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 تقديم

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين.

  19311931لعزاوي ت لعزاوي ت وبعد، فهذه مسودة رسالة بخط مؤرخ العراق عباس اوبعد، فهذه مسودة رسالة بخط مؤرخ العراق عباس ا

سل ية، وال      السللللل ية، وال      تكلم فيها عن تاريخ العقيدة تكلم فيها عن تاريخ العقيدة رحمه اهلل تعالى، رحمه اهلل تعالى،  بزت يف وقت بزت يف وقت ال

 م أخر بالوهابية تن يرا للناس منها وتشويها لها...م أخر بالوهابية تن يرا للناس منها وتشويها لها...

شار العقيدة بدأ با  شللار العقيدة  سل ية السللل ية بدأ با   زما ا ومكا ا ومذاهب، وكيف دخلت دعوة زما ا ومكا ا ومذاهب، وكيف دخلت دعوة ال

شيخ أحمد القباين يف الرد  شيخ محمد بن عبدالوهاب إلى العراق وموقف ال شيخ أحمد القباين يف الرد ال شيخ محمد بن عبدالوهاب إلى العراق وموقف ال ال

 دد كالم خصومه..دد كالم خصومه..عليها، وأ ه لم يقف على ك ب ابن تيمية ومع ذلك يرعليها، وأ ه لم يقف على ك ب ابن تيمية ومع ذلك ير

ويبدو أن العزاوي لم ي م الرسالة لل حيث وقف عند  قل كالم القباين ل أو ويبدو أن العزاوي لم ي م الرسالة لل حيث وقف عند  قل كالم القباين ل أو 

 أتّمها ولم  قف على بقي ها.أتّمها ولم  قف على بقي ها.

سخة بخ،ه، علقنا على بعا الموا ع وقد اع مد ا يف إخراجها على  سللخة بخ،ه، علقنا على بعا الموا للع  وقد اع مد ا يف إخراجها على  

 المشكلة يف القراءة وصححنا ما رأيناه يح اج إلى تصحيح. مع اإلشارة إليه.المشكلة يف القراءة وصححنا ما رأيناه يح اج إلى تصحيح. مع اإلشارة إليه.

 واهلل الموفق.واهلل الموفق.
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سلف مذهب السلللف  سالمية، م الشللريعة اإلسللالمية، د  د  يف العراق كق  يف العراق كق    هذه العقيدة قديمة  هذه العقيدة قديمة  مذهب ال شريعة اإل م ال

ها يف أمر   ها يف أمر  بل ال تخ لف عن يدة القرآن  . وإن  . وإن  بل ال تخ لف عن كا وا على عق يدة القرآنالمسلللللمين  كا وا على عق سلمين  وه  وه    ،،الم

م  عين عين  م  ها. ول خ  ا دخ  ها. ول ماء    )علم  )علم    ل  ل  ا د ماء  الكالم( ورأى العل ض  الضلللل    الكالم( ورأى العل ة  ل  ل  رورة  م  رورة  م  ال ة  ح  على قبوله على قبوله   ح 

صد  بال صللللد   نعن العقيدة عن العقيدة   ي للدفاع والذب  ي للدفاع والذب  بال  نتكو    ،،أكابر العلماءأكابر العلماء  ((1))عند ا وظهر فيهعند ا وظهر فيه  تكو 

يدة القرآن( يدة القرآن(وبق  آخرون على )عق يدة السلللللف ولم وهؤالء ج  وهؤالء ج    ،،وبق  آخرون على )عق وا على عق سلف ولم ر  يدة ال وا على عق ر 

بأن الك اب ال ريب فيه ه   دخلوا يف الجدل؛ ألهنم يقولون  بأن الك اب ال ريب فيه ه  ي  دخلوا يف الجدل؛ ألهنم يقولون  دى للم قين، فال دى للم قين، فال ي 

 د إلثباته.د إلثباته.ور  ور  ما أ  ما أ    غير  غير    يل مسون أدلة  يل مسون أدلة  

سلف(. وإن مين بق  الظاهرية على عقيدة )السلللللف(. وإن ويف خالل ظهور الم كل  ويف خالل ظهور الم كل   مين بق  الظاهرية على عقيدة )ال

ن بق  على تلك العقيدة. ومنهم داود الظاهري، ن بق  على تلك العقيدة. ومنهم داود الظاهري، م  م  فصار لقب ا ل  فصار لقب ا ل  ، ، ((2))ز  ز  ب  ب  لل      الظاهرية الظاهرية 

 ثين. ثين. خ، وغالب المحدّ خ، وغالب المحدّ المؤر  المؤر    وابنه محمد بن داود، وال،ربّي وابنه محمد بن داود، وال،ربّي 

هد الم  ويف عهللد الم   ل  مللان تغللل  رك  رك  ول وال   ول وال   غ  غ  ويف ع حدثون ب الكالم. والحنللابلللة والمحللدثون مان تغ لة والم ناب ب الكالم. والح

 باع هذه ال،ريقة. باع هذه ال،ريقة. على ات  على ات  وا وا اس مر  اس مر  

                                                             

ج وبرز يف هذا العلم ( 1) عدد من  -وهو علم الكالم-المراد: ال كوين العلم ، أي: تخر 

 .أكابر العلماء

 .لقب قبيح ي عاب بهأي: ( 2)
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سلف على فكان الشللأن كذلك، واق صللرت عقيدة السلللف على   وأما العهد العثماينّوأما العهد العثماينّ صرت عقيدة ال شأن كذلك، واق  فكان ال

ثين من الشافعية ثين من الشافعية المحدّ المحدّ   عنها، كما أن  عنها، كما أن    هم شذ  هم شذ  بعض  بعض    إال أن  إال أن    ،،ثينثينالحنابلة والمحد  الحنابلة والمحد  

 والمالكية داموا على هذه العقيدة.والمالكية داموا على هذه العقيدة.

لل القرن   عديدة  عديدة    إجازات  إجازات    رأيت  رأيت   لل القرن يف أواخر القرن الحادي عشللللر، ويف أوا شر، ويف أوا يف أواخر القرن الحادي ع

سلف(الثاين عشللر تل زم )عقيدة السلللف( شر تل زم )عقيدة ال ص  بمراعا اوصلل  بمراعا اوت  وت    ،،الثاين ع   ك المجال  ك المجال  رت رت وأن ال ي  وأن ال ي    ،،و

ع  ر  ر  لم  لم   ع  ا من من   على هذه العقيدة، وإن كان جماعة  على هذه العقيدة، وإن كان جماعة    حاف ظ  حاف ظ    د العراق  د العراق  ج  ج  ها. فن ها. فن اة غير  اة غير  ا

شاعرة والماتريدية؛ ويف العراق علماله على مذهب األشللاعرة والماتريدية؛ ويف العراق  شافعية على مذهب الشللافعية على مذهب علماله على مذهب األ ال

  هم على هذا المذهب، والحن ية ماتريدية. هم على هذا المذهب، والحن ية ماتريدية.ل  ل  ، والمالكية على ق  ، والمالكية على ق  األشعرّي األشعرّي 

سمع بالدعوة إليه من أحد من العلماء، وال إجبار  ولم  سلللمع بالدعوة إليه من أحد من العلماء، وال إجبار   ما ما وإ   وإ     ..أحد عليهأحد عليه  ولم  

 ي  ي    كان العلماء  كان العلماء  
ثون عليه كما هو األغلب. ثون عليه كما هو األغلب. بوا، والمحد  بوا، والمحد  غ  غ  تعالى بما ر  تعالى بما ر    ينون اهلل  ينون اهلل  د  د 

ص  وج  وج  ولم ي  ولم ي   ص  د  شك    ة  ة  ي ني نمعمع  أو جماعة  أو جماعة    خاص  خاص    نف  نف  د  شك  على هذا المذهب. وال  ه دام ه دام أ   أ     على هذا المذهب. وال 

يار   ((9))تت    خخووعلى هذه الحالة من أمد بعيد على هذه الحالة من أمد بعيد  يار دعوته، وبق  موكوال  إلى االخ  دعوته، وبق  موكوال  إلى االخ 

 والرغبة.والرغبة.

ل يف أواس،ها جاءت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب هللللل يف أواس،ها جاءت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب 11111111ويف سنة ويف سنة  ه

ي ينقا   قا لللل   نالع  ي ي سلها إلى دعوة  أرسلللللها إلى   ةةالع  صرةالبصللللرةدعوة  أر فيها بلزوم م ابعة مذهب فيها بلزوم م ابعة مذهب   ث  ث  يح  يح    الب

                                                             

 .: خ يتغير محررة يف األصل، ويمكن أن تقرأ( 9)
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شهير بالقالسلللف. وصللل إلى العالمة الشلليخ أحمد بن عل  الشللهير بالق شيخ أحمد بن عل  ال صل إلى العالمة ال سلف. و  ب  ب  ال
صري  البصللريا   ا     ،،  الب

 وكان من العلماء المعروفين يف تلك األ حاء.وكان من العلماء المعروفين يف تلك األ حاء.

شيخ أحمد يف هذا الك اب ما ي  وجد الشللليخ أحمد يف هذا الك اب ما ي   ه ه ، فثار ثالر  ، فثار ثالر  ه المألوفة  ه المألوفة  ف عقيدت  ف عقيدت  خال  خال  وجد ال

صد  وتصللد   ال  سللم    ربىربىوا وا ى للرد ى للرد وت سم  للجواب على هذا الك اب، فك ب ك اب ا م صلل  ال   ص  اه اه للجواب على هذا الك اب، فك ب ك اب ا م 

صل الخ،ابفصللللل الخ،اب»» شر  ثم شللللر    مات  مات  م له مقدّ م له مقدّ قد  قد  . . ««ف ا عليه ح  ح  ثم  ا عليه ه رادًّ ه يف ه يف م  م  أت  أت  وو  ،،فقرة فقرةفقرة فقرةه رادًّ

لهللللل11111111شوال سنة شوال سنة   1212   سخة     ه. وقد وصلت   ه. وقد وصلت  ن ن ه أجابه يف س  ه أجابه يف س  أ   أ     ::أيأي  ،،ه
 
  سخة  إل 
 
من من   إل 

 هل. هل. 12211221شعبان سنة شعبان سنة   1111خة يف خة يف هذا الك اب مؤر  هذا الك اب مؤر  

وإن كا ت ال تخلو من أغالط ال  جد لها أخرى، وه  يف  ظر ا وإن كا ت ال تخلو من أغالط ال  جد لها أخرى، وه  يف  ظر ا   ((4))وهذهوهذه

ا.مهم  مهم   ا.ة جدًّ  ة جدًّ

ا عليها،   د  د  ه شاه  ه شاه   أ    أ   ابن تيمية إال  ابن تيمية إال    ب  ب        ك  ك    هه      مؤل  مؤل    لم ير  لم ير    ««فصل الخ،ابفصل الخ،اب»»وو ا عليها، ردود  ردود 

ت  فات  فات   عد قا ت  خذها  عد قا يد  ]ألجل[]ألجل[ه ه ه. ا دفع يف رد  ه. ا دفع يف رد  ه يف رد  ه يف رد  خذها  يدعق ها وجمد   تهتهعق قا ها وجمد ال   تل قا ال   تل

ا بما حد   أث   أث  ولم يكن م  ولم يكن م    ،،عليهاعليها ا بما حد  ر  سة ذلك من سللياسللة   بعد  بعد    ث  ث  ر  سيا شمشللذلك من  سعود بين ابن سللعود   ةةاد  اد  م بين ابن 

 وبين الدولة العثما ية. وبين الدولة العثما ية.   هذه العقيدة  هذه العقيدة    ر  ر  الذي  اص  الذي  اص  

                                                             

 يعن  النسخة الخ،ية للك اب.( 4)
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هلل تعالى هلل تعالى   مخلصة  مخلصة    دعا محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة اإلسالم خالصة  دعا محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة اإلسالم خالصة  

حال لزيارة النب  حال لزيارة النب  الر  الر    شد  شد    إلى أن  إلى أن    ن  ن  ورك  ورك    ،،هذا الرجلهذا الرجل  ((1))ههفعاكسفعاكسب وحيده، ب وحيده،   والقول  والقول  

 ما األموات منهم.ما األموات منهم.سي  سي    الال  ؛؛من الدينمن الدين  واالس غاثة باألولياء والعلماءواالس غاثة باألولياء والعلماءملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص 

س اذ القب  األسلللل اذ القب    وإن  وإن   ، ، ر  ر  ا ذك  ا ذك  لها عم  لها عم    ال الية  ال الية     ات   ات  ج المؤل  ج المؤل  لم تخر  لم تخر    م أدلة  م أدلة  اين قد  اين قد  األ

    مم      ييابن حجر اله  ابن حجر اله    به؛ ألن  به؛ ألن    عنعنوطوطه ه د مؤل ات  د مؤل ات  شاه  شللللاه  على ابن تيمية ولم ي  على ابن تيمية ولم ي    ل  ل  ي جاه  ي جاه  

ل   ثا ل  وأم ثا يه هؤالءن ن ه طع  ه طع  وأم ما مشللللى عل به، ومشللللى على  يه هؤالءوا  شى عل ما م شى على  به، وم ولم ينظر إلى أقوال ولم ينظر إلى أقوال   ،،وا 

ا على ابن عبد الوهاب.  خذ هذا الرد  خذ هذا الرد  العلماء األكابر يف ابن تيمية، وات  العلماء األكابر يف ابن تيمية، وات   ا على ابن عبد الوهاب.ردًّ  ردًّ

ضمو   مضلللمو   ))  ::((6))قالقال سالة ابن عبد الوهابرسلللالة ابن عبد الوهاب--ها ها م س  االسللل غاثة وال وسللل    أن  أن    --ر س غاثة وال و ل ل اال

 بالن بالن 
 
 ب 
 
شرك  من األولياء شلللرك    أو بأحد  أو بأحد  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص   ب    منه، وأن  منه، وأن    شرك الك ار أخف  شلللرك الك ار أخف    وأن  وأن    ،،أكرب أكرب   من األولياء 

هم هم ض  ض  بغ  بغ  هم وي  هم وي  عاد  عاد  ب  المس غيثين ولم ي  ب  المس غيثين ولم ي  ولم يس  ولم يس    يرى االس غاثة  يرى االس غاثة    الالالمؤمن الذي المؤمن الذي 

غ  وي  وي   غ  ب ي  م  م    ا  ا  ب ي  ن  ب  عبلل    ننمم  مم  منهم ومنهم و  أ  أ  ر  ر  ب  ب  هم وي  هم وي  ب  ب  ح  ح  ن  م  د  د  ع م  وه  بيللاء وه  ياء ن دون اهلل من األ  ب ن دون اهلل من األ 

بذلك وأطل   ا. وجزم  ن  ياء= ال يكون مؤم بذلك وأطل  واألول ا. وجزم  ن  ياء= ال يكون مؤم يد    ق  ق  واألول يد  من غير تقي مذهب    من غير تقي مذهب  ب من من   ب

ا ا صين له الدين. فلم  صللللين له الدين. فلم  خل  خل  ه م  ه م  إلى عبادة اهلل وحد  إلى عبادة اهلل وحد    مذاهب األلمة يدعو هبا الناس  مذاهب األلمة يدعو هبا الناس  

                                                             

 .أي: عار ه وقام يف وجه دعوته( 1)

 أي القباين.( 6)
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ش ملت  ها قد اشلللل ملت  عليها رأي   عليها رأي      ت   ت  وق  وق   من ذوي من ذوي   بأد ى طالب  بأد ى طالب    ل  ل  ال يجم  ال يجم    على داللل  على داللل    ها قد ا

 ((7))  ((......ها، ومباحث ال يحّل ها، ومباحث ال يحّل ال حصيل اع ماد  ال حصيل اع ماد  

                                                             

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


