


 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 . وااله ومن وصحبه  آله وعلى ،هللا خلق أشرف على والسالم والصالة ،هلل احلمد
 حني   األمة  أن  حفظه  مظاهر  ومن  العاملني،  رب   لدن  من  حمفوظ  دين  اإلسالمفإن    وبعد:

ل     ما   األسباب   من  تعاىل    هللا   ئ يهي     عنه   تبتعد   ف   والناس   منه،   ةاألم    ب ويقر    ويظهره  يهُيج
  ، قائمة    تبقى  اجلميع   على  احلجة   لكن  ومستكثر،  ل   مق    بني  اوتونمتف  األسباب   هلذه   االستجابة

 الرحيم. الغفور وهو املستعان  وهللا
  طغت  اليت  واخلرافات   البدع   بشيوع وقبلها  اهلجرية   األلف   بعد  ة اإلسالمي    األمة  ليتابتج   وقد

 والعالقة   والصفاء  والعقل  والتوحيد   اإلميان  إىل   الداعي  رامليس    الغض     اإلسالم  على  كثري ا
  شيخ   دهاجد    اليت  بدعوهتا  األوىل  السعودية  الدولة  ظهرت   حىت  وربه،  العبد  بني  املباشرة
  فاستفاد   بعده؛  من  تهوذري    سعود  بن  حممد  اإلمام  لواءها  وأقام  ،الوهاب   عبد  بن  حممد  اإلسالم

 األقطار بني ت  تفاوج  على األقصى، املغرب  وحىت إندونيسيا من املسلمني كل    التجديد هذا من
  قطر  الدعوة  هذه   من  استفادهتا   متعظج   اليت  األقطار  من  وكان   االستفادة؛   هذه  حجم  ف

 واملصلحني   العلماء  يد  على  فيه   املباركة   السلفية  الدعوة  فشاعت  ، اجلزائر:  األوسط  املغرب 
رمحه    ابديس  بن  احلميد  عبد  اإلمام  الشيخ  أبرزهم  ومن  ،والفكر واللسان والقلم  الرأي  وأهل

الشيخقا  الذي  ،هللا مقام  القطر  ذلك   واجلزيرة؛  جند  ف   الوهاب   عبد  بنحممد    اإلمام  م ف 
 ت اجملال    من  العديد  على  فأشرف  ،الدعوة  نشر  ف  العصرية  الوسائل  استخدام  إىل  ا اق  سب    كانف

 ؛العريب  واألدب   اللغة  إحياء   من  ختل  ومل  ،والفكر  والوعي  والعلم  والسن ة  التوحيد   هبا   نشر  اليت
  منها  األول  العدد  نجشر  اليت  "السوي    "الصراط  جملة  عليها  أشرف  اليت  ت اجملال    هذه  من  انوك
  الشعبية   والثورة  عنفوانه  أوج  ف  الفرنسي  واالحتالل  للهجرة،  1352  سنة   األوىل  مجادى   ف

 ف  األكرب  األثر  السلفي  للفكر  وكان   إرهاصاهتا،  ظهرت   قد  املستعمر  جبالء  انتهت  اليت  املباركة
 هنا. تكو  

رمحه    الوهاب   عبد  بن  حممد  الشيخ  دعوة  عن  الدفاع    قهاعات    على  ةاجملل    هذه  أخذت   وقد
  احلجوي  حممد  املغريب  للعالمة  مقال    نشرته  ومما   الثالثة،  أبطوارها   السعودية   الدولة  وعن  هللا،

 أن  إال  ،السلفية  الدعوة  عن  فيه  يدافع  املغرب،  مملكة  ف  للمعارف  وزير ا  ذاك  إذ  وكان  الثعاليب،



 السعيد  األستاذ  ةاجملل    حترير  رئيس  واحرتام  أدب   بكل     فتعقبه  ،اخللط  من  شيء  شابه  دفاعه
  الثانية   مجادى  5  ف  األوىل  السنة  من  الثالث   العدد  ف  الثعاليب  العالمة  مقالج   وكان  الزاهري،

 .اخلامس العدد ف الزاهري ورد   هـ،1352 سنة
  التوضيحي ة،   التعليقات   من  سريي    شيء  مع  نيملقال  ا  نشر  عيدنج   أن   سلف  مركز   ف  ورأينا 

 . ، وهو اهلادي إىل سواء السبيلالقصد وراء من وهللا
 وصلى هللا وسم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 السعيدي إبراهيم  بن حممد /د



 ( 1) لةحناب   ون ي  ن  س   الوهابيون
 األقصى   ابملغرب   املعارف  وزير  احلجوي   حممد   سيدي   الفقيه  العالمة  املعايل  صاحب  بقلم 

  به  نتحف    أن  أردن   (3) والوهابيني  الوهابية  عن  ا م  قي     فصال    (2) احلجوي  األستاذ  معايل  كتب
 سعة  من  هلا  ون يتمن    ما  وعلى  ،الوهابية  ف  األعالم  العلماءج   يقول  ما  على  لعواليط    اءنر  قـج 

  يزالون   ال  الذين  ضنياملغر    بنياملشاغ    هؤالء  طلغ    على  كرد     الفصل    هذا  ننشر  وحنن  االنتشار،
 الدين. من واملروق ابلكفر  الوهابية ويرمون ، ابيةوه   ناأبن   يرموننا

 (4) )ز(  راحملر   
  

   :-جيفوه نم   بر   وال ، وهف  ض  ف   ال-  الوزير قال
  ،(5)األكرب  والزعيم  ةالوهابي    إمام  ،النجدي    التميمي    الوهاب   عبد   بن  دحمم    هللا  عبد  أبو

 

، قسنطينة،  3لة: الصراط السوي ، لسان حال مجعية املسلمني اجلزائريني، السنة األوىل، العدد:  جم  (1)
 (. 3م، )ص: 1933سبتمرب   25 -هـ 1352مجادى الثانية   5يوم االثنني 

 أبرز   من  ،هـ1376  عام   وتوف  ،هـ1291  عام  ولد   الثعاليب،  احلجوي  العريب   بن   احلسن  بن  مد حم  (2)
  مناصب   دوتقل    ، السياسي  والعمل   الشرعي  العلم  بني  مجع  ،عشر  الرابع   القرن  ف  اإلسالم   علماء 
 وله   اإلسالمي،  الفقه  اتريخ  ف  اميالس    كرالف    املبتكر:  كتابه  أشهرها  ن م    ،نفيسةا  كتب    فوأل    ،كثرية

 . 96  / 6  للزركلي،   األعالم  :وانظر  .نفيسة  مبتكرة   فات مؤل  
  وإن  الوهاب  عبد   بن  حممد   الشيخ  إىل  نسبتهم  يجق ر ون  ال   أهنم  إىل  التنبيه  السلفية  الدعوة   أتباع  أكثر  (3)

ا ا  مذهب    واليس  أهنم   ذلك  التوحيد  إىل   الدعوة   جتديد  ف   ابلفضل   له   يقرون  كانوا  هم   وإمنا   جديد 
 األربعة   األئمة   بل  وشافعية،   ومالكية   حنفية   ومنهم  حنابلة  منهم  كثريون  السنة،  أهل   من   مسلمون 

 حممد   الشيخ  إليه   الدعوة   جدد   الذي   املنهج   هذا  على   هم   األنبياء   ورثة   من   وحلقهم   سبقهم   ومن 
 هللا.   أيدها  السعودية   الدولة   بنصره   وقامت 

 .د سعيد الزاهريي: األستاذ حمم أ  (4)
 فلم   املطلقة   الزعامة   أما  جند،  ف  السلفية  الدعوة  ورائد   ، عصره  علماء  شيخ  فهو  ، ةالعلمي    الزعامة  عن ي  (5)

  ابنه   مث  حممد  اإلمام   سعود،   آل   من   والدين  الدولة   ألئمة   وهي   ، يجردها  ومل   رمحه هللا   الشيخ   إليها  يهفج 
 اجلميع.   هللا  رحم   هللا  عبد  ابنه  مث  سعود  ابنه  مث العزيز  عبد 



 انتقل  مث   والده،  حجر  ف  وريب    ، هــ1106  سنة   بنجد  العارض  إقليم  من  ينة يالع  مدينة   ف  ولد
 ابلتقوى  هنالك   واشتهر  ،األقران  وفاق  واللسان،  الدين  علوم  ف  فربع   ،دروسه  إلمتام  للبصرة
 . نالتدي   وصدق

 خيوض   ال  ،والسنة  القرآن  مبحض  كنيتمس   امل  السلف  مذهب  على   اخلالصة  السنةج   هعقيدتج 
 . عقيدته  ف لهمادخ  يج  وال ،والفلسفة   التأويل  

 وجد  إذا  بل  دونه،  ن  م    وال  أمحد  اإلمام  تقليد  على  جامد  غري  حنبلي    همذهبج   الفروع  وف
  قوي    كان  مع ا.  والفروع   العقيدة  ف  الفكر  مستقل    فهو   املذهب،  أقوال    وترك   به  أخذ   دليال  
  وال   اب يه  غري  ،أوامره  امتثال  ف  ونيتفان    ،أتباعه  ىعل   نفسي  وأتثري    شخصي    نفوذ  ذا  ،احلال

 فتآمروا،  (2)ابلبصرة  عشريته  (1) .[..  ]...  املنكر  عن  ىوينه  ابملعروف  أيمر  كان  لذلك   ؛لوج  
 ،جةاحمل  ووضوح  واحلجة  واإلنذار  ابلوعظ  قبيلته  قلوب   واجتذب   ، العيينة  إىل  ففر    ،قتله  على
  فنسبوا   ،الشأن  هو  كما   أضداد  من  خيل  مل  لكن  ، لزعماءا  من  وأصبح   حزبه،   وقوي    عليه  وافالتف  
  ، مذهبه  لشيوع  أيض ا  تباعأ  هبا  له  وكان  ،(3)رعيةالد    إىل  احلسا  أمري  فنفاه  ،اظلم    امرأة    قتل  إليه

 ،احلراين  (4) تيمية  بن  أمحد  اإلمام  سهاأس    اليت  مبادئه   بنشر   رهوأم    ،سعود  بن  حممد  أمريها  فقبله
  مبظهر   ظهر   الذي   سعود  بن  العزيز  عبد  األمري  أم  وهي  ، اببنته  سعود  ابن  األمري  إىل  وأصهر
  بل  للمقبور، الكون  ف التأثري نسبة وعدم ابلقبور قتعل  ال نبذ  وهو لفكره، الناصر  ملذهبه  الناشر

 ف ذلك  لتج فص    وقد  الفكرة،  هذه  سببج   هاتشييدج   اليت  األضرحة  م  وهد    ،ابملخلوق  التوسل  منع
 

 .طمس ف هذا املوضع ف اجمللة، ومقداره كلمتان أو ثالثوقع    (1)
 إىل   رحلته  بعد   إليها  الشيخ  رجع   العارض،  مدن   إحدى  وهي  حرميالء،  ف   عشريته  بني  الشيخ  كان  (2)

 رحلته   أثناء  فيها   كان   فقد   البصرة  أما   العيينة.  بلدة   من   إليها  انتقل  والده   ألن  ؛والعراق  األحساء
 . 135-134/ 1، للبسام  جند علماء  راجع   . الزبري  مدينة  إىل  منها  خرج  حىت  أهلها   وآذاه   ،علميةال

 قضاؤه   وكان   معمر،   بن  عثمان   البلد   أمري  من  بذلك  ل  خمو    والشيخ  ،املرأة  برجم  قضى  ه هللارمح  الشيخ  (3)
 هو   بل   ؛أحد    الدرعية   إىل   ينفه  ومل   اإلقرار.  على   فأصرت  ها ت  حج    نهاولق    ، اتمر    أربع  ت أقر    أن  بعد

  انظر:   .معمر  البن  األحساء  أمري  هتديد   إثر  اخلروج    معمر  بن  عثمان  منه  طلب   أن   بعد  اختارها
 العزيز. عبد  امللك  دارة  ، هـ1402  الرابعة  ط:  ، 39 /1 اجملد،  عنوان 

 به   جاء  ا كم  اإلسالم  دعوة   فهي  وإال   هبا،  األخذ  د جد    وإمنا  تيمية،  ابن  سها يؤس     مل  الدعوة  مبادئ   (4)
 .الكرام رضي هللا عنهم  أصحابه  عنه   فهمه  وكما   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول



  أهل   وبني   بينهم   خالف   وأعظم   (، احلق     برهان )   كتايب:   وف   (، الوهابية   ب مذه   بيان )   رساليت: 
 األصول ف  ليس  احلقيقة  ف  فاخلالف  ابملخلوق،  ل يتوس   من  وتكفريهم   ل التوس   مسألة  هو   السنة 

   . ( 1)هذه   ها وأه    اثنوية   أمور   ف   هو   وإمنا   التبديع،   أو   التكفري   عليها  ينبن   اليت 
  وإقامة  ،اخلمر  وترك  ،اجلماعة  بصالة  الناس   وإلزام  ،ابلسنة  كج التمس    :هممبادئ    مجلة  ومن

 من   هو  مما  وحنوه  الدخان  شرب   منع  بل  ،مملكتهم  ف  اي  كل     ومنعها  ،متعاطيها  على  احلد  
  اليت   التشديدات   من  هذا  وحنو  .خيف  ال كما  الذرائع  سد    على  مبني  أمحد  ومذهب  هات.املشب  

   .ة  سن   خيالف ال هذا وكل ون.صاملرتخ    أو املتساهلون يراها ال
 الوهاب،   عبد  بن  حممدج   الشهرة    حاز  ولكن  ،تيمية  ابنج   احلقيقة  ف  هسج مؤس     املذهب  وهذا

  من   مقبوال    حمال    حاللهإ  من  نومتك    ،ةابلقو    ونشره  .(2)ابلفعل  إلظهاره   قتوف    حيث  نسبوه   وإليه
 اإلسالمي    العامل  طبقت  شهرة    ذا  هاب الو   عبد  بنا  فأصبح  عليه.  قاتلوا  الذين  نيالنجدي    قلوب 
  نإو   األمم.  أفكار    همبفكر   ينواملغري     الكربى  للمذاهب  سنياملؤس    الزعماء  من  امعدود    ،وغريه

  األتراك.   سيادة  من  صل  متوال  االستقالل  وهي  ،تهألمني  املذهب  هذا  بنشر  لتوص    سعود  ابن
  عظيمة   وأكثرية    جند  قبائل  وراءه  فجر  ،املذهب   بنشر  أوال    أبد  فقد  ،مشم  ذات   ةالعربي    والنفس

 ذلك  األتراك  رأى  وملا  ،دينية  دعوة  على  إال  دولة  هلم  تقوم  ال  العرب   إذ  ؛العرب   سيوف  من
  عوشن    ،هلم  ا اتبع    كان  الذي  العظيم  اإلسالمي    العامل  ف  ضده  دعاية    نشروا  هقصد    على  ووقفوا

  ابإلمجاع   ممعظ    هو  مبا  ستخفافهموا  ساتهمؤس    وهدم  ينالد    من  ابملروق  عليه  علماؤهم
 هذا.  غري  ف  عليه  تقف  مما  ذلك   غري  إىل  ،دمائه  واستحالل  املسلم  وتكفري  ،كاألضرحة

  عليه  للرد    وانتدبوا  ،وغريها  وتونس  والعراق  ومصر  والشام  تركيا   ف  العلماء   مجهور    وشايعهم
 من  تكفري  من  كان  ما  الإ  مبادئه   فارتضى  ،املغرب   سلطان  سليمان  املوىل  وخالفهم  ،أبقالمهم

 

 احلق   يبني     وسوف  ،الوهاب  عبد   بن  حممد  الشيخ   دعوة  حول  احلجوي   الشيخ  لدى  إشكاالت   ذه ه   (1)
 الالحقة.   الصفحات   ف سرتاهكما    ذلك،  بعد   الزاهري  الشيخ  فيها

 مذهب   ونسبة  الوهاب،  عبد  البن   وال   تيمية  نالب  وليسرمحهم هللا،    للسلف  املذهب   أنبيان    م قد  ت  (2)
 أهنا   وزعم  ،عنها  الناس  لصد  ؛السلفية  الدعوة  ضد    املغرضة  للدعاية  كانت  الوهاب  عبد   البن  السلف
 من   ةالرستمي    الوهابية  مذهب  وبني   بينها  وللتقريب  مبتدعة،  وأهنا   ،السنة  أهل   مذاهب  من  ليست
 املغرب.   بالد  خوارج



  شيخال  وأستاذه  شاعره  مدحه  حىت  ،بذلك   يقول  أنه  أظن  فال،  (1) دمائه   ابستحالل  ليتوس  
  على   تقف  مما   حج    حني  إبراهيم  املوىل  األمري   جنل  مع  القصيدة  هتوتوج    ،(2) احلاج  بن  محدون

  مث   وغريه،  ياين()الص  أو  الزايين  القاسم  أيب  عن  قوال  نم  الشمالية  إلفريقيا  اترخينا  ف  ذلك 
  وإمنا   متفقون،  احلقيقة  ف  الدين  أهل  فإن  ؛ة ديني    ال   ةسياسي    املسألة  أن  وتبني  احلق    حصحص

 الغاز   هي  فكانت  ،بفصاحتها  األقالم  وساعدهتا  ،ضباهبا  وأرسلت  جلباهبا  نشرت   السياسة
 أفكار  سحمر   على  دورها  السياسة  ولعبت  ،جسيمة  غري  وهي  املسألة   متفتجس    ،اخلانق

  وقد  ، سياسي    هو   وإمنا  دين    خالف   غري  على  الدين  ابسم  الدماء  فسالت  ،رشدها  هبذ
  األقطار   من  وغريها  الشريفني  احلرمني  على  واستوىل  فكسرها  ، الكتائب  له  تركيا   دت جر  

  ولده  مرةإ  حتت  عرمرم ا  جيش ا  زفجه    ، ابشا   علي  حممد  مصر  أبمري  فاستنجدت   ،احلجازية
 م، جنده  بعض  ضمن    وحصرهم  سعود،  ابن  األمري  وأسر  الشريفني  نياحلرم   من  فطردهم  ،إبراهيم
 علماء   مع  اهمف  التـ    ووقع  ،وانتشار  ظهور  هلم  اليوم  وعاد  ،الشرق  تواريخ  ف  ذلك   وتتبع

 الطريق،  عن  فيه   حاد   وما   حق    هو   ما  فريق   كل    وعلم  ،األوهام  كل  غشاوة   وزالت  ،اإلسالم
  عبد   امللك   بوجود  سيما   وال  اآلفاق،   علماء  قية وب  جند  علماء  بني  رةفن  تبقى  ال  أن  وكادت 

  ة اتم    كفاءة   منه  ظهرت   الذي  احلايل   وملحقاهتا  واحلرمني  واحلجاز  جند  ملك   سعود  آل  العزيز
 لألمن،   ونشر  األفكار،  ف  لاواعتد  األول،  الصدر  أهل  لدن  من  اهب  العهد  د  عج بـ    ،للسنة  ونصرة
  العظام   اإلسالم  ملوك  أفذاذ  من  فهو  ،حكام األ  ف  والعدل  ،العربية  والغرية  ،اإلسالم  ووحدة

 والعزم   الرفق  ف  والشدة  واحلزم  الصرامة  ف  ىاملعل    والكعب  ،القومية  اإلسالمية   السياسة  ذوي
  أمثاله،  اإلسالم  ف  هللا  أكثر  العدل،  وحمب    له   شهد  مبا  .السلف  سنن  على  والسري  الضيق،  قبل

 .(3) عمره وأطال

 

 .اقريب    ريزاهال  عليها   سريد    (1)
 املعرفة  نشر  دار   (، 409  :ص)  الكربى  الرتمجانة  كتابه  ف  الزايين   القاسم  أبو   القصيدة   من   جزءا  روى  (2)

 ف   وزاد  الزايين  عن  القصة   نقل  وقد  ؛رمحه هللا  حممد  الشيخ   دعوة  على  متحامل   والزايين   .هـ1412
 ، 291  / 1  اخلماسي   عرمرم ال  اجليش  كتابه   ف  الكنسوسي ا  وإيضاح  ا  إنصاف    أكثر  وكان  ،التفصيل

 الكنسوسي.   أمحد حتقيق
 .حممد احلجوي الفقيهصاحب املعايل العالمة  ا انتهى مقال  هن  (3)



 ( 1)حنابلة« سنيون  »الوهابيون
 وتعليق  إيضاح

 اجلزائريي  املسلمي   العلماء  جلمعية  اإلداري  العضو  (2) الزاهري  األستاذ  بقلم 

 السعادة   لصاحب  أعاله   ابلعنوان  ا م  قي     فصال  الصحيفة  هذه  من  الثالث  العدد  ف  نشرن
 قنعل     كلمة    لنا  نإ  :وقلنا  األقصى.  ابملغرب   املعارف  وزير   احلجوي  حممد   سيدي  الفقيه  األستاذ

 قطعناه  الذي  الوعد  هبذا  ووفاء    قابل.  عدد  إىل  ها ئج نرج  ،الوزير  كالم  من  النقط  بعض  على  اهب
  الغرض   ه م  ع  يـج   مل  منصف   أي    على  ىخيف    ال  ما   الثابتة   احلقائق  من  الوزير  كالم  ف  نقول:  للقراء
  األكرب   الزعيم  الوهاب   عبد   بن  حممد  هللا  عبد  أاب  اإلمام  »أن  الواقع  هو  كما  ريقر     فهو  ى،واهلو  
  السنة  هعقيدتج   ن،التدي    وصدق  ابلتقوى  واشتهر   ،األقران  وفاق  واللسان  الدين  علوم  ف  برع  قد

 والفلسفة،  التأويل    خيوض  ال  والسنة،   القرآن  مبحض  كنياملتمس    السلف  مذهب  على  اخلالصة
  هو   كما-  أيضا  ويقرر  جامد...«  غري  حنبلي  همذهب  الفروع  وف  عقيدته،   ف  همالج خ  د  يج   وال

  ، اخلمر  وترك  ، اجلماعة  بصالة   الناس   وإلزام  ، ابلسنة  »التمسك   الوهابية  مبادئ   أن  -الواقع
  مما  وحنوه  الدخان   شرب   منع   بل  ،مملكتهم  من  ا ي  كل     منع ا  ومنعها   ،متعاطيها   على  احلد  وإقامة

  )!!!(  صوناملرتخ     املتساهلون  يراها  ال  اليت   التشديدات   من  ذلك   وغري  هات...املشب    من  هو
 . ة...«السن   خيالف ال هذا كلو 

 مسألة  هو السنة أهل وبني بينهم خالف وأعظم »... قال: احلقائق هلذه  إثباته مع ولكنه
  ف   يوجد   ال  فإنه   الوزير،   سعادة  وهه  وهم    وهذا   ابملخلوق...«  ليتوس    من  وتكفريهم  ل،التوس  
  السنة  أهل  بني  موجود  هو  ما  إال  السنة  أهل  وبني  نيي  الوهاب  بني  خالف  أدىن  األمر  نفس

  ة مذهبي    كتب  هلم  ليس  أنه  ك وحسبج   الكلمة،  معىن  أبت     ون ي  سنـ    حنابلة  ابيون فالوه    ،أنفسهم

 

، قسنطينة،  5لة: الصراط السوي ، لسان حال مجعية املسلمني اجلزائريني، السنة األوىل، العدد:  جم  (1)
 (. 6-4م، )ص:  1933أكتوبر    16  -هـ 1352مجادى الثانية   26يوم االثنني 

 نسأل-  واغتيل  ، هـ1317  عام  ولد   جزائري،  وجماهد   وشاعر  وكاتب  داعية  :الزاهري  السعيد   مد حم  (2)
 مصر، ف  العربية اجملالت ف  كثرية  مقاالت  له ،اعام   األربعني يبلغ  وملا  هـ1375 ف  -الشهادة له هللا
 وقته.  ف   اجلزائرية  واجملالت  الصحف   وف



 القضاء  وامج ظ  ن    حينما  وهم  ،هانفس    احلنابلة  كتب   هي  كتبهم  بل  ؛مثال    الوهايب  للمذهب
  قضاة   فيها  نصبوا  نهمولك  ؛وهابيني  قضاة    الشرعية  هحماكم    ف  ُيعلوا  مل  احلجاز  ف  اإلسالمي  

  ابلكتاب   املتمسكني  بني   فهو   خالف   هنالك   كان   وإذا   ،(1) ومالكية  وحنفية   وشوافع  حنابلة 
 أهواءهم.  بعونيت   الذين املرتخصني واملتساهلني  منهم اجلامدين وبني  السنة أهل من والسنة

  الوهابية   يقرؤها  اليت  احلنابلة  كتب  أن  وهي  إليها،   ابإلشارة  أبس  ال  ة جوهري    مسألة  وهنا
 على   يؤلفوهنا  يزالون   ال   وهم  ة.حنبلي    فقهية   كتب   هي  مما   أكثر  وحديث  ة سن    كتب  هي  وغريهم
  فقهاؤن  فهايؤل     اليت  املالكية  حنن  كتبنا  خبالف  احلنيف،  الدين  هذا  وأئمة   الصاحل  السلف  طريقة
 ذا  كتااب    لتقرأ  إنك   حىت  ،واحلديث  ةالسن    من  خالية  فهي  ،مثال    املالكي  املذهب  ف  روناملتأخ   
  وال   ،شريف   حديث  على  فيه  تعثر   تكاد  فال   ، آخره  إىل  أوله  من  املتأخرين  كتب  من  أجزاء
  تزال   ال  ريناملتأخ    احلنابلة   كتب    نإ  :أخرى  وبعبارة  رضي هللا عنهم.  الصحابة  آاثر  من  أثر  على

  فقد   ال  مث  واحلنفية  املالكية  من  املتأخرين  كتب  أما  ،نيماملتقد    ككتب  وحديث  سنة  كتب
  نظر  كل  عن دة جمر   ألحكاما فوهامؤل   لك  يسوق بل حلديث؛وا السنة من هاجل   أو كلها  خلت

 االتصال  شديد    اسلفي    اي  سنـ    قارئها  جتعل  واحلديث  السنة  كتب  أن  خيفى  وال  واستدالل؛
ا   ،الصاحل  ابلسلف  االتصال  وشديد    ملسو هيلع هللا ىلص  ابلرسول ا  ،واجلمود  التقليد  عن  البعد  كل  وبعيد    وبعيد 

 . (2)األمور وحمداثت  البدع عن

 

 العثماين؛  أو اهلامشي  العهد إابن القضاء  ون يتول   كانوا  الذين القضاة   رمحه هللا زيزالع عبد امللك  يـجغ ري    مل  (1)
 أن  روتقر    القضاء  نظام  حتديث   ف  بدأ  هـ 1345  عام  ف  لكنه  يعزهلم؛  ومل   مناصبهم  على   أبقاهم  بل

ا  الدولة   أحناء  مجيع  ف  القضاء  يكون   على   مراأل   واستقر    األحكام،  بني  التباين  ث حيدج   ال  حىت  واحد 
 ف   ى رأ  إن   وللقاضي   ؛ احنبلي    يكون  أن   القاضي   ف   يجشرتط   ومل  ،احلنبلي    املذهب   على  يكون   أن

 احملكمة   إىل  به  والرفع   احلكم  تسبيب  مع  يراه  مبا   حيكم  أن   احلنبلي  املذهب  غري  ف   احلق    أن  مسألة
 دعوة   ظهور   قبل  فة مؤل    حنبلية  كجتب   وهي   القضاة،  إليها   يرجع  اليت   الكتب   اعتماد   وت  األعلى؛

 منتهى   وشرح  للبهويت،  القناع  كشاف  وهي:  الكاتب،  إليه  أشار  كما   الوهاب  عبد   بن  حممد   الشيخ
 جزيرة   شبه  انظر:  .قدامة  بن  الرمحن  لعبد   الكبري  والشرح  قدامة،  ابن  للموفق  املغنو   له،  اإلرادات

 . 433 /1  العزيز،  عبد  امللك   عهد   ف   العرب
 غريهم   أو   احلنابلة  حال   ف   إطالقه  على   ليس  األمر   أنلنا    يظهر  والذي   ، ه هللارمح  الكاتب   رأي   هذا  (2)

 كاملبدع   الغالب   ف   غريهم  من   ابالستدالل  أعمرج   احلنابلة  من  املتأخرين  كتب    أن   مع   املذاهب،  من



 .(1) خالف  هنالك  كان  نإ اآلخرين السنة أهل من الوهابية  بني اخلالف  جاء هنا ومن
  يقولون  بل   الشرعي،  لالتوس    ليتوس    من  بكفر  يقولون   ال  -جند   حنابلة  أو -  والوهابيون

  أهنم   سنةال  أهل  من  اجلامدين  عند  ل«»التوس    معاين  منو   آخر،   إهل ا  هللا   مع   يدعو  من  بكفر
 »التوسل  كتاب  ع يطال    من  أن  حسبأ و   هم!يضر    وال  همينفع  ال  ما  هللا   دون   من  ونعج د  ي  

  حنابلة   عقيدة    ليست  العقيدة  وهذه  نقول.  ما  صدق    يرى  تيمية  بنا  سالماإل  لشيخ  والوسيلة«
  اجلامدين   عدا  ام  ،مجيع ا  السنة  أهل  وعقيدة  ،الصاحل  السلف  عقيدة  هي  بل  ،هموحد    جند

  .ملتساهلنيوا منهم
-  وارتضاها  ة الوهابي    الدعوة   قبل  دق   األقصى  الغرب   سلطان  سليمان   موالن  أن   وحسبنا

 العلماء  من  وفد   ف   إبراهيم  املوىل  جنله  أرسل  أن  بعد  إال  يقبلها  ومل  -(2) جتاين  صوف  وهو
  فلما   ،(3)الوهابيني  جند  علماء  بعض  مع  املغريب  الوفدج   وتباحث  ،الشريفني  احلرمني  إىل  األعالم

  الصحيحة   النبوية  وابلسنة   كري ال  ابلقرآن  التمسك   إال  هي   ما   الوهابية  أن   املغاربة   علماء  قحتق  
 سليمان.  ملوىلا كلها  عليها ووافق عليها قواواف

  بينه   جرى  وما  احلجاز  إىل  سليمان  موالن  أرسله  الذي  الوفد  هذا  أخبار  عتتتب    أنت  وإذا
  إذ  الوزير   سعادة  استثناه  الذي  االستثناء  هلذا   حمل    ال  نه أ  لك   ظهر   احملاورة   من  جند  علماء  وبني
  مطلق ا. له داعي وال ،ابملخلوق« ليتوس   من تكفريهم من كان  ما »إال قال:

 ف   الدين  أهل  نوإ  ،دينية  ال  سياسية  املسألة  نإ»  قال:  إذ  احلجوي  األستاذ  صدق  لقدو 
 هذه  نشروا  الذين  وهم  ، النكري  هذا  رواأاث  الذين  هم  العثمانيني  األتراك  نوإ  ،«متفقون  احلقيقة

 

 اإلرادات.  منتهى وشرح
 خالف".   اك هن  كان   إن   واآلخرين،  السنة  أهل  من الوهابية  "بني  الصواب:  ولعل   اجمللة،  ف   هكذا  (1)
 بتعميمها   أمر  اليت   خطبته  أتابه  كما  رمحه هللا،  سريته  أتابه  أمرا  تيجاني  ا  صوفي    سليمان   السلطان  كون  (2)

 سلف   دار  منشورات  من  ،240  /3  السلفيني،   أعالم   كتاب:   ف  ترمجته  وانظر  .مملكته  مساجد   ف
 هـ. 1443

 الدولة   ف  الثالث   اإلمام  سعود  بن  د حمم   بن  العزيز  عبد  بن   سعود  اإلمام  مع   الوفد  تباحث  بل  (3)
 األقصى،   املغرب  اتريخ  ف االستقصا  أيضا:  فيها  وانظر  .اقريب    الوفد   قصة  عزون   وقد األوىل،  السعودية
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  عام،   مائة  منذ  الشريفني  احلرمني  منهم  ك  ت  فـ  ا  كان  الذي  األول  سعود  بنا  ضد  الكاذبة  الدعاية
 من  الوهابية  طرد   على  هذا  فعاوهنم  ،الكبري  ابشا  علي  حممد  مصر  أبمري   استنجدوا  الذين  وهم

  وهم   ،»الوهابية«  ابسم  جند  حنابلة  واس     الذين   هم  األتراك  نعم  سعود،  بنا  أسر  وعلى  ،احلرمني
  األقطار   مجيع  ف  الفقهاء  واستأجروا  ،اإلسالمي  العامل  ف  واألكاذيب  مه  التـ    عنهم  نشروا  الذين

 إىل  ونسبوه  الوهابية   ضد    كتااب    فواأل    الذين  وهم  ،جند  حنابلة  على  بواويكذ    ويكتبوا  فواليؤل   
 ابن   أخذوا  الذين  وهم  ،الوهاب   عبد  بن  حممد  اإلمام  شقيق  الوهاب   عبد  بن  سليمان  الشيخ
 وغدر ا. غيلة فقتلوه ،عاهدوه لذيا العهد  نكثوا ولكنهم األستانة إىل اأسري   سعود

 ابن   على  العثمانيون  األتراك  أاثرها  اليت  احلرب   هذه  ف  ايد    لألجانب  أن  دأعتق    وأن
  األمن  فيه  ينشر  أن  همءج سو وي  ،احلجاز  على  سعود  ابن  يستويل  أن  همءج يسو   فإنه   ؛سعود

 .(1) هللا  أنزل مبا فيه  حيكم وأن ،والرمحة والعدل
  ،هل  بـج سج  وانج أم   الوهابية جاءه فلما ،طرق وقطع فوضى باءةم األتراك عهد على احلجاز وكان

 والعدل. الطمأنينة  فيه ونشروا
  وبينه   بينهم  ووقعت  مصر،  صاحب  علي  حممد  رياألم  مع  ةمستمر    حرب   ف  األتراك  وكان

  ، بينهما   ما  اخلرق  عس  وات    واملصريني،  األتراك  :املسلمني  من  آالف  ها ت  ضحيـ    ذهب  ملةمؤ   وقائع
 عليه  األتراك  واستعدى   األتراك،  على  الغربية   الدول  بعض  ابشا   علي  حممد   استعدى  حىت

 يزاإلنكل   يبذهلا  اليت  املعونة  لقاء  قربص  وعن  عدن  عن  لإلنكليز  الرتك  تنازل  وقد  ابإلنكليز.
 !أيض ا مصر وأخذوا وقربص عدن أخذوا قد اإلنكليز ولكن  ؛(2)علي حممد على لألتراك

  ال   أنه   درجة  إىل  األتراك  وبني  علي  حممد  بني   مةمستحك    كانت  العداوة  أن  هذا  ومعىن

 

 جند  غزو   على  ضتني حمر     تكون   مل   إن  وبريطانيا  فرنسا  أن  الواثئق   أثبتت   فقد  ه، حمل     ف   الكاتب   اعتقاد   (1)
 رحلة   يوميات  املسماه:   ادلريس  مذكرات  وراجع  حصل،   مبا   مسرورتني  كانتا  فقد   العثمانيني،  قبل  من
 العربية.   االنتشار  دار  العربية،  اجلزيرة   عرب

 راضية  كانت  أوراب  دول   أنا  أيض    شك  وال   ، قواي    كان  علي  وحممد   العثمانيني  بني  العداء   أن   شك   ال   (2)
 فيها  رمحه هللا  الكاتب   ذكرها   اليت   الشواهد  لكن   ، السعودية  الدولة   على  القضاء  اجتاه   ف  ةضاغط  أو

 هبا   املستهدف   كان  دفاعية  معاهدة   إثر  هـ 1295  سنة  كان   قربص  جزيرة  العثمانيني   تسليم  ألن  ؛نظر
 ذلك.  قبل  بشواهد   أتى الكاتب  وليت  سنة،   خبمسني  الدرعية   سقوط  بعد  ذلك  أن  : أي  ،روسيا



 حرب  على  علي  وحممد   األتراك  اتفق  ملاذا   ولكن  بينهما.   ما  البني  ذات   إصالح   معها  ميكن
 احلجاز؟  من طردهم وعلى الوهابيني

  ضد  ابشا   علي  حممد  وبني  األتراك  بني  دواوح    الذين  هم  األجانب  أن  ذلك:  عن  واجلواب 
ا  جيش ا  األتراك  جنود  ومن  علي  حممد  جنود  من  جعلوا  الذين  وهم  سعود،  بنا  حيارب   واحد 

 أيدي   ف  يومئذ    كانت  تركيا  وسياسة  مصر  سياسة  ألن  ؛احلجاز  من  ويطردها  القرآن  حكومة
   ون.ؤ يشا  ما هبا علونيف األجانب

* *  * 
الوزير:  قول  وهو  واحد  ابن  »  بقي شيء  اإلسالم  شيخ  هو  املذهب  هذا  مؤسس  إن  

وال  ،. والواقع أن  مؤسس هذا املذهب ليس هو ابن تيمية «تيمية، واشتهر به ابن عبد الوهاب 
اإلمام أمحد الوهاب، وال  والعلماء، وإمنا مؤسسه  موال غريه  ،ابن عبد  األئمة  هو خات    من 

على أنه ف احلقيقة ليس مذهب ا، بل    ،النبيني سيدن حممد بن عبد هللا صلى هللاج عليه وس ل م 
هو دعوة إىل الرجوع إىل السنة النبوية الشريفة، وإىل التمسك ابلقرآن الكري، وليس هنا شيء  

 .آخر غري هذا
 سعيد الزاهري وهران. ال

...... .......................... 
 وحتقيق: بيان   دةزاي
 وقد  ،هلل يتوسل  من  يجك ف  ر أبنه  حياته   ف  به  ي  رم    مبا  الوهاب   عبد  بن  حممد   الشيخ  ي  رم    قد

 ف عديدة سنوات  منذ قررن اكن    وحنن بعده. من عنه الكاتبون  ونفاه ،ذلك  نفسه عن هو نفى
   ثالث: املسألة هذه صور أن  :دروسنا غري وف لتالمذتنا دروسنا

 . فالن سيدي  اي :الداعي يقول أن :األوىل
 ف  اإلسالم  من  ليستا  ،متانحمر    وهااتن  .فالن  سيدي  واي  ، رب   اي  :يقول  أن  : الثانية

   شيء.
 حمل    وهي  ،علمية  مسألة  وهذه  .فالن  بسيدي  إليك   أتوسل  ،رب   اي  :يقول  أن  الثالثة
   اخلالف.



 هلل  يتوسل  من  رف   ك  يج   أبنه  حياته  ف  به   يرم  مما  الوهاب   عبد  ابنج   الشيخج   يم  رج   وقد
  . بعده من عنه الكاتبون  ونفاه ،نفسه عن هذا هو نفي  وقد ،عباده من ابلصاحلني

  الشيخ  للعالمة  دحالن«   وسوسة   عن  اإلنسان   »صيانة  كتاب   من  للقراء  ننقل  حنن  وها
   قه.وحيق   ذلك  هلم  يبني   ما اهلندي السهسواين بشري حممد

 األفكار  )روضة   ف  األحسائي  نامغ  بن  حسني  الشيخ  »وقال  :( 183:  ص)  ف  قال
 ابلصاحلني،   ابلتوسل  أبس   ال  :(1)االستسقاء  ف  قوهلم  العاشرة  :م(اإلما  حال  ملراتد  واألفهام

  ظاهر   فالفرق  ؛مبخلوق  يستغاث   ال   نهإ  : قوهلم  مع  ، ةخاص    ملسو هيلع هللا ىلص   ابلنيب  لس  و  تـ  يـج   :أمحد  وقول
 هخيص    وبعضهم  ،ابلصاحلني  ابلتوسل  صيرخ     همبعض  فكون   فيه،  حنن  مما  الكالم  وليس   ،اجد  

  كان   ولو  الفقه،  مسائل  من  املسألة   هذه  ، ويكرهه  ذلك   عن  ىينه  العلماء  وأكثر  ، ملسو هيلع هللا ىلص  ابلنيب
  مسائل   ف  إنكار  وال  فعله،  من  على  ننكر  فال  مكروه  أنه  اجلمهور  قول  عندن  الصواب 
  لقرب  ا  ويقصدج   ،تعاىل  هللا  يدعو  ممن  أعظم  املخلوق    دعا  من  على  إنكارن  لكن  ،االجتهاد

 وإعطاء  ت اللهفا  وإغاثة   الكرابت   تفريج  منه  طلبي  غريه   أو  القادر  عبد  الشيخ  دعن  يتضرع
ا  هللا   مع  يدعو  ال  ،الدين  له   لص اخم  هللا  يدعو  ممن  هذا  فأين  ،الرغبات   ف  يقول  ولكن  ، أحد 

  غريه  أو  معروف  قرب  يقصد  أو  الصاحلني،  بعبادك  أو  ،ابملرسلني  أو   ،بنبيك   أسألك   :دعائه
 اهــ.  «؟!فيه حنن مما هذا فأين ،الدين له خيلص هللا إال يدعو  ال لكن عنده، يدعو

 إذا »  مناظرهتم:  بعد  مكة  ألهل  كتبها  اليت  الرسالة  ف  الوهاب   عبد   بن  حممد  الشيخ  قال
  قضاء   نهمم  وسأل  غريها،  أو   ا ي  ول  أو   انبي    دعا  من  أن   به   هللا   دينون    نعتقده  فالذي  هذا  عرف

  اختذوا  حيث  املشركني   به   هللا   ركف    الذي  الشرك  أعظم  من  هذا  أن   لكرابت، ا  وتفريج   احلاجات 
  تعاىل:  هللا  قال   ،زعمهمب  املضار  هبم  ويستدفعون  املنافع  هبم  يستجلبون  وشفعاء  أولياء

  ]يونس:   اّلل  {  ن د  ع    شجف ع اؤجن    ه ؤجالء    و يـ قجولجون    يـ نـ ف عجهجم    و ال  ي ضجر هجم    ال  م ا   اّلل     دجون    م ن    }و يـ ع بجدجون  

  وسائط  -طالب  أيب  أو  احملجوب   أو  عباس  كابن-  غريهم  أو  األنبياء  جعل  فمن،  [18
  كما   هللا؛   يسألون  وهم  يسألوهنم  اخللق  أن   مبعىن  املنافع،   جلب  ويسأهلم  عليهم  ويتوكل  يدعوهم

  منهم   أداب    هنمو يسأل  والناس   ،منهم  لقرهبم  الناس  حوائج  امللوك  يسألون  امللوك  عند  الوسائط   أن
 

 املطبعة   (،183:  ص)  اإلنسان  صيانة  كتاب  من  والتصويب   خطأ،   وهو  ، (االستقصاء)  اجمللة:   ف   (1)
 السلفية.



  الوجه   هذا  على  وسائط   جعلهم  فمن  امللك،   إىل  أقرب   لكوهنم  أو  امللك،  سؤال   يباشروا  أن
 . (1)اهــ «واملال الدم حالل مشرك كافر  فهو

 اليت   فاملسائل  هذا   تبني  إذا»  سحيم:  بن   هللا   عبد   إىل  كتبها   اليت  الرسالة   ف   الشيخ  وقال
 :أقول  ينإ  :وقوله  ،املذاهب  كتب  مبطل  ينإ  :لهقو   وهي  ،الظاهر  البهتان  هو  ما  منها  هبا  عشن  

 عن   خارج  ينإ  :وقوله  ،االجتهاد  أدعي  ينإ  :وقوله  ،شيء  على  ليسوا  ستمائة  من  الناس  نإ
 ابلصاحلني  ليتوس    نم    رأكف     ينإ  :وقوله  قمة،ن    العلماء  اختالف  نإ   :أقول  ينإ  :وقوله  ،التقليد

ا  }سجب ح ان ك    :أقول  أن  ها في  جوايب  ،مسألة  عشر  ااثن   فهذه   -:قال  أن  إىل-   ع ظ يم {   هبج ت ان    ه ذ 
 ،مري  ابن  عيسى   سب  ي  أنه  صلى هللا عليه وسلم  (2)احممد    هبت  من   قبله  ولكن،  [16  ]النور:

 وعيسى   املالئكة  أن  يزعم  أبنه  وهبتوه،  [118  ]البقرة:  قـجلجوهبججم {  }ت ش اهب  ت    ،الصاحلني  ويسب  
ن ا  هل جم    س بـ ق ت    ال ذ ين    }إ ن    ذلك:  ف هللا  فأنزل  ، النار  ف  وعزير ا ل ئ ك    احل جس ىن    م    مجبـ ع دجون {   ع نـ ه ا أجو 
  هــ.ا «[101 ]األنبياء:  اآلية

 ( 3) (ع)

 

 . 287  / 10  السنية،  الدرر   (1)
 بعد  اإلمام،  رايتها  يرفع   اليت  الشرعية  احلرب  ف  :أي  واملال"  الدم  "حالل  :قوله  أن   إىل  التنبيه  وينبغي

 ه علي  احلكم  بعد   أو  ،الفقه  كتب   من  اجلهاد  مباحث   ف   املوجودة  موانعها  وانتفاء  شروطها   استكمال
 أما   .اشرع    املعروفة   واالستتابة  احلجة  إقامة   بعد  ، األمر  ويل   من   لخمو    شرعي  حاكم   من   ابلردة

و   من   فهذاا  شرع    املعتربة   الشروط  دون  واملال   الدم   استحالل  ويعاقب  ، األرض  ف   اإلفسادالفساد 
 . املفسدين  بعقاب  فاعله

 . لة: )حممد(، والوجه النصبف اجمل  (2)
 بن   حممد   بن  الطيب   العالمة   وهو  ، اجمللة  حترير  رئيسي  أحد  رمحه هللا،  العقيب   لشيخ لل هذا التوقيع  لع  (3)

 حممد  الشيخ  دعوة  على   هناك  وتعرف   ، فيها  العلم  وطلب   ،املدينة  ف  حياته   أول   نشأ  ،العقيب  إبراهيم
 حكم   حتت  املدينة  دخول   قبل  السلفي  الفكر   اعتنقوا  قد  علمائها  من  كثري  وكان   ، الوهاب  عبد  بن
 وتوف  ،الفرنسي لالحتالل ا ومناهض   السلف ملذهب ا داعي   اجلزائر وطنه إىل   عاد مث ، العزيز عبد كاملل
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