
  



 تقدمي

احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالُة والسالم على أشرفِّ املرسلني، نبي ِّنا حممَّد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني.

مدى قرهبا من احلق ِّ  أو فكر  إمنا املعتَمد يف احلكم عليها ومعرفةِّ  فإنَّ أيَّ دعوة  أما بعد: 
 إليه من أهداف   إليه من أصول وقواعد، وفيما ترنو فيما تدعو عدها عنه هو النظرُ أو بُ 

 املخالفني، فكما قال األوَّل: احملالفني وال قدح وليس املعتمد يف ذلك مدحومقاصد، 
 َمساوِّايَوَلكِّنَّ َعنَي الُسخطِّ تُبدي ال   َوَعنُي الرِّضا َعن ُكل ِّ َعيب  َكليَلة  

فإنه يكون قرينًة قويَّة على  ،املنهج واالنتماءالثناء إذا صدر من خمالف  يف املدح و إال أن 
ابلربهان  إذا كان مدعًَّما بي ِّناتمرتبة ال من مرتبة القرائن إىلسلوك سواء السبيل، ويرقى 

 .والدليل
وقد كان لدعوة التوحيد اليت قادها وقام هبا الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا 

كبري ونصيب وافر  من ثناءات من ال ينَتمي إليها من العلماء، ممن مل حير ِّكهم لتدوين  حظ  
ا الشهادة ابحلق ِّ لهم على ختليد تزكياهتم وال رغبة، ومل حيمِّ  شهاداهتم طمع   فَرق وال رهبة، وإمنَّ

 والقيام ابلقسط.
رمحه هللا، وهو  شأطفيَّ للشيخ إبراهيم ، قد ِّمه للقرَّاء الكرامن ذلك هذا املقال الذي نُ ومِّ 

ابضية، ومن دعاة اإلصالح، كتبه بعد بسط امللك عبد العزيز رمحه هللا نفوَذه األ من علماء 
 على احلجاز، إذ أشاع املناوئون لدعوة التوحيد أن امللك اجلديد سيمنع احلجَّ عن كل ِّ خمالف  

مقااًل بعنوان:  شأطفيَّ فكتب الشيخ إبراهيم  على مذهبه، ه الناسَ كرِّ لدعوته، وأنه سيُ 
هـ، فنَّد فيه تلك  1344 يف شهر شعبان سنة  (1)جملَّة املنهاج، ونشره يف (جازواحلِّ  ابيونَ الوهَّ )

وأبطل تلك الشائعات، مبوضوعيَّة علميَّة؛ بعيًدا عن التفريق والت حزيب، وجمتنًبا   ،املزاعم
 احلجَب والتَّعصيب. 

 
لصاحبها أيب إسحاق إبراهيم وهي جملة علمية سياسية اجتماعية نصف شهري ة،  (.419-417/ 1جملَّة املنهاج ) (1)

 .غرََّة كل  شهر عريب، ابملطبعة السلفية تصدر ابلقاهرةأطفيَّش اجلزائري، 



براهيم بن  إبراهيم بن حممد إ سريته وحاله، فهووقبل سرد مقالِّه حيسن ذكُر شيء من 
حدة من كبار العاملني يف سبيل و و  ،أديب من علماء اإلابضية ، سحاقإش أبو يوسف أطفيَّ 

وقرأ الفقه والنحو م، 1888 / هـ1305سنة  قن بوادي ميزابز املسلمني. ولد يف قرية بين ي
ش، والزمه مد بن يوسف أطفيَّ القرآن الكرمي على عم  والده الشيخ حم والتفسري بعد حفظ

 ،ا يف جامع الزيتونة فانتقل إىل تونس وحضر دروسً  ،م1914 / هـ1332حىت وفاته سنة 
 سيما مقاومة االستعمار وشارك يف حركتها الوطنية بزعامة الشيخ عبد العزيز الثعاليب، وال

يها جملة م، وأنشأ ف1923هـ/ 1341 سنة الفرنسي، فأبعده الفرنسيون، فلجأ إىل القاهرة 
وصنف كتاب )الدعاية إىل سبيل ، ة لبعض أعالم اإلابضية ونشر كتبا علميَّ ، "املنهاج"
وعمل يف دار الكتب  ،وشرع يف كتابه )اتريخ اإلابضية( وعاجلته املنية قبل إمتامه ،املؤمنني(

الكبرية كتفسري القرطيب وأجزاء من )هناية  املصرية، فشارك يف حتقيق بعض كتب الرتاث
األرب(، ورجع إىل السياسة فكان ممثال لدولة إمامة عمان يف جامعة الدول العربية، ورئيسا 

 هـ/ 1375 وكان قبل ذلك سنة  ،(م1960لوفدها الرمسي يف هيئة األمم املتحدة )دورة 
وشهد بعض املؤمترات ، س أول مكتب سياسي لدولة عمان يف القاهرةم أسَّ 1956

 ،ا للفتوى يف املذهب اإلابضي عند املشارقة واملغاربةوكان مرجعً  ،اإلسالمية يف القدس وبغداد
 وتويف ابلقاهرة ،له مقاالت سياسية واجتماعية كثرية نشرت يف اجملالت والصحف املصرية 

 .(1) م1965 /هـ1385سنة 
 رمحه هللا تعاىل.  شأطفيَّ وهذا أوان عرض مقال الشيخ إبراهيم 

  

 
 (. 19لعادل نويهض )ص:  اجلزائر(، ومعجم أعالم 73/ 1: األعالم للزركلي )لرتمجته نظري (1)



 جازوالح  ابيون  الوه  
 أ طفي ش  دحمم     إسحاق إبراهيم بنأليب

 ال االستخالصُ  وهذا ،حسني امللك الشريف سلطة  من احلجازَ  ونابي  الوهَّ  ص خلَ استَ 
 بن حسنيَ  أنَّ  في   خَ  وغريُ  سني،حُ  امللك إىل ابلنسبة  جدًّا ةجَ حرِّ  ظروف   يف لحصَ  أنه شكَّ 
 وهذا، (1) يفرسا معاهدة إمضاء وعن اإلنكليزية، ة احلجازيَّ  ةاملعاهدَ  إمضاء عن امتنع علي   
 امللك امتناع إىل الداعية  األسباب  يف اليومَ  نبحثُ  وال  حقيقته، يف  منصف   يكابر ال األمر

 اجلزيرة يف الواسعةِّ  املطامع ذات  إنكلرتا إنَّ  نقول: وإمنا ،الغرضَ  يكن مل   إذ ؛ذلك من حسني
 شدَّ  الذي حبلَ  وتركت ،احملنةِّ  عند هاحليفِّ  مساعدة عن -تعبري أقل ِّ  على- تختلَّ  العربية 

 على  سعود ابن جمَ هَ  هذا فعقب به،غارِّ  على قالشر  ثورةِّ  يف األكرب األسَّ  وكان عضدها
  أنَّ  جنهلَ  الن أ بدَّ  ال وهنا ،احلجاز على أخريًا فاستحوذ ،الكثريةُ  األحوال وساعدته ،هعدو ِّ 
 وال أمور، سبيله يعتوِّرَه يف أن   بد ال قطر   على االستيالء أو مملكة  تكوينَ  يريد شعب   كلَّ 
 ة.خفيَّ  د  كيَ   ة الطبعيَّ  احلال عن خارجة   كاتحمر ِّ   هناك كانت  إذا ماسيَّ 

 ةالفتيَّ  اململكة  هذه تكوين يف شىت مذاهبَ  وذهبت والظنون األفكار اضطربتِّ  ولقد
 إليه ُُتىب آمًنا بلًدا هللاُ  جعله الذي ساملقدَّ  القطر ذلك إىل األنظارُ  لتوحتوَّ  العرب، جبزيرة
 األفكار  مذاهب عن البحث يف نغرق وال للناس، قياًما وحرًما لدنه، من رزقًا شيء كل ِّ   مثراتُ 

  األفكار تضاربُ  وهي ة،خاصَّ  حبال   نلمَّ  أن   نريد أننا غري ،اآلن ة الصحَّ  من ومبلغها والظنون
 األندية، كل ِّ   يف ذائًعا أصبح الذي األمر األخرى، املذاهب ألصحاب نيابي ِّ الوهَّ  مضايقةِّ  يف

 وال ،ذاعيُ  ما حَّ يصِّ  أن   ببعيد   ليس هأنَّ  كما  هؤالء، ضدَّ  دعاية   هنالك تكونَ  أن   ببعيد   وليس
 عن  (3)رفِّ سنست نزل مل أننا غري  ،(2)اجلاف ِّ  بوالتعص   فابلتطر   القوم أولئك ُعرف وقد ماسيَّ 

 هللا، حكمُ  فيها يظهر حمدودة   حقيقة   على نقف لعل نا ؛والشنآن النقد حمط   هي اليت املسائل
 القبور، على بُنيت  مباين وهدم  هللا، بغري االستغاثة  عن  الناس منع يف اخلالفُ  احنصر ولئنِّ 

 
 .األصل: )فرسابل(يف ( 1)
 .ا من الدعاية اليت أتثَّر هبا الشيخ صاحُب املقال، أو هو من تعميم األحكامهذا أيضً و ( 2)
 .طلَب الكشف يقصده ذا، ولعلَّ ك(  3)



 لتطهري جاءت اليت الغراءِّ  الشريعة  حلكم موافق   فهذا حمرمات،  ارتكاب مع زايرهتا من واملنع
 وخماطبته اخللق، من شيء يف التأثري واعتقاد  الشرك شوائب من شائبة  كل من النفوس
 ولنقرَّ  ،الناس أهواءَ  عدَ ولنَ  للشريعة، املنافاة كلَّ   مناف   منه يقرب وما ذلك كل  ،إليه والتقرب

 الئم. لومة  خوفِّ  بدون احلقَّ 
 كبار  من همجمدِّ  سومؤس ِّ  همفِّ بسلَ  للناس  ذكرة  تَ  هي اليت الزايرة جمرد من منعوا إذا ولكن
َد اَّللَِّّ َأن يُذ َكَر فِّيَها ﴿- اجلن ِّ  كمسجد   النيب وآاثر الصحابة، َوَمن  َأظ َلُم ممَِّّن مََّنَع َمَساجِّ

َا ُُه َوَسَعٰى يفِّ َخرَاهبِّ  هذا أنَّ  ريبَ  فال ،وأشباهها حراء غار وزايرة ،-[114 ]البقرة: اآليةَ  ﴾امس 
 ،كبريته  من منعه جيب  زايرته أثناء حيرم ما  مرتكبَ  فإنَّ  الشريف، الشرعِّ  حلكم كذلك   مناف  

،  املناسك  نوافل من تُعد   األماكن  بعضِّ  زايرة أن ماسيَّ  وال ،ذلك سوى من (1)هعُ من  حيل   وال
 سائر بني املناسك ألنَّ  ؛واقع   -بعض   ريذكُ  كما- احلج   ماتمتم ِّ  نمِّ  املنعَ  أن نظن   وال

 من الرعاع خذهيتَّ  الذي احلشوَ  طرحنا إذا يسرية جزئيات   إال للحج واحدة   اإلسالمية  املذاهب
 أمواهلم. به واليستدر   فوناملطو ِّ  أولئك أفكارهم يف أدخله وما ،األمة  عامة 

 على حلملهم هلم ةً مضايقَ  مناسكهم أداء عن الناس  مينعون الوهابيني أنَّ  صحَّ  وإذا
 حج   عن اإلسالمية  األمةَ  وصرفوا إدًّا، شيًئا ارتكبوا قد فإهنم -هتُ صحَّ  د  عَ بستَ مُ  وهذا- مذهبهم

 هبا، حلموا طاملا أمنيةً  االستعمار غالةَ  غواوبلَّ  الدين، أركان  من ركًنا بذلك لواوعطَّ  ا،رهب ِّ  بيت
 السكينة  فيه ى تتجلَّ  الذي الديين   املؤمتر أو األعظم، اإلسالمي ِّ  االجتماع ذلك قطع وهي

 وخشوع. بكاء   يف سبحانه إليه واالنقطاع هللا إىل واالبتهال
 احلقيقةَ  نتبنيَّ  مل   ما هلا ى نتصدَّ  وال ، هنالك هاوقوعُ  يُذاع أشياء عن التساؤل كثر  ولقد

 ،هاولثمَ  فيها والنداء هاوملسَ  ابلقبور الطوافَ  هممنعُ  ماأ .احلكم معها  لنا ىيتأتَّ  اليت الثابتة 
 منصفةً  تكون أن النفوس كمال  ومن فيه، مريةَ  ال حق   فهذا فات،واملكي   الدخان تعاطي ومنعُ 
 ته.نزعَ  كانت  مهما أحد لكل  
  أين  نمِّ  شعري ليت ابلقبور، الطوافَ  شيء يف الدين من ليست اليت مة احملرَّ  البدع من نَّ إ
 ؟!اجلاهلية  اهليئة  إىل احلق ِّ  عن خروج وبسواها ،عبة ابلكَ  إال جيز ومل يهملستبيحِّ  اجلوازُ  جاء

 
 .األصل: )منه(، ولعلَّه خطأ مطبعي  يف ( 1)



 األسود: احلجر خماطًبا  ابلكعبة  طوافه عند قال عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن وُروي
 .(1)قب لتَك« ما يُقب لكَ   هللا  رسول رأيتُ  أين لوال تنفع، وال تضر   ال حجر   »إنكَ 
 لَّ حمَ  ال ،اإلسالمية  األمة  سائر بني (2)مشاع   وحق   تعاىل هلل ملك   الشريفني احلرمني نَّ إ
 مل   ما مذهبهم قاعدة على وه تلقَّ  ما على شعائرهم  إقامة  عن الناسَ  مينعَ  أن   سلطان ذي ألي

 أن   أحق   واحلق   هلما، خمالفة  كل ِّ   مرتكب منع جيب كما  الس نة، وصحيح الكتاب نصَّ  خيالفوا
، احلرم يف إحلاد   املذهبية  للمخالفة  واحلج الناس بني واحليلولة  ع،بَ يـُتـَّ   الن أ لنرجو وإّنَّ  بظلم 

 يف والرغبة  العقل من  فيه منتوسَّ  لِّما سعود؛ ابن امللكُ  احلق عن البعيدِّ  املوقف هذا  يف يقفَ 
 يكون حىت احلجاز وعمارة ،هلا وحدة   وتكوين ،ة العربيَّ  الكلمة  مجع نسنَ  على امللك أتسيس

 ال  ما غري يولدان فال فوالتطر   الغلو   أما الدهر، غوائل من إليه أيمنون زًاومأرِّ  للمسلمني ملجأً 
 . غيور مسلم   كل    يرجوه

 
 . (1597رواه البخاري ) (1)
 . األصل: )ملًكا... وحقًّا مشاًعا(يف ( 2)


