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¢ 

 نبي بعده، وبعُد:الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على َمن ال 

فإنَّ سيرة اإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ودعوته اإلصالحية وكذلك الدولة السععودةة 

ضت لتشوةٍه كبيٍر من خصومها، وُألِّفت وال تزال ُتؤلَّف  ،األولى التي رفعت لواء دعوة التوحيد تعرَّ

مثلها كمثل جميع الدعوات التي الكثير الكثير من الكتب لصدِّ الناس عنها وإثارة الشبهات حولها، 

ةن الحق الذي جاء به المصطفى   .ملسو هيلع هللا ىلصتنجح يف إعادة الناس للدِّ

كثيعرة   -وهلل الحمعد-والتشوةه معن أععداء العدعوة وخصعومها لعيغ مسعت ربلا، والعردود عليعه 

 وقوةة سواء  أكان ذلك يف المجال التارةخي أم العقدي أم الفقهي.

وهذه الكتابات ويبقى اإلشكاُل يف كتاباٍت ُتحسب على أناٍس حمبني للدعوة أو حمايدين، 

 ،فيه نظعر   تتضمن شبهات من أجناس ُأخر تأيت يف صورة نقد المحب ونصيحته، ولكنه مع ذلك نقد  

 .يٌّ على كالٍم ُمرَسل ال ةستند إلى حقائق علمية وإنما الحقائق  العلمية بخالفهمبن  بل هو نقد  خاطئ  

ذلك النقعد العذي نجعده يف كتابعات بععا علمعاء ومفكعري عصعر النهضعة يف  :ومن هذا النوع

ا بما  مصر، منهم يف الجملة مرحبون بالدعوة السلفية لكنهم حين ةكتبون عنها تجدهم متأثرةن كثيرل

ة يف وجعه السعلفيين لكعون هعؤالء  قيل عنها من الباطل، فيأيت المبطلون وةنقلون كالمهم وكأنه ُحجَّ

 وا بمناصرة الدعوة أو الحياد معها.الُكتَّاب ُعرف

ونحن هنا ننقل هذا النص يف ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  دون أي ت يير، ونعلِّق على 

ا ةبين وجه الحق، وةرد األموَر إلى نصاهبا. ا مختصرل  ما نراه فيه من الزلل تعليقل
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هع وفق الزركلي، وكما هعي 1377هع، وُتوفِّي بعد عام 1313وصاحب  النص من مواليد عام 

 ترجمته يف كتاب األعالم:

عالم  إصالحي من شيوخ األزهر بمصر، ُولد يف قرةعة كفعر النجبعا معن  عبداملتعال الصععدد؛ 

س 1336الدقهلية، ومات أبوه وهو ابن شهر فرّبته أمعه، وتخعّرب بالجعامع األحمعدي سعنة  ع، ودرَّ هع

ا بكلية الل ة العرب  . (1)، وألَّف كتبلا كثيرة ُطبعت كلها1368ية باألزهر فيه، ثم كان أستاذل

وإلععيكم الععنص والتعليععق، ورحععم اهلل الشععيخ محمععد بععن عبععدالوهاب والشععيخ عبععدالمتعال 

 الصعيدي وغفر له.

لععن  لععى ا مععة ع تععات العا وصععف الكاتععب رحمععه اهلل دعععوة الشععيخ محمععد بععن  :مععن املظا

ألن الشيخ محمد لم  ،وأتباع هذه الدعوة ة لب عليهم رفا هذا الوصف  «الوهابية»عبدالوهاب بع 

نِع يف األغلعب لعد  خصعوم  ةأِت بدعوة جدةدة غير دعوة السلف الصعالح، وألن هعذا الوصعف صعُ

 . ع  بتدَ مُ  جدةد   الدعوة لصرف الناس عنها، واهتامها بأهنا مذهب  
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 (1)ابـــــــدالوهــد بن عبـــحمم

ع   1115، ُولعد يف بلعدة الُعَيينعة بنجعد سعنة (2)محمد بن عبعدالوهاب النجعدي الحنبلعيهو  هع

م، وأخذ دروسعه األولعى علعى فقهعاء الحنابلعة، وهعم معرفعون معن قعدةم بتمسعكهم بالسعنَّة، 1703

هعه إلعى الوجهعة  ونفرهتم من البدعة، فتأثر هبم يف نشأته، ونظر إلعى ماضعيهم يف محاربعة البعدع، فوجَّ

سيكون فيها جهاده. وكان ابن َتيميَّة من سلف الحنابلة هعو العذي سعيجلعه قدوتعه، ولكنعه أراد  التي

ل دراسة أوسع من دراسته بنجد، فرحل إلى المدةنة ومكث فيها مدة من الزمن، حتعى أتعم  أْن ةحصِّ

لعى ب عداد نين، ةستزةد فيها من العلم، ثم رحعل إفيها أربع س تعليمه فيها، ثم رحل إلى البصرة فأقام 

فأقام فيها خمغ سنين، ثم أراد بعد رحلته إلى المدةنة والبصرة وب داد أْن ُةبعد يف الرحلة، وةجاوز 

بالد العرب إلى غيرها من البالد، فرحل إلى كردستان وأقام هبا سنة، ثم رحل إلى همدان وأقام هبعا 

رحل إلى ُقمَّ وأقام هبا مدةل ف، ثم وسنتين، ثم رحل إلى أصفهان ودرس فيها فلسفة اإلشراق والتص

 .(3)من الزمن

  

 

 .عه١٤١٦مكتبة اآلداب  ٣٣٠عبد المتعال الصعيدي. ص المجددون يف اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر، تأليف: (1)

هو محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن برةد بن محمد بن برةد بن مشرف التميمي  (2)

مع أنه أقرَّ عدة مرات يف كرها يف سياق نسبه رحمه اهلل؛ ذِ  ، أما نسبته رحمه اهلل إلى المذهب الحنبلي فقليل  [ 81]تارةخ بن غنام 

، لكن ذكر عبدالمتعال الصعيدي لهذه [1/57]الدرر السنية، وأنه على مذهب اإلمام أحمد رسائله أنه لْم ةأِت بمذهٍب جدةد 

النسبة أراه مناسبلا للبيئة التي ظهر فيها الكتاب، حيث كانت فرةة أن اإلمام محمد بن عبدالوهاب مبتدع وأنه جاء بمذهٍب 

 جدةٍد، هي الفرةة الرائجة يف مصر ويف العاَلم اإلسالمي. 

لشيخ رحمه اهلل تعالى إلى مكة ثم المدةنة ثم البصرة، وأخذ العلم عن علماء كل بلد، ويف البصرة أظهر رحمه اهلل رحل ا (3)

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشق ذلك على بعا أهلها فأذوه وأخرجوه، وأراد الذهاب إلى الشام فانقطعت نفقته، 

م اتجه إلى حرةمالء يف نجد وكان أبوه انتقل إليها من العيينة وذلك سنة فعاد إلى بلده نجد، ومر يف طرةقه باألحساء، ث

، وأما ما ذكره المؤلف من رحلته لب داد وكردستان وهمدان، ودراسته للفلسفة اإلشراقية، فكل [83]تارةخ ابن غنام هع 1139

ا، الة المستشرقون، ذلك غيُر صحيٍح، ولْم ُةوجد لَمن ادَّعاه أي مستنٍد صحيح، وقد تناقله بعُا الرح ولْم ةذكروا له مصدرل

ح الشيخ سليمان الحقيل أن جميع َمن تداول هذه المعلومة مصدره فيها صاحب كتاب لمع الشهاب  ]حياة الشيخ محمد  وُةرجِّ

م ما ةثبت هذه الدعو ؛ وعلى افرتاض  [58]ص، وصاحب كتاب لمع الشهاب [33بن عبدالوهاب وحقيقة دعوته، ص لْم ُةقدِّ

صحتها فإنَّ العلوم التي درسها حسب هذه الرواةة لم ةكن لها أثر  على سلوك الشيخ العقدي، فقد كان سلفيًّا ضد علم 

 الكالم وضد البدع بجميع أشكالها.



 5صفحة 

ثم رجع إلى بلده بنجد بعد هذه الرحلة العلمية الطوةلة، وقد هتيأ له هبا معا لعْم ةتهيعأ ل يعره معن 

ا، وأعععرف بالعلمععاء السععابقين الععذةن كانععت لهععم جولععة يف  علمععاء نجععد، فكععان أوسععَع مععنهم علمععل

وا معا فيعه معن اإلصالح، ولم ةقعوا يف ذلك الجمود والركو د الذي وقع فيه علماء عصعره، حتعى َألِفعُ

ةن وأركانه، ولكن هعذه الثقافعة التعي امتعاز هبعا  علمعاء علعى البدع، وأخذوها على أهنا من أصول الدِّ

يف رحلتعه، حتعى ةتعأتى لعه أْن ةععرف ، ألنه لم ةجاوز العبالد اإلسعالمية (1)نجد كانت ثقافةل محدودةل 

رة التي ظهرت يف غير البالد اإلسالمية، وقلبت الدنيا من العالم القدةم الحركات اإلصالحية الخطي

إلى العالم الحعدةث، وةععرف معا ةرتتعب معن النتعائئ السعيئة علعى إهمعال المسعلمين االعتبعار هبعذه 

 .(2)الحركات الخطيرة

فلما عاد إلى بلده لم ةرَض بما رضى به علماء نجد من السعكوت علعى تلعك البعدع، وأراد أْن 

ة، وكععان قععد درس كتبععه ورسععائله  ةعيععَد يف محاربتهععا عهععَد أسععالفه مععن الحنابلععة، والسععيما ابععن تيميععَّ

 

؛ بل ال ةمكن أْن ةكون تميزه على سائر ال ةمكن أْن تكون ثقافة الشيخ محمد التي تميَّز هبا على علماء نجد ثقا (1) فةل محدودةل

ا باالنعتاق من ربقة التقليد يف العقائد،  ا، كيف ةكون ذلك وقد تميز رحمه اهلل عنهم جميعل علماء المسلمين يف عصره محدودل

يلا عنه ، وَفِهمه عنه السلف ملسو هيلع هللا ىلصوعاد بما وهبه اهلل تعالى من علٍم وحكمة إلى اإلسالم الذي جاء به رسول اهلل  الصالح ُمنَحِّ

ا من التصورات الخرافية للدةن والعالقة بين الخالق والمخلوق أ بعدِت األمَة عن حقيقة الدةن حتى أصبح الشرُك هو أكداسل

ال الب على أمرها والُمهيمن على عبادهتا، وأصبح دعاة الخرافة هم محركوا ضمائرها؛ ال ةسلم من ذلك بلد  من بالد العاَلم 

حتى جاء هذا الُمصلح العظيم فأزاَح ليل الجهل بكلكله، وأناَر اهلُل به سراَب التوحيد، وأماَت ثعابين البدعة  اإلسالمي

 وسحرة الخرافة؛ ثم ةأيت أمثال هذا الكاتب ليقول: إنه لْم ةتميز... 

الوهاب معرفتها لُيكمل ما هي الحركات اإلصالحية التي ظهرت خارب العاَلم اإلسالمي وكان ةنقص الشيخ محمد بن عبد (2)

 هبا دعوته؟!

وما الذي ستفيدنا به حركة لوثر التي كانت انقالبلا على ؟! هع[952 -م 1546]هل كان ةرةد منه أْن ةعرَف عن حركة مارتن لوثر 

ف  به المسيح بالناس إلى توحيد الخالق الذي جاء تذهب  أخر  من تحرةف الدةن؛ ولمْ صي ةل لُِتِقرَّ الدةن المسيحي الُمحرَّ

 عيسى ابن مرةم عليه السالم.

والتي كانت ثورةل سياسيةل على مملكة كبيرة كان  هع[1100 -م 1688]أم كان ةرةد من الشيخ أْن ةستفيد من الثورة اإلنجليزةة 

خ، فال من نتائجها ت يير نظام الحكم وت يير المذهب الدةني للدولة، وليغ فيها أي شيء ةمكن أْن تستفيَد منه دعوة الشي

 تشابه يف الزمان وال يف المكان وال يف الدةن وال يف الظروف. 

لْم ةكن هناك أي حركة إصالحية ال داخل العاَلم اإلسالمي وال خارجه كانت ستضيف لدعوة الشيخ شيئلا؛ فالشيُخ انطلق يف 

ق من النجاح ما لْم ةطرأ  على َمن قبله وال على َمن بعده، وال دعوته من إرثه الدةني الصحيح، ومن تارةخه وواقعه؛ وقد حقَّ

ة اإلسالمية بأسرها وليغ المملكة العربية السعودةة وحسب تعيش آثار  نجاح هذه الدعوة ونجاح دولتها التي زالت األمَّ

 قامت هبا وعليها.
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اإلصعالحية فيمعا درسعه يف نشعأته، وُةوجعد يف المتحعف البةطعا  بلنعدن بععا رسعائل البعن تيميعة 

، وهذا مما ةؤةعد دراسعته لهعا، فلمعا أراد ذلعك اعتكعف يف داره ععن أهعل بلعده نحعو ثمانيعة (1)خطهب

، ثم أخذ ةدعو إلى مثل ما دعا إليعه ابعن تيميعة قبلعه، معن التوجعه بالعبعادة هلل تععالى وحعده، (2)أشهر

اهلل تععالى يف  التوسعل باألوليعاء واألنبيعاء إلعىوإنكار التوجه إلى أصحاب القباب والقبعور، وإنكعار 

، وقعد سعبق أن رجعالل (3)قضاء الحاجات، وما إلى هذا من البدع التي سبقه ابعن تيميعة إلعى إنكارهعا

ولكن كان من سوء حظه أنعه قعام هبعا  (4)م(1711هع   1123تركيًّا قام بإنكارها قبله يف هذا القرن )

 

المعروف أن هناك مخطوطات بخط الشيخ محمد بن عبدالوهاب يف مكتبة جامعة ليدن هبولندا، وهي ضمن مكتبة أحد  (1)

ومنها كتاب التوحيد بخط المؤلف، ولعل منها ما هو  هع[ 1316]ت علماء المدةنة المنورة وهو الشيخ أمين حسن الحلوا  

لوهاب بابن تيمية لسنا يف إثباته بحاجة إلى وجود مخطوطات البن البن تيمية؛ ومع ذلك فعالقة فكر الشيخ محمد بن عبدا

تيمية بخط الشيخ، فعالقة فكر الشيخ األصولي بابن تيمية ليست محل نقاش، بل ةعتب ابن تيمية رحمه اهلل رائد المدرسة 

 السلفية التي أسسها الشيخ محمد رحَم اهلل الجميع.

ا يف الصحيح من سيرته رحمه (2) اهلل أنه اعتكَف ثمانية أشهر قبل الجهر بالدعوة، وإنما الصحيح ما ورَد يف ابن بشر:  ليغ واردل

أن الشيخ وصل إلى حرةمالء بعد رحلته ليلتقي بأبيه هناك، وأخذ ةقرأ عليه كتب العلم، وبدأ يف إنكار بعا أفعال الجهال، 

رةن، فأقام على ذلك مدة سنين حتى تويف والده سنة وكثر منه اإلنكار حتى وقع بينه وبين أبيه كالم، ووقع بينه وبين آخ

 (. 1/37هع ثم أعلن بالدعوة واإلنكار واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عنوان المجد )1153

ا لسبق عصره رحمه اهلل، وإال فإنَّ إنكارها هو الدةن الذي جاء به رسول اهلل  (3) ، ملسو هيلع هللا ىلصنعم، سبق ابُن تيمية يف إنكار هذه البدع نظرل

عمالها من دعاٍء وحئٍّ وذبٍح، ولم ةجعل للناس أْن ؛ فقد أمَر تبارك وتعالى بإفراده بالعبودةة وأملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي نقله السلف عنه 

ا، قال تعالى:  َِإنََّ َأْسَتِجبََْاْدُعوِنَََربُُّكمَُ َوقَالََ)ةشركوا به يف هذه العبادات أو غيرها أحدل َلُكْمَۚ
َلُهَِبِهَ بُ ْرَهانََ َلَ آَخرَََاِإلََٰهَاّللََِّ ﴿َوَمْنََيدُْعََمعََ، وقال تعالى: [60]غافر:َ(َداِخرِينََ َجَهنَّمََََسَيْدُخُلونَََِعَباَدِتَ َعنَْ َيْسَتْكِبُونََ الَِّذينََ
َا ََلَ ۚ َربِ هَِ ِعْندََ ِحَسابُهَُ فَِإَّنَّ ، واآلةاُت يف ذلك كثيرة. وقال تعالى يف تحرةم االبتداع يف [117]المؤمنون: اْلَكاِفُروَن﴾ يُ ْفِلحَُ ِإنَُّه

ََلُمَْالدةن:  َِمنََ اَشَرُعَوَُشرََكاءَُ ﴿أَْم ينَِ َلُْم َلََْ الدِ  ََكِلَمةَُ ۚ اّللََُّ ِبهَِ ََيَْذنَْ َما نَ ُهْمَََۗ َلُقِضيَََاْلَفْصلَِ َوَلْوَل بَ ي ْ
: »َمن َأْحَدَث يف أمرنا هذا ما ليغ منه، فهو ردٌّ«، ملسو هيلع هللا ىلص، ومن الحدةث: قوله [21]الشور :   أَلِيم ﴾ َعَذابَ  َلُمَْ الظَّاِلِميََ َوِإنََّ

«، وقال: »أال وإنَّ كل محدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة«، فكل هذه النصوص وقال: »َمن عمَل عمالل ليغ عليه أ مرنا، فهو ردٌّ

ا، سواء  أكان ذلك يف العقائد كاالست اثة والتوسل أم يف العبادات  ا تؤكد أن الدةن إنما هو اتباع  وليغ ابتداعل وغيرها كثير جدًّ

 صلوات والزةارات التي لم ةأمر هبا اهلُل تعالى وال رسوله الكرةم. كاستحداث عبادات لم ترد فيها نصوص كالموالد وأنواع ال

ظهر يف التارةخ اإلسالمي عدد  من دعوات اإلصالح بالعودة إلى منهئ السلف، ومنها دعوة الشيخ محمد أفندي البكوي  (4)

، انظر ترجمتهما يف كتاب دعوة هع[1045]ت ، والشيخ محمد أفندي بن مصطفى الطوغا  المعروف بقاضي زادة هع[981]ت 

ري، ومقدمة الكتاب لعبدالحق الرتكما ؛ وكذلك الشيخ محمد بن جماعة قاضي زادة اإلصالحية، تأليف محمد داود كو

 .118، انظر ترجمته يف المرجع السابق صهع[1094]ت دا  سليمان الرو

 = 
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ومن ةمكنه أْن ةقف يف طرةعق  حيث ةوجد األزهر وعلماؤه، فقاموا بإنكار دعوته كما سبق،يف مصر 

األزهر إذا أنكر شيئلا يف الدةن أو أقره؟... أما محمد بن عبدالوهاب فقد قام بدعوتعه يف بادةعة نجعد، 

ا بإنكار البدع، والبدو ال ةجمعدون علعى علعم كمعا ةجمعد الحضعر،  ويف بيئة الحنابلة المعروفة قدةمل

 ن ةجمد على علٍم.فتكون زحزحتهم عن الجمود أسهل من زحزحة غيرهم مم

وقد بدأ محمد بن عبدالوهاب دعوته يف بلده بليٍن ورفق، ثم أخذ ةرسل هبا إلى أمراء الحجعاز 

وغيععره مععن األقطععار، فلمععا رأ  أهععل بلععده مثابرتععه علععى دعوتععه قععاموا باضععطهاده فععرتكهم إلععى بلععدة  

ام بحماةتها ونشرها يف الدرعيَّة بنجد، وكان أميرها محمد بن سعود، فعرض عليه دعوته فقبلها، وق

بالد العرب، واستخدم يف هذا قوته يف تأةيدها، حتى أخذ هبا كثير  من بالد العرب، ودخعل أهلهعا يف 

حكِم آل سعود، ولم ةزل محمد بن عبدالوهاب ةقوم بدعوته يف حماةة هعذه اإلمعارة، إلعى أْن معات 

 م.1791هع   1206سنة 

هذا القرن ما لم ةدركه ابن تيمية قبله، والفضل يف فأدرك محمد بن عبدالوهاب من النجاح يف 

نجاحه أنه قام بدعوته يف أهل البدو، وأنه قام هبا يف إمارة عربية، أما ابن تيمية فقد قام بدعوته يف أهل 

الحضر، ويف دولة المماليك التي لم تكن يف الحقيقة دولة عربية، فلم ةتعأتَّ لعه معن النجعاح مثعل معا 

جمعد يف دةنعه علعى علعم معن أهعل اب يف تلك اإلمعارة البدوةعة العربيعة؛ ألن معن تأتى البن عبدالوه

الحضر أبعد عن اإلصالح ممن جمد يف دةنه علعى جهعل، ألن جهعل األول بسعيط تسعهل زحزحتعه 

 .(1)عنه، وجهل الثا  مركب ةصعب تركه له

ولكن هذا النجاح الذي أدركته الدعوة الوهابية لم ةكن له األثعر المطلعوب بعين المسعلمين يف 

ا،  ا محضعل ا، وكان ال رض منه دةنيعًّ ا ضئيالل جدًّ هذا  القرن؛ ألن اإلصالح الذي نادت به كان إصالحل

 

هع، 1123أما الرتكي الذي ذكره الكاتب فهو من جماعة قاضي زادة، وقد أنكر المنكرات العقدةة يف القاهرة، وذلك سنة  =

؛ وقد ذكر الجبيت الحادثة يف تارةخه 123إلى هربه إلى سورةا، انظر المرجع السابق صوحدث بسبب إنكاره ضوضاء أدت 

ض عليه العامة.1/50  ؛ وقد وقف األزهر يف مواجهته وردَّ عليه وحرَّ

ما ذكره الكاتب من أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مقارنة بما سبقتها من دعوات اإلصالح صحيح؛ لكن  (1)

أبلغ هذه األسباب وأقواها هو نصرة إمارة الدرعية للشيخ ودعوته، فقد كانت الدعوات السابقة ُةقضى عليها بالقوة 

العسكرةة إذ لم تكن هناك قو  عسكرةة تحميها؛ لكن الدولة السعودةة كانت قوةل لهذه الدعوة وحاميةل لها، كما أصبحت 

 ناس تحت لواء الدولة ألجلها.الدعوة بمثابة العصبية والفكرة التي ةجتمع ال
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ا فقعط، بعل كعان  ا دةنيعًّ ا مع إن اإلصالح المطلوب للمسلمين يف هذا القرن لم ةكعن إصعالحل إصعالحل

دةنيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وعلميًّا، ةصل به المسلمون إلى ما وصلت إليعه أوربعا يف هعذا القعرن، نععم 

كان المطلوب أْن ةصل المسلمون إلى ما وصلت إليه أوربا يف هنضتها، ولم ةكن هدم القباب ومنع 

ل وحده إلى هذه النهضعة أن طعابع العدعوة الوهابيعة كعان ، علعى (1)التوسل باألنبياء واألولياء ليوصِّ

 

ُةثبت الكاتب هنا أنه لم ةكن على وعٍي صحيٍح بأسباب التخلف العلمي لألمة اإلسالمية، وال بأسباب النهضة األوروبية، وال   ( 1) 

عصر النهضة  باالحتياجات الحقيقية لألمة، ولذلك قال ما قال؛ وهذا الجهل واالغرتار بالتقدم األوروبي كان ِسَمةل عامةل لُكتَّاب  

بل حتى ُمن ةعتبون من جيل التنوةر من العلماء الشرعيين من أمثال محمد عبده والمراغي وطنطاوي جوهري؛  يف مصر، 

لذلك غلب عليهم يف توجهاهتم اإلصالحية االفتتان بالحضارة األوروبية ونقد الرتاث من معاةير غربية، والتوجه نحو الفلسفة  

وغير مبنية على معرفة صحيحة بأسباب االنحدار   وألن توجهاتهم تلك كانت خاطئًةاألوروبي؛ األوروبية، ودراسة التارةخ 

ألن دعواهتم اإلصالحية كانت فقيرةل يف هذه الزواةا    أقول:عند المسلمين وال بأسباب النهضة األوروبية، وال بحاجات األمة؛ 

ا مع أهنم بمجموعهم لم  ر أث المهمة لم ةحصل منها لألمة أدنى إصالح؛ وتتعجب كيف ةصفون  دعوة الشيخ بكونه ضعيفل

مه محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودةة، وال نصيف ذلك وال أقل.   ةحققوا يف بالدهم معشار ما قدَّ

يف مجال العلوم والسياسة والعسكرة هو انحرافها الدةني الذي  ف األمة اإلسظمدةْعسبب َض ف هو أنَّه املؤلِّْفِرْعوالذ؛ مْل َي

ح ذلك: أن اإلسالم جاء إلى العالمين ةأمرهم بالعلم والتفكر يف كل ما يجاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعالجه، وتوض

ب، لكنهم بعد القرن ، وةنهاهم عن الجدل فيما ال ةعلمون من عاَلم ال يحولهم من مخلوقات اهلل تعالى من عاَلم الشهادة

الرابع عصوا أمر رهبم فانش لوا أول األمر عن العلم التجرةبي بالتنازع يف عاَلم ال يب، وهذا ما جناه عليهم علماء الكالم من 

الجهمية والمعتزلة والكالبية واألشعرةة والماترةدةة؛ وقامت معهم الدول إذ ذاك فناصرهتم وأةدهتم على ترِك دةن اهلل الحق 

ثم تبع هذا يف الجدل الكالمي الذي ال ةنفع اإلنسان يف دةنه وال دنياه؛ ئ السلف الصالح يف فهم اإلسالم واالنش ال ومنه

االنحراف انحراف  آخر وذلك ب رق المسلمين يف التصوف بجميع أشكاله وما تبعه من فهٍم خاطئ لمهمة اإلنسان يف هذه 

ا، وانتقل خوُف المسلمين  تنبالل  صبَح ت هم المسلم حين ةتدةن أنْ   الحياة؛ وضياع لتوحيد اهلل تعالى وأصبح قصار أو هائمل

ورجاؤهم وحبهم هلل تعالى إلى الخوف من األولياء وأصحاب القبور ورجائهم وحبهم، وكلُّ ذلك من دون اهلل تعالى؛ األمر 

رنئ ال ةبالون أيَّ بالد من بالد ال زاة من اإلف بالدهم، وجعل يف دون تسيالذي جعل المماليك ةتسلطون على العرب وة

؛ ذلك الدةن الذي ُةعيد ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمين ة زون؛ فكان العالب الحق هو إعادة الناس إلى دةنهم الذي تركهم عليه رسول اهلل 

ما  -وهلل الحمد-إليهم عقولهم وةحررهم من استخفاف أهل الخرافات، وةجعلهم ةعودون لتعظيم العلم والجماعة، وهذا 

أمر ودعوة الشيخ محمد، فقد أنقَذ اهلُل تعالى هبا جزةرة العرب من الجهل، وأصبح أهلها أعلم المسلمين وأكثرها كان من 

ا به، بعدما كانوا  د كلمتهم وجماعتهم تحت راةة الدولة السعودةة، وأصبحوا هبا شعبلا مأبوهل وعيلا، وأنقذهم من الفرقة ووحَّ

ا.  أعرابلا ة زو بعضهم بعضل

أن طموح  األول:إنَّ هدم القباب لم ةكن ليوصل المسلمين إلى ما وصلت إليه أوروبا، فباطل  من وجهين:  أما قوله:

ا؛ وإذا تحققت عبودةة المسلم هلل تعالى وأدَّ  دةنه  ا كما هم عبيد له سبحانه اضرارل المسلمين األول هو االستعباد هلل اختيارل

ِلكََوله تعالى: كما أمره به فاطُر السماوات واألرض عمالل بق    ﴾ ۚ أَْهَواَءُهمََْتَ تَِّبعَْ َوَلَ ۚ أُِمْرتََ َكَما ِقمََْواْستََ ۚ فَادْعَُ ﴿فَِلذَٰ
.فإذا سلمَ  [15]الشور :  =  للمؤمن دةنه، فكل علٍم يف األرض بعد ذلك تبع 
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ا بطابع دعوة ابن تيمية، وقد كانت دعوة ابن تيمية تنافر أو هتمل الفلسفة وعلومها، وكعان هعذا  متأثرل

ا فيها، وهو يف الدعوة  ا كبيرل ا؛ ألن الفلسعفة يف عهعد ابعن تيميعة كانعت فلسعفةل نقصل الوهابية أشد ضررل

مليعة، أمعا الفلسعفة يف عهعد العدعوة الوهابيعة فقعد صعارت قدةمةل ليست لها قيمة كبيعرة يف الحيعاة الع

، فععال ةصععح لععدعوة إصععالحية أْن تنكععَر فائععدهتا أو (1)فلسععفةل عمليععةل ظععاهرة النفععع يف هععذه الحيععاة

 

أن األوروبين إنما هنضوا بعد اإلصالح الدةني؛ فقد كانت الكنيسة تفعل يف عقولهم ما ةفعله التصوف يف  الوجه اآلخر: =

لعمل وتقدةغ آراء األسالف؛ فانقلبوا على الكنيسة وحرروا عقول المسلمين من الجمود وتجرةم التفكير وتحرةم ا

عقولهم من ربقتها؛ لكن اإلصالح السلفي ةحرر العقول من ربقة التصوف والخرافة لكنه ُةقيِّدها بقيود الدةن الصحيح الذي 

ن االستعباد حتى ةرفع من متسو  العبد وعقله وعلمه لكنه ةبقيه تحت شرع اهلل وصحيح ما جاء عن رسول اهلل وةنهاه ع

 لهواه. 

ا كان نتاب البيئة  وأما اديثه عن النتام السداسي: ا سياسيًّا عظيمل فإنَّ من أعظم ما نجحت فيه الدعوة هو تأسيسها نظامل

 العربية اإلسالمية مستقالًّ يف سياسته عامالل بما ُةصلح أحوال رعيته من إقامة الدةن وإصالح الدنيا، حتى لْم ةكن له نظير ال يف

سه اإلمام تركي بن عبداهلل وال يف طوره الثالث  سه اإلمام محمد بن سعود وال يف طوره الثا  الذي أسَّ طوره األول الذي أسَّ

سه اإلمام السلطان الملك عبدالعزةز بن عبدالرحمن.   الذي أسَّ

ما ةسميه الكاتب الفلسفة العملية هي علوم  كانت يف داخل الفلسفة اليونانية ةوم كان الفالسفة اليونان ةكتفون باألسئلة  (1)

واألجوبة المجردة؛ ومن هذه العلوم التارةخ والج رافيا والفلك والطب والرةاضيات والفيزةاء وعلم النفغ، كل هذه 

ا مستقلةل لد  الهنود والصينيين ومن َثمَّ العرب والمسلمون؛ ثم تبعهم يف العلوم كانت ضمن الفلسفة اليونانية، وكا نت علومل

ا تجرةبيةل مستقلةل ليغ لها عالقة بالفلسفة إال أهنا  ذلك األوروبيون، فانفصلت كل هذه العلوم عن الفلسفة وأصبحت علومل

ا ما ُتَعدُّ ضمنها يف تارةخ الفكر األوروبي وحده، أما يف ت ارةخ الفكر العربي واإلسالمي فهي علوم  مستقلة منذ كانت ةومل

النشأة؛ وهذه العلوم لم ةنكرها ولم ةقف ضدها ابن تيمية وال َمن كان قبله وال َمن جاء بعده من علماء المنهئ السلفي، 

يمها وةروهنا من وَمن جاء بعده من أتباع الدعوة السلفية؛ بل كانوا ةجيزون تعلمها وتعلومنهئ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

طوا يف تعلمها. ا إْن فرَّ  فروض الكفاةات التي ةأثم المسلمون جميعل

هو ما ُةسمى بعلم  والذ؛ ُيحرِّمه ابن تدمدة وحممد بن عبدالوهاب وَمن كان قبلهم أو بعدهم من علماء املنهج السلفي

تعلق بأجوبه ما ُةسمى باألسئلة الخمسة، وهي السؤال ما وراء الطبيعة أو الميتافيزةقا؛ وهو فرع الفلسفة المتعلق بمناقشة ما ة

عن الخالق وَمن هو، وعن ِعلم الخالق وقدرته وصفاته وحقيقة وجوده ومكانه وزمانه؛ والسؤال عن العاَلم ومصيره 

ن ذاته، والفائدة من وجوده وإلى أةن منتهاه، والسؤال عن اإلنسان ودوره يف هذه الحياة وعالقته بالكون وعالقته باإلنسا

وعن الخير الذي ةفعله والشر وما عاقبتهما، وكذلك عن الخير الذي ةصيب األمم والشرور التي تقع عليها وأسباب هذا 

الخير وتلك الشرور، إلى غير تلك األسئلة التي مردُّها ومبدؤها ومنتهاها إلى السؤال عن اهلل تعالى وحقيقة وجوده وأثره يف 

م السلفيون تعلمه وتعليمه؛ وال فرَق فيه بين الفلسفة خلقه؛ وهذا الفرع من الفلسف ة هو الذي غلب عليها؛ وهو الذي ُةحرِّ

أن كل هذه األسئلة وما اقرتب  وسبب حترميه:القدةمة والفلسفة الحدةثة إال يف تنوع المذاهب واختالف أساليب الكتابة؛ 

ب وأةسره، وليغ على العبد يف كل ذلك إال اإلةمان بأوضح جوا ملسو هيلع هللا ىلصعنها كتاب اهلل تعالى وُسنَّة رسوله منها قد أجاب 

نة من حقائق يف ذلك، فاهلُل عز وجل هو َمن ةخب عن نفسه وعن مقادةره وحكمته الخاصة المطلق بما جاء به   =الكتاب والسُّ
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تتجاهلها، وقد تعذر الدعوة الوهابية يف هذا بنشأهتا يف أمٍة بدوةة، وإنه ليكفي هذه األمعة البدوةعة أْن 

ذلك القعدر يف اإلصعالح، وإنعه ليقبعل ععذرها يف االكتفعاء بعه إذا نظرنعا لموقعف تقوَم يف هذا القرن بع 

األمم اإلسالمية المتحضرة منه، فإهنا لم تقم بمناصرته وطلب المزةد من اإلصالح، بل وقفت منعه 

ا غيَر كرةم، وقاومته بكل ما فيها من قوة جمود على القدةم، حتى وصل األمر يف هذا إلى قيام  موقفل

 ادت يف تفرةق كلمة المسلمين.حروب ز

ا شيء من التبعة يف الحروب التي قامت بسعببها، ألهنعا  ومع هذا ةقع على الدعوة الوهابية أةضل

لْم تكن دعوة سلمية محضة، ةقصد منها دعوة مخالفيهعا إليهعا بالموعظعة الحسعنة، وإدخعال النعاس 

ا دةنيًّ  ا لحمل مخالفيهعا علعى العدخول فيهعا، فيها بالتي هي أحسن، بل أعلنت يف سبيل تأةيدها جهادل

فَمن آمَن هبا سلم، وَمن خالف وعاند فقد حل دمه ومالعه، وعلعى هعذا األسعاس كانعت غعزواهتم يف 

ا  ا حربعل نجد وخارب نجد، من اليمن والحجاز وأطراف الشام والعراق، فكان كل بلعد ةدخلونعه منهعل

وإذا لم ةمكنهم البقاء فيعه اكتفعوا بمعا ةصعل إلعى حالالل لهم، إذا أمكنهم البقاء فيه ألحقوه بإمارهتم، 

 .(1)أةدةهم من ال نائم

 

َِإلََّوالعامة، وكل ما ةفعله الفالسفة ليغ سو  اتباع  = َِهَي ُتُموهََََأْْسَاءَ  ﴿ِإْن َِمنَْ اّللَََُّأَنْ َزلََ َما َوآََبؤُُكمَْ أَنْ ُتمَْ اَْسَّي ْ  ۚ ُسْلطَانَ  ِِبَا

 . [23]النجم:   ﴾ اْلَُدىَٰ َرِبِ ِمَُ ِمنَْ َجاَءُهمَْ َوَلَقدَْ ۚ اْْلَنْ ُفسََُىََتْوََ َوَما الظَّنََّ ِإلََّ يَ تَِّبُعونََ ِإنَْ

وال ُةوَجد أحد  وَصَل إلى الحق يف ذات اهلل تعالى وأسمائه  واتباُع األهواء يف البحث يف هذه القضايا ال ُيوِرد احلقدقَة،

وصفاته وقضائه وقدره عن طرةق الفلسفة، بل الفالسفة يف كل هذه القضاةا متشاجرون متباةنون، وال حقَّ إال ما قاله اهلل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصتعالى وما جاء به رسوله 

وهل هؤالء  انارد رسل وغيرهم؟!نوزا وشوبنهور وبرسبيفلسفة دةكارت وكانت و  رحينما ال تقر وأ؛ُّ نقٍ  يصدب الدعوة

انتهى هبم األمر إلى إصالح ذواهتم أو مجتماعتهم؟ الجواُب: ال؛ وبه ةتأكد أن واجب الدعوة ليغ إغراق الناس يف هذه 

الفلسفات بل إرجاعهم إلى القول الحق الذي تطمئن به النفوس وهو كالُم اهلل الذي ال ةأتيه الباطل من بين ةدةه وال من 

روبية: قصة الفلسفة لول دةورانت؛ وتارةخ الفكر األوروبي لرونالد سرتومبب؛ وكتاب الفلسفة راجع يف الفلسفة األو خلفه.

 الحدةثة عرض ونقد للدكتور أحمد السيد علي رمضان. 

هع، 1157حالفِت الدعوة عام كالم  بعيد عن الحق، والمؤسف أنه هو الشائع لكن شيوعه ال ةعني صحته؛ فالدولة السعودةة  (1)

ها لم تتجاوز الدرعية، ومع ذلك ُشنَّت عليها الحروب من القر  المجاورة، كأمثال الرةاض فكانت يف حالة وكانت حدود

دفاع عن النفغ، ثم لما تكاثرت األحالف ضدها ولم تزل ال تتجاوز حدودها الدرعية اتخذت مبدأ الهجوم كوسيلة من 

محاربيها؛ ثم تعرضت وهي يف حدودها الص يرة لحلف  وسائل الدفاع، ولم هتاجم إال َمن أعلن الحرب عليها أو حالف

ا من المال من أجل القضاء على الدعوة ومن أمير سعود الذي دعته مدولي ةتكون من الشرةف  الدولة العثمانية بعشرةن كيسل

ا بتحرةا من والي ب داد ومن قبائل  =نجران بدعم  قبائل المنتفق بتموةل من والي العراق ومن أمير األحساء ابن عرةعر أةضل
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وال شك أن الدعوة الوهابية تخرب هبذا على سماحة اإلسالم؛ ألن العدعوة اإلسعالمية سعلمية 

محضة، وال تلجأ إلى القتال إال عند الضرورة، وإال إذا كان يف سعبيل العدفاع ععن نفسعها، فعال ُةبعاح 

نهعا اآلن فيها ابتداء أعدائها بالقتعال، ألنعه ال إلجعاء فيهعا علعى العدخول يف اإلسعالم؛ وهعذا معلعوم م

بالضرورة، ولكن الوهابيين كانوا ك يرهم من جمهور المسلمين يف ذلك الوقت، ةرون أن اإلسالم 

ا، وإذا كان اإلسالم قد عامل مخالفيه هذه المعاملة لم ةقم إال بالسيف، فلتقم دعوهتم بالسيف  أةضل

ا، فإنه كان على الدعوة الوهابية أْن  ا صرةحل تعامَل مخالفيها بمثعل معا السمحة، وهم ةكفرون به كفرل

ا، ألهنم ةؤمنون باهلل ورسوله، وإن كعانوا  عامل اإلسالم به مخالفيه، وهم ليسوا يف الكفر مثلهم قطعل

مع هذه ةدعون الموتى وةست يثون هبم، وةسألوهنم قضاء الحاجات، وتفرةئ الكربات، ألن هذا لو 

 رسوله.ُسلِّم أنه شرك، فإنه ال ةبلغ شرك َمن ال ةؤمن باهلل و

وكان يف حماةة آل سعود للدعوة الوهابية ما ةكفيها عن إعالن الجهعاد علعى مخالفيهعا، وكعان 

يف الوسائل السلمية ما ةضمن لها أْن تنتشر أكثر مما وصلت إليه بالقوة، ألن اسعتعمالها القعوة ألجعأ 

، وإلى الم االة يف تشوةهها وصرف الناس عنها، فلْم ةؤمن هبا (1)مخالفيها إلى استعمال القوة مثلها

 

هع، والدعوة لم تتجاوز الدرعية، وحالف هؤالء بعا قر  نجد، فلما 1163وتحرةا من والي األحساء، وكان ذلك سنة  =

نصر اهلُل الدولَة على هذا الِحلف عاقبت َمن تعاون معه من قر  نجد، وبدأ عند ذلك توسعها؛ وشّنت عليها والةة العراق 

ا شنّت عليها والةة اليمن العثمانية حملتان، وشّنت عليها والةة الحجاز أربع حمالت؛ العثمانية أربع حمالت أو خمغ، كم

ا باتخاذ الهجوم أولى وسائل الدفاع،  ا بالدفاع المحا وطورل َأِضْف فلم ةكن لهذه الدولة من ُبد يف أْن تقاتَل خصومها طورل

استباحة دماء أهلها؛ وتم لها ذلك يف ثالث حمالت شنتها أن الدولَة العثمانية وأجهزهتا العلمية آمنت بتكفيرها و إىل ذلك

من مصر حتى قضت على الدعوة يف طورها األول؛ ثم ةأيت بعا الكتبة وةتحدثون عن الدولة السعودةة وعدوانيتها وعدم 

ف، منشور سلميتها، واهلُل غالب على أمره. راجع بحث: دفاع عن الدولة السعودةة األولى ودعوهتا، من إصدارات مركز سل

 إلكرتو . 

ا قبل أْن ةبدأوا بقتالها؛ ودفاع هذا الكالم كله ُمرَسل  ال دليَل عليه، بل األمُر  (1) كما قّدمنا، فالدولة السعودةة لم تقاتل أحدل

الكاتب عن خصوم الدولة السعودةة وزعم أهنم ألجئوا لقتالها كالم  فيه جهل  كبير، وَمن ةذهب هذا المذهب فعليه أْن ةثبَت 

  والةاهتا ابتداءل من تلقاء نفسها، فهذا كالم  ال سبيل أنَّ حربلا واحدةل شنّتها الدولة السعودةة على الدولة العثمانية أو إحد

إليه؛ وليراجع القارئ كتاب: الدولة السعودةة األولى والدولة العثمانية، تأليف محمد بن سليمان الخضيري، من منشورات 

 الرةاض.دةوانية الرتبية 
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ا يف بالد العرب فعة ، ألهنا لعم تصعل إلعيهم (1)إال قليل  جدًّ علعى حقيقتهعا، وإنمعا وصعلت إلعيهم محرَّ

هة، ولو أهنا وصلت بوسائل سلمية آلمَن كثير منهم هبا، والسيما بعد انتشار التعلعيم الحعدةث  مشوَّ

هنا أقرب إلى عقول المثقفين هبذا التعليم من غيرها، وال ةمنعهم اآلن من اإلةمان بين المسلمين، أل

هبا إال ُعنجهية القائمين بالدعوة إليها، وأهنم ال ةزالوا متأثرةن بشيء من أساليب الشعدة التعي كانعت 

 .(2)تتخذها يف أول أمرها

ب االجتهاد وقفت جامدةل علعى وكذلك ُةؤخذ على الدعوة الوهابية أهنا مع دعوهتا إلى فتِح با

تقليد مذهب ابن حنبل، ولم تأخذ مما دعا إليه ابن تيمية إال ما ةتعلق بالعقائد، فلم تأخعذ شعيئلا ممعا 

ا يف بععا الحكومعات التعي لعم تتعأثر  ذهب إليه يف الطالق الثالث ونحوه، مع أنه قد ُأخذ هبذا أخيرل

د إال بعا مسعائل ليسعت بعذات شعأٍن، كجعلعه دةعة مثلها به، وال ةذكر البن عبدالوهاب يف االجتها

المسلم ثمانمائة رةال بدالل من مائة ناقة، مع أن المسلمين يف حاجعة اآلن إلعى اجتهعاٍد كبيعٍر ال ةقعف 

عنععد مععا وقععف عنععده ابععن تيميععة، بععل ةرفععع عععنهم آثععار الجمععود التععي مععّرت علععيهم يف تلععك القععرون، 

 .(3)ينوألجأهتم إلى اتخاذ ما وضعوه من القوان

 

ك غرب إفرةقيا وبنجالدش، وحالت الدولة العثمانية هذا الكالُم غيُر صحيٍح، فقد اعتنقها ملوك الم رب ودعاة الهند وملو (1)

ا يف كل مكان، أما اليوم فقد أصبحت هي الدعوة األولى  دون بروزها يف مصر والشام والعراق، ومع ذلك كان التأثر هبا عظيمل

ا يف العاَلم. انظر: كتاب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها يف العاَلم اإلسالمي، د . محمد بن عبداهلل األشد انتشارل

 السلمان.

ا؛ فقد أرسل أئمة آل سعود رسائل يف بيان حقيقة الدعوة إلى  (2) من فضائح الكتاب: الكالم الُمرَسل الذي ةناقا بعضه بعضل

علماء  العراق والشام ومصر وتونغ والم رب والحجاز وإسطنبول؛ فلم ةجدوا إال الرد بالتكفير وتكوةن الجيوش ل زو 

اللهم إال ملوك الم رب فقد كانوا خير رجال يف االستجابة لهذه الدعوة واالستيضاح عنها؛ وأرسلوا العلماء  هذه الدولة،

للحجاز لبيان دعوهتم، فكان مصيرهم السجن والحكم عليهم بالكفر، كما ذكر ذلك زةني دحالن يف كتابه فتنة الوهابية؛ 

ري الجبيت، ولم ةحفل هبم أحد؛ هذا مقدار ما ةستطيعونه من وكذلك أرسلوا العلماء إلى مصر كما ذكره المؤرخ المص

دت لقتالهم الجيوش الجرارة من كل مكان؛ والكاتب ال ةعبأ بمثل هذه  السلمية؛ وكيف ةستطيعون غير ذلك وقد ُجرِّ

ا على إرسال الكالم على عواهنه.  المعلومات، وةظل مصرًّ

على مذهب أحمد بل كان  -كما زعم الكاتب-بل محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل تعالى وإن أعلن أنه حنبليٌّ فلم ةجمد  (3)

»مذهبنا يف أصول الدةن: مذهب أهل السنة والجماعة، ةجتهد يف مواطن كثيرة، قال الشيخ عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب: 

ا يف الفروع، على مذهب اإلمام أحمد وطرةقتنا: طرةقة السلف، التي هي الطرةق األ سلم، بل واألعلم واألحكم. ونحن أةضل

عيها، إال أننا يف   =ابن حنبل، وال ننكر على َمن َقلَّد أحد األئمة األربعة، وال نستحق مرتبة االجتهاد المطلق، وال أحد لدةنا ةدَّ
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ص وال ُمعاَرض بأقو  منه، وقال به أحُد  بعا المسائل إذا صحَّ لنا نصٌّ جليٌّ من كتاب أو ُسنَّة، غير منسوخٍ  = وال ُمخصَّ

 (.1/226أخذنا به وتركنا المذهَب«. الدرر السنية ) -األئمة األربعة

من أنَّ الجمود على المذهب الحنبلي هو ما ألجأ السعودةين إلى اتخاذ ما اتخذوه من قوانين، فهي  أمَّا ما َذَكره الكاتب

الكاتب نزع هذه  أنَّ  واحلقدقة:؛ 318يف كتابه جزةرة العرب يف القرن العشرةن ص كلمة أخذها الكاتب من حافظ وهبة

الكلمة من سياقها، فحافظ وهبة كان ةدعو إلى توسيع أبواب الفقه وإدخال المعامالت الحدةثة فيها بدالل من استحداث 

المجامع الفقهية، ودخول هذه المعامالت يف قوانين لها؛ وهذا أمر  ال بأس به، وهو ما تم بعد وفاة حافظ وهبة وبعد انتشار 

أبواب الفقه ال ةعني عدم إنشاء أنظمة مستقلة هبا، فال مانع من وجود المسألة يف كتب الفقه ومن إنشاء نظام بخصوصها؛ وقد 

ا من فهمه هو رحمه اهلل، ألن النوازل الفقهية يف كل عصٍر تأخذ وق تلا يف تدارسها جعَل الكاتب ذلك موضع نقٍد، والقصوُر حقًّ

 .قبل أْن ةدرجها الفقهاء يف ُمصنفاهتم

ا،  :ومن حماسن الدعوة السلفدة وعلمائها ا مضادًّ وما عارضوه فإنما كان ذلك أهنم لْم ةقفوا من كثير من هذه األنظمة موقفل

ا كالربا والمكوس وغيرها.  ألسباٍب شرعية صحيحة كاشتباهها بأموٍر محرمة قطعل


