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 توطئة
 
 

ء من القطر اجلزائري ، موضوعها الثناء وعبارات نبيلة لعلماء أجال هذه كلمات جليلة ،
 ، ومقصودها الذب عن دعوته - رمحه اهللا -حممد بن عبد الوهاب  على الشيخ اإلمام

نفضت عنها غبار النسيان واإلمهال ، حىت تكون شهباً وصواعق  اإلصالحية السلفية ،
 . على أهل الشرك والضالل

 
 
هلم مكانة   ممن-ز موقف علماء اجلزائر والسبب الذي دفعين وحفزين إىل ذلك هو إبرا

ويف هذا   من دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب اإلصالحية النجدية ،-عند القاصي والداين 
الوهابية " و ،"الوهابية" رد على من طعن ويطعن يف الدعوة السلفية باجلزائر وينبزها بـ 

 . ن بعدبزعمهم ضالل مبني ، ومروق عن الدين ، وهللا األمر من قبل وم" 
 
 

: ( العريض ، قوله البغيض  بل وصل احلال بأحدهم أن سطر يف إحدى الصحف بالبنط
 . ) إن يقولون إال كذبا  كربت كلمة خترج من أفواههم( ؛ ) الوهابية أخطر من الشيعة 

 
 

 :  إىل أمرين مهمني-القاريء الكرمي   أيها-وقبل الشروع يف املقصود ألفت نظرك 
 
 

الدعوة "  على معرفة حقيقة - وإن نأت م الديار -ماء أهل السنة عل حرص : األول
 على قلة -خالل كتب علمائها ، أو من خالل ما كتب عنها من الثقات  من" الوهابية 

 ، - على كثرا -مع جتنب االعتماد على كتب خصومها عنها  ، - ما وصلهم منها
 . مدإىل حد بعيد ، وهللا احل وقد وفِّقوا يف هذا األمر
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 ، -قلَّت فيه وسائل البحث والتحقيق   يف زمن-وقارن بني حتري هؤالء العلماء للحق 
 ممن كتبوا عن الشيخ ابن عبد -اجلزائريني  - وبني صنيع عدد من الدكاترة والباحثني

 على ما كتبه اخلصوم -إن مل يكن كله  - الوهاب ودعوته اإلصالحية ، وجل اعتمادهم
من مثل هاته الكتب أو تلك ، أم كيف يؤخذ حقيقة قوم  رف احلقائقوأىن تع ( عنهم ،

 . -  رمحه اهللا-باديس  كما قال ابن) من كتب خصومهم ؟ 
 

 على رد ونقض - بعد قليل -والعبارات اليت ستقر ا عينك  تضمن الكلمات : الثاين
نقض  رد و- أيضا -على الدعوة الوهابية ، وفيها  أغلب الشبه والتهم املثارة
العلماء ملَّا قامت بدعوة املسلمني يف اجلزائر إىل التوحيد  لالفتراءات اليت رميت ا مجعية

  . واالبتداع واالتباع ، ونبذ الشرك
 

والضاللة دعاةَ التوحيد  فتهمة الوهابية هي التهمة اجلاهزة اليت يرمي ا دعاةُ الشرك
والبدع فهم وهابيون  نكرون الشركوالرسالة يف كل زمان ومكان ، فما دام املصلحون ي

 . منه ، واهللا املستعان  هي اجلرح الذي ال برأ- بزعمهم -شاءوا أم أبوا ، وهذه التهمة 
 

الفرنسي على علماء الدعوة  بل وصل األمر بعلماء السوء إىل حتريض إدارة االحتالل
" ميشال  " والشرطة العامة السلفية ، فكان أن أصدر الكاتب العام للشؤون األهلية

 : نصه ، جاء فيه ما)  م ١٩٣٣ فرباير ١٦( قراره املشهور بتاريخ 
 

عليهم احلرية والتشويش بسبب دعاية  أُي إيلَّ من مصادر متعددة أن األهايل دخلت(  
فكرم من احلركة الوهابية السائدة مبكة ،  تنشر يف أوساطهم يقوم ا إما دعاة استمدوا

وإما مجعيات كجمعية ... التعصب اإلسالمي  كنت فيهم عاطفةوإما حجاج جزائريون مت
 ... مدارس عربية حرة لتعليم القرآن والعربية العلماء املؤسسة باجلزائر بقصد افتتاح
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 املقصد العام من هذه الدعاية هو نشر التعاليم واألصول الوهابية بني األوساط إن
 صحيح وتطهري اإلسالم من اخلرافاتاجلزائرية بدعوى الرجوع م إىل أصول الدين ال

 القدمية اليت يستغلها أصحاب الطرق وأتباعهم ، ولكن ال يبعد أن يكون يف نفس األمر
 . وراء هذه الدعاية مقصد سياسي يرمي إىل املس بالنفوذ الفرنسوي

 
 خيفى أن أكثر رؤساء الزوايا وكثريا من املرابطني املعظَّمني يف نفوس األهايل اطمأنت ال

 قلوم للسيادة الفرنسوية ، ومبقتضاه صاروا يطلبون االعتماد على حكومتنا ملقاومة
 األخطار اليت أمست ددهم من جراء تلك اجلمعية اليت ال يزال أنصارها يتكاثرون يوما
 فيوما بفضل دعاية متواصلة اجلهود ، ماهرة األساليب ، وعلى األخص فيما بني الناشئة

 . ) لقرآنيةاملتعلمة باملدارس ا
 

أعهد إليكم أن تراقبوا بكامل االهتمام ما يروج يف  وعليه فإين ( : إىل أن قال
باسم اجلمعية اليت يترأسها السيد ابن باديس ، ولساا  االجتماعات واملسامرات الواقعة

الشيخ الطيب العقيب ، كما جيب أن تشمل مراقبتكم  ] العاصمة[ الرمسي يف اجلزائر 
 (1)) الطلبة القائمني ا بطلبة اعتنقوا الفكرة الوهابية  رآنية املقصود استبدالاملكاتب الق

 
 -والسنة واحدة ، والغاية  الكتاب واحد ، ( واحلقيقة اليت يتعامى عنها املبتدعون أن

، بال حاجة إىل تعارف   واحدة ، فبالضرورة تكون الدعوة واحدة-وهي الرجوع إليهما 
 . -  رمحه اهللا-باديس  كما قال ابن) عدت األعصار واألمصار وال ارتباط ، وإن تبا

 
، ومجعت كل ما وقفت عليه  وبعد ، فقد غصت بطون الكتب واالت واجلرائد

الشاهد ، ورتبت   على حمل- يف الغالب -ونسقته يف صعيد واحد ، مع اقتصاري 
وآثرت عدم  ، -  ال على حسب العلم والشهرة-األقوال على حسب وفيات أصحاا 

ويتسع اال ،   حىت ال ميتد يب احلبل- إال يف القليل الذي ال بد منه -التعليق عليها 
                                 

 . )  ٤ م ، ص ١٩٣٦ أوت ٧/  هـ ١٣٥ مجادى األوىل ١٩ ، ٣١العدد " ( البصائر " جريدة )  1(
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اجلزائر بدعوة   دراسة مدى تأثر الدعوة السلفية اإلصالحية يف- هنا -فليس املقصود 
البحوث   ، وأكتفي اآلن باإلحالة إىل- رمحه اهللا -اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

أثر  " : ات اليت سبقت يف هذا الصدد ؛ منها رسالة الدكتور عبد احلليم عويسوالدراس
، (1)  " باجلزائر دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف الفكر اإلسالمي اإلصالحي

احلميد بن باديس والشيخ حممد بن عبد  الشيخ عبد " : وكتاب الدكتور تركي رابح
، ورسالة الشيخ الباحث  (2) " - مقارنة سة درا-الوهاب يف طريق اإلصالح والسلفية 

أصول الدعوة السلفية من كالم ابن عبد الوهاب وابن  " : حممد حاج عيسى اجلزائري
 (3) " باديس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .وهي مطبوعة متداولة   )1(
" والتربية يف اجلزائر  الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي" عده ضمن ما طُبع له يف كتابه )  2(

 . ، ومل أقف عليه)  ط اخلامسة ٥٤٢ص ( 
 ٢٧ص " ( األشعرية  عقيدة العالمة عبد احلميد بن باديس السلفية وبيان موقفه من" أشار إليها يف رسالته )  3(

 . ، ومل أقف عليها أيضا) 
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 -  رمحه اهللا-الشيخ العالمة عبد احلميد ابن باديس 
 ) م ١٩٤٠ - هـ ١٣٥٩ت ( 

 
 

 سلسلة مقاالت بعنوان -  اهللا  رمحه-احلميد ابن باديس  كتب الشيخ عبد  -١
حكومتهم ؟ ما هي غايتهم السياسية ؟ ما هو  من هم الوهابيون ؟ ما هي( 

 -) : ٢٤ – ٢٣ / ٥" ( آثاره  "  كما يف- ، قال فيها )١() مذهبهم ؟ 
 
 

إال كتب خصومهم الذين ما كتب  وصار من يريد معرفتهم ال جيد هلا موردا ( 
من جناح الوهابيني  سة التركية اليت كانت ختشىأكثرهم إال حتت تأثري السيا

 . ضة العرب كافة
 
استقالل يف الفهم وال تثبت يف النقل  وأقلهم من كتب عن حسن قصد من غري

 .والتحريف فلم تسلم كتابته يف الغالب من اخلطأ
 

حقيقة قوم  وأنى تعرف احلقائق من مثل هاته الكتب أو تلك ، أم كيف تؤخذ
 .) ومهم ، وال سيما إذا كانوا مثل الِصنفني املذكورينمن كتب خص

 
عبد الوهاب بدعوة  [ بن ] قام الشيخ حممد ( -) : ٣٣ - ٣٢ / ٥( وقال 

                                 
 .) م١٩٢٤نوفمرب /  ، أكتوبر ١٨١ و ١٨٠ و ١٧٩األعداد " ( النجاح " نشرها يف جريدة )  1(
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مل يدع إىل مذهب مستقل " . الوهابيني : " قوم فلقبوا بـ  دينية ، فتبعه عليها
 حنبليني ؛ النجديني كانوا قلبه وال زالوا إىل اآلن بعده يف الفقه ؛ فإن أتباع

احلنابلة ، ومل يدع إىل مذهب مستقل يف العقائد ؛ فإن  يدرسون الفقه يف كتب
إىل اآلن سنيني سلفيني ؛ أهل إثبات وترتيه ، يؤمنون  أتباعه كانوا قبله وال زالوا

، ويصدقون بالرؤية ، ويثبتون الشفاعة ،  بالقدر ويثبتون الكسب واالختيار
 . ، ويثبتون الكرامة يكفرون بالكبريةويرضون عن مجيع السلف ، وال 

أحدث فيه  وإمنا كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهري الدين من كل ما
إىل  احملدثون من البدع ، يف األقوال واألعمال والعقائد ، والرجوع باملسلمني
 . الصراط السوي من دينهم القومي بعد احنرافهم الكثري ، وزيغهم املبني

 
السبل ، فإن البدع  لغاية اليت رمى إليها بالقريبة املنال وال السهلةمل تكن هاته ا

 واخلرافات باضت وفرخت يف العقول ، وانتشرت يف سائر الطوائف ومجيع
الطبقات على تعاقب األجيال يف العصور الطوال ؛ يشب عليها الصغري ، 

نا وأنصارا الكبري ، أقام هلا إبليس من جنده من اجلن واإلنس أعوا ويشيب عليها
زنادقة منافقني ، ومعممني جامدين حمرفني ، ومتصوفة  ، وحراسا كبارا من

 . جاهلني ، وخطباء وضاعني
 

  لتقوى على فعلها- وهذا الرسوخ رسوخها ، وهذه املنعة منعتها -فما كانت 
 يف مدة قليلة ، ولو أعدت ما شاءت من العدة ،" الوهابيني " طائفة واحدة كـ 

رمى إليها  إن الغاية اليت : ( ، إىل أن قال) بت ما استطاعت من الشدة وارتك
 ابن عبد الوهاب ، وسعى إليها أتباعه ، هي اليت ال زال يسعى إليها األئمة

 ) . اددون ، والعلماء املصلحون يف مجيع األزمان
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 وال يفبان ذا أن الوهابيني ليسوا مببتدعني ال يف الفقه  ( -) :٣٤ص ( مث قال 
 ، وإمنا تنكر عليهم الشدة والتسرع العقائد ، وال فيما دعوا إليه من اإلصالح

 ) .يف نشر الدعوة وما فعله جهاهلم 
 

الدعوة اإلصالحية باجلزائر  وقال ابن باديس وهو يرد على بعض خصوم  -٢
 هـ ١٣٥٢الثانية   مجادى٥" ( الصراط السوي " من جريدة  ) ٣العدد ( يف 

 مث يرمي اجلمعية بأا تنشر املذهب ) : ( ٤ م ، ص ١٩٣٣رب  سبتم٥/ 
األمة وطرح  أفتعد الدعوة إىل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الوهايب ،

نشر  ، أم!! البدع والضالالت واجتناب املرديات واملهلكات ؛ نشرا للوهابية ؟
تخدام العلم والتهذيب وحرية الضمري وإجالل العقل واستعمال الفكر واس

فأئمة اإلسالم ! ، إذاً فالعامل املتمدن كله وهايب!! نشرا للوهابية ؟  اجلوارح ؛
ما ضرنا إذا دعونا إىل ما دعا إليه مجيع أئمة اإلسالم وقام  ! كلهم وهابيون

 - التمدن يف األمم إن مسانا اجلاهلون املتحاملون مبا يشاءون ، فنحن  عليه نظام
 .  ، واهللا وراء ما يكيد الظاملونفوق ما يظنون - إن شاء اهللا

 
وما يقرئ علماء اجلمعية إال !! ومن ينازع يف هذا ؟  " إننا مالكيون: " مث يقول 

مالكية حقيقة إذاً لطرحوا كل بدعة وضاللة ،  فقه مالك ، ويا ليت الناس كانوا
* وخري أمور الدين ما كان سنة : ينشد   كثريا ما- رمحه اهللا -فقد كان مالك 

  .)١() شر األمور احملدثات البدائع و
 

 ٦" ( الشهاب " من جريدة  ) ١٦٤العدد ( ونشر الشيخ ابن باديس يف   -٣

                                 
  ) .٢٧١ – ٢٧٠ / ٥" (  آثار ابن باديس "انظر )  1(
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 –" املنار "  نقال عن جملة –)  م ١٩٢٨ سبتمرب ٢٠/  هـ ١٣٤٧الثاين  ربيع
العالمة عبد اهللا ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل الشيخ  رسالة الشيخ
(  ، وقدم هلا بكالم رائق جاء فيه - رحم اهللا اجلميع –الصنعاين  العالمة عبد اهللا

يف هذه األمة يف مجيع أعصارها وأمصارها من جياهد يف  مل يزل ) : ( ٣ -٢ص 
وملا كانت كل بدعة . بكل ما أويت من قدرة  سبيل إحياء السنة وإماتة البدعة

(  ء ااهدون كلهمالسنة كان هؤال ضاللة حمدثة ال أصل هلا يف الكتاب وال يف
دينهم إىل الكتاب والسنة وإىل ما كان عليه أهل  يدعون الناس إىل الرجوع يف

 ) هم أفقه الناس فيها ، وأشدهم متسكا ما القرون الثالثة خري هذه األمة الذين
بني هاللني هي ما تدعو إليه هذه الصحيفة منذ  ، هذه الكلمات القليلة احملصورة

وهي ما كان يدعو إليه ... أنصارها  اهد فيه املصلحون من ، وجي)١(نشأا 
وهي ما كان يدعو إليه مجيع  ، -  رمحه اهللا-الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 –، والسنة واحدة ، والغاية  الكتاب واحد... املصلحني يف العامل اإلسالمي 

ة واحدة ، بال حاج  واحدة ، فبالضرورة تكون الدعوة–وهي الرجوع إليهما 
احلقيقة يتعامى  إىل تعارف وال ارتباط ، وإن تباعدت األعصار واألمصار ، هذه

ومهية  عليها املبتدعون ذوو األغراض عنها ، فيصورون من خياالم أشباحا
 ) عبدوية( للدعوة اإلصالحية الدينية احملضة اليت نقوم ا ، فيقولون عنها 

 .  وهم يف اجلميع متقولون..ويقولون ويقولون ) وهابية ( ويقولون عنها 
 

 يتقول املتقولون على هذه الدعوة على ظهور حقيقتها ووضوح طريقتها

                                 
وكانت أول األمر  ، )  م١٩٢٤/  هـ ١٣٤٣( ، اليت أنشأها ابن باديس سنة " الشهاب "  املقصود صحيفة   )1(

 هـ ١٣٥٨( الصدور إىل غاية  ، واستمرت يف)  م ١٩٢٩/  هـ ١٣٤٧( جريدة أسبوعية ، مث أصبحت منذ 
 . )  م١٩٣٩/ 
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وخيصصون أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب بالقسط الكبري ، وقد وقفنا يف 

ابن عبد الوهاب ] عبد اهللا [ الغراء على كتاب للشيخ " املنار  " رصيفتنا جملة
وحيد واتباع ، وهو قاطع بكل خصم يقول عنه إليه من ت فيه بيان ما كان يدعو

 )١() ونشرناه فيما يلي  جبهل أو افتراء ، نقلناه عنها
 ٢٩" ( السنة النبوية  " من جريدة ) ٣العدد ( وقال يف مقال نشره يف   -٤

اجلماعة  وأصبحت ) : ( ١ م ، ص ١٩٣٣ أبريل ٤/  هـ ١٣٥١ذي احلجة 
ما كنت  ، وال واهللا" الوهابيني " إىل أنفسهم الداعية إىل اهللا يدعون من الداعني 

 أملك يومئذ كتابا واحدا البن عبد الوهاب ، وال أعرف من ترمجة حياته إال
القليل ، وواهللا ما اشتريت كتابا من كتبه إىل اليوم ، وإمنا هي أفيكات قوم 

مبا ال يعرفون ، وحياولون من إطفاء من نور اهللا ما ال يستطيعون  يهرفون
كما أعرضنا عنهم باألمس وهم " وهابيني " وهم يدعوننا  عرض عنهم اليوموسن

 )٢() أسوة مبواقف أمثالنا مع أمثاهلم من املاضني  ، ولنا" عبداويني " يدعوننا 
 ( -:  الذي أوردته قبل قليل-يلتقي مع قوله اآلخر  وهذا القول من الشيخ

 واحدة ، -جوع إليها  وهي الر-والسنة واحدة ، والغاية  الكتاب واحد ،
، بال حاجة إىل تعارف وال ارتباط ، إن  فبالضرورة تكون الدعوة واحدة

 . - بارك اهللا فيك - ، فتنبه  )تباعدت األعصار واألمصار
 

 - اخلرايف الشهري   الصويف-وانظر إىل ما قاله الشيخ أمحد بن الصديق الغماري 
احلميد  بشري اإلبراهيمي وعبدوال ) : ( ٦٦ص " ( اجلواب املفيد " يف كتابه 

باسم  من بابة ابن العريب العلوي يف نشر معامل الوهابية ، وحماربة احلق والفضيلة

                                 
  ) . ٢٤٦ – ٢٤٢ / ١" ( الدرر السنية يف األجوبة النجدية " املة ضمن راجع الرسالة ك)  1(
  ) . ١٠٣ / ٥" ( اآلثار " انظر )  2(
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الدين والسنة ، ومن بغض عبد احلميد بن باديس ومتسكه بعداوة أهل البيت 
البن العريب " العواصم والقواصم " لذلك الكتاب اخلبيث كمصنفه  طبعه

بيث ، وال أعرف واحدا من الرجلني إال أين ملا ذهبت إىل اخل املعافري الناصيب
، فاشتريت منها الكثري ، ] أي ابن باديس  [ قسنطينة وقعت إيل مكتبته

  )١() . وعرفت أنه كان يقتين كتبا علمية جيدة 
 

 ٢٦" ( الصراط السوي " من جريدة  ) ٥العدد ( وقال ابن باديس يف   -٥
 وقد  (- ) : ٦ -  ٥ م ، ص ١٩٣٣أكتوبر  ١٦/  هـ ١٣٥٢مجادى الثانية 

  بأنه يكفر من يتوسل هللا- مما رمي به يف حياته -رمي الشيخ ابن عبد الوهاب 
 بالصاحلني من عباده ، وقد نفى هو هذا عن نفسه ونفاه الكاتبون عنه من بعده

. 
 

للعالمة  " صيانة اإلنسان من وسوسة دحالن" وها حنن ننقل للقراء من كتاب 
 ، مث ساق...) حممد بشري السهسواين اهلندي ما يبني هلم ذلك وحيققه الشيخ 

أقوال أهل العلم يف رد تلك التهمة ، من ذلك قول الشيخ حممد بن عبد 
إذا عرف هذا ؛ : ( الرسالة اليت كتبها ألهل مكة بعد مناظرم  الوهاب يف

 ، وسال منهم اهللا به أن من دعا نبيا أو وليا أو غريمها فالذي نعتقده وندين
الكربات ، أن هذا أعظم الشرك الذي كفَّر اهللا به  قضاء احلاجات ، وتفريج

يستجلبون م املنافع ، ويستدفعون م  املشركني حيث اختذوا أولياء وشفعاء
ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال  ( - :  تعاىل-املضار بزعمهم ، قال اهللا 

 -فمن جعل األنبياء أو غريهم  ، ) عند اهللاينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا 

                                 
 ) . ط منار السبيل باجلزائر" ( الزردة والوعدة : أعراس الشيطان " نقال عن مقدمة رسالة )  1(
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ويتوكل عليهم   وسائط يدعوهم–كابن عباس أو احملجوب أو أيب طالب 
أن  وسأهلم جلب املنافع ، مبعىن أن اخللق يسألوم وهم يسالون اهللا ؛ كما

الوسائط عند امللوك يسالون امللوك حوائج الناس لقرم منهم والناس سألوم 
فمن جعلهم   يباشروا سؤال امللك ، أو لكوم أقرب إىل امللك ،منهم أن أدبا

 .) الوجه فهو كافر مشرك حالل الدم واملال وسائط على هذا
 

إذا : ( اليت كتبها إىل عبد اهللا بن سحيم   يف الرسالة- أيضا -وقول الشيخ 
بطل هو البهتان الظاهر وهي قوله إين م تبني هذا فاملسائل اليت شنع ا منها ما

ستمائة سنة ليسوا على شيء ،  كتب املذاهب ، وقوله إين أقول إن الناس من
وقوله إين أقول إن  وقوله إين ادعي االجتهاد وقوله إين خارج عن التقليد

 -: أن قال   إىل–اختالف العلماء نقمة ، وقوله إين اكفر من يتوسل بالصاحلني 
 . )  حانك هذا تان عظيمسب: فهذه اثنا عشر مسألة جوايب فيها أن أقول 

 
يناير / هـ ١٣٥٢ ، شوال ١٠ ، م ٢ج " ( الشهاب" هذا وقد كُتب يف جملة 

صيانة اإلنسان عن " تعريف وإشادة بكتاب  ) ٨٦ - ٨٥م ، ص  ١٩٣٤
للعالمة الفقيه الشيخ حممد بشري السهسواين اهلندي ،  " وسوسة الشيخ دحالن

اجلليلة اليت ينبغي جهلها ، وهو يف الرد العلمية  جاء فيه وصفه بأنه من الكتب
؛ " الدرر السنية يف الرد على الوهابية  " على أمحد زيين دحالن ورسالته

أعادوا لوثنية القبور ماضي   هو أحد رؤوس الضالل الذين- هذا -ودحالن 
 . - كتبت الة  كما-شباا مبا ألفوه وكتبوه من الوساوس والضالالت 

 
 - من قريب -عندنا حني قامت  نقضي من إحدى دور النشروال يكاد عجيب ي

 . بطبع كتاب ذلك القبوري دحالن ، واهللا املستعان
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امللك   كلمات كثرية يف الثناء على- رمحه اهللا - وللشيخ ابن باديس -٦

  ودولته اإلسالمية ، من ذلك قوله- رمحه اهللا -السلفي عبد العزيز آل سعود 
 ، ١١ ، م ٩ج " ( الشهاب "  يف جملة -شيد رضا خالل ترمجته للشيخ ر -

 ] فوجد فيها   (-) : ٥١٠ م ، ص ١٩٣٥ديسمرب  /  هـ١٣٥٤رمضان 
تنفذ الشرع  السيد رشيد ضالته من دولة إسالمية [ أي الدولة السعودية

 اإلسالمي وتقف عند حدوده وحتيي سنته وتقاوم كل ما الصق به من بدع
ذاهب األربعة الكربى ، فشمر عن ساق اجلد وضالالت وتنتمي إىل أحد امل

وتأييدها وإرشادها ، ووجد من ملكها عبد العزيز آل سعود الرجل  ملؤازرا
  .(1) )للدين وينتصح لكل ناصح فيه املسلم الذي يعمل

 
مقاال ألحد الصحفيني الذين أسلموا  - "  الشورى"  عن جريدة -  ونقل -٧

 ، ٥ ، م ٤ج " ( الشهاب  " ونشره يف جملة" ملك العرب " يف احلجاز بعنوان 
 : ( له ، وقال يف التصدير ) ٢٥ م ، ص ١٩٢٩مايو /  هـ ١٣٤٧ذو احلجة 

الذي شرفه اهللا  هي صفحة من تاريخ امللك العريب السلفي عبد العزيز آل سعود
األمن   مبلكه رواق– تعاىل –خبدمة ذلك البيت املعظم يف هذا العهد ، ومد 

ربوع احلجاز ؛ أرض احلرمني ] على [ ذيب والدين اخلالص والعدل والته
وإن يف ضة هذا امللك العظيم ويف حياته وصفاته لدرسا عميقا  الشريفني ،

  .(2)  )والتفكري وجماال واسعا للعربة
 

 حمرم ٢٠" ( السنة  " من جريدة ) ٦العدد (  يف - أيضا -وقال   -٨
                                 

 . ) ٩٥ / ٣" ( آثار ابن باديس "  انظر   )1(
 ) .١٤٥ / ٣" ( اآلثار " انظر )  2(
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احلكومة السنية فهي  أما ( ) :  ١ م ، ص ١٩٣٣ مايو ١٥/  هـ ١٣٥٢
وآداا  احلكومة السعودية القائمة على تنفيذ الشريعة اإلسالمية بعقائدها

وأحكامها الشخصية والعمومية حىت ضرب األمن أطنابه ومد العدل سرادقه 
) .  مجيع تلك اململكة العربية العظيمة مبا مل تعرفه دولة على وجه األرض على

)١( 
 

يوليو /  هـ ١٣٤٨ ، صفر ٥ ، م ٦ج " ( الشهاب "  ونشر يف جملته -٩
 خطبة للملك -" أم القرى "  نقال عن جريدة - ) ٤٢ - ٤٠ص   م ،١٩٢٩

يسموننا بالوهابيني  ( : -  رمحه اهللا- جاء فيها قوله  عبد العزيز آل سعود ، مما
مذهبنا بالوهايب باعتبار أنه مذهب خاص ، وهذا خطأ فاحش نشأ  ، ويسمون

 . اليت يبثها أهل األغراض عايات الكاذبةعن الد
 

حممد بن عبد  حنن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة ، ومل يأت
يف كتاب  ، اليت جاءت الوهاب باجلديد ، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصاحل

 وحنن حنترم األئمة األربعة. اهللا وسنة رسوله ، وما كان عليه السلف الصاحل 
 مالك ، والشافعي ، وأمحد ، وأيب حنيفة ، وكلهم حمترمون وال فرق عندنا بني

 . يف نظرنا
 

 هذه هي العقيدة اليت قام شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يدعو إليها ،
 خالصة من كل - عز وجل -وهذه هي عقيدتنا ، وهي مبنية على توحيد اهللا 

يت ندعو إليها ،  هي ال- هذه - عن كل بدعة ، فعقيدة التوحيد  شائبة ، مرتهة

                                 
  . ) ٢٦٢ / ٣" ( اآلثار " انظر )  1(
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 .) فيه من إحن وأوصاب وهي اليت تنجينا مما حنن
 

" السياسة " جريدة   نقال عن-" الشهاب"  يف جريدة - أيضا -ونشر   - ١٠
 م ، ١٩٢٦ يوليو ٢٢/  هـ ١٣٤٥ حمرم ١٢ ، ٤٠العدد  ( -األسبوعية 

 م ١٩٢٦ يوليو ٢٦/  هـ ١٣٤٥ حمرم ١٦ ، ٤١العدد ( ، و ) ٨-٦( ص
 -رئيس القضاة يف مكة الشيخ عبد اهللا بن بلهيد  حوارا مع ) ١٠ - ٨، ص 

 . - رمحه اهللا
 

أهل جند هم مجيعهم : ( قول رئيس القضاة ) ٧ ، ص ٤٠العدد  ( ومما جاء يف
) نسبة إىل السلف( حنبل ، فهم سلفية العقيدة  على مذهب اإلمام أمحد بن
ذهبهم بالوهابية فليست من بالوهابيني وتسمية م حنابلة املذهب ، أما تسميتهم

أرادوا تنفري الناس منهم بإيهامهم  عملهم وإمنا هي من عمل خصومهم الذين
 . ) الناس أن هذا مذهب جديد خيالف املذاهب األربعة

 
 ربيع الثاين ١٦" ( الشهاب" من جريدة  ) ١١٧العدد ( وجاء يف   - ١١

األخ ( رسالة من  ) ١٦ -١٥ م ، ص ١٩٢٧أكتوبر  ١٣/  هـ١٣٤٦
 كما وصفته -) حممد بن عبد القادر اهلاليل  الفاضل العامل السلفي األستاذ

" جريدتكم الغراء املسماة بـ  فقد أطلعين على: (  ، جاء فيها -اجلريدة 
القبوريني والطرقيني  ، ولنعم الشهاب هي على رؤوس أعداء اهللا" الشهاب 

... الشيخ  األخ الصاحلأعداء احلق وغنم الشيطان الرجيم ، أطلعين عليها 
 فكدت أطري فرحا ألين تركت البالد مظلمة مدهلمة باخلرافات والشرك ، وكنت

أظنها ال تزال تتخبط يف ظلماا فإذا بأشعة النور أشرقت عليها بسبب أمثالكم 
أستاذكم الشيخ عبد احلميد بن باديس ، فنحن نشهد اهللا على حمبتكم  وأمثال
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 .  أيها اإلخواناألمام ومواالتكم ، فإىل
 

فأشرقت مشس التوحيد  وأبشرك أن اهللا أدال ألهل التوحيد على أهل الشرك
وحمقت [ اليمن  وإتباع السنة يف احلرمني الشريفني وسائر بالد احلجاز وأطراف

العلم  الشرك وأهله ، ورفعت ألوية العدل ومزقت ألوية الظلم وانتشر ضياء] 
  على جزيرة العرب أمنا مل يعرف مثله وال ماوأدبر ظالم اجلهل ومد رواق األمن

ومل يكن هذا إال من العجيب الذي مل ... يقاربه إال يف عهد اخللفاء الراشدين 
وال يوجد اآلن على وجه األرض إال يف هذه البالد مل يكن ذلك بكثرة  يوجد

 وإمنا بعدل إمام املسلمني ااهد يف سبيل اهللا البائع نفسه اجليوش واألسلحة
بن عبد الرمحن آل فيصل آل سعود ملك احلجاز وجند خلد  وماله هللا عبد العزيز

 . ) وباملؤمنني اهللا ملكه وأيده بنصره
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 -  رمحه اهللا-امليلي  الشيخ العالمة املؤرخ مبارك
 )   م١٩٤٥ - هـ ١٣٦٤ت ( 

 
 

" (  يف القدمي واحلديث تاريخ اجلزائر"  يف كتابه - رمحه اهللا -قال الشيخ مبارك   -١
هذه  اشتد كلب الزارين على اإلسالم والعرب يف ) : (   م١٩٣٢ط األوىل  ١٩/ ٢

رأيت يف عدد  وقد . األيام لظهور دولة عربية إسالمية هي دولة عبد العزيز بن السعود
اليت تدعي بعدها  - )اجلزء اخلامس من السنة السادسة والثالثني" ( اهلالل " واحد من 

 :  التحكك باإلسالم يف ثالثة مواضع- السياسة والدين عن
 

ومثَّل  جاء فيه أن اإلباحة أوفق من احلظر ، وأن اجلرب شر منه ، ) ٥٥٥ص ( األول 
إذا كان  للجرب جبرب الوهابيني الناس على الصالة ، وخفي عليه أن ضرر اجلرب إمنا يكون

ركن يف  ء مسلمون يرون الصالة أهمابور غري معتقد اخلري فيما أجرب عليه ، وهؤال
 . دينهم الذي يرون نسبتهم لغريه سبة ال نظري هلا

 
جاء فيه أن املنع أحسن من اإلباحة ، نقيض األول ، ولكن سهل  ) ٦١١ص ( الثاين 

ضد اجلرب على الصالة ، والثاين ضد إباحة الطالق ، وكالمها  هذا التناقض ؛ أن األول
 . يتفقان مغزى

 
 " جاء فيه أن اجلرائم تكثر تبعا للحضارة وتقل مع البداوة ، ) ٥٨٦ ص (الثالث 

ألم  والوهابيون يف جند اقل جرائم منا ودعائم األمن ارسخ عندهم مما هي عندنا ، ال
أو  أكثر خشية للعقوبة ، بل الن وسائل اجلرمية عندهم قليلة ال تتعدى سرقة املاشية

 يعتقد أن احلجاز على عهد األتراك والشريف.. وف ، وال أدري أهذا الفيلس" املالبس 
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 حسني كان أرقى حضارة منه على عهد ابن السعود ؟
 

لإلجرام غري التهذيب الديين وعدل احلاكم ، وال سبب  انه ال عالج! ال يا فيلسوف 
 . )  باملادة باإلميان باله عامل قادر لكثرا غري استبدال اإلميان

 
وبعد متام ): (   ط دار الراية٣٨ص " ( ومظاهره  الة الشركرس" وقال يف مقدمة   -١

الشروع يف الطبع ؛ اتصلت دية من جدة ، من األخ يف اهللا السيد حممد  التأليف ، وقبل
البن عبد الوهاب ، " فتح ايد بشرح كتاب التوحيد " على كتاب  نصيف ؛ تشتمل
لو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة ؛ أحلقتها مبواضعها معزوة إليه ، و فعلقت منه فوائد

 .) عناء ابتكار العناوين وتنسيقها خلفف علي من
 

 على خطى الدعوة النجدية يف - تلك -تأليف رسالته  وملا كان الشيخ قد سار يف  -٣
عبد العزيز وجنليه سعود وفيصل ، وشيخ اإلسالم يف  اإلصالح قام بإهدائها إىل امللك

  ذلك العهد الشيخ
حسن آل الشيخ ، كما جاء يف رسالة له إىل األستاذ عبد القدوس األنصاري  هللا بنعبد ا

" ، نشرت يف جملة )  م ١٩٣٨ يناير ٢٢/  هـ ١٣٥٦ذي القعدة  ٢٠( مؤرخة يف 
 م ، ص ١٩٧٧ديسمرب /  هـ ١٣٩٧ ، ذو احلجة ١٢، ج  ٣٨م ( احلجازية " املنهل 

١( ) ١٥٣٨(  . 
 

" الشيخ مبارك امليلي ؛ حياته العلمية ونضاله الوطين " كتابه حممد امليلي يف  قال األستاذ
يكشف عن مدى  [ " الشرك ومظاهره رسالة" أي  ] إن هذا العمل: (   ) ١٢٨ص( 

الديين والسياسي يف املشرق ويف اجلزائر ، أي انه يسجل  الترابط بني الفكر اإلصالحي
واملشرق ، وهي وحدة حتققت بفعل الفكرية بني املغرب العريب  مظهرا من مظاهر الوحدة
فأوجه الشبه بني حركة مجعية . واللغة العربية يف نفس الوقت  عامل الدين اإلسالمي

                                 
 . )  ٦٦ هـ ، ص ١٤٢٩صفر /  ، حمرم ٧العدد  ( - اجلزائرية -" اإلصالح "  بواسطة جملة   )1(
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السلفي يف املشرق عديدة ، فقد اعتمدت يف دعوا على كتب  العلماء وتيارات الفكر
 جند ، ومل يكن حمض صدفة أن... وكتابات حممد بن عبد الوهاب  ابن تيمية وابن القيم

من مجعية العلماء أهم كتب الفكر السلفي اليت كانت قد  يف خزانات الرعيل األول
 . )  " املنار" العزيز آل سعود ، وكذلك مطبوعات  طبعت على نفقة املرحوم عبد

 
من جريدة  ) ١١العدد (  يف مقال نشره يف - رمحه اهللا -امليلي  قال الشيخ مبارك  -٤

إن  ) : ( ٢ م ، ص ١٩٣٦ مارس ٢٠/  هـ ١٣٥٤ة احلج  ذي٢٦" ( البصائر " 
للتوحيد ، فيظنونه اعتقاد النفع والضر يف اجلمادات  كثريا يغلطون يف معىن الشرك املنايف

اعتقاد أن أحدا غري اهللا مياثل اهللا يف اخللق واإلجياد ، وال  وغري الصاحلني من العباد ، أو
 ينفعون أو يضرون ، ويعطون ومينعون ، هؤالء اعتقاد أن الصاحلني ينايف التوحيد عند

غيبه من دون وحي ، وأنه جعل هلم مفاتح خزائنه كما جعل هلم  وأن اهللا أطلعهم على
األمطار مىت شاءوا ، ويعافون من أحبوا من املرضى ، ويهبون ملن  مفاتح غيبه ، فيرتلون
 ... بوا عليه عقيما، أو يزوجوم ذكرانا وإناثا ، وجيعلون من غض أرادوا ذكورا وإناثا

 
الغالطون يف معىن الشرك باعتقادهم يف الصاحلني على ما وصفنا ، وإن أنكرت  يتمسك

 : من ذلك أفحموك يف نظرهم بقول صاحب اجلوهرة عليهم شيئا
  نفاها فانبذن كالمه ومن* واثبنت لألوليا الكرامة 

ب ال يفهمون هلا معىن مثل والكرامة ، ونبزوك بألقا مث حكموا عليك بأنك تنكر الوالية
 ... بتوفيق اهللا هلم إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة معتزيل ، ووهايب ، وهنأوا أنفسهم

واسألوا أهل الذكر عن ! فاربعوا على أنفسكم ! الغالطون  ليس األمر كما تظنون أيها
ليس لكم به علم ، وأخلصوا يف طلب احلق عسى أن  حقائق دينكم ، وال تقفوا ما
ختدعوا يف علمائكم املرشدين ، فإم لكم من الناصحني ،  يوفقكم اهللا إىل الظفر به ، وال

 . ) وضاللكم مشفقون ومن خشية عاقبة سكوم
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 -  رمحه اهللا-الزواوي  الشيخ العالمة أبو يعلى السعيد

 )   م١٩٥٢ -  هـ ١٣٧١ت  ( 
 
 

 الوهابيون سنيون ،(  بعنوان  يف مقال- رمحه اهللا - قال الشيخ أبو يعلى الزواوي -١
 " من يف جريدة ) ٩٨العدد ( نشره يف ) وليسوا مبعتزلة كما يقولون هنا عندنا باجلزائر 

ملا سئلت  ) : ( ٢ م ، ص ١٩٢٧ مايو ٢٦/  هـ ١٣٤٥ ذي القعدة ٢" ( الشهاب 
 وعن عقيدة اإلخوان النجديني ، ومسعت أذناي ممن سألوين" الوهابية " الكلمة  عن هذه

 - إن الوهابيني معتزلة ، وإن احلجاج منقبضون بسبب هذه الكلمة: غريهم قوهلم  ومن
اإلخوان الوهابيني  أن  املخالفة على زعمهم ؛ أجبت باالختصار–الوهابية أو املعتزلة 

املذاهب األربعة  حنابلة يتعبدون على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل الذي هو أحد
 .) املشهورة
 

عبد الوهاب حنبلي ، وإمنا هو عامل إصالحي ] ابن [ إن ) : (  ٤ ص (إىل أن قال 
 إصالحيون سلفيون سنيون -ابن السعود ورعيته وإمارته النجدية   السلطان-وأتباعه 

اإلمام ، وعلى طريقة اإلمام تقي الدين ابن تيمية يف اإلصالح  حقيقيون على مذهب أمحد
 . ) والعناية التامة بالسنة

 
من جريدة  ) ٦العدد  (  نشر يف) وهايب (  يف مقال له بعنوان - رمحه اهللا -وقال   -٢

 )٤ م ، ص ١٩٣٣ أكتوبر ٢٣/  هـ ١٣٥٢ رجب ٤" ( الصراط السوي " 
 

يف شأن )١( - الوزير باملغرب األقصى -وقفت على ما جاء من مقال العالمة احلجوي  
قيام العالمة املرحوم الشيخ حممد   منذإخواننا احلنابلة الذين يدعون بل ينبزون بالوهابيني

                                 
 .سيأيت ذكره قريباً )  1(
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الكتاب والسنة كما جاء عن اهللا  بن عبد الوهاب القائم بدعوة اإلصالح والدعاء إىل
 باسم املفعول -املبتدعة املسممني  ، وطرح ما أحدث وعن الرسول والرجوع إىل ذلك

الفاطمية من مغربنا هذا الرابع عند قيام الدولة   بالباطنية املدسوسة واملوروثة منذ القرن-
األمة كافة وبعض العلماء خاصة كمحي الدين ابن  جبحافلها ، واحتلت القاهرة ومسمت

وابن سبعني وابن سينا الذين أحدثوا قولة  العريب وابن الفارض والنجم اإلسرائيلي
له واألربعة واألربعني إىل غري ذلك مما أبط القطب والغوث واألبدال والسبعة والسبعني ،

وتصرف األموات ، وبناء القبور وزخرفتها  العلم الصحيح ومل يعترف به كالديوان
الدجوي األزهري جيادلون بالباطل ليدحضوا  وإعالء القبب والطواف ا ، ولكن أمثال

 ، وقد استحسنا أشد - وزير املعارف -احلجوي  به احلق الذي قلنا به وقال به العالمة
 . )  ... النجديني إخواننااالستحسان ما ساق يف شأن 
 

احلمالت  حيملون هذه [ أي خصوم الدعوة اإلصالحية ] فما بالُهم اآلن: (  مث قال
 : املنكرة على اإلخوان احلنابلة بدعوى الوهابية ، وهم يف ذلك كما قيل

 
  )  وان قيل هاتوا حققوا مل حيققوا* يقولون أقواال وال يعرفوا 

 
وبأن ... وليسوا من املعتزلة  وا أن الوهابية حنابلة من أهل السنةوليعلم : (  إىل أن قال

املرضية لإلقتداء ا يف الصالة  املذهب احلنبلي السين من املذاهب األربعة امع عليها
 فهم يف غاية االقتداء -ملا أننا مالكيون  - ، وزيادة على ذلك ويف األقوال واألفعال

وبأنه عامل املدينة وأن غالب حججهم قال  ، - ه اهللا رمح-واالتفاق مع مالك اإلمام 
والبناء عليها والتوسل ا ، وبناء القبب  مالك ، كما يف مسألة االستواء وجتصيص القبور

باملدفونني ا ، وغري ذلك من االستشفاع  عليها وااللتجاء إليها عند الشدائد واحللف
 املخلصني واحلنابلة العاملني مبا نبههم إليه املالكية الذي هو من االبتداع املتفق عليه بني

" االعتصام " نبهنا حنن أبو إسحاق الشاطيب صاحب كتاب  حممد بن عبد الوهاب ، كما
 . وأمثاله
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وعلم كثري من العلماء املفكرين واملتأملني أن عمل الوهابيني يف شأن زيارة  وقد علمنا

 . ) مذهب مالك باحلرف وطريقته القبور هو
 

 ١١" ( الصراط السوي " من جريدة  )  ٧العدد (  يف - تكملة هلذا املقال -ال مث ق
وهلذا قلت وما زلت ولن  ) : (  ٧ م ، ص ١٩٣٣ أكتوبر ٣٠/  هـ ١٣٥٢رجب 

يف مالك ومذهبه من حيث يشعر أو  أزال أقول إن املالكي الذي يطعن يف الوهابيني يطعن
 .) ال يشعر أو ألنه جاهل أو متجاهل

 
إمساك شباك   من- صلى اهللا عليه وسلم -نكر ما يفعله العامة عند زيارم قرب النيب مث أ

" الشفاء  "  يعين صاحب-ولذا قال أيضا : ( النيب واالستغاثة به يف مصاحلهم ، وقال 
عليه وسلم   صلى اهللا-ال أرى أن يقف عند قرب النيب ) : املبسوط ( وقال مالك يف  : -

 : قال شارح هذا املوضع شهاب الدين اخلفاجي. م وميضي  ويدعو ، ولكن يسل-
 . اهـ) ظاهره أن مذهب مالك عدم استحباب الوقوف مطلقا 

 
) األصل  كذا يف(  الغالة الطوافون بقبور األموات الطاحلني - هذا -فليتأمل  : قلت

حممد بن و ومنادام والتوسل م ، وهذا عني ما يقول الوهابيون وابن تيمية وابن القيم
وهو عني   ، فيصبون على الوهابيني سوط االنتقاد والتكفري- رمحهم اهللا -عبد الوهاب 

بأننا وإياهم  مث إن الغالة يؤذوننا ويؤذون اإلخوان احلنابلة... مذهب مالك وقوله وعمله 
 . )  األئمة العظام قد حططنا من قدر النيب وقدر الويل ؛ ألننا مل نعمل مبا مل يثبت عن

 
من نبز الدعوة اإلصالحية   يرد فيه على- يف مقال آخر – رمحه اهللا -وقال   -٣

من  ) ١٦٧العدد ( نشر يف  )  !! مل كان أو صار الوهابيون سبة ؟(  بعنوان -بالوهابية 
 : (  )  ٢م ، ص  ١٩٣٩ مايو ٢٦/  هـ ١٣٥٨ ربيع الثاين ٦" ( البصائر " جريدة 

الوهابيني حنبليني من أهل السنة  قاطبة يعلمون أنفأهل العلم عموما وأهل اإلسالم 
والشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد  واجلماعة ، ومن املذاهب األربعة امع عليها ،
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يباع  (1) يف العقيدة التوحيدية مذهب اإلمام أمحد ، مع ترجيح مذهب السلف ، وكتابه
ه كلمة واحدة وال نصف اجلزائر ، وال يستطيع سين أن يرد في مبكتبة ردوسي مبدينة

 . )   بإمجاع األمة مسلمون سنيون ، من أهل القبلة كلمة ، وأن الوهابيني
 

؛ كتاب جليل وال شك أنه مل " االستقصاء ألخبار املغرب األقصى  " فلرياجع: ( مث قال 
، ونقول له أيضا راجع رسالة العالمة ابن محدون إىل الوهابيني  يطلع عليه ، وإال لوجم

وكذلك لو اطلع على ما كتبه الكاتب العمراين ايد األستاذ حممد   علماء تونس ،واىل
وكذلك نقول له راجع ما كتب مؤلف " .. كرت العلوم واللغة  " فريد وجدي يف كتابه

صيانة " ، ومؤلفه شافعي ، وكذلك ما كتب مؤلف " على النبهاين  غاية األماين يف الرد" 
، مث ليحمل على الوهابيني خصوصا ، " حالن د اإلنسان عن وسوسة الشيخ

 تفعل أكثر من هذا من –لعنة اهللا عليها  - واإلصالحيني عموما ، ولكن اجلهل والسياسة
 . )  .. رقة الديانة واالستخفاف ا

 
الوهابيني طعن مبالك سواء  هذا ما أقول لك خمتتما ومؤكدا أن طعنك يف : ( وقال

الصالت بني  وأنك أرضيت من يرضى وحيب قطعبسواء ، شعرت أم مل تشعر ، 
 . ) املسلمني عموما ، والغرب خصوصا ، وشققت اهللا ورسوله

 
 ٢٠/  هـ ١٣٥٧ مجادى اآلخرة ١٢" ( البصائر " من  ) ٧٩العدد (  وكتب يف -٤

غاية األماين يف الرد على " مقاال يثين فيه على كتاب  ) ٥ – ٤، ص   م١٩٣٧أوت 
، وحيث طلبة العلم " صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن  " وكتاب" النبهاين 

 . عليها ؛ ملا فيها من بيان حلق السلفيني ، وتفنيد لباطل اخلرافيني على اقتنائها واإلطالع
 
  

  

                                 
 .املشهور " كتاب التوحيد " يعين    )1(
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 -  رمحه اهللا-الزاهري  األستاذ األديب حممد السعيد

 )   م١٩٥٦ - هـ ١٣٧٥ت ( 
 
 

  بنشر مقال لصاحب املعايل العالمة الفقيه حممد-  رمحه اهللا-قام األستاذ الزاهري   -١
؛ يف  )  حنابلة الوهابيون سنيون (   بعنوان– وزير املعارف باملغرب األقصى -احلجوي 

 ٢٥/ هـ  ١٣٥٢  مجادى الثانية٥" ( الصراط السوي " من جريدة  ) ٣العدد ( 
األستاذ  يلكتب معا: ( ، قال يف التقدمي له ما نصه  ) ٣ م ، ص ١٩٣٣سبتمرب 

ليطلعوا على ما  احلجوي فصال قيما عن الوهابية والوهابيون أردنا أن نتحف به قراءنا
االنتشار ، وحنن ننشر  يقول العلماء األعالم يف الوهابية ، وعلى ما يتمنون هلا من سعة

ة يزالون يرموننا بأننا وهابي هذا الفصل كرد على لغط هؤالء املشاغبني املغرضني الذين ال
 . )  ، ويرمون الوهابية بالكفر واملروق من الدين

 
 ] عقيدته:(   قوله- رمحه اهللا -)  هـ ١٣٧٦ت ( ومما جاء يف مقال الشيخ احلجوي 

اخلالصة على مذهب السلف املتمسكني مبحض القران  السنة [ أي ابن عبد الوهاب
 . وال يدخلهما يف عقيدته والسنة ، ال خيوض التأويل والفلسفة

 
أمحد وال من دونه ، بل إذا وجد  يف الفروع مذهبه حنبلي غري جامد على تقليد اإلمامو

 . )  يف العقيدة والفروع معا دليال أخذ به وترك أقوال املذهب ، فهو مستقل الفكر
 

التعلق بالقبور وعدم نسبة التأثري يف الكون  نبذ] أي مذهبه [ وهو : ( إىل أن قال 
األضرحة اليت تشييدها سبب هذه الفكرة ،  ل باملخلوق وهدمللمقبور ، بل منع التوس

 )١(،" برهان احلق  "ويف كتابيب"  الوهابية بيان مذهب  "وقد فصلت ذلك يف رساليت
                                 

  . ول هذين الكتابنيأرجو لو يتفضل أحد طلبة العلم من املغرب األقصى باإلفادة ح)  1(
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السنة هو مسألة التوسل وتكفريهم من يتوسل باملخلوق ،  وأعظم خالف بينهم وبني أهل
 التكفري أو التبديع ، وإمنا هو يف األصول اليت ينبين عليها فاخلالف يف احلقيقة ليس يف

 . )  أمور ثانوية وأمهها هذه
 

الشهرة حممد بن  وهذا املذهب مؤسسه يف احلقيقة ابن تيمية ، ولكن حاز: ( إىل أن قال 
و متكن من  عبد الوهاب ، وإليه نسبوه حيث توفق إلظهاره بالفعل ، ونشره بالقوة ،

 .) لذين قاتلوا عليهإحالله حمال مقبوال من قلوب النجديني ا
 

وعاد اليوم هلم ظهور وانتشار ، ووقع التفاهم بني علماء اإلسالم : ( ختم بقوله  مث
غشاوة كل األوهام ، وعلم كل فريق ما هو حق وما حاد فيه عن الطريق ،  وزالت

تبقى نفرة بني علماء جند وبقية علماء اآلفاق ، ال سيما بوجود امللك عبد  وكادت أن ال
 الذي ظهرت منه - ملك جند واحلجاز واحلرمني وملحقاا احلايل -سعود  ز آلالعزي

ونصرة للسنة بعد العهد ا ممن لدن أهل الصدر األول ، واعتدال يف األفكار  كفاءة تامة
 لألمن ووحدة اإلسالم والغرية العربية والعدل يف األحكام ، فهو من أفذاذ ملوك ونشر

 ة اإلسالمية القومية ، والكعب املعلى يف الصرامة واحلزماإلسالم العظام ذوي السياس
 والشدة يف الرفق والعزم قبل الضيق ، والسري على سنن السلف ، مبا شهد له احملب
 والعدو ، أكثر اهللا يف اإلسالم أمثاله ، وأطال عمره ، وأطال يده على أعدائه ، وزاده

الشريفني  ، وبلغه مناه ، حىت نرى احلرمنيتأييدا وتسديدا وثباتا يف مبدئه القومي املعتدل 
الفكر  "  يف كتاب منشئه- بتمامه -وهذا الفصل جتده ) . واحلجاز أرقى بالد اإلسالم 

 ) . ٤٤٨ - ٤٤٥ / ٢" ( السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي 
 

 ١٦/  هـ ١٣٥٢ مجادى الثانية ٢٦" ( الصراط السوي " من  ) ٥العدد  ( ويف  -٢
الوهابيون سنيون حنابلة ( كتب الزاهري مقاال بعنوان  ) ٥-٤  م ، ص١٩٣٣أكتوبر 

يف كالم الوزير من احلقائق الثابتة ما ال خيفى : (  فيه ما نصه قال ) - إيضاح وتعليق -
أن اإلمام أبا عبد " أي منصف مل يعمه الغرض واهلوى ، فهو يقرر كما هو الواقع  على
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ألكرب ؛ قد برع يف علوم الدين واللسان وفاق األقران حممد بن عبد الوهاب الزعيم ا اهللا
واشتهر بالتقوى وصدق التدين ، عقيدته السنة اخلالصة على مذهب السلف  ،

القرآن والسنة ، ال خيوض التأويل والفلسفة وال يدخلهما يف عقيدته ،  املتمسكني مبحض
 أن مبادئ -لواقع  كما هو ا-، ويقرر أيضا .." مذهبه حنبلي غري جامد  ويف الفروع

التمسك بالسنة وإلزام الناس بصالة اجلماعة وترك اخلمر وإقامة احلد على  " الوهابية
وغري ذلك من التشديدات اليت ال يراها ... ومنعها منعا كليا من مملكتهم  متعاطيها ،

 . " ... وكل هذا ال خيالف السنة( !!! ) املترخصون  املتساهلون
 

وأعظم خالف بينهم وبني أهل السنة هو مسألة : " ...  احلقائق قال هلذه ولكنه مع إثباته
فإنه ال  ، وهذا وهم ومهه سعادة الوزير ،.. " وتكفريهم من يتوسل باملخلوق  التوسل ،

ما هو موجود بني أهل  يوجد يف نفس األمر أدىن خالف بني الوهابيني وبني أهل السنة إال
وحسبك أنه ليس هلم كتب  السنة أنفسهم ، فالوهابيون حنابلة سنيون بأمت معىن الكلمة ،

 . )  .. نفسها مذهبية للمذهب الوهايب مثال ، بل كتبهم هي كتب احلنابلة
 

إليها ، وهي أن كتب احلنابلة اليت  وهنا مسألة جوهرية ال بأس باإلشارة: ( إىل أن قال 
مما هي كتب فقهية حنبلية ، وهم  ا الوهابية وغريهم هي كتب سنة وحديث أكثريقرؤه

وال خيفى أن ... هذا الدين احلنيف  ال يزالون يؤلفوا على طريقة السلف الصاحل وأئمة
 صلى اهللا عليه -االتصال بالرسول  كتب السنة واحلديث جتعل قارئها سنيا سلفيا شديد

البعد عن التقليد واجلمود ،   الصاحل ، وبعيدا كل وشديد االتصال بالسلف-وسلم 
بني الوهابية من أهل السنة  وبعيدا عن البدع وحمدثات األمور ، ومن هنا جاء اخلالف

  ... -  إن كان هنالك خالف-) كذا يف األصل ( اآلخرين 
 

 الشرعي ، بل يقولون بكفر والوهابية أو حنابلة جند ال يقولون بكفر من يتوسل التوسل
أم ) من أهل السنة ( اجلامدين  عند" التوسل " من يدعو مع اهللا إهلا آخر ، ومن معاين 

التوسل " أن من يطالع كتاب  وأحسب! يدعون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضرهم 
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وهذه العقيدة ليست عقيدة  . لشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى صدق ما نقول" والوسيلة 
 ما عدا -السنة مجيعا  ي عقيدة السلف الصاحل وعقيدة أهلحنابلة جند وحدهم بل ه

 .)  .. - اجلامدين منهم واملتساهلني
 

" جند باسم  األتراك هم الذين مسوا حنابلة: (   يف نفس املقال أيضا-رمحه اهللا  - وقال
، واستأجروا  ، وهم الذين نشروا عنهم التهم واألكاذيب يف العامل اإلسالمي" الوهابية 

الذين ألفوا  هاء يف مجيع األقطار ليؤلفوا ويكتبوا ويكذبوا على حنابلة جند ، وهمالفق
اإلمام حممد بن   شقيق-كتابا ضد الوهابية ونسبوه إىل الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 

ولكنهم نكثوا العهد  ، وهم الذين أخذوا ابن سعود أسريا إىل اآلستانة - عبد الوهاب
هذه احلرب اليت   وغدرا ، وأنا أعتقد أن لألجانب يدا يفالذي عاهدوه فقتلوه غيلة

ابن سعود على  أثارها األتراك العثمانيون على ابن سعود ؛ فإنه يسوؤهم أن يستويل
أنزل اهللا ، وكان  احلجاز ويسوؤهم أن ينشر فيه األمن والعدل والرمحة وأن حيكم فيه مبا

أمنوا سبله  فلما جاء الوهابيةاحلجاز على عهد األتراك مباءة فوضى وقطع طرق ، 
 . ) ونشروا فيه الطمأنينة والعدل

 
إن مؤسس هذا املذهب هو شيخ : " قول الوزير  بقي شيء واحد وهو: ( مث قال 

، والواقع أن مؤسس هذا املذهب " الوهاب  اإلسالم ابن تيمية ، واشتهر به ابن عبد
د وال غريهم من األئمة والعلماء ، اإلمام أمح ليس هو ابن تيمية وال ابن عبد الوهاب وال

 ، على - صلى اهللا عليه وسلم -حممد بن عبد اهللا  وإمنا مؤسسه هو خامت النبيني سيدنا
دعوة إىل الرجوع إىل السنة النبوية الشريفة وإىل  أنه يف احلقيقة ليس مذهبا ، بل هو

 .  )  شيء آخر غري هذا التمسك بالقران الكرمي ، وليس هناك
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 - رمحه اهللا - لشيخ العالمة الطيب العقيبا

  ) م١٩٦٠ -  هـ ١٣٧٩ت  ( 
 
 

نشر ) يقولون وأقول (  يف مقال له بعنوان - رمحه اهللا -الطيب العقيب  قال الشيخ  -١
 ٢٧/  هـ ١٣٤٦ ربيع الثاين ٣٠" ( الشهاب " من جريدة  (  ١١٩العدد ( يف 

عقائدك هذه هي عقائد الوهابية ، إن : يقولون يل  ) : ( ١٤ م ، ص ١٩٢٧أكتوبر 
 . ) الوهابية هم املوحدون إذن: فقلت هلم 

 
 

 ذي احلجة ٢٢" ( السنة " من جريدة  )  ٢العدد (  يف - رمحه اهللا -وقال   -٢
 قبل -دعوتنا اإلصالحية  هذا وإن ) : ( ٧ م ، ص ١٩٣٣ أبريل ١٧/  هـ ١٣٥١

ألبتة ، نريد منها   هلا يف السياسة هي دعوة دينية حمضة ، ال دخل-كل شيء وبعده 
: تتلخص يف كلمتني  تثقيف أمتنا وذيب جمتمعنا بتعاليم دين اإلسالم الصحيحة ، وهي
 ... وجاء من عنده أن ال نعبد إال اهللا وحده ، وأن ال تكون عبادتنا له إال مبا شرعه

 
مون بغري صورا ار مث ما هي هذه الوهابية اليت تصورها املتخيلون أو صورها هلم

 احلقيقة ؟
إسالمية كغريها من العقائد  أم هي مذهب ديين وعقيدة... أهي حزب سياسي ؟ 

 املسلمني ؟ واملذاهب اليت تنتحلها وتدين ا مذاهب ومجاعات من
 

شرعه لعباده ، فإا هي مذهبنا وديننا  هي عبادة اهللا وحده مبا: وإذا كانت الوهابية 
 وعليها منوت ونبعث إن شاء اهللا من اآلمنني ندين اهللا ا وعليها حنيوملتنا السمحة اليت 

 ( . 
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جمالسه   يف- رمحه اهللا -ونذكر هنا أن من الكتب اليت درسها الشيخ العقيب   -٣

 .)١( رمحه اهللا -للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب " كشف الشبهات " العلمية كتاب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . لألستاذ أمحد مريوش ) ٨٩ص " ( احلركة الوطنية اجلزائرية  الطيب العقيب ودوره يف" انظر كتاب )  1(
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 -  رمحه اهللا-البشري طالب اإلبراهيمي  ة األديب حممدالشيخ العالم

 )  م ١٩٦٥ - ١٣٨٥ت ( 
 
 

 ) ٩العدد ( مقال له نشر يف   يف- رمحه اهللا - قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي -١
 ) : ( ٣، ص   م١٩٣٣ يونيو ٥/  هـ ١٣٥٢ صفر ١١" ( السنة " من جريدة 

حىت أنست ما  ردادها يف هذه األيام األخريةويقولون عنا إننا وهابيون ، كلمة كثر ت
مكان واحد  فنحن حبمد اهللا ثابتون يف. عبداويني وإباضيني وخوارج : قبلها من كلمات 

حلظة  وهو مستقر احلق ، ولكن القوم يصبغوننا يف كل يوم بصبغة ، ويسموننا يف كل
عنا ،   منا وإبعادهابسمة ، وهم يتخذون من هذه األمساء املختلفة أدوات لتنفري العامة

الكالل  وأسلحة يقاتلوننا ا وكلما كلت أداة جاءوا بأداة ، ومن طبيعة هذه األسلحة
األيام  وعدم الغناء ، وقد كان آخر طراز من هذه األسلحة املفلولة اليت عرضوها يف هذه

بسواها ، حيفلوا  ، ولعلهم حشدوا هلا ما مل حيشدوا لغريها وحفلوا ا ما مل" وهايب"كلمة 
 ).مبتدع كبري( ولعلهم كافئوا مبتدعها بلقب 

 
إال ما يعرفها به هؤالء الكاذبون ، وما " وهايب " تعرف من مدلول كلمة  إن العامة ال
هؤالء إال االسم وأشهر خاصة هلذا االسم وهي أنه يذيب البدع كما تذيب  يعرف منها

تنفريهم باسم ال يعرف حقيقته أمن ! وأن العاقل ال يدري مم يعجب  النار احلديد ،
املخاطب ، أم من تعمدهم تكفري املسلم الذي ال يعرفونه نكاية يف  املخاطب منهم وال
علماء السنة ( ، فقد وجهت أسئلة من العامة إىل هؤالء املفترين من  املسلم الذي يعرفونه

 خترج من ؛ فقالوا هو الكافر باهللا وبرسوله ، كربت كلمة" الوهايب" عن معىن!! ) 
 . إال كذبا أفواههم إن يقولون
 

مجيع عقدهم ، وإذ قد  أما حنن فال يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا
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صدر منهم إىل ما يعلمون  عرفنا مبلغ فهمهم لألشياء وعلمهم باألشياء ، فإننا ال نرد ما
كلمات إال تنفري الناس من ال منه ولكننا نرده إىل ما يقصدون به ، وما يقصدون ذه

إال أم موتورون هلذا الوهابية اليت هدمت  دعاة احلق ، وال دافع هلم إىل احلشد يف هذا
حتت سلطاا يف ارض اهللا وقد ضج مبتدعة احلجاز  أنصام وحمت بدعهم فيما وقع

 ، فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة -ماسة   والبدعة رحم-فضج هؤالء لضجيجهم 
إال نواحا مرددا على البدع اليت ذهبت  تقذف يف وجه كل داع إىل احلق" وهايب " 

اليت جرفت البدع ، فما أبغض الوهابية  صرعى هذه الوهابية ، وحترقا على هذه الوهابية
أمساعهم ، ولكن ما أخفه على ألسنتهم  إىل نفوس أصحابنا ، وما أثقل هذا االسم على

أقسى هذه الوهابية اليت فجعت املبتدعة  من املصلحني ، وماحني يتوسلون به إىل التنفري 
النفوس الوهلانة حببها ومل ترث للعربات   ، ومل ترحم- وهي أعز عزيز لديهم -يف بدعهم 

 . ) املراقة من أجلها
 

 يا قوم إن احلق فوق األشخاص ، وإن السنة ال تسمى باسم من أحياها ، ) : ( ٦( وقال
يف إقامة  لمون يشاركونكم يف االنتساب إىل اإلسالم ، ويفوقونكموإن الوهابيني قوم مس

يقرون  شعائره وحدوده ، ويفوقون مجيع املسلمني يف هذا العصر بواحدة وهي أم ال
من  البدعة ، وما ذنبهم إذا ما أنكروا ما أنكره كتاب اهللا وسنة رسوله ، وتيسر هلم

 كر ؟وسائل االستطاعة ما قدروا به على تغيري املن
 

طائفة من املسلمني يف شيء معلوم من الدين بالضرورة ، ويف تغيري املنكرات  أإذا وافقنا
 تنسبوننا إليهم - واملنكر ال خيتلف حكمه باختالف األوطان -عندنا وعندهم  الفاشية
فنحن مالكيون  وهلم ، وازدراء بنا وم ، وإن فرقت بيننا وبينهم االعتبارات ؛ حتقريا لنا
وحنن . وهم يف اجلزيرة  أنوفكم ، وهم حنبليون برغم أنوفكم ، وحنن يف اجلزائربرغم 

وهم يعملون يف األضرحة  نعمل يف طرق اإلصالح األقالم ، وهم يعملون فيها األقدام ،
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 .(1) ) املعاول وحنن نعمل يف بانيها املقاول
 

يف  ة ونقرؤهانسمع نغمات خمتلف : ( -) ١٩٨ / ١" ( آثاره "  كما يف -وقال   -٢
  صادرة من بعض اجلهات اإلدارية أو اجلهات الطرقية-بعض األوقات كلمات جمسمة 

حتمل عليها الوسوسة وعدم التبصر يف احلقائق من جهة ، والتشفي والتشهري من جهة  -
 ، هذه النغمات هي رمي مجعية العلماء تارة بأا شيوعية ، وتارة بأا حمركة بيد أخرى

تعمل لنشر الوهابية ،  وتارة بأا تعمل للجامعة اإلسالمية أو العربية أو  ،خفية أجنبية
مضاجعهم وحترمهم لذيذ  والطرقيون ال مهم إال هذه الكلمة األخرية ، فهي اليت تقض

 : املنام ، وحاهلم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل
 

 مسلت عليه سيوفَك األحال* فإذا تنبه رعته وإذا غفا 
 

حيقدون عن هادمة أنصام ، وهازمة أحزام ؟ فتراهم الضطغام عليها  وكيف ال
يسبوها فيسبوننا ا من غري أن يتبينوا حقيقتها أو حقيقتنا ، والقوم جهال  يريدون أن

 .(2)  ) اجلهل ، وحسبهم هذا ملتخون من
 

" ( آثاره "  يف – رمحهما اهللا -نصيف   وقال وهو يتحدث عن صديقه الشيخ حممد-٣
جمده ورافع رايته أستاذنا الشيخ  إذا مل ينصف احلجاز شيخه وخملد ) : ( ١٢٥ / ٤

ألسنة شاهدة بأنه جمموعة فضائل نعد  نصيفا ، فإن العامل اإلسالمي كله ينصفه ، فكلنا
اإلسالم وقادته وزعماؤه فريدون ظماء  منها وال نعددها ، وأنه جممع يلتقي عنده علماء

وأؤديها شهادة للحق والتاريخ بأنه حميي  ون رواء ، وإنين أقوهلا بصيحة صرحية ،ويصدر
 متهورين يف الضاللة ، وأنه –أشياخنا   ومنهم–السنة يف احلجاز من يوم كان علماؤه 

اجلمعيات بل واحلكومات ، وأنه أنفق عمره  صنع للسلفية وإحياء آثارها ما تعجز عنه

                                 
 . ) ١٢٤ – ١٢٣/ ١" ( آثار اإلبراهيمي " انظر )  1(
 ).م١٩٣٥ينة ط قسنط (" سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"  ضمن - أوال -وهذا الكالم نشرا )  2(
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وسكون احلكماء ، وسيسجل التاريخ   هدوء املخلصنيوماله يف نصرها ونشرها ، يف
غزوه للبدع جبيوش السنن املتمثلة يف  العادل آثاره يف عقول املسلمني ، وسيشكر له اهللا

مدينة له ، فإن الكتب السلفية مل تصلنا إال  كتبها وعلوم أئمتها ، ومجيعة العلماء نفسها
 )١() .عن يده 

 :  أرجوزة بعثها لبعض علماء جند ، قال فيها-  رمحه اهللا-اإلبراهيمي   وللشيخ-٤
 

  وغربت هذي اجلواري خنسا* إذا ما ليلُ جنٍد عسعسا  إنا
  قمنا نؤدي الواجب املقدسا * والصبح عن ضيائه تنفَّسا

  جملسا وننتحي بعد العشاء* ونقطع اليوم نناجي الطُّرسا 
 ديثهم جيلو األسىيف ِشيخٍة ح* موطَّداً على التقى مؤسسا 

***  
ـَّنسا    وذمم طهر جتايف النجسا* ومهم غُر تعاف ال

  )٢(واألمحدين واإلمام املؤتسا * مـالكاً وأنسا  يحيون فينا
***  

  وأَِمنت آثـاره أن تدرسا* الدين رسا  بوركِت يا أرض ا
  درساجذالن يتلو كُتبه م * والشرك يف كلِّ البالد عرسا

  )٣(جلَسا  حىت إذا ما جاء جلْساً* مصاوالً مواثباً مفترسا 
  مبصبصاً قيل له اخسأْ فخسا* منكمشاً منخذالً مقْعنسسا 

  ملا رأى إبليسه قد أبلسا* شيطانه بعد العرام خنسا 
  وقام فـي أتباعه مبتئسا* فانتكسا  ونكِّست راياته

  شيخكم قد يئسا وقال إنَّ* رسا مخاِفتاً ِمن صوته حمت

                                 
  . ) م ١٩٥٣يناير /  هـ ١٣٧٢ربيع الثاين " ( املنهل " من جملة  ) ٤العدد ( نشرت الكلمة يف )  1(
الشيخ حممد بن : املؤتسى  اإلمام أمحد بن حنبل ، وشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، وباإلمام: يريد باألمحدين )  2(

 . -  رمحهم اهللا-عبد الوهاب 
  . )   ط دار الكتب العلمية٥٦٠ص " ( القاموس احمليط " د ، قاله يف بالد جن: جلس )  3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تدى أهل احلديثمن  

   34 
 

  ومعلَم الشرك ا قد طُِمسا* من بلد فيها اهلدى قد رأسا 
  ومنهلُ التوحيد فيها انبجسا* ومعهد الـعلم ا قد أسسا 

***  
  )١( اَألنحسا – ما بقيت -وال لقيت * احلَق وقيت األبؤسا  يا عمر

  اٌء حياكي اهلَوساوانتابه د* الشباب انتكسا  لك الرضى إنَّ
  وفُتحت له الكُوى فأسلسا * وانعكست أفكاره فانعكسا
  كما قسا فاقْس على أشراِرهم* فإن أبت جند فال تأىب احلسا 

  نصر بن حجاج الفىت وما أسا) * فالدين أُسى(مسيك الفاروق 
  وال تبال عاِتباً تغطرسا* غـربـه إذ هتفت به النسا 

  أو ذا سعاٍر بالزنى تمرسا* للخنا تحمسا  أو ذا خباٍل
  وال تشمت ِمنهم من عطسا * شيطانه باملُنديات وسوسا

*** 
 )٢(وواِحد العصِر اهلُمام الكَيسا  * يا شيبةَ احلَمِد رئيس الرؤسا
  ردتِه شيخ نساحِسبت يف ب * ومفيت الديِن الذي إنْ نبسا
  إذا الراوي افترى أو دلَّسا غُراً* راوي األحاديِث متوناً سلَّسا 

  الظَّن إذا تفَرسا وموِقن* وصاِدق احلَدِس إذا ما حدسا 
  مختِلسا به املُِريب خائفاً* وصادعاً باحلق حني همسا 

***  
عبالعلِم عيوناً ن ا فتحتداً* سالعلم ج دا وكان جِعست  

  وكان داُء اجلهِل داًء نجسا* وسقْت للجهل اُألساَة النطُسا 
  ووترت يد اإللِه اَألقْوسا* رمى بك اإلحلاد راٍم قَرطَسا 

                                 
عن املنكر آنذاك   رئيس هيئات األمر باملعروف والنهي-يريد صاحب الفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ  )1(

  . -  رمحه اهللا-
 . -  رمحه اهللا- يريد مساحة املفيت األكرب الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ   )2(
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 (1) وترك التوحيد مرِعي الْوسا* وجدك األعلَى اقْترى وأَسسا 
تا حلَسحتاسا وجد اِجي* ى إذا الشركييف الد فكنت تا لُحسالقَب  

  مشِمساً حىت غدا الليلُ اراً* ومل تزلْ تفِْري الْفَِري ساِئسا 
 

 - ١٢٦ / ٤ ( " آثار اإلبراهيمي"  يف - مع شرح غريبها -انظر األرجوزة كاملة 
١٣٠  ( .  

 
  : -  أيضا-ى إىل بعض علماء جند  وقال يف قصيدة أخر-٥

 
 اط واألشرشالن ن طوِر* قد كنت يف ِجنع ين خرجتر كأنشالب 
 اهلوى من الصغر ِدىججى إذا* وكنت نر الدديف ب أهيم فَرس 

*** 
 عثَر صح براٍو ما ونى وال* وقائدي يف الدين آي وأَثَر 

ِليع بذهيب حمر ومعاحلني يف*  وواخللفاِء الص مرالز 
 البشر ال وال أَرفَعهم فوق* هذا وال أحصرهم يف اثين عشر 

 راحداً ِمنهم ِبشالُ وال أنو ) * وشيعيت يف احلاضرين (نر مشن 
 املُستطَر ِلِعلِْمِه وفـق الـدليل* دين اهلُدى وذب عنه ونفَر 

 أَجدى وضر هم ِشيعِتي يف كلِّ ما* حتى قَضى من نصرة احلق الوطر 
 رسري يف كل ما ساَء وعشمصبيت يف كلِّ بدٍو* وعر ووحض 
 يف واحٍد جيمع كلَّ ما انتثر* أما إذا صببت هذه الـزمر 

)  رظه بينهم أخ نلَِّتي معوِة الكُ) * فَخلَّىيف الدربى فَج رهوب 
 رلُوِم وقَهشِر العال يف نجاجلَهل املغِري* و ائبوانتصر كَت 

  )٢(املُعترب  ساللَةُ الشيخ اإلمام* املُرتضى الندب األبر ) عبداللطيف  (

                                 
 . -  رمحه اهللا-يريد به اإلمام حممد بن عبد الوهاب : جدك األعلى )  1(
  . عبد الوهاب الشيخ حممد بن: يعين به الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ، وباإلمام املعترب )  2(
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 قمر آِل بيت الشيِخ إنْ غاب نم *لَفهى خرِن الوع رمنهم قَم 
 فَصبر ولَِقي اَألذَى شديداً* ى التراب وبذَر فَجدهم نقَّ

 الثَّمر واالبن واىل السقي كي يجِني* على األذى فكان عقباه الظَّفَر 
  (1)من بينهم حاِدي الزمر) حممد * ( لَزمر ) وإن أحفاد اإلمام ( 

 فَرن تقامسوا األعمالَ فاختص *وما أمـر ى حممد مبا 
 يبين عقولَ النشِء ِمن غَِري خور* بالتعليِم قوم فازدهر  واختص
جيوش صِر األغَر  قادالِعلِم ِللن *حجر كالسوِر يعلو حجراً فوق 

 
 . )  ١٣٤ – ١٣١ / ٤" ( اآلثار " املاتعة ، اليت جتدها يف  إىل آخر األرجوزة

 
رسالة بعثها من القاهرة إىل الشيخ  يف - رمحه اهللا -اإلبراهيمي  وقال البشري  -٦

  : -  رمحه اهللا-إبراهيم  العالمة حممد بن
 

آل الشيخ ، مفيت اململكة العربية  حضرة األخ األستاذ األكرب الشيخ حممد بن إبراهيم ( 
 .السعودية ، أطال اهللا بقاءه 

 
 . ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم

 
السعادة والتوفيق ، وأدام علينا  هللا لنا ولكم كتب ا-أما بعد ، فإنين أكتب إليكم 
غافلني من حال إخوانكم   ، أذكركم ما لستم عنه-وعليكم نعمة اإلميان وأمتها 

العون واإلمداد ، وما أصبحت  اجلزائريني ااهدين ، وما هم فيه من الشدة واحلاجة إىل
 . عليه األمة اجلزائرية كلها من ورائهم من البؤس والضيق

 
اإلسالم األوىل وجمرى سوابق  ركم أن لكم باجلانب الغريب من وطن العروبة ومنابتأذك

                                 
  . يعين به الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ)  1(
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 وهو سبب -، ويف اإلسالم  -  وهي رحم قوية-ااهدين األولني إلخواناً يف العروبة 
اليت جاهدمت وجاهد   ، ويف ذلك املعىن اخلاص من اإلسالم وهو السلفية-مرعي 

من عنت االستعمار وجربوته ما  ، وقد لقوا  يف أرض اهللاأسالفكم األبرار يف سبيل تثبيتها
شابكة بني بِنيه أينما كانوا ، وأن  أمهَّهم وأهم كل مسلم حقيقي يعلم أن اإلسالم رحم

" آثاره "  يف - بتمامها -، انظرها   ) ... أقل واجباته النجدة يف حينها والتناصر لوقته
 )٢٢٣ – ٢٢١ / ٥  ( . 

 
  : -  رمحه اهللا-لة مماثلة إىل الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ رسا  وقال يف-٧

 
الفضيلة الشيخ عمر بن حسن ، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي  حضرة صاحب( 

  . العربية السعودية عن املنكر باململكة
 

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 

شكر نعمائه  رجو أن يوزعين وإياكمفإين أمحد لكم اهللا الذي ال إله ال هو ، وأ أما بعد ،
ديننا الذي أحاطت  ، وأن ييسرنا للقيام مبا افترض علينا من اجلهاد جبميع أنواعه يف سبيل

اخلارج ،  به اخلرافات واألوهام يف الداخل ، كما أحاط به الكفر والطواغيت يف
عفا أثرها  يضةأذكركم بإخوانكم ااهدين يف اجلزائر الذين أحيوا يف الزمن األخري فر

وعددهم وقوة  ، فنصرهم اهللا على ضعفهم وقلة عددهم وانطمس رمسها يف هذه العصور
 - ٢٢٤ / ٥" ( آثاره " ، انظرها كاملة يف ) اخل ...عدوهم ، وتأييد الطواغيت له 

٢٢٥  (  .  
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 -  رمحه اهللا-الشيخ الفقيه أمحد محاين 

 ) م١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ت  ( 
 
 

/ ١" ( صراع بني السنة والبدعة "  يف كتابه -رمحه اهللا  - أمحد محاين قال الشيخ -١
أول صوت ارتفع باإلصالح واإلنكار على البدعة واملبتدعني ووجوب   : ( ) ٥١-٥٠

 ونبذ كل - صلى اهللا عليه وسلم -إىل كتاب اهللا والتمسك بسنة رسول اهللا  الرجوع
 ربية وأعلنه يف الناس اإلمام حممد بن عبدومقاومة أصحابه ، جاء من اجلزيرة الع ابتداع

وقد وجدت دعوته أمامها  ) ١٧٦٥ _ ١٦٩٤( الوهاب أثناء القرن الثامن عشر 
الشديدة حىت انضم إليها األمري حممد بن السعود وجرد سيفه لنصرا والقضاء  املقاومة

 . معارضيها فانتصرت على
 
ربية وجنحت على خصومها األولني يف الع وملا كانت نشأة هذه الدعوة يف صميم البالد

 يف ألوهيته وربوبيته وحمو - سبحانه -الدين وتوحيد اهللا  وكانت مبنية على جزء منها ،
 والقضاء على األوثان واألنصاب اليت -الظلم العظيم   الذي هو-كل آثار الشرك 

قبور يف املساجد للتقرب ا إىل اهللا ، ومنها القباب وال نصبت لتعبد من دون اهللا أو تتخذ
فقد فهم أعداء اإلسالم قيمتها ومدى ما سيكون هلا من أبعاد   ملا كان كذلك-واملشاهد 

األمة العربية اليت هي مادة اإلسالم وعزه ، إذ ما صلح أمر  يف يقظة املسلمني وضة
ح ال يصل: ( مبا بينت عليه هذه الدعوة ، وقد قال اإلمام مالك  املسلمني أول دولتهم إال

 ). صلح به أوهلا آخر هذه األمة إال مبا
 

املادية والفكرية للقضاء عليها ،  هلذا عزموا على مقاومتها وسخروا كل إمكانيام
للتنفري منها وتضليل اعتقاداا ، ورمبا  وحشدوا العلماء القبوريني اجلامدين أو املأجورين

 أسلحة الفتك والدمار للقضاء وأمدوها بكل أنواع تكفري أهلها ، كما جندوا هلا اجلنود
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 . عليها
 

والعثمانيون والفرس ، واصطدموا ا ، وانتصر عليهم السعوديون يف  حترش ا اإلنكليز
فالتجأت الدولة العثمانية إىل مصر ، وسخرت حلرا حممد علي وأبناءه  بعض املعارك ،

جدد جيشه على  وكان قد -كانوا سخروه حلرب دولة اخلالفة ووينها   وهو الذي-
األوروبيني آنذاك ، فاستطاع اجليش املصري أن يقضي على هذه القوة  أحدث طراز عند
أم استراحوا منها ، وكان من اجلرائم املرتكبة أن أمري هذه اإلمارة  الناشئة ، وظنوا

املصلحة اسر وذهب به إىل مصر ، مث إىل إسطمبول حيث اعدم كما يعدم  السلفية
 . ارمون
 

 كذا يكون هذا األمري املسلم السلفي املصلح من الذين سفكت دماؤهم يف نصروه
 . ) السنة ومقاومة البدعة رمحه اهللا

 
 وما ذكره الشوكاين : (  )  ٥٠١-٥٠٠ /٢ ( " فتاويه"  يف - رمحه اهللا - وقال -٢

معروف  [ املسلمني وصمت أكثر العلماء عن إنكار ذلك من انتشار الشرك بني ]
بالد املسلمني ، وما رواه من تقاعس العلماء واملتعلمني   يف كل– منذ أجيال –مشاهد 

الواقع بكثري ، فان الفتنة الكربى والبالء األعظم جاء املسلمني  واألمراء والوزراء دون
( العلماء يف احلج إىل هذه القبور ودعاء أصحاا ، واعتقادهم يف  من مشاركة بعض

 ) فيوم أن زرت القاهرة يف أواخر السبعينات وصادف إقامة ساكنيها ، من) األولياء 
زاد ) احلجاج ( فذكرت الصحف أن عدد ) واحلج إليه ) ( مولد سيدي أمحد البدوي 

 الشؤون( مليونني اثنني ، وكان يف طليعتهم شيخ اجلامع األزهر ، ووزير األوقاف  على
 ث يف اجلزائر بضع سنوات ، ووكالمها من أشهر علماء األزهر ، والثاين مك) الدينية 

 أحيا فيها ما كانت قضت عليه احلركة اإلصالحية ودعوة عبد احلميد بن باديس ومجعية
فمسؤولية العلماء أعظم . العلماء املسلمني ، قبل حظر نشاط نظامها وعملها كمنظمة 

هم مسؤولية احلكام واألمراء والوزراء ، ذلك أن العامة قد ال تفنت م وال تتخذ من
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يف الدين ، وإن كان من أوكد واجبام محاية وصيانة املسلمني يف أمواهلم  قدوة
 أزهريون -غري أن كثريا من علماء املسلمني . وأنفسهم ودينهم ودنياهم  وأرواحهم

 أدوا واجبهم ، وأحيوا سنة نبيهم ، وبصروا املسلمني -قدماء وحمدثني  - وغري أزهريني
هم من البدع والضالالت ومن فتنة القبور واملشاهد ، وعلى دينهم ، وحذرو مبا جاء به

 اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية ، وأبو إسحاق الشاطيب ، راس هؤالء شيخ
عبده ، وحممد رشيد رضا وحممد  والشوكاين ، ويف هذا العصر حممد وابن عبد الوهاب

بذلوا جهودهم بالدروس والكتابة  النخلي ، وعبد احلميد بن باديس وإخوانه باجلزائر ،
وكان لعملهم أثر محيد يف  واخلطابة حىت قضوا على كثري من مظاهر الشرك والضالل

 .)  انتصار اإلسالم
 

بعض علماء األزهر وهو الشيخ الشعراوي بث  ( : ) ٥٠٨ص  ( - موضحا-مث قال 
اخلضوع للقبوريني ، الضالالت ؛ منها تقديس القبور ، و أثناء زيارته للجزائر كثريا من

الدين يف مصر ، فلم حيذف ما يقع يف املواليد القبورية  وقد توىل من بعد الوزارة لشؤون
  . )  بل ذهب وزارها وعظمها
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 - حفظه اهللا - الشيخ الدكتور حممد علي فركوس

 
 

مته اإلصالح النفسي للفرد أساس استقا "  يف رسالته- وفقه املوىل - قال الشيخ -١
  : ) ٥٤ – ٤٩ص " ( وصالح أمته 

 
األهواء والبدع  فهي من إطالق خصوم دعوة احلق من أهل" الوهابية " أما لفظة  ( 

دعوته   والتنقص من- رمحه اهللا -يريدون بذلك نبز الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
صلى  - اإلصالحية إىل جتريد التوحيد من الشركيات ، ونبذ مجيع السبل إال سبيل حممد

 -حملمد   إال امتداد لدعوة املتبعني- رمحه اهللا - ، وما دعوته -اهللا عليه وآله وسلم 
  من السلف الصاحل ومن سار على جهم من أهل السنة-صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 واجلماعة ، اليت ال خترج عن أصوهلم وال على مسلكهم يف الدعوة إىل اهللا باحلجة
بِصريٍة أَناْ ومِن اتبعِني   قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اِهللا علَى﴿ : -  تعاىل–والربهان ، قال 

اْ ِمنا أَنمانَ اِهللا وحبسو  ِرِكنيشوقد كانت دعوته ودعوة  ] ١٠٨: يوسف [ ﴾الْم ،
على حماربة البدع والتعصب املذهيب والتفرق ، وعلى منع  أئمة اهلدى والدين قائمة
، وترك ما  واالنتصار هلا باألحاديث الضعيفة واآلراء الفاسدة وقوع الفنت بني املذاهب

 من السنن واآلثار ، كما حاربت دعوته -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - صح عن النيب
 يف أمته ، - صلى اهللا عليه وآله و سلم -املتبوع يف أتباعه مرتلة النيب  ترتيل اإلمام
واالستغناء عنه بأقوال الرجال ، فمثل هذا االلتزام مبذهب واحد الوحي  واإلعراض عن
جلعل املذهب دعوة يدعى إليها يواىل ويعادى عليها ، األمر الذي أدى إىل  اختذ سبيال

مجاعة املسلمني، وتفريق صفهم ، وتشتيت وحدم ، وقد حصل بسبب  اخلروج عن
لسنة واجلماعة إمنا يدعون إىل عليهم واستحالل بيضتهم ، فأهل ا ذلك تسليط األعداء
 املتمثلة يف االعتصام بالكتاب - صلى اهللا عليه وآله وسلم -اهللا  التمسك بوصية رسول

 ... عليه األمة ، فهذه أصول معصومة دون ما سواها والسنة وما اتفقت
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تارة ، " الوهابية " استصغار أهل السنة واجلماعة والتنقص من قدرهم بنبزهم بـ  إن
" أصحاب حواٍش وفروع " تارة ، وبـ " احلشوية " تارة ، وبـ " علماء البالط  " وبـ

 " ـبتارة ، و" جهلة فقه الواقع " ـ بتارة ، و" علماء احليض والنفاس " ـ بو تارة ،
 علماء" ـ بتارة ، و" العمالء " ـ بتارة ، و" تلَِفيون أتباع ذنب بغلة السلطان 

سلسلة   املبطلني الطاعنني يف أهل السنة السلفيني ، وال تزال، ما هي إال سنة" السالطني 
الفجة يف حق  الفساد متصلة ال تنقطع جيترها املرضى بفساد االعتقاد ، يطلقون عبارام
إلبعاد الناس عن  أهل السنة واجلماعة ، ويلصقون التهم الكاذبة بأهل اهلدى والبصرية ،

االحتقار والسخط  عوا إليه ، والنظر إليهم بعنيدعوم ، وتنفريهم عنها وصدهم عما د
على العلماء وما  واالستصغار ، وهذا ليس بغريب وال بعيد على أهل الباطل يف التجاسر

  ) . حيملونه من علم ودين باللمز والغمز والتنقص
جمالس تذكريية على مسائل "  كالم متني ضمن كتابه - سدده املوىل - وللشيخ -٢

 يف - رمحه اهللا -عن منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب  ) ٥٢ – ٤٧ص (  " منهجية
  رمحه اهللا-حقيقة منهج حممد بن عبد الوهاب  ( : )٤٩ص ( قال فيه  العذر باجلهل ،

 يف قضية تأثري عارض اجلهل على صحة اإلسالم وبطالنه هي على منهاج أهل السنة –
..  ( . 
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 -  وفقه اهللا-زائري اجل الشيخ عبد احلميد العريب
 
 

الصوفية يف  "  بعنوان- على شبكة اإلنترنت -له   يف مقال- سدده املوىل-قال  * 
يفرقون بني الوهابية الرستمية اخلارجية، وبني دعوة حممد بن عبد الوهاب  مشال إفريقيا ال

  : " النجدي السلفية الطاهرة التميمي
 

 أعاذنا اهللا من شرهم -يف مشال إفريقيا  فإن أهل املآرب الفاسدة من رؤوس التصو ( 
اإلمام العالمة حممد  املسلمني املعاصرين وهو  انطلقوا يف حماربة مصلح وعامل من علماء-

انطالقا من حمطة تارخيية مظلمة ال متت  احلنبلي السلفي بن عبد الوهاب التميمي النجدي
ية اخلارجية اليت ظهرت يف مشال هذه احملطة هي الوهابية الرستم بصلة إىل منهجه النقي ،

دعوة حممد بن  حبيلهم املاكرة ، أو جبهلهم املطبق بالتاريخ أن يلبسوها إفريقيا ، مث أرادوا
 السنية النقية اليت تسري على منهج الصحابة الكرام واألئمة األربعة األخيار عبد الوهاب

أن جتتمع كلمة املسلمني  الذي كان يتخوف من )١(حتقيقا للمشروع الصلييب الفتكاين  ،
 مشال إفريقيا على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل ، وهكذا يصنع يف

 األعداء وأعوام من أهل البدع والفرقة حني يفلسون يف باب احلجة ، وال بأس أن أطلع
الذين  القراء الكرام على جزء من هذه احلقيقة الغائبة عن كثري من املسلمني ليعلموا أن

النقية ، إما  جياهرون بعداوة العالمة حممد بن عبد الوهاب التميمي ، وحيذرون من دعوته
الرستمية اخلارجية  شيعة روافض أجناس ، بسبب العالقة السيئة اليت كانت بني الوهابية

بالتاريخ ، ال  البدعية ، والعبديني الروافض الضالل ، وإما صوفية مدلسون جهال
وتويف يف   هجرية١١١٥وفيات ، وال يفرقون بني من ولد يف سنة يعرفون علم ال

 ...هـ٢١١هـ ، وبني من تويف سنة ١٢٠٦سنة
 

                                 
 .نسبة إىل الفاتيكان   )1(
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بإجياز شديد بعض الفقرات التارخيية اليت تعلق ا بعض  ودونك أيها القارئ الكرمي
الصوفية الضالل للنيل من دعوة ادد حممد بن عبد الوهاب  املعاصرين املدلسني من

ومن أراد أن يتوسع يف معرفة احلقيقة فعليه بكتاب الدكتور  مي احلنبلي النجدي ،التمي
، فإنه أجاد وأفاد " تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية " املسمى  حممد بن سعد الشويعر

وأتقن يف رد أباطيل املدلسني ، واملزورين للحقائق ، وقبل أن أشرع  يف تصحيح اخلطأ ،
أعرج بكلمات خمتصرة للتعريف مبؤسس دولة الوهابيني املدلسني  يف سرد فقرات

 . إفريقيا الرستمية يف مشال
 

عليها فرقة الوهابية ،  لقد انتشرت فرقة يف مشال إفريقيا يف حدود القرن الثاين ، أطلق
نسبة إىل مؤسسها عبد اهللا  وهي فرقة متفرعة عن الوهبية ؛ الفرقة األباضية اخلارجية ،

 .  وكان بعضهم يطلق عليها بالراسبيةبن وهب الراسيب ،
 

للدكتور  )  ط دار النهضة العربية٥٥٧-٢/٥٥١" ( املغرب الكبري " جاء يف كتاب 
الدولة  السيد عبد العزيز سامل أن عبد الرمحن بن رستم الفارسي األصل الذي أسس

مر باأل أوصى)  هـ ١٧١( الرستمية يف مدينة تاهرت ، عندما أحس بدنو أجله يف سنة 
فنديك  لسبعة من خرية رجال الدولة الرستمية ، ومن بينهم ابنه عبد الوهاب ، ويزيد بن
يزيد بن  ، وقد بويع عبد الوهاب من بني السبعة ، مما ترتب عليه نشوء خالف بينه وبني

 : فندك ، أدى إىل انقسام اإلباضية اليت هي مذهب ابن رستم ومن معه إىل فرقتني
 ىل عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم ، والنكارية ، ودارت بنيالوهابية ؛ نسبة إ

 . الطائفتني اخلارجيتني الضالتني معارك عاد ريعها يف األخري للوهابية
أن مؤسس الدولة الوهابية اإلباضية  ) ٤/٣٣٣" ( األعالم " الزركلي يف  وقد ذكر

 . )   هـ١٩٠( شجاعا يباشر احلروب بنفسه إىل أن تويف يف سنة  املذهب كان
 

التارخية اليت أرخت لدولة الرستميني جند أن الوهابيني قد جعلوا  ومن خالل املراجع
ملقارعة خمالفيهم من أهل احلق كانوا أو من أهل الباطل ، فقد فُِتح  تاهرت مركزا فكريا
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علماء السنة على مصراعيه ، مث مع العبيديني الذين كان بينهم وبني  باب اجلدل مع
الرستمني عداء شديد ال يكاد يوصف ، وهلذا حني قامت الدولة الفاطمية يف  بينيالوها

اهلجري ، فأول ما قام به عبد اهللا الشيعي الرافضي أن سعى جبد للقضاء  القرن الثالث
 . ، وذلك أخذا للثأر وتنفيسا للصدر)  هـ ٢٩٦( يف سنة  على الرستميني

 
إفريقيا قد  قة ، وإبقاء الضغينة بني املسلمني يف مشالأعداء اإلسالم ، والراغبني يف الفر إنّ

عبد الوهاب  وجدوا يف الوهابية الرستمية اخلارجية ثوبا جاهزا ، فألبسوه دعوة حممد بن
الفرنسي الذي  السنية لتنفري املسلمني عنها ، وبث العداوات بينهم ، خدمة لالستعمار

 ؛ -رمحه اهللا  - بد احلميد بن باديسضاق ضرعا من دعوة املصلحني اجلزائرين بقيادة ع
 . املنحرفة عن الصراط ألما دعوتان قامتا على الكتاب والسنة وحماربة البدعة والطرقية

 
ألمحد بن حممد  ) ١٦٨ /١١ ( " املعيار املعرب يف فتاوى أهل املغرب" جاء يف 

هم بلد بنى عند عن أهل: سئل اللخمي ) : (  هـ بفاس ٩١٤م ( الونشريسي 
 الوهابيون مسجدا ، ما حكم الصالة فيه ؟

 
خارجيةٌ ضالةٌ كافرةٌ ، قطع اهللا دابرها من األرض ، جيب هدم  هذه فرقةٌ: فأجاب

 .  ) ديار املسلمني  املسجد ، وإبعادهم عن
 

) هـ  ٤٧٨ ( واللخمي وهو علي بن حممد من فقهاء األندلس تويف سنة: قلت 
 . بصفاقص
 

املغاربة الذين عادوا دعوة  وهو يناقش بعض ) ١٣ص ( يف جزئه قال الدكتور الشويعر 
التارخيية ، ومن فتوى  الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي انطالقا من هذه الفقرة

مل يوجد صاحبه الذي   على معتقد- اللخمي –هل ميكن أن يفيت عامل : العالّمة اللخمي 
إن  : -مث قال  - ... ل مل تظهر بعد ؟ينسب املعتقد إليه ، أو احلكم على ملّة من املل

املالكية يف األندلس ،  الشيخ حممد بن عبد الوهاب عندما أفىت اللّخمي وغريه من العلماء
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مل يولدوا بعد ، باعتبار  ويف الشمال اإلفريقي ، كان أكثر من اثنني وعشرين من أجداده
اب بن رستم ووفاة الوه أن املتوسط لكل قرن ثالثة جدود ، كما أن بني وفاة عبد

وعلماؤكم وعلماء  الشيخ حممد بن عبد الوهاب ما يقرب من واحد وثالثني جدا ،
يف أمر ال  األندلس ال يعلمون الغيب ، ونرتههم عن الكهنة والسحر ، وعن القول

ا اللَّه والْأَرِض الْغيب ِإلَّ قُل لَّا يعلَم من ِفي السماواِت : ( - سبحانه –يعلمونه ، يقول 
 . ] ٦٥: النمل  [ ) وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

 
هـ ، ومات  ١١١٥ إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ولد : - بارك اهللا فيه-مث قال 
، ونقل  " املعيار"  هـ ، وبينه وبني أمحد الونشريسي الذي ألّف كتاب ١٢٠٦سنة

تاريخ  ِوفق ) ٢٩٢( واثنتان وتسعون سنة  مائتان - كما مر بنا -الفتوى عن اللخمي 
 الوفاة ، كما أن بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب وبني اللّخمي وهو صاحب الفتوى

ويقاس على هذا كل ... ، ِوفق تاريخ الوفاة  ) ٧٢٨( سبعمائة ومثانية وعشرون عاما 
 اهـ. أفىت من علماء األندلس ومشال إفريقيا عن تلك الوهابية  من

 
الذي ألفه الفرنسي ألفرد بل ، " الفرق اإلسالمية يف مشال إفريقيا  "  كتابجاء يف

الوهبية أو الوهابية  ) : ( ١٥٢-١٤٠ص ( العربية عبد الرمحن بدوي  وترمجه إىل اللغة
إباضية أنشأها عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم اخلارجي اإلباضي ،  فرقة خارجية: 

عطل الشرائع اإلسالمية ، وألغى احلج ، وحصل بينه وبني وهابية ، الذي  ومسيت بامسه
 هـ ، مبدينة تاهرت بالشمال ١٩٧ املتوىف عام -: إىل أن قال  - ... معارضه حروب

 . ) وكانوا يكرهون الشيعة قد كراهيتهم ألهل السنة ... اإلفريقي
 

ني املسلمني ، هذه هي الوهابية اليت فرقت ب: ( كتابه السابق  قال الدكتور الشويعر يف
علماء وفقهاء األندلس ومشال إفريقيا ، كما جتدون يف كتب  وصدرت بشأا فتاوى من

الشيخ حممد بن عبد الوهاب اليت ناصرها اإلمام حممد بن سعود  ، أما دعوة... العقائد 
الصحيحة ، فهي ضد اخلوارج وأعماهلم ، ألا قامت على   السلفية- رمحهما اهللا -
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 ، ونبذ ما خيالفهما ، - صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا   وما صح من سنةكتاب اهللا ،
 ... )  وهم من أهل السنة واجلماعة

 
املسلمني يف اجلزائر تصب يف  إن دعوة حممد بن عبد الوهاب احلنبلي ، ودعوة علماء

، ومن قرع الطنابيب  حوض واحد ، فمن أراد أن يفرق بينهما فدونه خرط القتاد
الفارسيني الذين  ب الوهبية فليحارب معتقد اخلوارج وأجدادهم من الرستمينيليحار

أظن رؤوس التصوف  يسعون يف اجلزائر فسادا إن كان شجاعا وذا إملامة بالتاريخ ، وما
وهلذا ال جند هلم  يفعلون هذا ألم ال يرون يف اخلوارج خطرا على منهجهم الباطل ،

اجلزائر ، بل  ومذهبهم الفاسد على بشاعة جرمهم يفمقاالت حيذرون فيها من اخلوارج 
مقارعة اخلوارج  املتتبع للعشرية السوداء يعسر عليه أن جيد حمطة مشرفة للصوفية يف

 . وأضرام من األزارقة واهللا املستعان
 

اإلستراجتية اليت هي عند رؤوس التصوف جتعلهم يساملون اخلوارج ، ويسكتون  إن اخلطة
بشعة ، ويف الوقت نفسه يعلنون حربا قذرة ملئها الكذب والتدليس ال على جرائمهم

طاهرة أحيا معاملها حممد بن عبد الوهاب احلنبلي التميمي ، ألا  على دعوة إصالح
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وأسست على تطهري األرض من  دعوة بنيت على

 ، وهذا كله يعري -ليه وسلم  صلى اهللا ع-على رسول اهللا  الشرك والبدع والكذب
ويكشفها للعقالء على أن الصوفية دعوة مبنية على املنامات  الصوفية من لباسها املزور
واألحاجي الباطلة ، فكيف تصلح ألن تكون منهج حياة ،  واخلياالت واألكاذيب

 . والعوملة وعمود دولة يف عصر التحديات
 

اإلصالحية السنية شهد هلا باخلري  ليإن دعوة حممد بن عبد الوهاب التميمي احلنب
فكانت سببا يف قيام دولة إسالمية حتكم  -  تعاىل-املنصفون ، وأثبتت وجودها بعون اهللا 

املسلمني املصريية ، ذنبها الوحيد أا دعت  بشريعة اهللا الغراء ، وتقوم على نصرة قضايا
رت املسلمني من الشرك التوحيد اخلالص ، وحذ الناس إىل منهج األنبياء املبين على
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وطهرت احلرمني الشريفني من مجيع مظاهر  والبدع اليت يتخبط فيها كثري من الناس ،
 . اهـ باختصار وتصرف  ) القبورية الوثنية اليت خلّفتها الدولة العثمانية
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 خامتة
 
 

 املراجع اليت بني حول هذا املوضوع من خالل إىل هنا مت مجع وتنسيق ما وقفت عليه
 -أستدركها وأُحلقها بأخواا يف فرصة أخرى  يدي ، وال شك أن يف الزوايا بقايا ؛ رمبا

 .  ، واحلمد هللا رب العاملني-إن شاء اهللا 
 

 . )   هـ١٤٢٩/ مجادى اآلخرة  / ٦( فريد املرادي 
 
  

  ،،منتدى أهل احلديث 
vb/com.ahlalhdeeth.www://http/  
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