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تقديم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد ،فهذه مسودة رسالة بخط مؤرخ العراق عباس العزاوي ت 1931
سل ية ،وال
رحمه اهلل تعالى ،تكلم فيها عن تاريخ العقيدة الالسللللل

بزت يف وقت

م أخر بالوهابية تن يرا للناس منها وتشويها لها...
سل ية زما ا ومكا ا ومذاهب ،وكيف دخلت دعوة
شار العقيدة الالسللل
بدأ با شللار
ال شيخ محمد بن عبدالوهاب إلى العراق وموقف ال شيخ أحمد القباين يف الرد
عليها ،وأ ه لم يقف على ك ب ابن تيمية ومع ذلك يردد كالم خصومه..
ويبدو أن العزاوي لم ي م الرسالة لل حيث وقف عند قل كالم القباين ل أو
أتمها ولم قف على بقي ها.
ّ
سخة بخ،ه ،علقنا على بعا الموا للعع
وقد اع مد ا يف إخراجها على سللخة
المشكلة يف القراءة وصححنا ما رأيناه يح اج إلى تصحيح .مع اإلشارة إليه.
واهلل الموفق.
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اإلسللالمية،
سالمية،
لريعة اإل
سلف هذه العقيدة قديمة يف العراق كقدم الالشلشريعة
مذهب الالسلللف
سلمين كا وا على عق يدة القرآن ،وه
المسلللللمين
بل ال تخ لف عن ها يف أمر .وإن الم
ضرورة مل حة على قبوله
عين ها .ولما د خل (علم الكالم) ورأى العلماء الالضلللل
صدي للدفاع والذب عن العقيدة تكون عند ا وظهر فيه( )1أكابر العلماء،
بال صللللد
سلف ولم
وبق آخرون على (عق يدة القرآن) ،وهؤالء جروا على عق يدة الالسلللللف
يدخلوا يف الجدل؛ ألهنم يقولون بأن الك اب ال ريب فيه هدى للم قين ،فال
يل مسون أدلة غير ما أورد إلثباته.
سلف) .وإن
(السلللللف).
ويف خالل ظهور الم كلمين بق الظاهرية على عقيدة (ال
الظاهرية لبز( ،)2فصار لقبا لمن بق على تلك العقيدة .ومنهم داود الظاهري،
وال،ربي المؤرخ ،وغالب المحدّ ثين.
وابنه محمد بن داود،
ّ
والمحللدثون
حدثون
لة والم
والحنللابلللة
تغللللب الكالم .والح ناب
مان تغ
هد المغول وال ركمللان
ويف ععهللد
اس مروا على اتباع هذه ال،ريقة.

( )1المراد :ال كوين العلم  ،أي :تخرج وبرز يف هذا العلم -وهو علم الكالم -عدد من
أكابر العلماء.
( )2أي :لقب قبيح يعاب به.
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سلف على
لرت عقيدة الالسلللف
صرت
لأن كذلك ،واق صل
وأما العهد العثماينّ فكان الالشلشأن
الحنابلة والمحدثين ،إال أن بعضهم شذ عنها ،كما أن المحدّ ثين من الشافعية
والمالكية داموا على هذه العقيدة.
شر ،ويف أوالل القرن
رأيت إجازات عديدة يف أواخر القرن الحادي ععشللللر،
ص بمراعا ا ،وأن ال يرتك المجال
سلف) ،وتووصلل
شر تل زم (عقيدة الالسلللف)
الثاين ععشللر
لمراعاة غير ها .فن جد العراق حافظ على هذه العقيدة ،وإن كان جماعة من
شافعية على مذهب
شاعرة والماتريدية؛ ويف العراق الالشللافعية
األشللاعرة
علماله على مذهب األ
األشعري ،والمالكية على قل هم على هذا المذهب ،والحن ية ماتريدية.
ّ
سمع بالدعوة إليه من أحد من العلماء ،وال إجبار أحد عليه .وإ ما
ولم سلللمع
كان العلماء يدينون اهلل تعالى بما رغبوا ،والمحدثون عليه كما هو األغلب.
ولم يوجد صنف خاص أو جماعة معينة على هذا المذهب .وال شك أ ه دام
على هذه الحالة من أمد بعيد وخ ت( )9دعوته ،وبق موكوال إلى االخ يار
والرغبة.
ويف سنة 1111ههلللللل يف أواس،ها جاءت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب
صرة يحث فيها بلزوم م ابعة مذهب
البصللللرة
سلها إلى الب
أرسلللللها
قا لللل العيينة دعوة أر
( )9غير محررة يف األصل ،ويمكن أن تقرأ :خ يت.
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صري،
البصللري
شهير بالقبا الب
ليخ أحمد بن عل الالشللهير
شيخ
لل إلى العالمة الالشل
صل
للف .ووصل
سلف.
الالسل
وكان من العلماء المعروفين يف تلك األ حاء.
شيخ أحمد يف هذا الك اب ما يخالف عقيدته المألوفة ،فثار ثالره
وجد الالشللليخ
سماه
صال سللم
وتصللدى للرد وا ربى للجواب على هذا الك اب ،فك ب ك ابا م صلل
وت صد
شرحه را ًّدا عليه فقرة فقرة ،وأتمه يف
صل الخ،اب» .قدم له مقدّ مات ثم شللللر
«ففصللللل
 12شوال سنة 1111ههلللللل ،أي :أ ه أجابه يف سن ه .وقد وصلت إل سخة من
هذا الك اب مؤرخة يف  11شعبان سنة 1221هل.
وهذه( )4وإن كا ت ال تخلو من أغالط ال جد لها أخرى ،وه يف ظر ا
مهمة جدًّ ا.
و«فصل الخ،اب» لم ير مؤل ه ك ب ابن تيمية إال أ ه شاهد ردودا عليها،
فات خذ ها قا عدته يف رده .ا دفع يف رده [أل جل] عق يد ته ال تلقا ها وجمد
شادة بين ابن سللعود
سعود
سة ممش ل
لياسللة
عليها ،ولم يكن م أثرا بما حدث بعد ذلك من سلسيا
الذي اصر هذه العقيدة وبين الدولة العثما ية.

( )4يعن النسخة الخ،ية للك اب.
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دعا محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة اإلسالم خالصة مخلصة هلل تعالى
والقول ب وحيده ،فعاكسه( )1هذا الرجل ،وركن إلى أن شد الرحال لزيارة النب
ﷺ واالس غاثة باألولياء والعلماء من الدين؛ ال سيما األموات منهم.
س اذ القباين قدم أدلة لم تخرج المؤل ات ال الية لها عما ذكر،
األسلللل
وإن األ
شاهد مؤل اته وطعن به؛ ألن ابن حجر الهي م
ي جاهل على ابن تيمية ولم يشللللاه
شى عل يه هؤالء ،ولم ينظر إلى أقوال
شى على ما ممشللللى
ومشللللى
وأم ثا له طعنوا به ،وم
العلماء األكابر يف ابن تيمية ،واتخذ هذا الرد ر ًّدا على ابن عبد الوهاب.
سل
س غاثة وال ووسللل
االسللل
سالة ابن عبد الوهاب -أن اال
ضمو ها -ررسلللالة
قال(( :)6ممضلللمو
شرك الك ار أخف منه ،وأن
شرك أكرب ،وأن شلللرك
بالنب ﷺ أو بأحد من األولياء شلللرك
المؤمن الذي ال يرى االس غاثة ولم يسب المس غيثين ولم يعادهم ويبغ ضهم
عبللدوه من دون اهلل من األ ببيللاء
ياء
وي بغا من ي ح ب هم وي برأ منهم و ممن ع ب
واألول ياء= ال يكون مؤم نا .وجزم بذ لك وأطلق من غير تقي يد ب مذ هب من
صين له الدين .فلما
مذاهب األلمة يدعو هبا الناس إلى عبادة اهلل وحده مخلصللللين

( )1أي :عار ه وقام يف وجه دعوته.
( )6أي القباين.
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ش ملت على داللل ال يجمل بأد ى طالب من ذوي
وق ت عليها رأي ها قد ااشلللل
ال حصيل اع مادها ،ومباحث ال ّ
يحل)...

( )7

( )7هنا ا هى ما وجد من هذه الرسالة بخط العزاوي.
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