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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 متهيد 

حممد صلى هللا عليه وعلى آله  ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني
 .                  وسلم تسليم ا كثري ا ،وصحبه األطياب األطهار أمجعني

ويرث هللا األرض  ،على املنهج احلق حىت تزول الدنياجات اهلجوم ال تنتهي مو أما بعد؛ ف
ولو شاء هللا تعاىل جلعل الناس أمة  ،فالتدافع بني احلق والباطل سنة هللا يف الكون ،ومن عليها

ا من           وأصناف                                   يستخرج هبا من عباده املؤمنني ألوان   من البالء؛ ا                        لكنه سبحانه يقدر أنواع   ،واحدة
 .إياهنمص هبا     ح       وي   ؛هبا درجاهتميرفع  ؛العبودايت والطاعات

رسة على املنهج السلفي اليت                               نت يف هذا العصر هذه اهلجمة الش                          من تلك البالاي اليت استعل  
 ،واترة أخرى من قبل الصوفية ،من قبل الشيعةاهلجوم أييت         فتارة   ،وب      ب وص                  تداعت من كل حد  

 وخامسة من جهة النصارى واليهود ،          الع لمانينيورابعة من جهة  ،واترة اثلثة من جهة األشاعرة
 تداعى األكلة إىل قصعتهاتوهكذا تكالبت األعداء وتداعت كما  ،اإلحلاد منتحليوسادسة من 

 .عرب كتاابهتم ومرئياهتم
ما هو و  ،ا على هذا املنهج        ت هجوم                          أحد هذه الكتاابت اليت شن  ة                   نتناول يف هذه املر  

 املختصرة. علميةعرض له ابلنقد يف هذه الورقة السنت

 
 املواصفات الفنية للكتاب 

 التكفري والسياسة الوهابية. :إله التوحش :اسم الكتاب
 .أمحد الديري علي :املؤلف

وهو من إصدار مركز  ،من القطع املتوسط ص( 236)يقع الكتاب يف  :وصف الكتاب
 - 5 - 30 :األوىل يفمكتبة الفكر اجلديد ببريوت نشرته ونشرت  ،ال للدراسات والتوثيقاتأو 

 .م 2017
أن معظم أفكار هذا الكتاب قد نوقشت ضمن الداخلية ة الكتاب    ر                 وقد كتب على ط  

كانون   /ديسمرب 9عة حبثية خاصة أتسست يف وهي جممو  ،برنمج حلقة الدراسات الوهابية
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 .يةية التارخيية والسياسية والفكر الناحم تعىن بدراسة احلركة الوهابية من 2015األول 

 
 التعريف ابملؤلف 

 ،م1971البحرين عام  من مواليد ،كاتب حبريين األصل  ،الكاتب هو علي أمحد الديري
ماجستري قوانني تفسري ، مث م1993جامعة البحرين عام  من عربيةاللغة البكالوريوس حصل على 

الفلسفي جمازات اخلطاب يف دكتوراه مث ال ،م2007عام جامعة القديس يوسف  من اخلطاب
يف يناير  ا يف كندا بعدما انتزعت منه اجلنسية البحرينية           يعيش حالي   ،م2010 يف عام والصويف
قناة ل    ب                                يقر يف حوار عرب اهلاتف معه من ق   ،بدون جنسية -اآلن-هو ف ،بسبب كتاابته ،م2015
كانت تعارض اإلسالم إذا  نه يف معاداته للوهابية ال يهمه أبل ويصرح  ،لماين التوجه       أنه ع   امليادين

 !(1) أم ال
 :له عدة كتب يبث فيها ضالله منها

 .التكفري من أرثوذكسية السالجقة إىل سلفية ابن تيمية :نصوص متوحشة -
 .خارج الطائفة -
 كيف يفكر الفالسفة.  -
 .اهلرمنيوطيقا واملناهج احلديثة يف تفسري النصوص الدينية -
 م1929-1904اسية وصراع اجلماعات السيمن هو البحريين؟ بناء الدولة  -
 .وهذا الكتاب الذي حنن بصدده -

 
 املؤلف يف الكتاب منطلق 

، وهو جتريد ليه صراع سياسيي ،أن التكفري مشروع قتلاملؤلف ينطلق يف هذا الكتاب من 
 .تهلإلنسان من إنساني

وهو يف هذا الكتاب يستكمل ما بدأه يف كتابه نصوص متوحشة حيث يرى أن الدولة 
                                                           

 راجع هذا الرابط: (1)
https://www.youtube.com/watch?v=hDHatzniD2Q 
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 السعودية األوىل قامت على هذه الفرضية اليت يراها
ري يف هو أن النصوص الشرعية ما هي إال أدوات للوهابية للتأث ؛ثباتهإما حياول الكاتب 

 .لتعددمبا هو إنكار وإلغاء لآلخر ول ،الواقع االجتماعي والسياسي
 :يرى الكاتب أن النصوص املتوحشة هي النصوص اليت توفر فيها شروط ثالثة هي

 .ا ابلقتل املادي                 ن يكون النص آمر  أ -
  .ا من فقيه        ا منتج               أن يكون حكم   -
 .أن يكون ضمن فضاء سلطة سياسية متثل قوة قائمة ابلفعل -

 .يدعيه بن عبد الوهاب هي خري مثال ملاوهو يرى أن نصوص الشيخ حممد 
أدرك حممد بن عبد الوهاب أنه ال يكن للمكتبة وحدها أن حتول نص » :يقول الكاتب
 يف صحراء         ا ضاراي     ش  حوراح يبحث عن قوة جتعل من خطابه و  ،فكفر هبا ،التكفري إىل فعل قتل

 .(2)«ةيعفكان سيف الدر  ،ية خمالب ضاريةأراد أن ينبت لنصوصه التكفري  ،جند
ت املوجودة يف الضالال كون مثارها؛ لتسيطرت على عقل الكاتب هذه هي األفكار اليت
  .وهللا املستعان ،هذا الكتاب الذي بني أيدينا

 
 عنوان الكتاب وما يهدف إليه: 

وثيقة »فقط ذكر يف مقدمته أن  ،ا بتفسري العنوان الغريب هلذا الكتاب                   مل يهتم الكاتب كثري  
له التوحش وسيف أو حتالف بني ما أمسيه إ ،ورجل الدولةالدرعية هي حتالف بني رجل الدعوة 

 إله التوحش هو هذا اإلله الذي خلقته سرية رجل الدعوة»: ليقول بعد ذلك ؛«الوحشية
 .(3)«بتفسريها الغريب لشهادة التوحيد

ن تفسري شيخ اإلسالم حممد بن إذن فالكاتب يهدف من هذا الكتاب إىل أن يدلل على أ
اهلدف منه إخراج املخالفني له من الدين  ،خاص به ،الوهاب للشهادتني هو تفسري غريب عبد

 .هو األصل الذي قامت عليه الدولة السعودية األوىلو  ،وهذا يقتضي قتلهم ،بتكفريهم

                                                           

 .13ص:  (2)
 .13ص:  (3)
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  الكتاب جممل لتقسيمعرض: 

 :كالتايل  ،الكتاب مكون من مقدمة وأربعة فصول
وهو يرى أنه يف هذا الفصل يرتجم للشيخ  ،سرية رجل الدعوة ورجل الدولة :الفصل األول

 .حممد بن عبد الوهاب
. عنف االستثناء، وهو يرى أن هذا .صراع الوهابية والفرق« ال إله إال هللا» :الفصل الثاين

 .الفصل يتناول التفسري الغريب لشهادة اإلسالم
حيث إن  ،لفصل الذي سبقهو يرى أنه أثر لوه ،الغربة واهلجرة واجلهاد :الفصل الثالث

 .الغربة واهلجرة واجلهاد هي نتاج هذا التفسري الغريب لشهادة اإلسالم
حيث يرى أن نواقض اإلسالم خترج  ،االستثناء املستحيل :نواقض اإلسالم :الفصل الرابع

 .غالبية املسلمني من اإلسالم
  ابإلجنليزية. مقدمة الكتابمث الفهارس و 

 
  الكتاب اليت تناوهلاواالهتامات ألهم األفكار عرض جممل:  

باطلة واملغالطات األفكار املوجودة يف الكتاب هي عبارة عن جمموعة من االهتامات ال
مع االنتباه ار الباطلة هنا أثناء عرض الكتاب، ، وسوف نذكر أبرز هذه األفكة              املنطقية الفج  

 .بيان املالحظات على الكتابإىل أن ذكرها هنا يغنينا عن معاودة ذكرها مرة أخرى أثناء 
 .واالهتامات وفيما يلي أبرز تلك األفكار

 :الفصل األول= 
تناول الكاتب يف الفصل األول سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب من خالل مقاطع  -

« اإلمام وتعدد غزوات ذوي اإلسالم واألفهام ملراتد حالروضة األفكار »مقتطفة من كتاب 
وال هم له إال املبالغة  ،املشهور بروضه ابن غنام ليوصل للقارئ أن الكتاب مليء ابألساطري

وحياول أن يستنتج من تعدد نسخ الكتاب أن الكتاب يدل على الوحشية اليت رافقت  ،والتفخيم
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 !حملققون إخفاء ذلكأتسيس الدولة السعودية ومن مث حياول ا
الشيعة »وجود ذكر للــ  ويتحسر على عدم ،يرى أن كتاب ابن غنام يثل هوية الدولة -
« واملذاهب السنية اليت مل تتوافق مع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،ون املتصوفةلييواإلمساع

 !يف هذا الكتاب
 ،وحياول التدليل على ذلك ر كل من ال يؤمن ابلدعوة                              يصرح أن الدولة السعودية تكف    -
 بني من هم داخل اهلوية ومن هم         ا فاصال                    الذي يراه يثل حد   تدريسها لكتاب التوحيدبسبب 
 !خارجها
فكفار  ؛يرى أن الدولة السعودية قد توقفت عند حلظة ابن غنام ورؤيته اليت يف الكتاب -

وهذا دليل على أن الدولة السعودية ال  ،وأعداء األمس هم أعداء اليوم ،األمس هم كفار اليوم
 !تستطيع أن تتصاحل مع املكونت األخرى

  !يؤكد أن مفهوم الوهابية للتوحيد معناه تكفري كل من خيالفهم -
ن كاتبوه إف ،لكن عند كتابة التاريخ ،يرى أن أي أمة البد يف بدايتها من وجود العنف -

خبالف كتاب ابن غنام الذي يفتخر بوجود العنف الذي يروى على  ،يتجاوزوا هذه اللحظات
 األحادية!هذا مصدر لصناعة اهلوية  ويعترب أن ،أنه بطوالت

أن التوحيد السياسي يف تطابقه مع التوحيد العقائدي ال يصنع مواطنة  :يرى املؤلف -
        يف ذم         كاف                ، وهذا أمر  فهذه الدولة هي دولة الفرقة الناجية ،بل يصنع الفرقة الناجية ،مشرتكة

 هذه الدولة!
وهذا  ،فالبد لألمة أن تنسى عنف التأسيس ،ن شروط تكوين األمةميرى أن النسيان  -

 !غري موجود يف الدولة السعودية
 هذه النقاط السابقة هي ملخص ما كتبه يف النصف األول من هذا الفصل.

فقد جعله للحديث عن التكوين العلمي والديين  ،ين من هذا الفصلأما النصف الثا
 .حنبلة جند :وذلك حتت عنوان ،للشيخ حممد بن عبد الوهاب

حممد بن  الشيخ إىل أن أتى ،دد من علماء احلنابلةأن جند كان هبا ع :وخالصة ما ذكره
ة                األفعال الشركي                                           يتناول أحد نصوص الشيخ يف الداللة على كم    مث ،وتعلم الفقه فيها عبد الوهاب

فريى أن هذه الفكرة هي  ؛ليقرأ هذا النص من خالل تصوراته ؛اليت كانت منتشرة يف ذلك احلني
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فريى أنه مع دعوة الشيخ  ،لصاحلاليت يدعي أهنا متثل السلف ا ؛ة دعوته   د                       وسيلة الشيخ لتربير ج  
 !بل هو معرفة التوحيد الصحيح ،رفة األحكام الشرعيةمل يعد اإلسالم هو مع

ليدلل منها على  -أنه شرح هللا قلبه للتوحيد-يتناول عبارة ابن بشر يف وصف الشيخ  -
وحياول التدليل على  ،د اختالق من الشيخ         وأنه جمر   ،أن هذا الفهم مل يتعلمه الشيخ من أحد

 أن أفكار الشيخ هي امتداد ملدرسة ابن تيمية! :هذا على الرغم من زعمه بعد ذلك !ذلك
من مذهب فقهي إىل  -حممد بن عبد الوهاببسبب الشيخ -يرى أن احلنبلية حتولت  -

 .حركة عقائدية متطرفة عنيفة
حياول الكاتب يف الربع األخري من هذا الفصل أن يقارن بني ابن تومرت والشيخ حممد  -

غري أن  ،اعتمد التكفري والعنف ألجل بناء الدولة حيث يرى أن كالمها ،بن عبد الوهابا
ليخلص يف  ،خبالف التوحيد الوهايب فهو عقيدة مبدئية ،ا         ا سياسي                             التوحيد التومري كان تكتيك  

 .النهاية إىل أن سرية الشيخ هي سرية الدولة
   

 :الفصل الثاين= 
أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يفسر  ادعائهليدلل على  ؛خصص الكاتب هذا الفصل

التوحيد بتفسري خمالف لكل من سبقه، وهو يرى أن الداعي إىل هذا التفسري هو إخراج اخلصوم 
خالل اشرتاط  وال يكون ذلك إال من ،الذين يواجههم من دائرة اإليان إىل الكفر السياسيني

 ا.                    ويكون ما سواه كافر   ،يقصر اإليان على نفسه ومتبعيه فقط شروط يف الشهادة حىت
 هذا الفصل على الرسائل اليت أوردها ابن غنام يف سرية الشيخ حممد بن الكتاب يفويعتمد 

ويرى أن جتريد معىن ال إله إال هللا من النذور واحللف بغري هللا والذبح لغري هللا هو  ،عبد الوهاب
فهذا التفسري  ،عظيم عند من اطلع على اتريخ الدعوة الوهابية          وهو أمر   ،هدف الشيخ حممد

 .أدى إىل حروب حتت عنوان تطهري جند من الشرك -بزعمه  -اجلديد 
ته يف حق الشيخ هذا الفصل ليحاول أن يدلل على افرتاءا عناوينمث ينطلق الكاتب يف 

  .وأن فهمه للتوحيد خاص به الوهاب، حممد بن عبد
 :نقاط التاليةونلخص ذلك يف ال

 من                                                             طاغوت التوحيد: يرى الكاتب أن استخدام الشيخ للفظ العبيد بدال   :حتت عنوان -
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 !العباد يف حق البشر هو ترسيخ لفكرة ويل األمر الذي هو احلاكم
ال  ،وأن هذا الكتاب كتاب بسيط ،ابلقوةعليه رض                              يرى أن تدريس كتاب التوحيد ف   -

 !قيمة له إذا قورن أبمهات كتب علم الكالم يف تراثنا
ا على         دامغ        دليال   "أبن التوحيد ليس جمرد اإلقرار ببعض صفات الربوبية"جيعل من القول  -

 !أن الشيخ يتالعب مبفهوم ال إله إال هللا
وتوسعة  ،ة ملا تبناه علماء اإلالهيات                 لوهية مناقضة اتم                               جيعل من القول إبثبات توحيد األ   -

 !زايرة القبور واألضرحة :مثل ،ألنه قد أدخل فيه السلوك العملي ؛لباب الشرك والكفر
  !ا                                               يعترب موقف الشيخ من ابن عريب ومذهبه االحتادي تشدد   -
يرى أن موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف توحيد األمساء والصفات هو موقف ابن  -

وكذلك تكفري  -عموم أهل السنةالذين يراهم -املعتزلة واألشاعرة تيمية الذي أدى إىل تكفري 
 .الفرق األخرى كالشيعة

 ،وقع بني الشيخ وخمالفيه من قتال حتت عنوان سيف التوحيد يدلل الكاتب على ما -
 !وذلك ألنه كان يتطلع إىل العنف ويشتهيه ؛ا لدعوته                                 أبنه مل يقتنع ابلكتب وال املكتبة سالح  

لف بل احرتاب مع املخا ،وحيد ابلنسبة للشيخ ليس جتربة روحية مع املطلقيرى أن الت -
 !والصراع معه وغزوه وقتله، وحياول أن يفسر النصوص اليت ذكرها الشيخ أبهنا شهوة للعنف

هنية حممد بن عبد الوهاب وأفق قراءته لإلسالم والسنة النبوية ذ» :يقول الكاتب
فيعمد إىل أخذ أرواح  ،م التكفري على كل شيء آخرإذ إنه يقد ،مشحونن ابلكفر والقتل

 .(4)« من حفظها                      ن واستحالل دمائهم بدال  اآلخري
لكن بعدما  ،يناقش الكاتب كالم الشيخ عن حديث أسامة يف كتابه كشف الشبهات -

من مضموهنا  «ال إله إال هللا»ويفسره يف إطار احلرص على تفريغ  -كعادته- ا                 فهمه فهم ا خاطئ  
 .ومعناها

ا منه لكل                                                                 جيعل من حديث الشيخ عن انتشار األفعال الشركية يف جند قبل دعوته تكفري   -
-ه مبحاولة أن يقارن بني دعوته ودعوة النيب    ع                       وأن هذا الزعم من ول   ،املسلمني قبل ظهور دعوته

 يف ظروفها وأحواهلا. -صلى هللا عليه وسلم
                                                           

 .100ص:  (4)
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لذي كان من سليمان بن سحيم مع حتت عنوان شرك العلماء يدلل الكاتب ابخلالف ا -
 .الشيخ حممد بن عبد الوهاب على نفس ما ردده يف الصفحات السابقة

ا للشيخ يف إحدى رسائله لسليمان ابن سحيم ليدلل به على أن هذا                 يورد الكاتب نص   -
 .العربية العنف اخلطايب منوذج مصغر للعنف املادي الذي مارسه على اجلزيرة

   

 :الثالثالفصل = 
يقع هذا الفصل يف إحدى ومخسني صفحة حياول الكاتب من خالله أن يتحدث عن 

وسائل استخدمها الشيخ حممد بن عبد حيث إنه يراها  الغربة واهلجرة واجلهاد، :وهي ،ثةأمور ثال
وفيما يلي أهم األفكار اليت وردت يف  ،الوهاب لتربير تفرده يف فهم التوحيد وقتاله للمخالفني له

 :هذا الفصل
ليخفف عنهم  ؛يرى الكاتب أن الشيخ قد استدعى معىن غربة اإلسالم مع أتباعه -

  ا                                                     ومعىن هذا عند الكاتب أن الغرابء صارت صفة مدح وليست ذم   ،وحشة اهلجرة وشقاء الدعوة
  !وأن النجباء هم الغرابء ،كما يفهم الكاتب ويزعم

إلضفاء املشروعية  ؛غربةلقد اهتم حممد بن عبد الوهاب إبنشاء خطاب حول ال» :يقول
 .(5)«على دعوته

فه               وهو كل ما أل   ؛يرى الكاتب أن الطاغوت هو ما يتعارض مع مفهوم الشيخ للتوحيد -
ا مبفهوم الوهابية                                          وهذا يؤدي إىل أن تكون الغربة مقرونة دائم   ،الناس من عبادة الشجر وغريها

 .للتوحيد
ا ليتحقق                                                                 يرى الكاتب أن معىن ذلك هو االنفصال عن العائلة واألهل حىت تكون غريب   -

 !لك التوحيد الصحيح
 ،يرى أن التوحيد الوهايب ال جييز لك أن تستعمل اللغة كما تشاء يف التعبري عن هللا -

 !فليس لك إال أن تستعمل الكلمات اليت أعطاك إايها فقط
ليدلل هبا على أن الدعوة الوهابية  ؛رحلة الشيخ إىل الدرعية ينقل الكاتب مقتطفات من -

 .-على حد تعبريه-« احملمديةالدعوة »ت ابملراحل اليت مرت هبا                      تريد أن توحي أهنا مر  
                                                           

 .127ص:  (5)
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لينتقل إىل احلديث عن  ،يدعي الكاتب أن الشيخ بدأ اجلهاد أبتباعه ضد املخالفني له -
ا يف                          أبن العلم الذي كان موجود   ؛أبهنا صارت مدينة علمق على وصف املؤرخني     عل  ، و الدرعية

وأن الكتب العلمية اليت  ،وعلم العقائد على الطريقة الوهابية ،ذلك احلني ال يتجاوز علم الفقه
 .صدرت يف ذلك احلني هي كتب التكفري والقتل

بني ها حركة سكانية قوية ما أبنه قد أصبح فييفسر عبارة ابن بشر يف وصف الدرعية  -
أبهنا تدل على أن العلم الذي يقدمه الشيخ هو علم يكفر  ؛متهيء للغزو إىل طالب علم

 !ويشرعن تكفري اآلخرين
 !ألن الناس ألزموا هبا ؛يفسر أداء الزكاة أبهنا صارت غنيمة حرب سنوية -
 ؛يهتم يف هذا الفصل بعبارات املؤرخني يف وصف الدرعية واملعارك اليت خاضها الشيخ -

 حولهوهو املعىن الذي يدندن  ؛لكي يدلل بذلك كله على غرضه الذي أنشأ الكتاب من أجله
أبن الدعوة الوهابية دعوة تكفريية تكفر كل من خيالفها وتقتله بال رمحة  ؛يف كل فقرات الكتاب

 .وال هوادة
   

 :الفصل الرابع= 
-وهو حياول يف هذا الفصل  ،االستثناء املستحيل :عنوان هذا الفصل هو نواقض اإلسالم

أن يتناول حديث الشيخ عن نواقض اإلسالم كي يفسرها يف  -الذي بلغ مخسة ومخسني صفحة
من أن الشيخ يفسر اإلسالم على حنو خاص به جيعل اإليان  ،نفس السياق الذي يدعيه

 . إال إذا انضم الشخص إىل دعوته وصار من أتباعه        مستحيال  
مث ينطلق ليصف هذه  ،العشرة من خالل شرح الشيخ الفوزانبدأ الفصل بذكر النواقض 

 ،لت مع كتاب التوحيد تشكيلة خطابية للحفاظ على التوحيد الوهايب                       النواقض العشرة أبهنا شك  
ثل الفرقة                                       ليصبح كتاب التوحيد مبثابة عقد سياسي ي   ؛سمى أهل السنة واجلماعة           واحتكار م  

وعليه فإن هذه النواقض العشرة أصبحت نواقض  ،التوحيدالناجية وهو املواطن الصاحل يف دولة 
 .وليست جمرد نواقض لإليان والتوحيد الوهايب ،للدولة

كي   بعض املعاركيستعمل الكاتب بعض عبارات املؤرخني يف وصف ما حدث أثناء  -
 .وأنه خيالف تعاليم اإلسالم يف هذا األمر ،يوحي أن ذلك صفة عامة يف اجليش الوهايب
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ول أن جيعل الكاتب حديث الشيخ الفوزان عما يكون من املواالة وما ال يكون ما حيا -
ويرى أن فتوى جواز االستعانة ابلكفار  !هو إال خضوع ملصاحل الدولة وشرعنة أفعاهلا وفق إرادهتا

 ما هو إال استخدام براغمايت متناقض لنواقض دون جواز التقارب معهممىت احتيج إليهم 
 !اإلسالم
ليدلل به على أن  ؛يذكر موقف الدعوة الوهابية الرافض لدعوات تقارب وحوار األداين -

 !الدعوة تكفر كل من خالفها
االستسالم هلل  :الذي هو-ا لإلسالم عند الشيخ                                 حياول الكاتب بزعمه أن يقدم تفسري   -

عملي هلذا التفسري هو يزعم أن الواقع الف -ابلتوحيد واالنقياد له والطاعة والرباءة من الشرك وأهله 
وبراءة من  ،وطاعة اجلهاز التنظيمي الذي أنشأه يف الدرعية ،االستسالم حملمد بن عبدالوهاب

 .الذين مل يدخلوا دين الوهابية
حياول الكاتب أن يثبت أن خطاب نواقض اإلسالم ما هو إال خطاب سياسي أكثر  -

 .              ا أو عقائداي          ديني            منه خطااب  
 ،ومسألة االستثناء يف اإليان واإلسالم ،سألة شروط ال إله إال هللايتناول الكاتب م -

فهذه  ،ليحاول أن يفسرها يف إطار االستغالل السياسي ؛وكون األعمال داخلة يف مسمى اإليان
فهو يثل احلجة اليت  ،الشروط ألجل إخراج املخالف للدعوة ممن يشهد الشهادتني عن اإلسالم

رضني اوهو مبثابة قانون اإلرهاب الذي يطبق ضد املع ،تستخدمها الدعوة لقتال املسلمني
 السياسيني!

وخيتم هذا الفصل مبخطط زمين يف صفحتني ألهم األحداث اليت يراها مؤثرة يف الدعوة 
 .الوهابية والدولة السعودية األوىل

تب حوهلا يف كتابه وحاول إثباهتا مبختلف هذه هي أهم األفكار اليت دندن الكا
وهو  الذهنية اليت سيطرت على عقل هذا الرجلوهي تدل على اخللفية  ،االستدالالت

 .يكتب هذا الكتاب

 
 وقفات إمجالية مع مباحث الكتاب:  
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ال يكن تناول األخطاء املوجودة ابلكتاب يف نقد خمتصر كهذا، فالكتاب على الرغم من 
مشحون بكم هائل من االفرتاء والتضليل رمبا يف كل فقرة من فقرات الكتاب، ويف  صغر حجمه 

وماذا يكنك أن تفعل مع كاتب يفسر كل األحداث  كل فكرة من األفكار اليت تناوهلا الكتاب،
من خالل النية والقصد اللذين ال يوجد عليها أي دليل عليهما سوى خيال املؤلف املريض! 

لعنف! واألخرى تربير للقتل! وهنا مقصد خفي! وهناك شهوة مسترتة! فهذه الكلمة شهوة ل
وهكذا توزيع لالهتامات اخليالية! بل إنه مىت أعياه خياله املريض عن أن أييت حبجة لزعمه ادعى 

! ولذا فإن ؟أن الواقع العملي يؤيد ما يدعيه! فبأي منطق تستطيع أن تتعامل مع هذا األسلوب
راسة حيول هذه الورقة إىل جملد ضخم، وكثري من االفرتاءات اليت ذكرها تتبع هذه األفكار ابلد

يغين ذكرها عن إبطاهلا، لذا فلعل من األفضل أن ينصب االهتمام األكرب على األمور اليت كان 
 .وفيما يلي أهم هذه املالحظاتهلا أثر يف أفكار الكتاب، 

 :األخطاء املنهجية أوال:

 :كبرية من األخطاء املنهجية متثلت فيما يلياشتمل الكتاب على جمموعة  
 .= عدم االلتزام ابملوضوعية كما يدعي

من املعلوم أن اعتماد الرواايت التارخيية فقط حملاكمة أفكار طائفة ما، دون النظر يف  -
                                                                                  إنتاجها الفكري، أمر ي شك  ل سذاجة منهجية كبرية، وهو ما حصل من مؤلف هذا الكتاب، فهو 

 ،الوهايب كله من خالل كتاب سرية ابن غنام وهو كتاب سرية حيكي وقائع اترخييةحياكم الفكر 
فيجتزئها من سياقها، مث يطلق خلياله العنان يف تفسريها كيفما حيلو له، مث يدعي أن هذا هو 

فلو كان هناك إنصاف وموضوعيه  ،الواقع! على الرغم من وجود تراث مؤسس الفكر نفسه
كر أوال يف نظر معتنقيه من خالل كتبهم املعتمدة ليبني هل كانت فكرة حلاول أن يبني هذا الف

 .التكفري موجودة عندهم يف التنظري أم ال
فكيف وكتب شيخ اإلسالم موجودة متوفره ومئات الشروح هلذا الكتاب موجودة لكل من 

 !؟أراد االطالع عليها
دون  (التوحش)و  (التكفري)هل يكن أن يكون اهتام هذا الفكر ابلكامل هبذه التهمة 

 !؟ا          ا موضوعي                                      النظر يف كتب املؤسسني أو أتباعهم اهتام  
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 ،من بديهيات البحث العلمي يف مناقشة األفكار البدء بتعريف الفكرة حمل املناقشة -
والنقل من كتبهم على ما يؤكد  ،وبيان الدليل على هذا املعىن ،وبيان معناها عند الطائفة املنتقدة

فهو حىت مل يعرف لنا  ،ةوابلنظر يف الكتاب جند أن املؤلف مل يفعل شيئا من ذلك البت ،هذا األمر
بل إن الواضح من  ،ا من ذلك           وال بني شيئ   ،وال هو معناه عند الشيخ ،ما هو مراده ابلتكفري

فمحاولة إيهام القارئ  الكتاب أن تعريف التكفري عند املؤلف هو اإلنكار على املخالف!
                                                                       يسية بكثرة الدندنة حوهلا دون مناقشتها علمي ا أمر  يف غاية السوء، فليس من ابلفكرة الرئ

                                                                              األسلوب العلمي يف شيء أن تدعي أن فالن  ي ك  فر كل من خيالفه، مث أتيت ببعض األحداث اليت 
ال داللة فيها على التكفري، مث تقرر يف كل صفحة أن هذا نتيجة التكفري الذي يارسه، فأين 

لمي على أنه يكفر كل من خالفه، أين هذه النصوص املكفرة؟! ماذا قال شراح هذه الدليل الع
النصوص من األتباع؟ ما هو الدليل على ما يقولون؟ ال يهتم الكاتب أبي من ذلك، وليس له 
أدىن ذكر يف كتابه، فرغم كل هذا اهلجوم على كتاب التوحيد مل يتناول الكاتب هذا الكتاب 

يبني لنا أين فكر التكفري يف الكتاب، واملرات القليلة اليت تناول فيها نصوص  ابلنقاش العلمي، أو
الكتاب؛ مل تكن تدل على ما ذهب إليه، بل إنه قد ذكرها يف معرض تفسري التوحيد عند الشيخ 

 حممد بن عبد الوهاب.
ذكر الكاتب يف مقدمة كتابه أن النصوص املتوحشة هي النصوص اليت توفر فيها شروط  -

                                                                                   ثالثة هي: أن يكون النص آمر ا ابلقتل املادي. أن يكون حكم ا منتج ا من فقيه. أن يكون ضمن 
 فضاء سلطة سياسية متثل قوة قائمة ابلفعل.

وهو يرى أن نصوص الشيخ حممد بن عبد الوهاب هي خري مثال ملا يدعيه، والكتاب 
 .موجه إلثبات ذلك

 ؟كفهل التزم الكاتب ما اشرتطه على نفسه يف ذل
بل  ،فلم أيت الكاتب بنص واحد متوافق مع هذه الشروط الثالثة اليت ذكرها ،اجلواب ال

 إنه مل يهتم أبن يبحث يف النصوص اليت أوردها هل هي متوافقة مع هذه الشروط أم ال!
الكتاب ذو صياغة غري واضحة، وبه ألفاظ مبهمة كثرية، والكاتب مولع ابملصطلحات  -

جنبية، وحيتاج القارئ إىل بذل جهد كبري ليستطيع الربط بني فقرات الغربية والدراسات األ
 الكتاب!
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 ،الكتاب مليء ابلدعاوى اليت ال دليل عليها وهو أمر يدل على عدم موضوعية الكتاب -
 .وهذه اجلزئية سنتناوهلا ابلتفصيل ألمهيتها

 != مقدمات النتائج ال عالقة هلا هبا
 ىال عالقة هلما ببعض، وهو يوهم بذلك أنه قد أتالكاتب يربط بني مقدمات ونتائج 

 :وسوف أورد هنا بعض األمثلة من كتابه ،ابلدليل القاطع على ما يدعيه
كتاب التوحيد الذي »                                                           = يرى أن استعمال الشيخ للفظة العبيد بدال  من العباد يف قوله:  

، هذا على (6) داللة على ترسيخ لفكرة ويل األمر الذي هو احلاكم! «هو حق هللا على العبيد
ما هي العالقة بني  :والسؤال ،ما يف اللغة سواءالرغم من إقراره أبن العبيد مبعىن العباد وأهن

 !! ال شيء؟استعمال هذا اللفظ وبني داللته على أنه ترسيخ لفكرة احلاكم أو ويل األمر
هل معناها أن الكاتب ينكر  ؟فما مراده بفكرة ويل األمر :بل إنه قوله هنا غري مفهوم

ال تستطيع أن  ؟أم ينكر وجود حاكم مبعناه الشرعي الذي هو ويل األمر ؟وجود حاكم ابألساس
 .تتبني هذا وال ذاك

واحلقيقة اليت يعرفها كل من له أدىن عالقة ابلكتب اليت تكتب ابللغة العربية هو أن الشيخ 
 .وال غرابة يف شيء من ذلك ،نه استعمل اللفظ القرآينراعى السجع أو أ

= الكاتب يرى أن  كتاب ابن غنام قد تعددت نسخه املخطوطة وهذا دليل على 
 !(7)رافقت أتسيس الدولة السعودية ولذا فإن احملققني حياولون إخفاء احلقيقة الوحشية اليت

 ،ققني حياولون إخفاء احلقيقةدعنا نفرتض أيها القارئ الكرمي أننا نريد أن نقرر أن احمل
  ؟فكيف يكون إثبات هذا األمر

من خالل تتبع الفروق بني النسخ احملققة وتوضيح مناذج للمحذوف من النسخة  :اجلواب
           هذا أوال   .املتأخرة عن النسخة املتقدمة

مث بيان أن احملذوف هو فقط معىن حياول احملقق إخفاؤه من خالل نزع ما   -ا      اثني   -مث 
 .يدل عليه من سياق الكتاب

 -بل فقط استدل بتعدد نسخ الكتاب  !لكن املؤلف مل يفعل ذلك وال ما يشبهه أو يقاربه
                                                           

 (.78ص: ) (6)
 (.26-25ص: ) (7)
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 .على هذا الفرض -املخطوط بطبيعة احلال 
أن تعدد نسخ الكتاب  -العربية أو غريها  -واملعروف عند كل من له تعامل مع الكتب 

  .على شيء سوى ذلك            وليس دليال   ،أمهية الكتابدليل على  -خاصة املخطوطة  -الواحدة 
 .ال توجد أية عالقة بني املقدمة اليت انطلق منها املؤلف وبني النتيجة اليت خرج هبا :إذن

، هذه النتيجة حصل (8)= املؤلف يقرر أن الدولة السعودية تكفر كل من ال يؤمن ابلدعوة 
  ؟عليها من أين

على ذلك هو تدريس كتاب التوحيد وهذا الكتاب يثل  جييبنا املؤلف أبن الدليل الدامغ
 !بني من هم داخل اهلوية ومن هم خارجها         ا فاصال      حد  

 -وهو غري صحيح وسوف نبني ذلك  -أن كتاب التوحيد كما وصف             سنفرض جدال  
! ال توجد أية عالقة بني املقدمة ؟فهل تدريسه يدل على تكفري الدولة لكل من ال يؤمن ابلدعوة

 !يجةوالنت
وهو ما يستهجنه  !هو فرض له ابلقوة واعتناء الدولة به = يرى أن تدريس كتاب التوحيد

  !(9)املؤلف
ا هلذا الغري ابلقوة أيضا ما دام                 ! ألن يكون فرض  ؟حسنا وماذا لو درست الدولة غريه

! مث ماذا عن الكتب اليت تدرس يف كل ؟الكاتب يرى أن جمرد التدريس فرض للكتاب ابلقوة
! إذ ؟ا               ! أال ندرس شيئ  ؟ ابلقوة                          ! وما احلل كي ال نفرض كتااب  ؟مكان يف العامل أهو فرض هلا ابلقوة

 !كتاب سيدرس هو فرض للكتاب ابلقوة  إن أي
  !وهللا إنه ال ينقضي العجب من مثل هذا

 دامغا على أن الشيخ                                                          = الكاتب يرى أن القول أبن اإلقرار ببعض معاين الربوبية دليال  
 ..(10)مبفهوم ال إله إال هللايتالعب 

أما كون مذهب  ،الشيخ يف تفسريه لكلمة التوحيدالكاتب ا أن خيالف                 رمبا يكون مفهوم  
إمنا ثبات التالعب فإ ،ا فهذا ال يصح إثباته مبجرد رأي خيالفه الكاتب                   الشيخ يف نظره تالعب  

                                                           

 (.31ص: ) (8)
 (.80ص: ) (9)
  (.84ص: ) (10)
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فهذا  ،حبسب االحتياجيكون من خالل إثبات أن هذا التفسري عند من تنقده قد تغري وتبدل 
فال عالقة إذن بني أن أخالفك يف معىن وبني كون هذه املخالفة تقتضي أنك  ،هو معىن التالعب

 .تتالعب ابملفهوم حمل اخلالف
 .هذا األمر على بديهيته مما افتقده الكاتب

ها ولو مل يكن ابلكتاب غريها لكفت يف إسقاط ءهذه أمثلة مخسة تدل على ما ورا
إذ إن هذه القضااي هي جمرد قضااي عقلية حبتة ال عالقة هلا مبخالفتنا للمؤلف أو  ،لفهالكتاب ومؤ 

 .موافقتنا له
 = االهتامات املرسلة 

فالكتاب  ،مسة عامة للكتاباالهتامات اليت ذكرها املؤلف بدون أي دليل تكاد تكون 
لف نذكر بعض األمثلة وحىت ال نتهم ابلتقول على املؤ  ،عبارة عن سيل من االهتامات ال ينتهي

 .على ذلك
اإلقامة يف الدرعية يف ذلك الوقت كانت تعين االنتقال من داير الكفر »= يقول املؤلف 

لكن  ،وكانت تسمى أبرض اهلجرة واهلجرة هنا معناها الدخول يف اإلسالم ،إىل داير اإلسالم
ا                                                   من ال يستطيع اهلجرة إىل الدرعية كان عليه ليكون مسلم   ؟ماذا عن الذين ال يستطيعون اهلجرة

ا أو يقتلع شجرة يتخذ الناس حوهلا                 ا أو قبة أو قرب                                     أن يقوم بعملية اإلنكار أبن يهدم ضرحي  
 .(11) «ا       معتقد  

 !! ال شيء؟ما الدليل على هذا االهتام :ا     حسن  
كبطوالت تنظم فيها ففي سرد ابن غنام فظائع عنف ما زالت تروى  »= يقول املؤلف 

وما زالت تذكر أن اخلارجني عن حدود الدولة الوهابية هم مشركون جيوز  ،القصائد واألغاين
 .(12)«قتلهم وذحبهم

 !اجلواب ال ؟ا من هذه النصوص             هل أورد شيئ   ؟أين الدليل على هذا االهتام :ا     حسن  
لدعوته وراح يتطلع  ا                                               مل يقتنع حممد بن عبد الوهاب ابلكتب وال املكتبة سالح  » := يقول

 جبيش عبد                              وحني وجدها جاء إىل اجملمعة غازاي   «ال إله إال هللا»ـإىل قوة متكنه من تثبيت معناه ل
                                                           

 (.20ص: ) (11)
 (.34ص: ) (12)
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 .(13) «العزيز بن حممد بن سعود
 .ى هذاال دليل عل :كما هي عادة املؤلفو 

ذهنية حممد ابن عبد الوهاب وأفق قراءته لإلسالم والسنة مشحونن ابلكفر » := يقول
فيعمد إىل أخذ أرواح اآلخرين واستحالل دمائهم  ،إذ يقدم التكفري على كل شيء آخر ،والقتل

 .(14) «بدال من حفظها
يف  ،التربير للقتل ،الشهوة إىل الدماء ،وهكذا تكررت االهتامات للشيخ من حب الزعامة

 .مواضع كثرية من الكتاب
احدة للقارئ، هي: أن الشيخ رة و                                          الكتاب كله من أوله إىل آخره موجه  إليصال فك بل إن

بن عبد الوهاب استغل التوحيد من أجل فكر سياسي، ويف سبيل ذلك يوظف املعاين حممد 
الشرعية من أجل خدمة رغباته السياسية، هكذا يفرتض الكاتب وهكذا يقرر، مث يظن أنه قد 

                 جمر د افرتاضه هو يف  نإ                                                                 أتى ابلدليل على ما يقول، وهو مل يذكر دليال  واحد ا على ما يفرتضه! بل
. كم من املغالطات املنطقية جتدها داخل الكتاب بشكل مثري .                             حد   ذاته هو الدليل الذي يراه

 للدهشة بل وللشفقة يف آن واحد!
   

 :األخطاء العلمية :اثنيا

فقط  ،ال يكن أن نتناول كل األفكار العلمية اليت وردت ابلكتاب ابملناقشة والتحليل هنا
ونوضح الفكرة الرئيسية اليت يدنن  ،نسلط الضوء على خطورهتا وندلل عليها ببعض النماذج

                                                                           مع اإلشارة إىل أن خيال املؤلف العريض وقناعاته املسبقة ت شك  ل حائال  كبري ا بينه  ،حوهلا الكتاب
ض فينقل بع-                                                              وبني أي فهم صحيح للنصوص اليت ينقلها، وحماولته يف أن يكون موضوعي ا

                                            ك ش ف  مدى اخللل يف حماوالته لتفسري تلك النصوص..  -                 النصوص دون حتريف  
 :ذلكبعض من وفيما يلي 

 املؤلف بكتاب التوحيد أبنه كتاب بسيط للغاية يتكون من أبواب قصرية يف  عرف

                                                           

 .(94) :ص (13)
 .(100): ص (14)
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مطلع كل منها آايت مث آحاديث مث ما ترشد إليه اآلايت واألحاديث ويندر أن جتد تعليقات 
 .(15)على هذه النصوص 

عند مقارنته أبمهات كتب علم » :هذا الكتاب هبذا الوصف الذي قاله املؤلف قال عنه
مها إال الكالم يف تراثنا يف حديثها عن التوحيد وخوض جداالت فلسفية والهوتية عميقة ال يفه

سنجد ال قيمة هلذا الكتاب يف حمضر كتب مثل اإلشارة يف علم الكالم للرازي ومقاالت  ،النخبة
 .(16) «..اإلسالميني واختالف املصلني واإلابنة عن أصول الداينة لألشعري

ا أن الكتاب                لكنه يعلم جيد   ،رمبا نلتمس بعض العذر للمؤلف لو أنه جيهل حقيقة الكتاب
فكيف يصف الكتاب بعد ذلك أبنه  ،وأحاديث وما يستفاد منها بعبارة موجزة ما هو إال آايت

! نهيك عن األوصاف األخرى اليت يصف هبا الكتاب ؟ال قيمة له يف مقابلة الكتب الفلسفية
 وأحيان أخرى                                                 وما يف تعليقاته من داللة على عدم فهم املراد أحيان   ،أو بعض العبارات الواردة به

 .وهو أمر واضح ملن يطالع الكتاب ،ا                                      النص ليخرج منه ابلنتيجة اليت أعدها سلف   عنق        على يل  
لكننا نتناول أخطر هذه املواضع اليت أوردها ابلتعليق  ،استقصاء هذا يطول واحلقيقة أن

 .وبيان هذا يف الفقرة التالية ،ا ألن كثريا ممن يشنعون على دعوة الشيخ يتناولون هذا النص     نظر  
 ا ملعىن ال                                                       يف كتاب التوحيد يضع ابن عبد الوهاب تفسريه املكتمل تقريب  » قال املؤلف

 :إله إال هللا يف هذا النص اجلامع املانع لكل املعاين
من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم » صلى هللا عليه وسلمومنها قوله 

ا للدم                            فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصم   ،وهذا من أعظم ما يبني معىن ال إله إال هللا «ماله ودمه
إال هللا وحده ال  بل وال كونه يدعو ،إلقرار بذلكبل وال ا ،واملال بل وال معرفة معناها مع لفظها

فإن شك  «الكفر مبا يعبد من دون هللا»بل ال حيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل ذلك  ،شريك له
 .«و توقف مل حيرم ماله ودمهأ

فيا هلا من مسألة ما  :مث يعلق ابنتشاء من أكمل شهوة العنف وختم على ضحيته فيقول
 «أجلها وايله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع

إذ البد  ،ا                                                                  يقول حممد ابن عبد الوهاب إنه ال يكفي أن تقول ال إله إال هللا لتكون مسلم  
                                                           

 (.51ص: ) (15)
 (.52-51ص: ) (16)



19 
 

واإلقرار هبا غري   ،ا لتعصم دمك ومالك                             معناها غري أن ذلك غري كاف أيض   لك أيضا من معرفة
سيبقى دمك ومالك  ،ا كونك ال تدعو إال هللا وال تدعو معه أي أحد آخر           وكذلك أيض   ،كاف

مباحني إىل أن تكفر مبا يعبد من دون هللا أي أن تنكر على الذين ال يوافقون حممد بن عبد 
 ،بشرط أن تفعل ذلك بيدك وليس فقط بلسانك وقلبك «ال هللاال إله إ»ـالوهاب مفهومه ل

حني تدخل احلرب معنا  :عليك أن هتدم قبورهم وأضرحتهم ومساجدهم وقببهم وابختصار
عليك أن هتاجر إىل الدرعية وتتلقى دروسنا وتنضم إىل جيشنا عندها فقط يعصم مالك  ،ضدهم
 .(17)«ودمك

وهو يبني لك أن تفسري الكاتب للنص يتم  ،بكتابه كما أورده                       هذا هو نص املؤلف كامال  
 :وحىت ال نطيل نوضح األمر يف النقاط التالية ،يف إطار اخللفية الذهنية اليت يتهم هبا الشيخ

ما أورده الكاتب من نص الشيخ حممد نص صحيح يف كتاب التوحيد وهو تعليق على  =
 .احلديث
الكفر مبا يعبد  من تفسري الشيخ للحديث واضح فهو يقول ال بد مع نطق الشهادتني =

 .من دون هللا
فالبد من الكفر مبا يعبد من دون هللا وهذا هو معىن ال إله إال  ،صحيحهذا الكالم  =

 إال ،فقد دخل يف اإلسالم ودل ذلك على كفره مبا يعبد من دون هللا ،ا وقاهلا              فمن كان كافر   ،هللا
فال بد أن يصرح بكفره هبذا الذي عبده من دون  ،ا              ومن كان مرتد   ،إذا كان ممن يقوهلا حال كفره

على تركه                                         ألن نطقه للشهادتني يف هذه احلالة ليس دليال   أو بكفره ابلذي ارتد من أجله ،هللا
 .األمر الذي قد كفر به

 :والدليل على ذلك ما يلي
فمن ارتد بسبب اعتقاد لزمه أن يكفر  ،أبواب الردة يفا                            أن هذا هو قول العلماء مجيع   -

 .(18)                          هبذا االعتقاد حىت يصري مؤمن ا 
وال يكفي  ،فهذا يكفر ،من ينطق الشهادتني لكنه يرى أنه جيوز عبادة البقر :ومثال ذلك

بل البد من الكفر  مع استمرار عبادة البقر، ،لعودته لدين اإلسالم أن ينطق الشهادتني فقط
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 ..حىت يتم له الرجوع إىل اإلسالمبعبادة البقر 
وهم عباد  ،فهو يتكلم عمن ينازعه ،أن الشيخ يقول ما أقطعها للمنازع :الدليل الثاين

وأما القول أبننا نكفر الناس » :وهو نفسه أيضا يقول ،مع إقرارهم بشهادة التوحيد ،القبور
 وإن نكفر من مل يكفر ومل يقاتل دينه،ا، ونوجب اهلجرة إلينا على من قدر على إظهار       عموم  

ومثل هذا، وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين 
فكيف  ،وإذا كنا ال نكفر من عبد القبور من العوام ألجل جهلهم وعدم من ينبههم، هللا ورسوله

 .(19)«نكفر من مل يشرك ابهلل إذا مل يهاجر إلينا
 :من الشيخ يفيد أمرين وهذا النص

 .رده على افرتاء الكاتب املذكور سابقا وقد اهتم به الشيخ من قبل :األول -
 .أنه البد من ضم كالم الشخص الواحد إىل بعضه ليتضح املراد :الثاين -

من نطق الشهادتني فقد دخل يف اإلسالم وهذا مستلزم للكفر مبا إذن فمراد الشيخ أن 
ا فنطق الشهادتني فقد أتى مبا يعصم ماله ودمه إال أن يكون             ن كان مشرك  فم ،يعبد من دون هللا

على                                                  ا ففي هذه احلالة ال يكون جمرد إقراره ابلشهادة دليال               أو كان مرتد   ،ممن يقوهلا حال كفره
 ذ فيلزمه التصريح بذلك.ئالكفر مبا يعبد من دون هللا وحين

يفسر كالم الشيخ وهذا أمر مل يتنازل عنه املفعم ابالهتام وهو = ال يفوت الكاتب التهكم 
 .يف كل ما ذكره

= ليس يف كالم الشيخ ما يدل على هذا التفسري الذي ذكره هذا الكاتب فأين يف كالم 
 .البد من اهلجرة إليه والقتال معهالشيخ أنه 
ه بعض العذر يف فهمه على وجه رمبا يكون لذكره الكاتب هذا هو املوضع الذي = 

ولبحث عن تفسري  ،لضم كالم الشيخ إىل بعضه :لو أراد اإلنصاف واملوضوعية ، لكنهخاطئ
 .الشيخ وتالميذه هلذا النص

 .وهو ما نتناوله يف الفقرة التالية ،وهذا جيرن إىل احلديث عن معىن التوحيد عند املؤلف
  يقول  ،وهذا املفهوم له أثر يف كامل الكتاب ،املؤلف عن التوحيد مفهوم عجيبمفهوم

 !ا ألي سبب                                                              فما دام اإلنسان يعتقد أن هللا خالق الكون فال يكن لنا اعتباره مشرك  » :املؤلف
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سواء تعلق ذلك ابلذبح لغري هللا أو االستغاثة ابألموات وهذا ما ضيق ابب التكفري ووسع ابب 
 .(20) «االختالف مع حممد بن عبد الوهاب

فكون اإلنسان يعتقد أن هللا خالق  ،التوحيدهذا النص من املؤلف يوضح لك مفهومه عن 
 ،فاليهود والنصارى يف اعتقاده مؤمنني ،ا وهذا من أعجب العجب             يصري به مسلم   ا           الكون أمر  

وهذا ما يفسر لك  ،وكل األفعال املكفرة ال يعتربها ما دام ذلك الرجل يعتقد أن هللا خالق الكون
 :فيقول ،لول شرك أكربعلى الشيخ أنه يرى أن القول ابحل ملاذا ينعى
سريى اخللق وكأهنم صاروا  ،ا                                                يعترب حممد ابن عبد الوهاب جتلي األلوهية يف اخللق شرك  »
  .(21)«لوهيةمن أن يرى أهنم صاروا أدلة على اخلالق مبا تفتح فيهم من أسرار األ          آهلة بدال  

ا يف                  ا وابن عريب حتديد                                                  ك فقد نعى على الشيخ موقفه من مذهب الصوفية عموم  لولذ
 .قاتهابحللول وهو أن هللا حيل يف خملو اعتقاده 

 .واعترب أن تفسري الشيخ للتوحيد بتوحيد العبادة أمر خيص الدعوة الوهابية فقط
الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو غريه من ولك أن تتخيل ماذا يكون موقف الكاتب من 

قال  :هبذا االعتقاد الذي أخرب سبحانه أن مشركي قريش كانوا يقولونه علماء املسلمني وهو
                                                                                                                  و ل ئ ن  س أ ل تـ ه م  م ن  خ ل ق  الس م او ات  و األ  ر ض  و س خ ر  الش م س  و ال ق م ر  ل يـ ق ول ن  اَّلل   ف أ ىن  } :تعاىل

الفصل الرابع الذي خصصه ما ذكره يف و السبب فيهذا هو  .[61 :العنكبوت] {             يـ ؤ ف ك ون  
 .على أن دعوة الشيخ دعوة للتكفرييف اعتقاده للكالم على نواقض اإلسالم وكيف أهنا تدل 

 املغالطات العلمية املوجودة ابلكتاب كثرية ومن أمثلها: 
 .(22)كفر املعتزلة واألشاعرة ت اأبهنالدعوة الوهابية اهتام  -
 .(23)بسبب اخلالف على معىن ال إله إال هللاالف مع اخلوارج مل يكن اخلزعمه أن  -
حركة عقائدية زعمه أبن املذهب احلنبلي حتول على يد الشيخ من مذهب فقهي إىل  -
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 .(24) متطرفة عنيفة
  حياول الكاتب أن يصبغ التصرفات اليت حصلت من الشيخ أبهنا تصرفات سياسي

  !حريص على إغراء أتباعه ابملواصلة معه
 :املثالفعلى سبيل 

 .(25)أبها غنيمة حرب سنوية  يفسر مجع الشيخ للزكاة -
 .(26)خطاب تربيري لالختالف عن اجلماعة وخمالفة اإلمجاعأبهنا الغربة يفسر  -
اهتم حممد ابن عبد الوهاب إبنشاء خطاب حول الغربة إلضفاء املشروعية على » :يقول -

 .(27)«دعوته
  خاصة يف الفصل الرابع الذي خصصه  -العلمية الكاتب تناول العديد من القضااي

وذلك دون  ،وهو يصوغها أبهنا تدل على التكفري للمخالف -للحديث عن نواقض اإلسالم 
ذكر النواقض اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد  فمن ذلك أنه ،أدىن مناقشة علمية هلذه القضااي

على أن سيف التكفري والقصاص مرفوع على اجلميع ابسم        دليال   من ذلك جعلالوهاب لي
، وأهنا تشكيلة خطابية مت بناؤها للحفاظ على التوحيد الوهايب مفهوما (28)نواقض اإلسالم 

 .(29)عقائداي صلبا ال يقبل التسامح مع أي زعزة يف املعىن أو املمارسة 

البعد عن مناقشة املسائل العلمية وتعمد استخدامها يف السياق  لىومن األمثلة أيضا ع
الكاتب وهو يصف استعانة الدولة السعودية ابلكفار يف الذي ألف الكتاب ألجله ما ذكره 

فهي تكييف ذرائعي  ،القتال وذلك يف حرب حترير الكويت أبهنا تلون يف املوقف من الكفار
 .(30)تناقض واالستخدام الربامجايت على حد قوله وهو مثال واضح يف نظره لل
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