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نبحث فً هذه الدراسة المكونة من ثمان حلمات الفكر السلفً الوهابً من الناحٌتٌن التارٌخٌة واإلنسانٌة ونسلط فٌها الضوء على لائده
الحركً دمحم ابن عبد الوهاب ..
ال ـرق بَن السلفَة ( الجٍ أسسها ابن جَهَة ) والوهابَة ( الجٍ أسسها دمحم بن عبد الوهاب )  ،كالهها هن هنبع واحد  ،والوهابَون َفجخرون
دائها بكونهم هن السلفََن الجَهََن  ،وهٍ وهابَة داخل الههلكة  ،وسلفَة خارجها !
ٌمول العالمة الوهابً عبد هللا الغنٌمان ـٍ السبائن الذهبَة بشرح العمَدة الواسطَة ( ص  ) 39 / 38ها َؤكد علً الجصاق هبادئ ابن
جَهَة هع هبادئ دمحم ابن عبد الوهاب  ،ـَمول ها َلٍ :
جخرج علً كجبه  ...ال نزال
" الوالع أن دعوة الشَخ دمحم بن عبد الوهاب اهجداد لدعوة ابن جَهَة رحههها هللا  ،وأثر هن آثارها  ،ألنه ّ
جعرؾ ونهَّز بَن أهل الجوحَد والسنة ـٍ هحبة ابن جَهَة  ،ـهن كان َبؽضه عرـنا أنه لَس هن أهل الجوحَد وال هن أهل السنة  ،وهن كان
َحبه عرـنا أنه هن أهل الجوحَد والسنة " ..
ٌمول العالمة حسن السماف ـٍ كجابه السلفَة الوهابَة ( ص  ) 19ها َلٍ :
" الحمَمة ال ـرق بَن السلفَة والوهابَة  ،ـهها وجهان لعهلة واحدة  ،ـهم َعجمدون بنفس الهعجمدات واألـكار  ،ـهٍ ـٍ داخل جزَرة العرب
وهابَة حنبلَة  ،وعندها جصدر لخارجها جسهً سلفَة  ،الوالع أن الوهابَة جولدت هن السلفَة " ..
هنان اسم ثالث أطلمه العلماء على الوهابٌة وهو الحشوَة  ،أٌ أولئن الذَن َهلئون عمول الناس بالحشو الذٌ ال ـائدة هنه ..
ٌمول العالمة دمحم زاهد الكوثري ـٍ كجابه جبََن كذب الهفجري ( ص  ) 18ها َلٍ :
" الحشوَة أسمطها الجهل والجهود  ،جرجئٍ آراء جاهلَة ورثجها هن نحل كانوا علَها  ،وراجت علَهم جهوَهات الههوهَن هن الثنوَة
وأهل الكجاب والصابئة  ،لهم جمشؾ َخدعون به العاهة وجهاالت ال َجصورها عالل  ،وهم ؼالظ الطباع لساة جفاة َ ،جحَّونون الفرص
إلحداخ الماللل  ،ال َظهر لهم لول إال عند ضعؾ اإلسالم  ،وَسجفحل أهر اإللحاد هع ظهور لولهم  ،هكذا ـٍ جهَع أدوار الجارَخ ،
خصوهجهم هجوجهة نحو العمل وكل العلوم النظرَة وكل ـرلة لائهة " ..
( هالحظة  :ولد العالهة الكوثري ـٍ جركَا هن أصول شركسَة  ،ولد كجب النونَة للرد علً المصَدة الجٍ كجبها ابن المَم وسب ـَها بألفاظ لاسَة هن َعارض
أسجاذه ابن جَهَة ـٍ آرائه ولد عرضناها ـٍ الحلمة الثالثة  ،جوـً العالم الكوثري ـٍ عام  1952م ) ..

ٌمول العالمة تمً الدٌن السبكى ـٍ طبمات الشاـعَة ( ج  8ص  ) 222عن الجَهَة الهجسهة ها َلٍ :
" قال الشيخ بي عبد السالم  :والحشىية الوشبهة الذيي يشبهىى هللا بخلقه ضزباى :أحدهوا ال يتحاشى هي إظهار الحشى  ،ويحسبىى أًهن على
شيء ! واآلخز يتستز بوذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه " ..
( هالحظة ُ :وصؾ جمٍ الدَن السبكً بأنه شَخ اإلسالم  ،ولد ـرض علهه وجمواه هذا اللمب علَه ـرضا  ،ولم جهبه له دولة ها أو جهة أهنَة ها لجوهَم الناس وؼشهم
بأـكاره  ..كان اإلهام السبكً شاـعٍ الهذهب  ،ولد ـٍ صعَد هصر ـٍ عام  683هـ  ،وعهل لاضَا  ،وله جفسَر ـٍ المرآن  ،وهو والد الفمَه جاج الدَن السبكً ،
ولد جوـً العالهة جمٍ الدَن السبكً ـٍ عام  756هـ ) ..

جاء فً دائرة المعارف اإلسالمٌة ( هادة حشو ج  7ص  ) 439ـٍ جعرَؾ الحشو والحشوََن ها َلٍ :

" جعرَؾ " الحشوَة " أو أهل الحشو  :لمب جحمَر أطلك علً أولئن الفرَك هن أصحاب الحدَخ الذَن اعجمدوا بصحة األحادَخ الهسرـة
ـٍ الججسَم هن ؼَر نمد  ،بل ـضلوها علً ؼَرها وأخدوها بظاهر لفظها كها نزعوا إلً الفهم الحرـٍ لجلن األحادَخ هها أدي بهم إلً
الولوع ـٍ الججسَم الصرَح " ..
الدعوة السلفٌة ( الوهابٌة ) هً فكرة توسعٌة استندت على خمس نماط سننالشها فً هذه الدراسة  ،وهى ما ٌلً :
 -1ججسَم أسهاء هللا وصفاجه ( وهذا هخالؾ إلجهاع الهدرسجَن السنَة والشَعَة لهخالفجه عمَدة الجوحَد ) ..
 -2جدهَر المبور وجسوَجها باألرض ( وهذا أَضا هخالؾ إلجهاع الهدرسجَن السنَة والشَعَة ) ..
 -3جكفَر الهسلهَن الهخالفَن واسجحالل دههم وهالهم وعرضهم ( وهذا هن أكبر الكبائر بإجهاع الهدرسجَن السنَة والشَعَة ) ..
 -4الكذب والجدلَس وجزوَر الكجب الجٍ جدَنهم..
 -5الجهثل بأـعال األهوََن اإلجراهَة..
لملنا أن األهر ال َعدو عن كونه نزاعات هنهجَة بَن

لو حدث التوسع ( السلفٌة الوهابٌة تسمٌه التمكٌن ) دون هذه النماط الخمس ،
الهسلهَن سجخهد بانجصار صاحب الحجة األلوي ـٍ َوم هن األَام ..
لكن جلن النماط الخهس وضعجها الهخابرات البرَطانَة ووجدت ـٍ دمحم بن عبد الوهاب هن ٌطبمها علً أرض الوالع  ،الشن أن نجَججها
هعروـة سلفا  :الججال عمائدٌ لن َنجهٍ بَن الهسلهَن  ،ألنه أخطر أنواع االلججال وأشدها ـجكا  ،ـكل طرؾ َعجمد أنه علً صواب َ ،لَه
ضعؾ ثم سَطرة الخارج ..

( مالحظتان  :المالحظة األولى َ :شكن كثَر هن السلفََن الوهابََن ـٍ كجاب " هذكرات ههفر " ذلن الجاسوس البرَطانٍ الذٌ ُكلؾ هن لبل الهخابرات البرَطانَة
ـٍ  ،الذٌ جمابل هع دمحم بن عبد الوهاب ـٍ البصرة أثناء دراسجه هنان ووضع هعه أسس ها اعجبره نهضة الهسلهَن  ،ولم جكن الخطة إال جطبَما لسَاسة برَطانَا
العظهً المدَهة  " :ـرق جسد "  ..وضع الجاسوس البرَطانٍ لدمحم عبد الوهاب عدة هبادئ لجنفَذ جلن الهههة :جكفَر الهسلهَن واسجحالل دههم وأهوالهم وأعراضهم
– هدم الكعبة باعجبارها رهزا للوثنَة – إعالن الجهرد علً الخالـة العثهانَة..
المالحظة الثانٌة  :سنضع هذكرات هسجر ههفر جانبا ـٍ هذه الدراسة ولن نذكر هنها شَئا  ،لكن علَنا أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة ـٍ نهاَة هذه الدراسة الجٍ سنعجهد
ـَها علً الكثَر هن كجبهم الصادرة كٍ نجهكن هن هحاسبجهم  :هل طبك دمحم بن عبد الوهاب أـكار هسجر ههفر أو شَئا هنها ؟! هل وحّد هنهج دمحم عبد الوهاب
الهسلهَن أم زادهم ـرلة ؟ واألهم هن كل ذلن هو أن نسأل  :هل طابك هنهجه هنهج النبوة أم خالفه ؟ ) ..

هنان رسالة كتبها العالمة دمحم الغزالً – جوـً ـٍ عام  1999م – إلً علهاء السلفَة الوهابَة ـٍ السعودَة َنجمد ـَها أعهالهم الجٍ
أضرت كثَرا باإلسالم وأهله  ،وذلن بهناسبة هصادرجهم ألحد كجبه ها َلٍ :
" جرددت طوَالً لبل أن أكجب هذه الكلهة  ،ولكن هصادرة كجابٍ ( كَؾ نجعاهل هع المرآن ) الذٌ صدر أخَرا ً أهلت علٍ أن أحسم الهولؾ
....بَد أننٍ الحظت ها رابنٍ وأعَانٍ  ،هنان شَوخ علً عمولهم إؼالق  ،وـٍ للوبهم لسوة َ ،جعصبون للملَل الذٌ َعرـون  ،وَجنكرون
للكثَر الذٌ َجهلون  ،للت  :لعل الزهن َفجح إؼاللهم وَلَن للوبهم  ..وَظهر أنٍ كنت هجفائالً أبعد هن الوالع  ..إنهم ال َعطون الرأٌ
األخر أٌ حرهة  ...خرج هؤالء ( َجكلم عن الوهابََن ) هن أرضهم وانساحوا ـٍ العالم اإلسالهٍ  ،ـكانوا بالء َوشن أن َمضٍ علً
الصحوة اإلسالهَة الناجحة  ،وكانوا بفمههم الهحدود وراء جكوَن ـرق الجكفَر والهجرة  ،وجهاعات الجهاد واإلنماذ  ،ـإذا الصؾ الواحد
َنشك أنصاـا ً وأعشارا ً  ،هذا َماجل هن أجل الجلباب المصَر  ،وهذا َماجل هن أجل أن جكون وظَفة الهرأة هحصورة ـٍ الوالدة !! وهذا
َماجل لهحو الهذاهب الفمهَة  ،وهذا َعلن الحرب علً األشاعرة  ،وهذا وهذا  ....ـهاذا كانت العالبة ؟ انهدام البناء وشهاجة األعداء  ....إن
لٍ ـوق الخهسَن كجابا ً أخدم بها اإلسالم  ،وهصادرة كجابٍ ( كَؾ نجعاهل هع المرآن ) عهل طائش َُكجب ألصحابه ـٍ صحائؾ السَئات
 ..إن هسالن هؤالء الشَوخ أساءت إلً الههلكة ـٍ حرب الخلَج  ،وجعلت الجَار اإلسالهٍ َضل الطرَك  ،وها َنجظر هن بالئهم أعظم ،
وحسبنا هللا " ..
كانت الوهابٌة تعلم بصعوبة تسوٌك بضاعتها  ،ـكان البد لهم هن إجراء عهلَة إخفاء وإظهار  ،شَخهم األكبر ( الحاخام الهجأسلم كعب
األحبار ) وضعوه ـٍ الظل وال َأجٍ أحد هنهم بسَرجه حجً ال جفوح الرائحة وَنكشؾ الهنهج  ،وشَخهم األوسط ( ابن جَهَة ) سهوه "
شَخ اإلسالم " وأطلموا علً دعوجهم لمب " السلفَة " لخداع العمول والسَطرة علَها  ،وجهسحوا ـٍ أهل الحدَخ والحنابلة  ،واإلهام أحهد
نفسه جبرأ هنهم وهن ججسَههم للصفات واألسهاء وكذلن ـعلت بمَة هذاهب أهل السنة  ،وشَخهم األدنً ( دمحم بن عبد الوهاب ) هو الهجدد
الناشط الحركٍ عندهم ألنه وصل بهم إلً هرحلة " الجهكَن " هن خالل الموة العسكرَة الجٍ جواـرت هعه  ،كها سنري ..

وربها َالحظ الباحخ الهجخصص علَهم كثرة اسجخداههم لعبارة " اجفك أهل العلم " لجروَج هنهجهم الفاسد  ،وهذه العبارة وها شابهها
اخجرعها لهم شَخهم األوسط ابن جَهَة..
لال مفﺘً مﻜة الﻤﻜﺮمة ا لعالمة أحﻤﺪ بﻦ زٌﻨً دحالن الشافعً – جوـً ـٍ عام  1886م  -ـٍ كحابه " خالصة الكالم ـٍ أهﺮاﺀ الﺒلﺪ
الﺤﺮام " ( ص  ) 297جﺤث عﻨىان  " :ذكﺮ لﺼة أهﻞ الﻄائؿ وها ولع لهن هﻦ الىهابُة " ها َلٍ :
" ولها دخلوا – أٌ الطائؾ  -لجلوا الناس لجال عاها  ،واسجوعبوا الكبَر والصؽَر  ،والهأهور واألهَر  ،والشرَؾ والوضَع  ،وصاروا
َذبحون علً صدر األم الطفل الرضَع  ،وصاروا َصعدون البَوت َ ،خرجون هن جواري ـَها ـَمجلونهم  ،ـوجدوا جهاعة َجدارسون
المرآن  ،ـمجلوهم عن آخرهم  ،حجً أبادوا هن ـٍ البَوت جهَعا  ،ثم خرجوا إلً الحوانَت والهساجد ولجلوا هن ـَها  ،وَمجلون الرجل ـٍ
الهسجد وهو راكع أو ساجد  ،حجً أـنوا هؤالء الهخلولات  ،ـوَل لهم هن جبار السهاوات " ..
( هالحظة  :ولد العالهة دحالن ـٍ هكة ـٍ عام  1231هـ (  1816م ) ـٍ بَت علم  ،كان هفجً هكة الشاـعٍ ـٍ ولت اسجَالء السلفَة الوهابَة علٍ الحرهَن ثم
صار رئَسا لعلهاء الحجاز  ،وله هؤلفات عدَدة أكثر هن أن جحصً ـٍ هذا الهكان .. ) ..

وتخرب بٌوتهم وأرزالهم أن نعود إلى الوراء
ربما ٌساعدنا على اإلحاطة بجوانب هذه المضٌة الخطٌرة التً تعصف بأرواح المسلمٌن
ّ
بصورة موجزة ..
ظل النبً ( ص ) َحكم هن عاصهة اإلسالم األولً ـٍ الهدَنة حجً ربَع أول هن عام  11هـ (  632م )  ،داهت دعوجه لهدة  23عاها ،
كان هنها  13عاها ـٍ هكة الجٍ نزل بها أكثر هن ثلثٍ سور المرآن وأهضً عشر سنوات بالهدَنة  ،ؼادر ( ص ) الحَاة بعد أن بلػ
رسالجه بالجهام والكهال  ،وجرن أهجه علً الهحجة البَضاء  ،لَلها كنهارها  ،ال َزَػ عنها إال هالن ..
ثم تبعه ( ص ) الخلفاء وانجهً حكههم بصورة عهلَة ـٍ ربَع أول هن عام  41هـ حَخ جحممت ـٍ هذا الجارَخ النبوءة النبوَة الجٍ كانت
ضوضا " ..
ضهن العالهات العدَدة للنبوة  " :الخالـة بعدي ثالثون  ،ثم ُهلكا َع ُ
( هالحظة  :جاءت كلهة العضوض لجعبر ـٍ أعلً هعانَها علً لسان أـضل هن جكلم بلؽة الضاد ( ص )  ،وهً جشبه كم هو ال َهلن وحاشٍجه حرَصون علً ال ُهلن
كالكلب العضوض ) ..

بدأ ال ُملن العضوض بمدوم األموٌٌن وجحت لَادة هعاوَة بن أبً سفَان بن أهَة ـٍ ربَع أول هن عام  ، 41وانجهً رسهَا ـٍ عام 132
هـ (  750م ) علً َد العباسََن  ،أٌ أن الحكم األهوٌ اسجهر لهدة  91عاها هجرَا (  88عاها هَالدَا )..
تلً ذلن الحكم العباسً جحت لَادة أبً السفاح العباس ـٍ عام  132هـ  ،وانجهً بصورة دهوَة ـٍ عهد الهعجصم علً َد الججار ـٍ عام
 656هـ (  1258م )  ،أٌ أن الحكم العباسٍ اسجهر لهدة  524عاها هجرَا (  508هَالدَا ) ..
جاء الحكم المملوكً كنجَجة لضعؾ وسموط الدولة العباسَة  ،والههالَن هم العبَد الذَن خدهوا ـٍ لصور الدولة العباسَة  ،وهنهم جاء
لادة الجَوش اإلسالهَة الجٍ ـجحت بالدا كثَرة وردت ؼارات عدَدة  ،وكان آخرها اججَاح الججار للشرق الذٌ كانت نهاَجه علً َد
الههلوكٍ لطز ـٍ هصر ..كانت بداَة الحكم الههلوكٍ ـٍ عام  648هـ )  1250م ) وانجهً ـٍ عام  923هـ (  1517م )  ،وكانت
سَطرة الههالَن بصورة أساسَة علً هصر وسورَا ..
تداخلت فترة لٌام الدولة العثمانٌة هع ـجرة الحكم الههلوكٍ  ،ـمد ظهرت اإلهبراطورَة العثهانَة ـٍ عام  698هـ (  1299م ) حجً عام
 1342هـ (  1923م )  ،أٌ أن اإلهبراطورَة العثهانَة اسجهرت لحوالٍ  600عاها ..
كان ما سبك ممدمة سرٌعة لحال الهسلهَن هنذ ـجر اإلسالم وحجً عام  1923م حَخ كانت السَطرة ـَها والؽلبة للدولة العثهانَة الجٍ
جصدرت الهشهد لسجة لرون ..

سنركز بحثنا اآلن على منطمة الجزٌرة العربٌة  ،لنرى ما حدث هنان من تطورات منذ نحو لرنٌن
التأثٌر العمٌك على مجرٌات األحداث فً الشرق األوسط ..

ونصف المرن كان لها وسٌكون

الجزٌرة العربٌة  ،مناطك المبائل :
كانت الجزَرة العربَة همسهة ـٍ ظل الحكم العثهانٍ إلً هناطك عدَدة  ،كان جهَع األهراء هنان َدَنون بالوالء للسلطة العثهانَة
ججخذ هن األسجانة همرا لها  ،وبَن الكثبان الصحراوَة الهجراهَة جكونت هناطك عدَدة ـٍ الجزَرة العربَة  ،كان أكبرها ها َلٍ:
عهان  ،هنطمة حضرهوت  ،هنطمة لطر  ،هنطمة الحجاز  ،هنطمة جهاهة  ،هنطمة نجد  ،هنطمة
هنطمة البحرَن  ،هنطمة الَهن  ،هنطمة ُ
عسَر  ،هنطمة جازان  ،هنطمة نجران  ،هنطمة اإلحساء..
الجٍ

مدٌنة الدرعٌة بمنطمة نجد  ،للب األحداث :
كحال كل الهناطك سالفة الذكر  ،كانت كل هنطمة ججكون هن عدة هدن ججماسهها كبار العائالت ـٍ جسلسل هرهٍ َصب ـٍ النهاَة ـٍ
الهركز الرئَسٍ ـٍ األسجانة الجركَة ..
كانت هناطك النفوذ ـٍ نجد همسهة هن عدة هدن أههها ها َلٍ  :حائل ( عاصهة نجد )  ،الدرعَة  ،العََنة  ،الحلوة  ،السدَر  ،المصَم ،
الزلفً  ،سدَر  ،الوشم  ،الهحهل ..
حملت مدٌنة الدرعٌة اسم هن أسسها هانع بن ربَعة ألهرَدٌ الدرعٍ  ،ولد سَطر الدرعَون علً الدرعَة هن حجً العام  1132هـ (
 1720م ) ..
جولً آل سعود الحكم ـٍ الدرعَة ـٍ عام  1132هـ (  1720م ) بعد أن ؼضب أشراؾ الهدَنة علً الدرعََن  ،كان آل سعود هن
ألرباء هانع الدرعٍ ..
كانت البداَة هع سعود بن دمحم بن همرن بن ـرخان  ،ولد اسجهر حكهه للهدَنة لخهس سنَن  ،هن عام  1132هـ (  1720م ) حجً عام
 1137هـ (  1725م ) حَخ واـجه الهنَة..
خلفه ـٍ الحكم أكبر أبناء العائلة ( زَد بن ـرلان )  ،ولم َدم حكهه ألكثر هن عاهَن حَخ لُجل ـٍ عام  1139هـ (  1727م ) ـٍ صراع
لبلٍ هع أهَر هدَنة العََنة الهجاورة دمحم بن هعهر الؽنَة بالثروات ..
مدٌنة العٌٌنة تشهد نجم دمحم بن عبد الوهاب
ولد دمحم بن عبد الوهاب بن سلَهان بن علً ـٍ هدَنة العََنة ـٍ عام  1115هـ (  1703م )  ،جلمً جعلَهه األساسٍ علً َد والده الذٌ
كان عالها كبَر ـٍ العََنة ..
جهَز دمحم بن عبد الوهاب بشؽفه للعلم الدَنٍ ولوة ذاكرجه  ،ساـر دمحم إلً البصرة لجحصَل الهزَد هن العلم ـٍ اللؽة والفمه وعلوم الحدَخ
وجخصص ـٍ الهذهب الحنبلٍ  ،هكخ هنان عاها ثم ساـر إلً اإلحساء وهنان جعرؾ علً هنهج ابن جَهَة  ،وهنها عاد إلً العََنة لَسجمر
بها وَبدأ دعوجه ..
اسجؽل أهَر الدرعَة زَد بن ـرخان الوباء الذٌ هاجم العََنة ـٍ عام  1138هـ (  1730م ) وأجً علً أؼلب سكانها وهنهم أهَرها عبد
هللا بن هعهر ـأخذ َموم بجموَة لواجه العسكرَة اسجعدادا لالسجَالء علً جلن الهدَنة الؽنَة  ،كان أهَر العََنة الجدَد دمحم بن هعهر ( شمَك
عبد هللا بن هعهر ) علً علم بجفاصَل نواَا زَد ..
ألام دمحم بن هعهر أهَر هدَنة العََنة ولَهة كبري ودعٍ إلَها أهَر هدَنة الدرعَة زَد بن ـرلان ـمدم هع أربعَن هن حاشَجه  ،أطلك
الحرس العََنً الرصاص علً زَد ـمجل علً الفور  ..احجهً البالون وخرجوا بعهد سالم هن جوهرة بنت عبد هللا بن هعهر  ،كان هنهم
ولً العهد دمحم بن سعود بن دمحم بن همرن ..
( هالحظة  :لجل دمحم بن هعهر أهَر العََنة علً َد آل سعود عندها ؼزوها ـٍ عام  1142هـ واحجلوها  ،لكن ابنه عثهان بن دمحم بن هعهر جهكن هن اسجعادة الهدَنة
هرة أخري هن َد آل سعود ) ..

كان الشَخ عبد الوهاب ؼَر راض علً جأََد ابنه دمحم لهنهج ابن جَهَة  ،وَبدو أن دمحم لد اجخذ لرارا بعدم الجهر بهذا الهنهج ـٍ حَاجه كٍ
َجنبه الهشاكل ..
ٌمول المؤرخ الوهابً عثمان ابن بشر النجدٌ ـٍ عنوان الهجد ـٍ جارَخ نجد ( ج  1ص  ) 8ها َلٍ :
" ـلها أن الشَخ دمحم وصل إلً بلد حرَهال ( كان أبوه لاضً هذه الهدَنة ) جلس عند أبَه َمرأ علَه وَنكر ها َفعل الجهال هن البدع
والشرن ـٍ األلوال واألـعال  ،وكثر هنه اإلنكار لذلن ولجهَع الهحظورات حجً ولع بَنه وبَن أبَه كالم  ،وكذلن ولع بَنه وبَن الناس
ـٍ البلد  ،ـألام علً ذلن سنَن حجً جوـٍ أبوه عبد الوهاب ـٍ سنة  1153ثم أعلن بالدعوة " ..
( هالحظة  :الهؤرخ بن بشر هو أحد الوهابََن الذَن عاشوا ـٍ زهن الوهابَة األولً وكجبوا عنها  ،لهذا سوؾ نعجهد علً كجابه الهذكور هن باب " ألزهوهم بها
ألزهوا به أنفسهم "  ..ولد الهؤرخ ـٍ نجد ـٍ عام  1220هـ ( 1805م ) وجلمً علوهه ـٍ الدرعَة حَخ عاش دمحم بن عبد الوهاب  ،وكان ابنه إبراهَم بن دمحم بن
عبد الوهاب هعلها للهؤرخ بن بشر ) ..

ٌمول العالمة مفتى الحنابلة فً مكة دمحم بن عبد هللا النجدي ـٍ السحب الوابلة علً ضرائح الحنابلة ( ص  ) 275ها َلٍ :
" وهو والد هح ّهد صاحب الدعوة الجٍ انجشر شررها ـٍ اِـاق  ،لكن بَنهها جباَن هع أن هحهدًا لم َجظاهر بالدعوة إال بعد هوت والده ،
كان ؼضبان علً ولده دمحم لكونه لم َرض أن
وأخبرنٍ بعض هن لمَجه عن بعض أهل العلم ع ّهن عاصر الشَخ عبد الوهاب هذا أنه
َشجؽل بالفمه كأسالـه وأهل جهجه وَجفرس ـَه أن َحدخ هنه أهر  ،ـكان َمول للناسَ :اها جرون هن دمحم هن الشر  ،ـمدّر هللا أن صار ها
صار  ،وكذلن ابنه سلَهان أخو الشَخ دمحم كان هناـًَا له ـٍ دعوجه ورد علَه ردًا جَدا باَِات واِثار لكون الهردود علَه ال َمبل سواهها
صا ال َمبل
وال َلجفت إلً كالم عالم هجمد ًها أو هجأخرا كائنا هن كان ؼَر الشَخ جمٍ الدَن بن جَهَة وجلهَذه ابن المَم ـإنه َري كالههها ن ّ
الجأوَل وَصول به علً الناس  ،وإن كان كالههها علً ؼَر ها َفهم ،وسهً الشَخ سلَهان رده علً أخَه " ـصل الخطاب ـٍ الرد علً
شره وهكره هع جلن الصولة الهائلة الجٍ أرعبت األباعد  ،ـإنه كان إذا باَنه أحد ورد علَه ولم َمدر
هح ّهد بن عبد الوهاب " وسلّهه هللا هن ّ
علً لجله هجاهرة َرسل إلَه هن َؽجاله ـٍ ـراشه أو ـٍ السوق لَال لموله بجكفَر هن خالفه واسجحالله لجله  ،ولَل إن هجنونًا كان ـٍ بلدة
وهن عادجه أن َضرب هن واجهه ولو بالسالح  ،ـأهر هحهدٌ أن َعطً سَفًا وَدخل علً أخَه الشَخ سلَهان وهو ـٍ الهسجد وحده ،
هن اِهنَن وَكررها
ـأدخل علَه ـلها ر آه الشَخ سلَهان خاؾ هنه ـرهً الهجنون السَؾ هن َده وصار َمولَ :ا سلَهان ال جخؾ إنن
هرارا  ،وال شن أن هذه هن الكراهات " ..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :ولد العالهة دمحم بن عبد هللا النجدٌ ـٍ عام  1236هـ (  1820م ) وكان هفجَا ـٍ هكة  ،وهو ثمة عند الوهابََن  ،ربها
لكونه َعجنك الهذهب الحنبلٍ  ،جوـً ـٍ عام 1295هـ  1878 /م ..
المالحظة الثانٌة  :العالهة كان هفجَا لهكة هن الحنابلة وواضح هعارضجه الشدَدة لهنهج دمحم بن عبد الوهاب وأسجاذَْه الخفٍ كعب األحبار والظاهر ابن جَهَة ،
وهذا َبَن بوضح زَؾ ادعاء السلفََن بأنهم َنجهون إلً أهل الحدَخ  ،ولد سبمه علً هذا الدرب كل الحنابلة الكبار  ،وهنهم ابن الجوزي وؼَره ..
المالحظة الثالثة َ :بَن العالهة الحنبلٍ بوضوح أسلوب دمحم بن عبد الوهاب عندها َخجلؾ هع أحد َ ،رسل له هن َمجله  ،هو نفس أسلوبهم الَوم  ،الفارق هو أن
أداة المجل لد جم جحدَثها لجواكب العصر  ،ـأصبحت سَارة هفخخة أو حزام ناسؾ  ،وال بأس ـٍ هنهجهم أن َهوت هع الشخص الهسجهدؾ العشرات هها ال ذنب لهم
 ،ـأسجاذهم ابن جَهَة برر لهم هذا العهل بزعهه أن جلن العشرات سجبعخ علً نَاجها َوم المَاهة ! ..راجع هجهوع الفجاوي ج  28ص 537
المالحظة الرابعة َ :بَن العالهة الحنبلٍ – وهو هن عاصر جلن الفجرة – أن بربرَة الوهابَة ال جمؾ ـمط عند حد لجل الهخالؾ  ،بل لجله حجً لو كان شمَما )..

ٌمول شمٌمه سلٌمان بن دمحم بن عبد الوهاب ـٍ كجابه الصواعك اإللهَة ـٍ الرد علً الوهابَة ( ص  ) 25ها َلٍ :
" ابجلٍ الناس بهن َنجسب إلً الكجاب والسنة وَسجنبط هن علوههها وال َبالٍ هن خالفه  ،وإذا طلبت هنه أن جعرض كالهه علً أهل العلم
لم َفعل بل َوجب علً الناس األخذ بموله وبهفهوهه وهن خالفه ـهو عنده كاـر  ،هذا وهو لم َكن ـَه خصلة واحدة هن خصال االججهاد ،
عشر واحدة  ،وهع ذلن راج كالهه علً كثَر هن الجهال " ..
وال وهللا وال ُ
نجد  ،لرن الشٌطان
َعلك سلَهان بن عبد الوهاب ـٍ نفس الهصدر علً الفجنة المادهة الجٍ أخبر بها النبٍ ( ص ) بأنها سجخرج هن نجد لائال :
" نجد جلن الجٍ لال عنها الرسول الكرَم ( ص )  " :هنان الزالز ُل وال ِفج َنُ وهنها َخرج لرنُ الشَطان " وأبً أن َدعو لها بخَر كها دعا
لؽَره " ..

ار ْن لَنَا ـٍِ شَأ ْ ِهنَا وـٍِ
لال البخارى ـٍ صحَحه ( حدَخ رلم  1037كجاب الفجن ) عن عهر بن الخطاب أن النبٍ ( ص ) لال  " :اللَّ ُه َّم بَ ِ
ْ
ُ
ار ْن لَنَا ـٍِ شَأ ْ ِهنَا وـٍِ ََ َهنِنَا  ،لَالُوا َ :وـٍِ نَجْ ِدنَا ؟ لَا َل ُ :هنَانَ َّ
الزالَ ِز ُل َو ْال ِفج َنُ َ ،وبِ َها ََطل ُع لَ ْرنُ
ََ َهنِنَا  ،لَالُوا َ :وـٍِ نَجْ ِدنَا ؟ لَا َل  :اللَّ ُه َّم بَ ِ
ش َْ َ
ال َّ
ان " ..
ط ِ
َاس ِه ْن لِبَ ِل
ذكر البخا رى ـٍ صحَحه ( حدَخ رلم  7123كجاب الجوحَد ) عن أبً سع د
ٌ الخدري أن النبٍ ( ص ) لال َ " :خرج ن ٌ
ُ
س ْه ُم إِلًَ ـُولِ ِه  ،لَِ َل
الر ِهََّ ِة ث َّم ال ََعُودُونَ ـَِ ِه َحجًَّ ََعُودَ ال َّ
َّن َك َها ََ ْه ُر ُق ال َّ
س ْه ُم ِهنَ َّ
ق وَمرأون ْالمُ ْرآنَ ال َُ َجا ِو ُز ج ََرالََِ ُه ْم ََ ْه ُرلُونَ ِهنَ ال ِد ِ
ْال َه ْش ِر ِ
َها ِسَ َها ُه ْم لَا َل ِسَ َها ُه ُم الجَّحْ ِل ُ
َك " ..
الهججبع لها جري هنذ لدوم دمحم بن عبد الوهاب َري بزوغ لرن الشَطان بوضوح ـٍ أحداخ نجد وها خرج هنها  ،ـالجكفَر هو العهل
الفورٌ لهجرد الهخالفة لهنهج دمحم بن عبد الوهاب وَلٍ ذلن المجل واسجباحة األهوال واألعراض ..
وال َخفً الوهابَون أنفسهم عن الطبَعة الماسَة ـٍ طباع النجدََن الجٍ جخجلؾ عن بمَة طباع سكان الجزَرة العربَة  ،وربها عن بمَة
الهسلهَن ـٍ ألطار الدنَا ..
ٌعترف المؤرخ الوهابً عثمان بن بشر ـٍ عنوان الهجد ( ج  2ص  ) 3بطبَعة النجدََن حَخ خرج دمحم بن عبد الوهاب كها َلٍ :
" واعلم رحهن هللا أن هذه الجزَرة النجدَة هٍ هوضع االخجالؾ والفجن  ،وهأوي الشرور والهحن  ،والمجل والنهب والعدوان بَن أهل
المري والبلدان  ،ونخوة الجاهلَة بَن لبائل العربان " ..
ٌمول مفﺘً مﻜة الﻤﻜﺮمة ا لعالمة أحﻤﺪ بﻦ زٌﻨً دحالن الشافعً ـٍ كجابه ـجنة الوهابَة ( ص  ) 1عن والد وشمَك دمحم بن عبد الوهاب ها
َلٍ :
" كان أبوه رجال صالحا هن أهل العلم وكذا أخوه الشَخ سلَهان  ،وكان أبوه وأخوه وهشاَخه َجفرسون ـَه أنه سَكون هنه زَػ وضالل لها
َشاهدونه هن ألواله وأـعاله ونزؼاجه ـٍ كثَر هن الهسائل " ..
وٌخبرنا العالمة دحالن عن شًء غرٌب كان دمحم بن عبد الوهاب ٌفعله مع أتباعه الجدد  ،فمد كان ٌأمرهم بحلك شعرهم لٌنشأ شعر
جدٌد لم ٌشرن فٌه !!
ففً نفس المصدر السابك ( ص َ ) 19مول العالهة دحالن عن جلن الفعلة الجٍ ربها جدل علً خلل ذهنٍ لدي دمحم بن عبد الوهاب ها َلٍ
:
" كان هفجٍ زبَد السَد عبد الرحهن األهدل َمول  :ال حاجة إلً الجألَؾ ـٍ الرد علً علٍ الوهابَة بل َكفٍ ـٍ الرد علَهم لوله " سَهاهم
الجحلَك " ـإنه لم َفعله أحد هن الهبجدعة ؼَرهم " ..
وٌمول العالمة عثمان بن عبد هللا بن جامع الحنبلً ـٍ كجابه الفوائد الهنجخبات ـٍ شرح أخصر الهخجصرات ( ص  ) 207بشأن نهً
دمحم بن عبد الوهاب أجباعه ـٍ رـع الَدَن أثناء الدعاء ها َلٍ :
" ـحَنئذ جبَن لن ـساد ها ذهب إلَه طاؼَة العارض ابن عبد الوهاب هن نهَه عن رـع الَدَن بالدعاء بعد الفراغ هن األذكار الواردة " ..
( هالحظة  :ولد العالهة عثهان عبد هللا بن جاهع ـٍ بَت علم ـٍ عام  1180هـ (  1766م ) بهنطمة الكوَت وكان عالها ـٍ الفمه وأصوله والبالؼة والشعر ،
وجوـً ـٍ عام  1240هـ  1826 /م ) ..

تزوج دمحم بن عبد الوهاب ـٍ عهر  38عاها بجوهرة بنت عبد هللا بن هعهر  ،كان ذلن ـٍ عام  1153هـ (  1740م )  ،وذكرت
الهصادر أن دمحم بن عبد الوهاب لال ألهَر العََنة عثهان بن الهعهر ( ابن عم جوهرة ) ها َلٍ  " :إنٍ آهل أن َهبن هللا نجدا وعربانها "
 ..راجع عنوان الهجد للهؤرخ ابن بشر ( ج  1ص .. ) 9

دمحم بن عبد الوهاب على خطى الحاخام كعب األحبار وابن تٌمٌة
جعرض دمحم بن عبد الوهاب بسبب دعوجه الدَنَة لهنهج ابن جَهَة إلً هضاَمات عدة ـٍ العََنة وكاد أن َدـع حَاجه ثهنا لذلن  ،كانت
النفحات الجوراجَة ـٍ أسهاء هللا وصفاجه والجٍ جهثل العهود الفمرٌ لفكر ابن جَهَة واضحة الهعالم ـٍ هنهج دمحم بن عبد الوهاب ..
سجن ابن جَهَة هرجَن بالشام بسبب شكوي الناس هن ـساد عمَدجه  ،ـلها أصر علً دعوجه لُبض علَه وأرسل إلً هصر حَخ عمدت له
ُ
هحكهة هن لضاة َهثلون الهذاهب األربعة وحكهوا علَه بالسجن ـٍ سجن الملعة وعدم السهاح له هرة ثانَة بالحدَخ  ،هات ابن جَهَة بعد
سنجَن ـٍ سجنه ـٍ عام  728هـ ..
ـٍ الحلمة المادهة إن شاء هللا سنواصل الجعرؾ علً هذا الفكر الجكفَري  ،ـإلً لماء ..
رائؾ دمحم الوَشً
سانت لوَس – هَزوري  -أهرَكا
elwisheer@yahoo.com
جابع هماالت سابمة لكاجب الهمال علً هدونجه " ثوار هصر " وعنوانها كها َلٍ :
www.thowarmisr.com

