكة املكرمة 

ــة  −١٠١ ــارصة نشــأهتا(العلامني ــاة اإلســالمية املع ــا يف احلي ــا وآثاره للشــيخ , )وتطوره
الدكتور سفر بن عبد الرمحن احلـوايل, مكتـب الطيـب, القـاهرة, الطبعـة الثانيـة 

 .هـ١٤٢٠
لعثامن بـن برشـ النجـدي, مكتبـة الريـاض احلديثـة, عنوان املجد يف تاريخ نجد,  −١٠٢

 .الرياض
حمب الـدين : يه, خلصها وترمجهاشاتل. ل. أ: الغارة عىل العامل اإلسالمي, تأليف −١٠٣

 .اخلطيب ومساعد اليايف, مكتبة أسامة بن زيد, بريوت
سامحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز, (فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلامء  −١٠٤

مجـع وترتيـب , )فضيلة الشيخ حممـد العثيمـني, فضـيلة الشـيخ عبـد اهللا اجلـربين
 .هـ١٤١٢رياض, الطبعة األوىل حممد بن عبد العزيز املسند, دار الوطن, ال

 



  
 
 

٢٩٠ אאא 

مجع وترتيـب الشـيخ أمحـد بـن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء,  −١٠٥
 .هـ١٤٢١عبد الرزاق الدويش, مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية 

مجـع  فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, −١٠٦
 .محن بن قاسم, الطبعة الثانيةوترتيب وحتقيق حممد بن عبد الر

: للحافظ أمحد بن حجر, حتقيق وتصـحيحفتح الباري برشح صحيح البخاري,  −١٠٧
 .هـ١٤٠٩حمب الدين اخلطيب, دار الريان, القاهرة, الطبعة الثانية, 

للشيخ عثامن بن عبد العزيز بن منصـور التميمـي : فتح احلميد يف رشح التوحيد −١٠٨
ــق)هـــ١٢٨٢ت( ــن ع. د/ , حتقي ــز العريفــي ودســعود ب ــد العزي ــن . ب حســني ب

 .هـ١٤٢٥جليعب السعيدي, دار عامل الفوائد, مكة املكرمة, الطبعة األوىل 
لإلمـام حممـد بـن فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علـم التفسـري,  −١٠٩

يوسـف الغـوش, دار املعرفـة, : , اعتنى به وراجعه)هـ١٢٥٠ت(عيل الشوكاين 
 .هـ١٤١٧لثة بريوت, الطبعة الثا

 .لإلمام عبد القاهر البغدادي, دار الكتب العلمية, بريوتالفرق بني الفرق,  −١١٠
غالـب بـن عـيل / د: فرق معارصة تنسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها −١١١

 .هـ١٤٢١عواجي, دار البينة, الطبعة اخلامسة 
لوفـاء, للـدكتور حممـد الدسـوقي, دار ا, )تارخيه وتقويمـه: (الفكر االسترشاقي −١١٢

 .هـ١٤١٥املنصورة, الطبعة األوىل 
أمحــد ســاميلوفيتش, دار  ,فلســفة االسترشــاق وأثرهــا يف األدب العــريب املعــارص −١١٣

 .م١٩٨٠املعارف, القاهرة, 
, لعبـد احلـي فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت −١١٤

الغـرب اإلسـالمي, بن عبد الكبري الكتـاين, باعتنـاء الـدكتور إحسـان عبـاس, دار 
 .هـ١٤٠٢, ٢بريوت, ط



 
 

 
٢٩١ אאא

فاضـل حممـد : تأليفدراسة نقدية, ) عرص النبوة واخلالفة الراشدة(فيليب حتي  −١١٥
 .هـ١٤٢٥عواد الكبييس, دار الفرقان, الطبعة األوىل 

لسـمري , )م١٩٥٠ـ  ١٧٦٢(قافلة احلرب الرحالـة الغربيـون إىل اجلزيـرة واخللـيج  −١١٦
 .م١٩٩٨طبعة الثانية عطا اهللا, دار الساقي, بريوت, ال

لإلمام اللغوي أيب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفـريوز القاموس املحيط,  −١١٧
, اعتنى به ورتبه حسـان عبـد املنـان, بيـت األفكـار الدوليـة, )هـ٨١٧ت(آبادي 
 .٢٠٠٤لبنان, 

حاشـية عبـد الـرمحن بـن  ,قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسـلني −١١٨
 .ب التوحيد, دار الكتب العلميةحسن عىل كتا

للشيخ عبد الرمحن بن نـارص السـعدي, القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن,  −١١٩
ــة  ــة الثاني ــن اجلــوزي, الطبع ــبت, دار اب ــثامن الس ــد ع ــدكتور خال ــه ال ــى ب اعتن

 .هـ١٤٢١
للشــيخ حممــد العثيمــني, دار ابــن اجلــوزي,  ,القــول املفيــد عــىل كتــاب التوحيــد −١٢٠

 .هـ١٤١٨, الطبعة األوىل
كشف األكاذيب والشبهات عـن دعـوة املصـلح اإلمـام حممـد بـن عبـد الوهـاب  −١٢١

أليب عبد اهللا صالح الدين بن حممد آل الشيخ, مكتبـة الرشـد, الطبعـة رمحه اهللا, 
 .هـ١٤٢٥األوىل 

 .م٢٠٠٥البن منظور, طبع دار صادر, بريوت, الطبعة الرابعة, لسان العرب,  −١٢٢
حلسن بـن مجـال بـن أمحـد الريكـي, : ن عبد الوهـابملع الشهاب يف سرية حممد ب −١٢٣

د عبد اهللا الصالح العثيمني, دارة امللك عبد العزيـز, .درسه وحققه وعلق عليه أ
 .هـ١٤٢٦



  
 
 

٢٩٢ אאא 

عبـد العزيـز : تصـنيف وإعـدادمؤلفات الشيخ اإلمـام حممـد بـن عبـد الوهـاب,  −١٢٤
ن الرومي والدكتور حممد بلتاجي والدكتور سيد حجاب, جامعة اإلمام حممد بـ

 .سعود اإلسالمية ـ أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب
مجع عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية,  −١٢٥

 .هـ١٤١٢النجدي, دار عامل الكتب, الرياض, 
لألستاذ مسـعود حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهللا ـ مصلح مظلوم ومفرتى عليه,  −١٢٦

. عبد العليم عبد العظيم البستوي, مراجعة وتقديم د. الندوي, ترمجة وتعليق د
 .هـ١٤٢٤حممد تقي الدين اهلاليل, دار الداعي, الرياض, الطبعة األوىل 

قـراءة نقديـة ملـذهب الشـيخ حممـد بـن (حممد بن عبد الوهاب داعية ولـيس نبًيـا  −١٢٧
حلســن بــن فرحــان املــالكي, دار الــرازي, األردن,  ):عبــد الوهــاب يف التكفــري

 .هـ١٤٢٥األوىل  الطبعة
عزيــز العظمــة, دار ريــاض الــريس للكتــب : املؤلــفحممــد بــن عبــد الوهــاب,  −١٢٨

 م٢٠٠٠, ١والنرش, ط
عـالء بكـر, / للـدكتور, )حمارضات يف الغزو الفكـري(مذاهب فكرية يف امليزان  −١٢٩

 .دار العقيدة
حممد قطب, دار الرشـوق, القـاهرة, الطبعـة / لألستاذمذاهب فكرية معارصة,  −١٣٠

 .هـ١٤٠٨الثالثة 
أبو عبد الرمحن بـن عقيـل الظـاهري, : تأليفمسائل من تاريخ اجلزيرة العربية;  −١٣١

 .هـ١٤١٥مؤسسة دار األصالة, الرياض, الطبعة الرابعة 
 



 
 

 
٢٩٣ אאא

ــموهلا  −١٣٢ ــات الرشــيعة وش ــن ثب ــوقفهم م ــابعهم وم ــن ت ــة (املسترشــقون وم دراس
ألوىل للدكتور عابد بن حممد السـفياين, دار الفرقـان, مرصـ, الطبعـة ا ):وتطبيًقا
 .هـ١٤٠٨

لنـذير محـدان, مكتبـة الصـديق, سياسـيون ـ جـامعيون ـ جممعيـون, : مسترشقون −١٣٣
 .هـ١٤٠٨الطائف, الطبعة األوىل 

 .نجيب العقيقي, دار املعارف, القاهرة, الطبعة الثالثةاملسترشقون;  −١٣٤
ملحمد بن حسـني اجليـزاين, دار ابـن معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة,  −١٣٥

 .هـ١٤١٩لطبعة الثانية اجلوزي, ا
ملحمـد عبـد اهلـادي املرصـي, معامل االنطالقة الكربى عند أهل السنة واجلامعـة,  −١٣٦

 .هـ١٤١٣دار الوطن, الرياض, الطبعة السابعة 
للفــريوز آبــادي, اعتنــى بــه حســان عبــد املنــان, بيــت األفكــار .املعجــم الوســيط −١٣٧

 .الدولية
 .م١٩٥٨بريوت, أمحد رضا, طبع مكتبة احلياة, معجم متن اللغة,  −١٣٨
حممد احللو, القاهرة, الطبعـة / عبد اهللا الرتكي ود/ د: حتقيقاملغني البن قدامة,  −١٣٩

 .هـ١٤٠٩األوىل, 
لإلمـام أيب احلسـن عـيل بـن إسـامعيل  ,مقاالت اإلسـالميني واخـتالف املصـلني −١٤٠

حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد, املكتبـة العرصـية, بـريوت, : األشقري, حتقيق
 .هـ١٤١٦

صـححه  ,لإلمـام أيب الفـتح حممـد بـن عبـد الكـريم الشهرسـتاينوالنحل, امللل  −١٤١
 .هـ١٤١٣, ٢وعلق عليه أمحد فهمي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
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ــن مــن أعــالم املجــددين,  −١٤٢ ــوزان, دار اب ــوزان الف ــن ف لفضــيلة الشــيخ صــالح ب
 .هـ١٤٢٤اجلوزي, الرياض, الطبعة األوىل 

ملحمـد البشـري رشقني وعلـامء الغـرب, مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املست −١٤٣
مغيل, مركز امللك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية, الريـاض, الطبعـة 

 .هـ١٤٢٢األوىل 
ألمحد بن جزاع الرضيامن, منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة التكفري,  −١٤٤

نـارص عبـد الكـريم العقـل, دار الفضـيلة, الريـاض, الطبعـة األوىل / د .تقديم أ
 .هـ١٤٢٦

لعبـد املحسـن العبـاد منهج شـيخ اإلسـالم حممـد بـن عبـد الوهـاب يف التـأليف,  −١٤٥
 .هـ١٤٢٥البدر, دار املغني للنرش والتوزيع, الرياض, الطبعة األوىل 

للرحالة جوهان لـودفيج بوركهـاردت, ترمجـة الـدكتور  :مواد لتاريخ الوهابيني −١٤٦
 .هـ١٤١٢عة الثانية عبد اهللا الصالح العثيمني, جامعة امللك سعود, الطب

للشـيخ الـدكتور  مواقف املسترشقني من دعـوة الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب, −١٤٧
 .عبد اهللا بن عمر الدميجي, بحث غري مطبوع

/ تأليف السري هارفرد جـونز بريـدجز, ترمجـة وتعليـق د: موجز لتاريخ الوهايب −١٤٨
 .هـ١٤٢٥عويضة بن مترييك اجلهني, دارة امللك عبد العزيز, الطبعة األوىل 

صـحيح البخـاري, صـحيح مسـلم, ( موسوعة احلديث الرشيف, الكتب الستة −١٤٩
, )ســنن أيب داود, جــامع الرتمــذي, ســنن النســائي الصــغرى, ســنن ابــن ماجــه

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, دار السالم, الرياض, / بإرشاف فضيلة الشيخ
 .هـ١٤٢١الطبعة الثالثة 
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ــوعة املسترشــقني,  −١٥٠ ــدكتورموس ــرمح لل ــد ال ــني, عب ــم للمالي ــدوي, دار العل ن ب
 .م١٩٩٣بريوت, الطبعة الثالثة, 

إرشاف وختطـيط املوسوعة امليرسـة يف األديـان واملـذاهب واألحـزاب املعـارصة,  −١٥١
ومراجعة الدكتور مانع بـن محـاد اجلهنـي, دار النـدوة العامليـة للطباعـة والنرشـ, 

 .الرياض, الطبعة الثالثة
مية يف النصف الثاين من القرن العرشـين, موقف املسترشقني من الصحوة اإلسال −١٥٢

 .ملجدي حممد فتح الباب, دار الروضة, القاهرة
للـدكتور عـامد الـدين خليــل, دار نظـرة الغـرب إىل حـارض اإلسـالم ومسـتقبله,  −١٥٣

 .هـ١٤٢٠النفائس, بريوت, الطبعة األوىل 
ـدكتور للــ, )مرصـ ـ اجلزيـرة العربيـة ـ الشـام ـ السـودان(النهضة العربية احلديثة  −١٥٤

عبد العزيـز سـليامن نـوار, عـني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتامعيـة, 
 .مرص

حممد قطب, مؤسسة املدينة للصحافة والنرش, جـدة, / لألستاذواقعنا املعارص,  −١٥٥
 .هـ١٤١١الطبعة الثالثة 

ليـوس دوكورانيسـ, ترمجـة جمموعـة : تأليفالوهابيون تاريخ ما أمهله التاريخ;  −١٥٦
 .٢٠٠٣رياض الريس للنرش, الطبعة األوىل من الباحثني, 

òîßýg@pý©Z 
 .٦١الرياض, العددجملة البحوث اإلسالمية,  −١٥٧
 .٨٧املنتدى اإلسالمي بلندن, العددجملة البيان,  −١٥٨
جملة الدعوة, تصدر عن مؤسسة الدعوة اإلسـالمية الصـحفية, الريـاض, العـدد  −١٥٩

١٨٩٩. 
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