
 "الوهابية " الدعوة السلفية 

 بين اإلرجاف واإلنصاف

. أمحد بن عائض بن زلمد بن ػلِت عسَتي / أعدها وكتبها 

احلمد هلل ويل ادلتقُت  ، وال عدواف إال على الظادلُت  ، والصالة والسالـ على اذلادي البشَت ، 
 وبعد.        والسراج ادلنَت ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثَتاً 

   فمن ادلقرر تزايد النيل من الدعوة السلفية ، وإلصاؽ التهم واالفًتاءات هبا ، بل اجتماع ملل 
 –يائسة - الكفر قاطبة على زلاربتها ُب مجيع أضلاء العامل ، بشىت أنواع احلروب ، ُب زلاولة 

الستئصاذلا وصرؼ الناس عنها ، فمن التشريد واإلبادة ، إىل التجويع والتخويف ، إىل التضييق 
واإلقصاء ، بل ومسوها وأتباعها باإلرهاب ؛ وهم سادة اإلرهاب ، ووصفوها بالتخلف والرجعية ؛ 

ومع هذا كشف اهلل .وهم فاقدوا القيم وااألالؽ ، إىل  َت ذلل شلا يشاهدد ااميع  اهراً معلوماً 
سًتهم ، وفضح أمرهم ، وأسقط أقنعتهم ، أقنعة الرأفة والرمحة ؛ باحليواف وااطفاؿ وبٍت اإلنساف 

ومن تلل . ، أقنعة العدؿ وادلساواة ، أقنعة ردع الظامل ورد ادلظامل ، أقنعة السلم والدعوة للسالـ 
مهبط الوحي - احلمالت ادلوجهة من الكفر وأذنابه ، ما تواجهه الدعوة السلفية هبذد البالد 

 . ادلفتعلة امساً ودعوى " الوهابية"إذ مل غلدوا إال التأليب ضدها ٔتا يسمى- وملتقى أفئدة ادلصلُت 

ليحكَم على ضوئها كل مسلم " الوهابية "   وفيما يلي بياٌف دلوقف أولئل من الدعوة السلفية 
 يور ، وكل منصف يريد وجه اهلل والدار اآلألرة ، من ألالؿ النظر إىل منهج هذد الدعوة بعيداً 

سائاًل ادلوىل أف ػلق احلق !! . عن التعصب واذلوى أهذا ادلنهج موافق للكتاب والسنة أـ ال ؟
أمحد بن عائض عسَتي  / أعدد وكتبه.    وينصر أربابه ، وؼلذؿ الباطل وكل ساع ُب ركابه  

                                                         ah . asery55@gmail.com                                                            

            ah . asery55@hotmail.com                                                                                                                              
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. التسمية مالها وما عليها ** 

ادلتمثلة ُب الدعوة – لقد أُلبست دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب .  اصطناع مسمى الوهابية 
.  لباس الوهابية ، لتنفَت الناس من هذد الدعوة – السلفية 

 الوهابية هي فرقة ألارجية أباضية ُب مشاؿ أفريقيا ، نشأت ُب القرف :حقيقة مسمى الوىابية ** 
هي : وقيل .  الثاين اذلجري ، نسبة إىل عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم اخلارجي ااباضي 

قاؿ صاحب .  فرقة متفرعة عن الوهبية نسبة إىل مؤسسها ااصلي عبد اهلل بن وهب الراسيب 
الوهبية أو الوهابية فرقة ألارجية أباضية أنشأها  : [الفرؽ اإلسالمية ُب مشاؿ أفريقيا  ]: كتاب 

، الذي عطل "وهابية"عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم اخلارجي وااباضي ، ومسيت بامسه
هػ 197 )ادلتوَب عاـ..... الشرائع اإلسالمية ، وألغى احلج ، وحصل بينه وبُت معارضيه حروب 

ٍب ؼلرب صاحب الفرؽ اإلسالمية . [4/183:ترجم له الزركلي]اافريقي ٔتدينة تاهرت بالشماؿ (
أف تلل الفرقة أألذت هذا االسم ِلما أحدثه مؤسسها من تغَتات ومعتقدات ، وكانوا يكرهوف : 

.  الشيعة ، قدر كراهيتهم اهل السنة 

الفارؽ الزمٍت الكبَت بُت  هور تلل الفرقة اخلارجية ، وبُت زمن  هور الدعوة : ومن ادلالحظ ** 
اإلصالحية ، اليت دعا إليها الشيخ زلمد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ، إذ الفارؽ قريباً من عشرة 

، واخلارجي ااباضي عبد الوهاب بن رستم توُب سنة (هػ1206)قروف ، فالشيخ زلمد توُب سنة
.  (هػ197)

ومعلـو أف فرقة هبذا ادلعتقد ؛ تقـو على تعطيل شرائع اهلل تعاىل ، حري أف يتصدى ذلا علماء ** 
اامة ، باإلفتاء بباطلها ، والرد عليها ، وبياف فسادها للناس ، وكوهنا نشأت ُب بالد ادلغرب فقد 

 (هػ 914)نقل أبو العباس أمحد الونشريسي ادلتوَب سنة .أفىت علماء ادلغرب بفساد تلل الفرقة 
، فتوى للشيخ  [ادلعيار ادلعرب وااامع ادلغرب عن فتاوى أهل أفريقية وااندلس وادلغرب]ُب كتابه 



كيف يُػَعامل معتنقوا ادلذهب : ،وذلل ٖتت عنواف  (هػ478)علي بن زلمد الّلخمي ادلتوَب سنة 
وسئل الّلخمي عن قوـٍ من الوهابية سكنوا بُت أ هر أهل السنة زماناً وأ هروا اآلف :الوهايب ؟ قاؿ

مذهبهم ،وبنوا مسجداً غلتمعوف فيه ويظهروف مذهبهم ُب بلد فيه مسجد مبٍت اهل السنة زماناً 
فهل دلن بسط اهلل يدد ُب اارض اإلنكار عليهم وضرهبم وسجنهم حىت يتوبوا من ذلل ؟  ... 

أنه غلب على من بسط اهلل يدد ُب اارض أف يستهينهم : ٍب ساؽ جواب الّلخمي وحاصله
بالسجن أو الضرب ، ورٔتا القتل،حىت يتفرؽ مجعهم ويشتهر فساد اعتقادهم ، ٍب ساؽ الّلخمي 

،وُب هدمه ذؿ ذلم ،  {ال تقم فيه أبداً }:قاؿ تعاىل:شيئاً من أدلة الكتاب والسنة ،وألتم بقوله 
وهبذد الفتوى  هػ ،.أ. لفساد مذهبهم  وبقاؤد ركن وملجأ ، وهدمه أبُت وأطيب لنفوس العامة ،

.  يتبُت فساد تلل الفرقة اليت و ف مسماها فيما بعد للدعوة السلفية 

التي ىي في األصل .. ِلَم أُلبست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب مسمى الوىابية ** 
  !!! ؟توظيف فتوى الوىابية الرستمية لمحاربة الدعوة السلفية ولَم تم !!!  الوىابية الرستمية ؟

دعوة السلفية ُب زمن كثر فيه الشرؾ باهلل تعاىل ، من توسل شلنوع ، وتضرع شلقوت ، اؿ هرت    
بغَت اهلل تعاىل ، وصرؼ العبادات لألولياء وادلقبورين ، كالدعاء والذبح والطواؼ والصالة وضلوها 

، فحارب الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ذلل كله ، وجاهد واجتهد إلعادة الناس إىل دينهم 
ادلوافق للكتاب والسنة ، ونبذ التبعية لعلماء السوء ، وادلشيخات وااولياء ، فكانت هذد الدعوة 
اإلصالحية مصادمة ومعارضة لواقع الناس وِلما ألفود ، وعاشوا عليه زمناً طوياًل ، بل ر بوا فيه ، 
و٘تسكوا به ، و نود ديناً ، بل ُدعوا إليه من قبل ادلتمصلحُت ُب زماهنم ، وبادلقابل فهناؾ بعض 

القوى السياسية أو اإلقليمية قد ارتضت تلل احلاؿ ، بل روجت ذلا ، وسعت على بقائها ، اف 
ُب إبقائها بقاء لتلل القوى ، ؤتا أف تلل اجملتمعات قد ألفت اذلواف والذلة والصغار لتعلقها 

بغَت اهلل ، فال شل أهنا سوؼ تكوف تابعة ال متبوعة ، وهذا ما ٖتقق ذلم قبل دعوة الشيخ زلمد 
بن عبد الوهاب ، أما حُت يتعلق ادلسلم بربه وألالقه ، ويعلم أف حياته وشلاته بيد اهلل تعاىل ، وأف 



كل ما أصابه بقدر اهلل ، فحينها سوؼ يتصف ادلسلم بالعزة والكرامة والقوة والشجاعة ، وهذا 
ما ال يريدد أعداء الدين ، سواًء من اخلارج أو من داألل كياف اامة ، ودلا كانت الدعوة السلفية 
تلغي دور أولئل ، وتعيد الناس إىل التمسل الكلي بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

هنا بدأت أليوط ادلؤامرة حملاولة أبقاء الناس على ما هم عليه من ضالؿ . الذي فيه عزهتم وقوهتم 
فلما بدأت أنوار هذد الدعوة تكشف  ياهب الظالـ  )، وزلاربة كل ما يؤثر  ُب ذلل الضالؿ ، 

، وتزيل أدراف الشرؾ وصلاساته ، وتدعو الناس إىل ٖتقيق التوحيد بصفائه ونقائه ، أدرؾ اخلصـو 
أف  هور هذد الدعوة السلفية نذير بزواؿ عقائدهم الباطلة ، فحشد أولئل اخلصـو قواهم وانربوا 

- ُب التشنيع هبذد الدعوة وأنصارها ، وهم أثناء تشنيعهم يذكروف معتقدهم الصوُب أو الرافضي 
ؤتا أف دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ضد . (ويزينونه للناس ويزعموف أنه احلق - و َتعلا 

الشركيات بأنواعها ، وضد اخلوارج وأعماذلم ، والصوفية ، والروافض ، و َتهم ، وأف قيامها كاف 
على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، ونبذ ما ؼلالفهما ، فال شل أف أعداء 
اإلسالـ وادلسلمُت مل يرؽ ذلم ذلل ، لذا كاف من البدهي أف ػلاولوا صرؼ الناس عن هذد 
الدعوة ، فسلكوا ُب سبيل ذلل مسالل شىت ، ومن تلل ادلسالل أهنم أَلبسوا دعوة الشيخ 

الوهابية " ليتسٌت ذلم أف غُلروا عليها ما صدر ُب حق " الوهابية " زلمد بن عبد الوهاب لباس 
من فتاوى ، واليت نشأت ُب ادلغرب ، ولذا لُبَس على الناس ذلل اامر ، وألصوصاً " الرستمية 

عامة الناس ، ومن مل يكلف نفسه عنا البحث والتقصي عن حقيقة احلاؿ ، أو كاف تبعاً لغَتد ، 
اليت فرقت بُت ادلسلمُت ، وصدرت بشأهنا  )فتلل هي الوهابية ، . شلن أسلم عقله وقيادد لسواد 

أما دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب اليت فتاوى من علماء وفقهاء ااندلس ومشاؿ أفريقيا ، 
السلفية التصحيحية ، فهي ضد اخلوارج وأعماذلم – رمحهما اهلل–ناصرها اإلماـ زلمد بن سعود 

؛ اهنا قامت على كتاب اهلل وما صح من سنة رسوله ، ونبذ ما ؼلالفهما وهم من أهل السنة 
والشبهة اليت انتشرت ُب بالد اإلسالـ قد روجها أعداء اإلسالـ وادلسلمُت من . وااماعة 



مستعمرين و َتهم لكي تبث الفرقة ُب صفوفهم ، فقد كاف ادلستعمروف يسيطروف على  الب 
العامل اإلسالمي ُب ذلل الوقت ، وهو وقت عنفواهنم ، ويعلموف من واقع حروهبم الصليبية ، أف 

اإلسالـ اخلايل من الشوائب ، و٘تثله السلفية ، ووجدوا ثوباً : عدوهم ااوؿ ُب ٖتقيق مآرهبم 
حيث أف – اف مبدأهم فرؽ تسد  –جاهزاً ألبسود هذد الدعوة تنفَتاً ، وتفريقاً بُت ادلسلمُت 

صالح الدين اايويب رمحه اهلل مل ؼلرجهم من ديار الشاـ إىل  َت رجعة ، إال بعد أف قضى على 
دولة الفاطميُت العبيديُت الباطنيُت من مصر ، ٍب استقدـ علماء من أهل الشاـ ووزعهم ُب 

الديار ادلصرية فتحولت مصر من التشّيع الباطٍت إىل منهج أهل السنة وااماعة الواضح دلياًل 
فادلستعمروف ألافوا من إعادة الكرّة ، بعدما رأوا دولة التوحيد السّنية ، اليت .وعماًل واعتقاداً 
زلمد بن عبد الوهاب ، وزلمد بن سعود ، ٍب من جاء بعدعلا ، تتسع أعماذلما : قادها اإلماماف 

، ويكثر ادلستجيبوف دلا هتدؼ إليه هذد الدعوة ، ومعلـو أف ادلستعمر ما دألل بلدة إسالمية إال 
حاوؿ إقصاء أهل السنة ، وتقريب أهل ااهواء والبدع ؛ اهنم مطيته فيما يريد عمله ُب ديار 

.  (اإلسالـ 

ىل من السائغ تسمية الدعوة السلفية بالوىابية ؟؟  ** 

تسمية كانت مدروسة وذلا أبعادها ادلختلفة اليت " بالوهابية "تقدـ أف تسمية الدعوة السلفية    
أُعد ذلا بعناية ، حملاولة التلبيس على ادلسلمُت ، وصرفهم عن هذد الدعوة القائمة على الكتاب 

رللة البياف " ادلفهـو الغريب للوهابية " جعفر شيخ أدريس ُب مقاؿ له بعنواف .د .والسنة ، يقوؿ أ
الوهايب باألتصار هو كل مسلم ػلاوؿ االلتزاـ بتعاليم دينه  ): هػ 1424رجب  (191)العدد – 

حىت لو كاف يعيش ُب البالد الغربية ، ويبدو أف الذي أقًتح على السياسيُت هذد التسمية لكل 
ورٔتا كاف اقًتاحهم ذلا اسباب . مسلم ملتـز بدينه بعض ادلختصُت ُب الدراسات اإلسالمية 

سياسية ، ورٔتا يكوف قد قاؿ ذلم إنكم ستستفزوف مشاعر ادلسلمُت إذا صرحتم ذلم بأنكم ال 
تريدوهنم أف يلتزموا بكتاب رهبم وال بسنة نبيهم ، وال أف يأألذوا شيئاً من دينهم بقوة ؛ فامكروا 



عليهم باحلديث عن الوهابية بداًل من احلديث عن اإلسالـ أو الكتاب والسنة ؛ اف ُب العامل 
اإلسالمي أناساً كثَتاً ذلم مشكلة مع الوهابية ، واهنم قد أثاروا حوذلا هتماً وألصقوا هبا تعاليم 

ولعل من أبرز من ألصق التهم بالدعوة السلفية . هػ  .أ (ضلن نعلم أنه ال عالقة لكثَت منها هبا 
ولكوف هذد التسمية أُلصقت دلآرب مدروسة فقد أنكر كثَت من . هم الرافضة والصوفية و َتهم 

علماء الدعوة هذد التسمية وردوها ، انه أُريد هبا باطاًل ، وليست صحيحة ُب نسبتها ، إذ 
كيف تنسب الدعوة إىل عبد الوهاب والد الشيخ زلمد ؛ وهو مل يباشرها ، بل القائم هبا وعليها 

، وهذا أللٌل ُب النسبة ، كما يروف أف هذد الدعوة قد استمدت منهجها من " زلمد " هو ابنه 
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، فال ينبغي أف تنسب احد من البشر ، أو ٖتور 

مرادد بالوهابية أتباع أئمة الدعوة السلفية اليت   ):يقوؿ الشيخ عبد اهلل ااربين . عن إسالميتها 
هو وأتباعه رمحهم اهلل و- رلدد القرف الثاين عشر - قاـ هبا ُب صلد الشيخ زلمد بن عبد الوهاب 

ليس ذلم مذهب ألاص بل هم ُب العقيدة على معتقد السلف الصاحل واائمة ااربعة ومن ؛ 
تبعهم بإحساف ، وهم ُب الفروع على مذهب اإلماـ أمحد بن حنبل إماـ السنة واحلديث ، مع 
أهنم ال يعيبوف من تبع مذهب إماـ من اائمة ادلعتربين ، وإذا تبُت ذلم احلق والصواب ُب  َت 

أتباع هذد احلركة فهم ال يروف ) وهذا ما يراد كثَت من .  (مذهب إمامهم تبعود مع من كاف 
وال ما انطوت عليه من مغالطات وأوهاـ، العتبارات مقنعة ، "  الوهابية"صواب هذد التسمية 

كثَتة ؛ شرعية وعلمية ومنهجية وموضوعية وواقعية ، تتلخص ُب أهنا ٘تثل ٘تاماً اإلسالـ احلق 
الذي جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ومنهج السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت ، ومن 
سلل سبيل اذلدى ، وإذف فحصرد ٖتت مسمى  َت اإلسالـ والسنة ألطأ فادح وبدعة زلدثة 

ولكن ُب ادلقابل نرى من يسوّغ هذد التسمية وال يرى فيها بأساً ، إما ٘تشياً مع .  (ومردودة
أعداء الدعوة ، وإما نسبة البن عبد الوهاب ، وإما لكونه من قبيلة الوهبة التميمية ؛ كما أثبت 

بل صلد أف هناؾ من مل يعر التسمية .. " . البحر الزاألر ُب تاريخ العامل " ذلل صاحب كتاب 



كثَت عنا ُب مقابل ادلنهج الذي قامت عليه ، ولعل من أبرز أولئل الشيخ سليماف بن سحماف ، 
أثر الدعوة الوهابية " ، وزلمد حامد فقي ، ُب كتابه " اذلدية السنية والتحفة الوهابية " ُب كتابه 

رلموعة مقاالت نشرت ُب ادلنار  ، ٍب طبعت " الوهابيوف واحلجاز " ، وزلمد رشيد رضا ، ُب " 
فكانوا ال يروف ُب هذد التسمية بأساً ما داـ ارتضاها . فيما بعد هبذا العنواف ، و َتهم كثَت 

أعداؤها ، وراقت ذلم تلل التسمية ، فليس هناؾ داع وأعلية لتقرير ادلسمى من عدمه ، وإظلا 
. العناية ّتوهر هذد الدعوة ، ُب كوهنا قائمة على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

فضل اهلل على   )بل من ادللفت للنظر أف هذد التسمية جاءت نقيض ما قصدوا وأرادوا ، فمن 
من اخلصـو ُب كثَت من ااحياف ػلمل معاٍف " الوهابية " أتباع هذد الدعوة ادلباركة أف لقب 

على - وذاؾ . إغلابية ويعتز هبا أتباعها وعمـو أهل السنة، وإف قصد به ألصومهم اللمز والسبَّ 
حُت يطلقوهنا على من يقيم شعَتة اامر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر وهو أصل : سبيل ادلثاؿ 

من أصوؿ اإلسالـ وشعائرد العظيمة، ومن أكرب ألصائص اامة ادلسلمة، ومن ألصاؿ اخلَتية 
َهْوَف َعِن }: ذلذد اامة كما قاؿ تعاىل َر أُمٍَّة ُأأْلرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكْنُتْم أَليػْ

كذلل على ااألذ بالكتاب والسنة والتمسل " الوهابية "،وحُت يطلقوف {اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَّهِ 
 .بالدين وتوحيد اهلل تعاىل ، ونبذ الشركيات والبدع، وهذد صفة مدح وتزكية يفرح هبا ادلؤمنوف 

على اقتفاء منهج السلف الصاحل الذي هو سبيل ادلؤمنُت ، وسنة سيد " الوهابية "وحُت يطلقوف 
والوصف السائد للوهابية عند . وهذد تزكية ال تقدر بثمن - صلى اهلل عليه وسلم - ادلرسلُت 

كل من ال يعمل بالبدع وال يرضاها ، وينكرها وال : أ لب اخلصـو ومن سار ُب ركاهبم يقصد به 
" وقد توسعت بعض وسائل اإلعالـ واالٕتاهات الغربية ومن دار ُب فلكها بإطالؽ .  يقرها

 )على كل مسلم ينزع إىل التمسل بشعائر الدين وأحكامه ورٔتا ترادؼ عندهم عبارة " الوهابية 
وعليه يًتجم العالمة اُلمال (. متشدد : أو متزمت أو متشدد ، وادلتمسل بالدين عندهم ( أصويل

، ادلعٌت السابق  (هػ1280)ادلتوَب سنة " لنجة " ِعمراف بن رضواف الشافعي الفارسي صاحب 



وهو كوف الدعوة قائمة على هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم فال تضر اامساء ، مًتمجاً ذلل ُب 
 : العذبة السلسة فيقوؿ ، قصيدته الفائقة الرائقة 

َباً    ُِقرُّ بأنٍَّت َوهَّايب ** **إف كاَف تابُع أمحٍد ُمَتوهِّ
   فَأنا ادل

 َربٌّ ِسَوى اُلمتَػَفرِِّد الوهَّاِب  ** **أنِفي الشَّرِيَل عن اإللِه فَػَليَس يل 

َقرٌب لُه َسبٌب من ااسَباِب  ** **  ال قُػبًَّة تُرجى وال َوَثٌن وال   

  عٌُت وال ُنصٌب من اانصاِب ** **كال َوال َشجٌر وال حجٌر وال 

 أو َحلَقٍة أو َوْدعٍة أو ناِب  ** ** أيضاً ولسُت معلِّقاً لتميمٍة  

  اهللُ ينَفُعٍت ويدفُع ما يب  ** **لرجاِء نفٍع أو لَدفِع بَليٍَّة  

يِن يُنِكرُُد أولو  االباِب  ** **واالبتداُع وكلُّ أمٍر زلدٍث    ُب الدِّ

  أرضاُد ِديناً وهو  َُت صواِب  ** **أرُجو بأينِّ ال أُقَاربُُه وال 

 وهو اعتقاُد اآلؿ وااصحاِب ** **هذا الذي جاَء الصحيُح بنصِه 

 صاُحوا عليِه رُلسٌِّم َوَهايب ** ** وبعصرنا من جاَء ُمعتقداً بِه 

.   إىل أألر قصيدته اليت أورد فيها ملخص العقيدة السلفية 

. لِعداء للدعوة السلفية الداعية سباب األِمن ** 

من السنن الكونية الِعداء لدين اهلل تعاىل ، فما من نيب بُعث إال ُعودي ، وُعودي أتباعه ، وال    
يزوُؿ ذلل الِعداء إال بتخلي أولئل ااتباع عن دينهم ، وما من دعوة قامْت على احلق إال نصب 

الِعداء ذلا ، وذاؾ من سنن اهلل ادلاضية ، قدوة باانبياء وادلرسلُت ، وإف للعاقل ادلتتبع لألحواؿ 
التارؼلية والدينية مالحظة ذلل ، فلو نظر النا ر ُب الطوائف الضالة مل غلد زلارباً ذلا أو متأمراً 



، وإف ُب ذلل لزيادة " أهل السنة وااماعة " عليها ، وإظلا الِعداء دائماً منصب على احلق وأهله 
وهذا ما توافق مع الدعوة السلفية ُب هذا . يقُت لكل باحٍث عن احلق ، ودليل على معرفة أهله 

الزمن ؛ فقد تكالب عليها ااعداء ، وومسوها ٔتا ليس فيها ، ولعل من أبرز أسباب الِعداء ذلا ما 
:-  يلي 

 أهنا  هرت ُب وقت عم فيه الضالؿ والفساد والشركيات ، حىت أصبح ذلل من اامور :أواًل 
ادلألوفة لدى الناس ، فلما جاء ما يضاد هذا ادلألوؼ نفر الناس منه ، وعادوا من جاء به ، 

.  (وذلم ُب حاؿ قريش مثاؿ سابق  ). وشنعوا عليه وحاربود 

النزاعات السياسية واحلروب اليت قامت ضد هذد الدعوة حينها ، حىت ومسوها بأهنا  :ثانياً 
كاف ااستاذ الشيخ زلمد عبدد رمحة اهلل عليه  ): يقوؿ زلب الدين اخلطيب . مذهب جديد 

يستعيذ باهلل من السياسة ، ومن كل ما يتصرؼ منها ، اهنا إذا احتاجت إىل قلب احلقائق 
وإ هار الشيء ٓتالؼ ما هو عليه ، اٗتذت لذلل مجيع ااسباب ،واستعانت على ذلل ٔتن 

ومن . ذلم منافع شخصية من وراء إعانتها ، فتنجح إىل حُت ُب تعمية احلق على كثَت من اخللق 
هذا القبيل ما كاف يطرؽ آذاف الناس ُب مصر والشاـ والعراؽ وسائر بالد الشرؽ اادىن ُب ادلائة 
السنة ادلاضية من تسمية الدعوة اليت دعا هبا الشيخ ادلصلح زلمد بن عبد الوهاب رمحه اهلل باسم 

.  (…اهتاماً بأنه مذهب جديد  (الوهابية)

وبااألص الصوفّية -  تزايد ادلؤلفات ادلعادية للدعوة السلفية ، دفاعاً من أولئل اخلصـو :ثالثاً 
فإنه دلا  لب على حاؿ كثَت من ادلسلمُت . عن معتقداهتم الفاسدة وآرائهم الباطلة- والرافضة 

 هور الشركيات وانتشار البدع ، واستفحاؿ اخلرافات، والغلو ُب ااموات واالستغاثة هبم، و هور 
… تشييد ادلشاهد وإقامة ادلزارات على القبور، وزألرفتها وتزيينها وصرؼ اامواؿ الطائلة عليها 



فلما  لب ذلل على حاؿ عامة ادلسلمُت ، فإف هؤالء ادلتصوفة والرافضة وجدوا ُب هذا الواقع 
.  اآلسن مرتعاً ألصباً لبثَّ مسومهم العقديّة ، ونشر أفكارهم ادلضللة 

حيث رُبطْت الدعوة بادلصاحل وادلقاصد الدنيوية ، وكذا بااشخاص وادلؤسسات .  اذلوى :رابعاً 
، فأعمى اذلوى كثَتاً من الناس عن اإلنصاؼ ُب حكمه ، بل جانب التجرد هلل تعاىل ، فأألذ 

أولئل يكيلوف ذلذد الدعوة التهم واالفًتاءات ، وليس اذلدؼ ااساس هو الدعوة ، وإظلا ُجعلت 
وسيلة لنفث ما بدواأللهم من أحقاد ، وأوضار ، ولو أهنم تلبثوا وٕتردوا عن ذاؾ التضحت ذلم 

.  ولكن اإلنصاؼ عزيز ، والتجرد قليل . الرؤيا ، وأبانوها لغَتهم 

:  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ما يلي ؛ أىم الركائز التي قامت عليها الدعوة السلفية **  

فقد دعا الشيخ إىل إعادة الناس ُحكاماً وزلكومُت إىل .  العودة إىل الكتاب والسنة :أواًل 
.  ادلصدر ااوؿ للتلقي وعلا كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

وهي الدعوة اليت اعتٌت هبا اانبياء ُب .  ٖتقيق التوحيد وترسيخه ُب قلوب الناس وحياهتم :ثانياً 
.  دعوهتم اقوامهم فما من نيب إال دعا إىل التوحيد وإألالص العبادة هلل تعاىل 

ِإفَّ اللََّه اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِه َويَػْغِفُر }:قاؿ تعاىل.  زلاربة الشرؾ بأنواعه ، والبدع ومظاهرها :ثالثاً 
، وقاؿ صلى  [116:النساء]{َما ُدوَف َذِلَل ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْؾ بِاللَِّه فَػَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا

. البخاري ومسلم  (من أحدث ُب أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ):اهلل عليه وسلم 

[   44:ادلائدة]{َوَمْن ملَْ ػَلُْكْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللَُّه فَُأولَِئَل ُهُم اْلَكاِفُروَف }. ٖتكيم شرع اهلل تعاىل:رابعاً 

اخلََْْتِ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل }:قاؿ تعاىل. اامر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر :خامساً 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَل ُهُم اْلُمْفِلُحوفَ  [ 104:آؿ عمراف]{َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ



هذد أهم الركائز وااسس اليت قامت عليها دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ، وهي من أصوؿ 
فَْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإْف ُكْنُتْم }!! . الدين وركائزد ، فهل هناؾ إسالـ ػلمل  َت هذد ااصوؿ والركائز ؟

[ 157: الصافات ]{َصاِدِقَُت 

ماذا قال المنصفون عن ىذه الدعوة ؟   . المنصفون وموقفهم من الدعوة السلفية ** 

معلـو لدى النقاد وأصحاب الدراسات ااكادؽلية ، أف احلكم على اآلألرين إظلا يتم عن طريق    
نتاجهم الفكري ، أو كتاباهتم ومؤلفاهتم ، فُيحاكم الشخص على ضوء نتاجه العلمي أو ااديب 

أو  َتد ، والشيخ زلمد بن عبد الوهاب نتاجه العلمي متوفر ُب أوساط الناس ، وهبذا تكوف 
زلاكمة الشيخ رمحه اهلل سهلة وميسورة ، وذلل من ألالؿ هذا النتاج ؛ دلن كاف منصفاً باحثاً 

وشلا يربز مؤلفات الشيخ زلمد أهنا قد ُملئت بل قامت على أدلة الكتاب . عن احلق وأهله 
صلى اهلل ليس فيه إال قاؿ اهلل وقاؿ رسوؿ اهلل " التوحيد " والسنة ، فهذا على سبيل ادلثاؿ كتاب 

فكيف يأٌب .، وال صلد بعد هذد الداللة داللة تشهد لصاحبها على صحة ما جاء بهعليه وسلم 
من يأٌب بعد ذلل فيتهم هذد الدعوة ، ويصنفها ؽليناً أو مشااًل ، ولعلنا نقف مع مجع من 

ادلنصفُت ذلذد الدعوة ، وما قالوا عنها ، وهم كثر إال أف ادلقاـ ال يتسع إليراد أقواؿ ااميع ، 
فنكتفي بالبعض عن الكل ، وقد حرصت أف يكونوا شلن سبق عليهم ادلوت ؛ أواًل ، ومن  َت 

. علماء بالد احلرمُت ؛ ثانياً 

مل يكن الشيخ زلمد بن عبدالوهاب نبياً كما ادعى  )": هػ 1387: ت . "يقوؿ حافظ وهبة 
نِْيَبهر الداظلركي ، ولكنه مصلح رلدد داع إىل الرجوع إىل الدين احلق ، فليس للشيخ زلمد تعاليم 
ألاصة ، وال آراء ألاصة وكل ما يطبق ُب صلد من الفروع هو طبق مذهب اإلماـ أمحد بن حنبل 

وؼلالفوف من عداهم ، وتكاد تكوف عقائدهم . ، وأما ُب العقائد فهم يتبعوف السلف الصاحل
وعباداهتم مطابقة ٘تاـ ادلطابقة دلا كتبه ابن تيمية وتالميذد ُب كتبهم ، وإف كانوا ؼلالفوهنم ُب 



وهم يروف فوؽ ذلل أف ما عليه أكثر ادلسلمُت من العقائد . مسائل معدودة من فروع الدين 
. (والعبادات ال ينطبق على أساس الدين اإلسالمي الصحيح 

ويقرر  َت منازع أنه  ): ، عن الشيخ زلمد " هػ 1416: ت . "  ويقوؿ زلمد هبجة ااثري 
رجل التوحيد والوحدة ، والتأثر ااكرب الذي رفض التفرؽ ُب الدين رفضاً حامساً ، فلم يكن من 
جنس من يأتوف بالدعوات ليضيفوا إىل أرقاـ ادلذاهب والطرائق ادلَِزِؽ رقماً جديداً ، يزيد العدد 

الرقم الذي ال : وحدد " الرقم الفرد"ويكثرد ، ولكنه أوجب إلغاء هذد اارقاـ ، ودعا لتحقيق 
، واإلسالـ ، طريقة واحدة ، ال تتفرع ، وال " اإلسالـ " يقبل التجزئة كااوهر الفرد ، أال وهو 

 .  (تتعدد 

ودعوة التوحيد اليت نادى هبا الشيخ تقبلها  )": هػ 1414: ت . "ويقوؿ زلمد جالؿ كشل 
العلماء ُب شىت بلداف العامل اإلسالمي ، أو قل مل يستطع أحد منهم أف يرفضها ، بل على 

، واهتموا ٔتناقشة الشكليات ، وافًتاء " ال جديد فيها " العكس ركز ألصومها على اهتامها بأنه 
االهتامات ، بينما أعلن أكثر من عامل وفقيه أو حىت مستشرؽ ، انطباقها على مبادئ اإلسالـ 

. (الصحيحة 

وعندنا أف دعوة الشيخ زلمد بن عبد  )": ـ2004: ت . "ويقوؿ الدكتور منَت العجالين 
عودة إىل اإلسالـ ُب أوؿ أمرد ومطلع فجرد ، ومىت قلنا ذلل كفينا أنفسنا عناء اادؿ : الوهاب 
ذلل أف من دعا إىل اإلسالـ ااوؿ ، فإظلا يدعو إىل اإلسالـ كما كاف يُرى ُب ادلدينة ، . العقيم 

وحركة زلمد بن ... ، ٍب ُب عهود اخللفاء الراشدين- صلى اهلل عليه وسلم - ُب عهد الرسوؿ 
ٕتديد وإحياء دلا أعلله ادلسلموف من أمور اإلسالـ وأوامرد : عبد الوهاب هي حركة ٕتديد وتطهَت 

ومل تكن دعوة زلمد بن عبدالوهاب ! ، وتطهَت لإلسالـ شلا أدأللود عليه من الشركيات والبدع
معتزؿ ُب  رفته، ولكنها كانت دعوة زعيم مصلح، يكافح دوف عقيدته، ويعمل " فيلسوؼ"دعوة 

" إف دعوة زلمد بن عبدالوهاب ليست . ذلا بلسانه ويدد، وبكل قلبه، وبكل عقله، وبكل جهدد



أو كتاباً ألفه ليقرأد الناس، ولكنها منهاج رمسه، وقاـ وراءد يدعو إىل العمل به، بادلوعظة " نظرية 
فمنهاج الشيخ ليس . قوة دولة اإلسالـ اليت قامت على أساس الشرع وحدد... أواًل، ٍب بالقوة

، اهنم يفرقوف بُت الدين والدنيا ،  إصالحاً دينياً ألالصاً، بادلعٌت الذي يفهمه ااوربيوف اليـو
وغلعلوف الدين صلة ألاصة بُت العبد وألالقه، ال ػُلمل الناس على إتباعه بالقوة، ٍب هم يفرقوف 

وبُت القانوف ، ويقولوف إف الدولة تلـز اافراد بالقانوف الذي تضعه هي " أو الشرع " بُت الدين 
دين ودنيا،  إف اإلسالـ وحدة!. ذلم، ولكنها ال تلزمهم بالشرع، بل قد ؼلالف قانوهنا الشرع

.  ( دعوة جامعة لألمور الدينية والسياسية  ؛لذلل ودعوة الشيخ

ولقد كاف الشيخ زلمد بن عبد الوهاب  )": هػ 1354: ت . "ويقوؿ الشيخ زلمد رشيد رضا 
النجدي من هؤالء العدوؿ اجملددين، قاـ يدعو إىل ٕتريد التوحيد وإألالص العبادة هلل وحدد ٔتا 

شرعه ُب كتابه وعلى لساف رسوله ألاًب النبيُت صلى اهلل عليه وسلم، وترؾ البدع وادلعاصي، 
.  (وإقامة شعائر اإلسالـ ادلًتوكة، وتعظيم حرماته ادلنتهكة ادلنهوكة 

الوهابية نسبة إىل اإلماـ ادلصلح شيخ اإلسالـ  )" : هػ1378: ت . "ويقوؿ زلمد حامد فقي 
والصحيح أف .وهي نسبة على  َت القياس العريب . زلمد بن عبد الوهاب رلدد القرف الثاين عشر 

..... يقاؿ احملمدية ، إذ أف اسم صاحب هذد الدعوة والقائم هبا هو زلمد ، ال عبد الوهاب ، 
وإهنم حلنابلة متعصبوف دلذهب اإلماـ أمحد ُب فروعه ككل أتباع ادلذاهب ااألرى ، فهم ال 

بالكتابة أف الشيخ ابن عبد الوهاب أتى ٔتذهب جديد ، وال األًتع  يّدعوف ، ال بالقوؿ ، وال
علماً  َت ما كاف عند السلف الصاحل ، وإظلا كاف علمه وجهادد إلحياء العمل بالدين الصحيح 
وإرجاع الناس إىل ما قررد القرآف ُب توحيد اإلذلية والعبادة هلل وحدد ذاًل وألضوعاً ، ودعاءاً ، 

.  (ونذراً وحلفاً، وتوكاًل ، وطاعة لشرائعه 



كاف الشيخ زلمد  ): وذكر الشيخ زلمد رشيد رضا أف زلمد بن عبد الوهاب من اجملددين بقوله 
بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل رلدداً لإلسالـ ُب بالد صلد ، بإرجاع أهله عن الشرؾ والبدع اليت 

. (فشت فيهم إىل التوحيد والسنة 

، رداً " هػ  1280:ت "وقاؿ الشيخ ِعمراف بن علي بن رضواف من سكاف لنجه من بالد فارس 
:  على بعض ادللحدين ومثنياً على الشيخ زلمد بن عبد الوهاب 

 ُب سب دين اذلامشي زلمِد ** **جاءْت قصيدهتم تروُح وتغتدي  

  إف الكتاب هو اذلدى فبه اقتِد  ** **قد زألرفوها للطغاـ بقوذلم 

وبعد أف ذكر بعضاً من دعاواهم الباطلة ، عقب ُب قصيدته ٔتا جاء به الشيخ زلمد أِلالفاً ** 
:  دلا كانوا عليه من الشركيات فيقوؿ 

 يدعوف أصحاَب القبور اذلُمِد ** **الشيُخ شاهَد بعض أهِل جهالٍة 

  من قبٍة أو تربٍة أو مشهِد ** **تاجاً ومشساناً ومن ضاهاعلا  

 ويؤملوف كذلل أألذاً باليِد ** **يرجوف منهم قربة وشفاعٍة 

 بالنذر والذبح الشنيِع ادلفسِد ** **ورأى لُعَّباد القبور تقرباً 

 شهدوا من الفعل الذي مل ػلمِد ** **ما أنكر القراُء وااشياُخ ما 

 من كاف يذبح للقبور ويفتدي ** **بل جوزود وشاركوا ُب أكلِه 

ػح ادلبُت وبالكالـ اايِد ... فأتاهم الشيخ ادلشار إليه بالنصػ 

إال ادلهيمن ذا ااالؿ السرمِد **  **يدعوهم هلل أف ال يعبدوا  

  كال وال من صاحٍل أو سيِد ** **ال يشركوا ملكاً وال من مرسٍل 



 إال عجيب عندنا مل يعهِد ** **فتنافروا عنه وقالوا ليس ذا 

 أجدادنا أهل احِلجى والسؤدِد ** **ما قاله آباؤنا أيضاً وال 

 هذا فنحن ٔتا وجدنا نقتدي  ** **إنا وجدنا مجلة اآلباء على

 أهل الزماف اشتَد  ََت مقلِد ** **فالشيخ دلا أف رأى ذا الشأف من 

 هلل أنداداً بغَت تعدِد ** **ناداهم يا قـو كيف جعلتم 

:  ٍب يتابع  ِعمراف الفارسي نظمه فيقوؿ 

إ هار ما قد ضيعود من اليِد **   **لو أنصفوا لرأوا له فضاًل على 

ليكافئود على وفاِؽ ادلرشِد **   **ودعوا له باخلَِت بعَد شلاتِه 

ومشوا على منهاِج قوـٍ حسِد **  **لكنهم قد عاندوا ، وتكربوا 

هم يعلموف به ومنهم يبتدي **  **ورمود بالبهتاِف واإلفل الذي 

بدألوِؿ جناٍت وحور ألرِد **  **كمقاذلم هو للمتابِع قاطٌع 

بل إنه يرجو هبا دلوحِد ** ** حاشا وكال ليس هذا شأنه 

ما ضرد قوُؿ العداِة احلسِد ** ** قالوا له يا كافراً يا فاجراً 

ذا ساحٌر ، ذا كاهٌن ، ذا معتدي **  **قالْت قريٌش قبلهم للمصطفى 

 وهو النصيح بكل وجه يبتدي ** **قالوا له  شاُش أمَة أمحٍد 

وذروا عبادَة ما سوى ادلتفرِد ** ** هل قاؿ إال وحدوا رب السماِء 

 تتنطعوا بزيارٍة وتردِد ** ** و٘تسكوا بالسنِة البيضاِء ، وال 



بُعثت به الرسل الكراـ دلن هدي ** ** هذا الذي جعلود ُ شاً وقد 

تًتى إىل عهد النيب زلمِد ** ** من عهد آدـ ٍب نوٍح هكذا 

والتابعوف وكل َحرٍب مهتدي ** ** وكذلل اخللفاُء بعد نبيهم 

 من كاف مستناً هبم فليقتِد ** ** منهاجهم هذا عليه ٘تسكوا 

، بل لبياف ما  ومل أورد هذد اابيات على أهنا مدح رلرد ُب شخص زلمد بن عبد الوهاب   
. تضمنته من نقل صريح لواقع الشركيات اليت كانت تعج هبا جزيرة العرب ، و َتها من البلداف 

وادلنصفوف الذي شهدوا ذلذد الدعوة كثر ، وال يسع ادلقاـ إليراد أقواذلم ، أو شيء منها ، فمنهم 
وزلمود شكري .  هػ 1326: ت . زلمد بشَت السهسواين اذلندي : على سبيل االألتصار 

. وعلى الطنطاوي . هػ 1182: ت . وزلمد بن إمساعيل الصنعاين . هػ 1342: ت . االوسي 
فضاًل عن بعض ادلستشرقُت والغربيُت الذين أنصفوا هذد الدعوة ، ُب حُت .  هػ 1420: ت 

.   لمها كثَت شلن يدعي آداب اإلسالـ ، إذ األتلق ااكاذيب ، وحاؾ وحبل التهم واالفًتاءات 

. وموقفهم من الدعوة السلفية : المخالفون ** 

عتقد الروافض الِعداء للوهابية ، وغلعلوف ذلل ديناً يدينوف به ، فقسموا ي.  الرافضة :أواًل 
بقية ادلسلمُت ؛ من صوفية ، وأشاعرة : الوهابية ، والقسم الثاين : ااوؿ : ادلسلمُت إىل قسمُت 

،و َتهم ، فحاولوا إيهاـ القسم الثاين أهنم يواجهوف معه عدواً واحداً ، أال وهو الوهابية ، ُب 
ومن . زلاولٍة منهم لتفريق صف ادلسلمُت وزعزعة كياف اامة ، وإثارة الدعاوى الباطلة فيما بينهم 

ادلؤمل أف كثَتاً من ادلسلمُت قد وافقوهم وصدقوهم ُب هذد الدعوى الباطلة ، ومل ػُلاكموها إىل 
.  صلى اهلل عليه وسلم كتاب اهلل وسنة رسوله 



 (هلل ٍب للتاريخ  )أورد ادلوسوي ُب كتابه . وهنا نقف مع بعض أقواذلم ادلوثقة عليهم قواًل وعماًل 
ـَ اخلميٍت ػ للعالقة احلميمة بينهما ػ وُب جلسة ألاصة  ، وذلل أف السيد حسُت ادلوسوي زار اإلما

سيد حسُت ، آف ااواف لتنفيذ وصايا اائمة صلوات اهلل عليهم ، : بينهما قاؿ اخلميٍت له 
نقتل أبناءهم ، ونستحيي نساءهم ، ولن نًتؾ أحداً  [يعٍت أهل السنة]سنسفل دماَء النواصب 

منهم يفلت من العقاب ، وستكوف أمواذلم ألالصة لشيعة أهل البيت ، وسنمحو مكة وادلدينة 
من وجه اارض ، اف هاتُت ادلدينتُت صارتا معقل الوهابية ، وال بد أف تكوف كربالء ػ أرض اهلل 

لقد قامت . ادلباركة ادلقدسة ػ قبلًة للناس ُب الصالة ، وسنحقق بذلل حلم اائمة عليهم السالـ 
فأي إسالـ ػلمل .  (دولتنا اليت جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها ، وما بقي إال التنفيذ

هؤالء ، وهم يريدوف أف ؽلحوا مكة وادلدينة من الوجود ، وػلولوا قبلة الناس إىل كربالء ، واهلل 
فَػَوؿِّ َوْجَهَل َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراـِ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَػَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُد َوِإفَّ الَِّذيَن أُوُتوا }:يقوؿ

مْ  ادلوسوي منَّ اهلل عليه باذلداية فأسلم ، وألف :مالحظة .]{اْلِكَتاَب لَيَػْعَلُموَف أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّ
أمحد الكسروي – الشيعي ااصل –  ويقوؿ العامل اإليراين [ كتابه ادلذكور ، وبسببه اُ تيل وقتل

وشلا يُرى من ااج الشيعة أنه قد انقضى منذ  هور الوهابيُت  ):شاهداً على ضالؿ بٍت قومه 
أكثر من مائة ومخسُت عاماً ، وجرت ُب تلل ادلدة مباحثات ورلادالت كثَتة بينهم وبُت 

الطوائف ااألرى من ادلسلمُت ، وانتشرت رساالت وطبعت كتب ، و هر جلياً أف ليست زيارة 
القبب ، والتوسل بادلوتى ، ونذر النذور للقبور وأمثاذلا إال الشرؾ ؛ وال فرؽ بُت هذد وبُت عبادة 
ااوثاف اليت كانت جارية بُت ادلشركُت من العرب ، فقاـ اإلسالـ غلادذلا ويبغي قلع جذورها ، 
يبُت ذلل آيات كثَتة من القرآف ، فأثرْت الوهابية ُب سائر طوائف ادلسلمُت  َت الروافض أو 

الشيعة اامامية ، فإف هؤالء مل يكًتثوا ٔتا كاف ، ومل يعتنوا بالكتب ادلنتشرة والدالئل ادلذكورة أدىن 
. (اعتناء ، ومل يكن نصيب الوهابيُت أال اللعن والسب كاآلألرين 



إف بناء القبور ، وٕتصيصها ، وعقد القباب فوقها وعمل  ): ويقوؿ أحد أئمتهم وهو العاملي   
وأوجبوا هدـ القبور والقباب اليت عليها والبناء الذي . الصندوؽ واخللعة ذلا شلا حرمه الوهابية

، فهذا إماـ من  (..حوذلا ، وزعم الوهابيوف أف البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر التابعُت
أف – واحلق ما شهدت به ااعداء – أئمتهم يعًتؼ بتقديسهم للقبور ومن فيها ، ويشهد 

ومنع  ):ٍب يعضد شهادته بشهادة أألرى فيقوؿ . الوهابية قد أنكرت ذلل وعدته من البدع 
الوهابية تعظيم القبور ، وأصحاهبا ، والتربؾ هبا من دلس ، وتقبيل ذلا ، واعتاب مشاهدها ، 

فاحلمد هلل الذي أنطقهم بشهادة مل يريدوا منها إال . (و٘تسح هبا ، وطواؼ حوذلا ، وضلو ذلل
ومنعت الوهابية اٗتاذ اخلدمة ،  ): الطعن والتأليب ، فكانت ألالؼ ما أرادوا ، ٍب يقوؿ 

ومنعوا أيضاً تزيُت : ) ٍب يقوؿ . (والسدنة لقبور اانبياء ، وااولياء والصلحاء ، واٗتاذها عيداً 
وكل ما أعًتض عليه هذا . (ادلشاهد بالذهب، والفضة، وادلعلقات واحللي والكسوة وضلو ذلل 

.  العاملي ؛ قد جاءت النصوص بتحرؽله وال غلادؿ فيه إال معارض لتلل النصوص 

: زلمد علي ااوردبادي نائحاً مولواًل على تلل القبور والقبب ؛قائاًل : وينادي مناديهم ااألر   
طرقت اإلسالـ تلل الداهية الفادحة، والفاجعة ادلربحة، مفرقة الكلمة ومضعضعة أركاف ااامعة )

ويا : ) ويتعجب قائاًل  .(..ومشوشة أمر اامة، ومضيعة احلرمة أال وهي فادحة هدـ القباب
للعجب فإف العدواف هبدـ القباب الشرعية مل يكن إال على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُب 

وهل يستطيع مسلم أف ينكر ادلقاـ العظيم ُب اإلسالـ ؛ : )ويتابع قائاًل . (حرمه ادلدينة ادلنورة 
ذلؤالء الذين ُهتكت حرمتهم هبدـ القباب اليت بناها ادلسلموف معاونة لزوارهم على الرّب واستدامة 

.         (…لزيارهتم، واستكثار من تالوة القرآف، وذكر اهلل عند مراقدهم

وهنا الطامة الكربى حُت يقاس هذا الدين على فساد اادياف السابقة ، وما أحدثه أهلها من   
تربؾ بأنبيائهم وصاحليهم ، فيحتج حسن صدر الدين الكا مي على هدـ تلل القباب وادلشاهد 

ماذا ينكروف وهذد القباب العالية والبنايات الشاسلة القائمة حوؿ مراقد اانبياء ،  ):، بقوله 



واائمة ، وااولياء من الصحابة والتابعُت ، ومراقد العلماء والصاحلُت قد حشيت هبا بطوف 
بل أف ُب اآلثار القائمة حوؿ قبور اانبياء السابقُت كقرب دانياؿ ، وقرب هود . ااقطار واامصار 

، ..... ، وصاحل ، وذي الكفل ، ويوشع ُب بابل ، وكقبور اانبياء ادلدفونُت عند البيت ادلقدس 
اكرب دليل على اهتماـ اامم السالفة ُب تعظيم مراقد أنبيائهم ، وليس بأقل من اهتماـ 

.  (ادلسلمُت ُب تعظيم مرقد نبيهم ، ومراقد أوليائهم 

ال غلوز بناء القبور : قالت الوهابية):وينتقد الطباطبائي الوهابيُت وؽلدح قومه اإلمامية فيقوؿ    
ٍب يشنع . (غلوز بناء القبور لألنبياء وااولياء، وتشييدها وحفظها : وقالت اإلمامية . وتشييدها 

واجًتاؤهم على اهلل  ): الطبطبائي على الوهابيُت ، مع د د ة مشاعر الرافضة و َتهم فيقوؿ 
ورسوله هبدـ القباب الطاهرة ائمة البقيع الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهَتاً ، وأف 

وهؤالء . (ذلل منهم إنكار دلودة ذي القرىب اليت هي من الضروريات الثابتة بالكتاب والسنة 
الوهابية أضر على اإلسالـ من الشيوعية، ويعنوف بالوهابية الدعاة إىل  ): روافض صعدة يقولوف 

. (اهلل

أف علماء السعودية الوهابية سلالفوف إلمجاع ادلسلمُت ُب التمسح  ): ويقوؿ السيد باقر الصدر   
 .  (بالقبور ، ودعوة أصحاهبا 

بكفر الوهابيُت ، ويدعي أهنم ال  )"..." : ، أمُت عاـ حزب " ..." ويقوؿ حسن نصر   
. (ينسبوف إىل اإلسالـ ، اهنم يكّفروف الشيعة ، ويكّفروف كل ادلذاهب ، ويقتلوف الشيعة والسنة 

.  والواقع يشهد ٓتالؼ ما يدعي 

وهنا وقفة سريعة لضيق ادلقاـ ، وعلى القارئ احلكم على ضوء كتاب اهلل وسنة رسوله ، إذ ** 
.  وتكفَتهم ذلم " الوهابيُت " مجعوا بُت سبهم للصحابة وتكفَتهم إياهم ، وسب السلفيُت 



  ػلكم بكفر أيب بكر وعثماف وعائشة وحفصة، وهو : آية اهلل العظمى رلتىب الشَتازي
. أكرب مرجع معاصر للشيعة ُب يومنا هذا 

أللونا صلهر باحلقيقة . فلم يعد هناؾ من ألوؼ.. إف التقّية ذهبت من الكرة اارضية ): ويقوؿ 
أللوهم يبينوف .أللوهم يبينوف بكل صراحة أف أبا بكر وعمر مل يؤمنا باهلل تعاىل طرفة عُت . 

وهناؾ كالـ فاحش عن الصحابة أنزد  (.... بكل صراحة أف عائشة ألارجية واخلارجية كافرة 
فأي .. عن مساعه أو قراءته ، وهو موجود مثبت ال يُنكر ؛  نظر ومسع قرائيقلمي عن كتابته ، و

من الصحابة - تطاوؿ بعد هذا ، فال شل أف سب وتكفَت كل من أتبع طريقة هؤالء ااطهار 
على - واهلل - شيء وارد ، وال يستغرب ، بل هو من باب أوىل ، وُب ذلل شاهدٌة - والتابعُت 
.   واحلمد هلل رب العادلُت ... الدعوة السلفية " منهج "صدؽ 

:  ، والرافضة ، لعلو يتضح بها المقال " أىل السنة " وىنا لمحة مقارنة بين السلف** 

أنه لعلي وليس حملمد وأف : ومنهم من يقوؿ . أف القرآف زلرؼ وناقص : الرافضة يقولوف ؼ) 
.   جربيل أألطاء ُب البالغ 

القرآف كالـ اهلل تاـ  َت ناقص ، نزؿ به الروح اامُت على قلب زلمد صلى اهلل : وضلن نقوؿ 
[ . 9: احلجر ] {ِإنَّا ضَلُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفُظوَف }: قاؿ تعاىل . عليه وسلم 

أف الصحابة أرتدوا عن اإلسالـ ، وألانوا اامانة والديانة ، وألصوصاً اخللفاء : والرافضة يقولوف 
.  الثالثة أيب بكر وعمر وعثماف ، فيكفروهنم ويضللوهنم 

أف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألَت البشر بعد اانبياء ، وأف اهلل األتارهم :وضلن نقوؿ
لصحبة نبيه ، وأف اهلل رضي عنهم ورضوا عنه ، وأهنم عدوؿ مجيعاً ،وأهنم ال يتعمدوف الكذب 

.  على نبيهم ، وأهنم ثقات ُب نقلهم ، وثقهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



أف أئمة الرافضة االثٍت عشر معصوموف ، يعلموف الغيب ، ويعلموف علم : والرافضة يقولوف 
ااولُت واآلألرين ، وعلم اانبياء وادلرسلُت ، وعلم ادلالئكة ، وأف اانبياء تبع ذلم ، ويعلموف علم 

. (........ ما كاف وما يكوف ، 

أف أئمتهم بشر كسائر البشر ، وأف منهم فقهاء ، وعلماء ، وأللفاء ، فال يُرفعوف : وضلن نقوؿ 
.  عن مكانتهم اليت أنزذلم اهلل عليها ، وال ُيظلموف وال يُفًتى عليهم 

ٔتقارنة سريعة بُت اليهود والرافضة ، لُيعلم حاؿ هؤالء الروافض الذين سلطوا كل ذلل وطلتم   
.  إمكاناهتم حلرب أهل السنة ، وتشويه دين اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

ال يصلح : وآية ذلل أف زلنة الرافضة زلنة اليهود ، وذلل أف اليهود قالوا  ): يقوؿ ابن تيمية 
ال : وقالت اليهود . ال تصلح اإلمامة إال ُب ولد علي : وقالت الرافضة .  ادللل إال ُب آؿ داود 

ال جهاد ُب : وقالت الرافضة . جهاد ُب سبيل اهلل حىت ؼلرج ادلسيح الدجاؿ وينزؿ السيف 
واليهود يؤألروف الصالة إىل اشتباؾ . سبيل اهلل حىت ؼلرج ادلهدي ، وينادي مناد من السماء 

والرافضة حرفوا .  حرفوا التوراة  واليهود. والرافضة يؤألروف ادلغرب إىل اشتباؾ النجـو .النجـو 
: واليهود تبغض جربيل ويقولوف . والرافضة كذلل . واليهود ال يروف ادلسح على اخلفُت .القرآف 

فاليهود ) وكذلل . ( لط جربيل بالوحي على زلمد : والرافضة يقولوف . عدونا من ادلالئكة 
واليهود تسدؿ أثواهبا، وكذلل الرافضة ، واليهود . يولوف عن القبلة شيئاً، وكذلل الرافضة 

يستحلوف دـ كل مسلم، وكذلل الرافضة ، واليهود ال يروف الطالؽ ثالثاً شيئاً، وكذلل الرافضة 
وبر م هذا التوافق بُت اليهود والرافضة ،  .(، واليهود ال يروف على النساء عدة ، وكذلل الرافضة 

إال أف الرافضة شر من اليهود وشر من النصارى ، اف اليهود والنصارى ُفضلت على الرافضة 
من شر : وسئلت الرافضة  .أصحاب موسى : من ألَت ملتكم ؟ قالوا: سئلت اليهود : ٓتصلتُت 

. أصحاب زلمد : أهل ملتكم ؟ قالوا



من شر أهل : وسئلت الرافضة  .حواري عيسى : من ألَت أهل ملتكم ؟ قالوا: وسئلت النصارى 
. حواري زلمد : ملتكم ؟ قالوا

وأعٍت بالصوفية الغالة ، الذين يتخذوف ادلزارات ، ويتوسلوف إىل القبور  . الصوفية: ثانياً 
وااضرحة ، ويتخذوهنا معتكفاً ومزاراً ، ويعتقدوف ُب ااولياء والصاحلُت بأهنم يضروف وينفعوف ، 
وغلعلوف الكشف والذوؽ والوجد ، من أهم مصادرهم ؛ اليت يستغنوف هبا عن كتاب اهلل وسنة 

حملاربتها " الوهابية " رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، فأولئل الذين ناصبوا الِعداء للدعوة السلفية 
 . تلل الشركيات 

دلاحة دلوقفهم من دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ، فمثاذلم مثاؿ الشيعة يتعذر أوهنا   
اإلتياف على ما قالوا من سب وشتم وتنقص ذلذد الدعوة ، ولكن نورد ما يدؿ على موقفهم 

.  لضيق ادلقاـ ، واف اذلدؼ هو اإلشارات 

ُب ادلقارنة بُت أهل " الديوبندية " ؛ أحد كبار أئمة  (هػ1377)يقوؿ الشيخ حسُت أمحد   
إف الوهابية اخلبيثة تستقبح جداً قراءة دالئل  ): التوحيد الذين يسموهنم الوهابية وبُت الديوبندية 

اخلَتات ، والقصيدة الربدية ، والقصيدة اذلمزية وغلعلوف بعض أبيات قصيدة الربدة من قبيل 
: الشرؾ كقوؿ البوصَتي 

سواؾ عند حلوؿ احلادث العمم ....  يا أكـر اخللق مايل من ألوذ به   

مع أف أئمتنا وأكابرنا كانوا يأمروف مريدهم بقراءة مثل هذد الكتب وغليزوهنا ، والشيخ زلمد 
. قاسم النانوتوي ، والشيخ اانجوهي رمحهما اهلل أجازا قراءهتا آلالؼ من الناس وكانا يقرآهنا 

: وقد أنشد الشيخ زلمد قاسم النانوتوي مثل هذا البيت الذي ُب قصيدة الربدة فقاؿ 

انه ليس لقاسم أحد سواَؾ  .... انصر أيها الكرًن اامحدي 



. (فمن يسأؿ، ومن يكوف معيناً لنا  َتَؾ ... فإذا أنت مل تسأؿ عن حالنا 

والبوصَتي ُب البيت ااوؿ جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ُب مقاـ الرب تبارؾ وتعاىل وباقي 
وأما البيت الثاين فكذلل ، يتجلى فيه الغلو ُب النيب . قصيدته تدؿ على كثَت من الشركيات 

.  صلى اهلل عليه وسلم ، فجعله الناصر وادلعُت وادلتويل حلاله من دوف اهلل تعاىل 

ويقوؿ الشيخ حسن أمحد صدر ادلدرسُت بدار العلو ديوبند وأحد كبار أئمة الديوبندية 
إف الوهابية :) ، ُب ادلقارنة بُت أهل التوحيد الذين يسموهنم الوهابية وبُت الديوبندية  (هػ1377)

يطعنوف ُب أئمة الطريقة أمثاؿ اخلواجة هباء الدين نقشبند ، واخلواجة معُت الدين ااشيت ، 
و وث الثقلُت عبد القاهر اايالين ، والشيخ عبد الوهاب الشعراين، و َتهم قدس اهلل أسرارهم 

لكن أئمة الديوبندية ػلبوف هؤالء ويعظموهنم، ويروف أف  . أمجعُت ، ويسيئوف اادب ُب حقهم
التوسل ٔتحبتهم وتعظيمهم مفيد إىل الغاية القصوى وباعث للربكات وموجب لرضا اهلل سبحانه 

فهو يعًتؼ (. أنه ال عالقة لعقائد الوهابية بأكابر الديوبندية: واحلاصل: ) ٍب يقوؿ . (وتعاىل 
بالفاصل بينهما ، ويقر أف تعظيم هؤالء ااولياء والتوسل هبم من دوف اهلل مفيد وموجب لرضا 

عبد القادر اايالين مل يكن من هؤالء الصوفية الغالة ، وإظلا اعتقدوا فيه بعد : مالحظة  ]. اهلل 
ومع هذا فإف إمداد اهلل إماـ الديوبندية قد نص على أف اايالين فاز ٔترتبة االوهية . [موته 

إف الشيخ معُت الدين ااشيت رمحة اهلل عليه : لقد تنا ر رجالف فقاؿ أحدعلا  ): حيث قاؿ 
إف احلضرة الغوث ادلظهر : وقاؿ اآلألر .أفضل من احلضرة الغوص ااعظم اايالين قدس سرد 

فقلت ال ينبغي لنا أف نفضل بعض ااولياء على بعض ، وإف .اايالين أفضل من الشيخ ااشيت 
دلا قاؿ : فقاؿ مفضل اايالين على ااشي  .(فضلنا بعضهم على بعض): كاف اهلل تعاىل قاؿ 

: قاؿ احلضرة معُت الدين ااشيت . قدمي على رقاب أولياء اهلل : احلضرة الغوث ادلطهر اايالين 
إىل  َت ذلل من الشركيات ،  .(فثبت أفضلية الغوث اايالين على ااشيت . بل على عيٍت 

.   وغلتهدوف بالطعن ُب الدعوة السلفية ، القائمة ُب مجيع أضلاء العامل 



: والصوفية يقولوف . بعصمة أولياءهم : والصوفية هي الوجه اآلألر للتشيع ، فالشيعة يقولوف 
.  ْتفظ أولياءهم 

يعلم بواطن النفوس وما ُب : اإلنساف الكامل . ومن أهم اعتقاداهتم الفاسدة باألتصار شديد 
الذين ػلفظوف نظاـ : اابداؿ . هم ااولياء الذين ػلفظوف ااهات ااربعة : ااوتاد . السرائر 

القائموف بإصالح أمور الناس ، وادلتصرفوف : النجباء . الكوف ، وترتيبهم على السموات السبع 
. هم الذين اشرفوا على بواطن الناس ، واستخرجوا ألفايا الضمائر : النقباء . ُب حقوؽ اخللق 
.  الذي يدير شؤوف ادللل كله " : الغوث ااعظم " القطب ااكرب 

بل جعلوا الويل أفضل من النيب !!!! .  فباهلل عليل يا صاحب احلق ؛ ماذا تركوا هلل تعاىل ؟
مقاـ النبوة ُب برزٍخ     فويق الرسوؿ ودوف الويل  :  فيقوؿ قائلهم 

إف اهلل ابتلى : و صدؽ واهلل ابن حـز رمحه اهلل حُت يقوؿ  ).واليته أفضل من نبوته : ويقولوف 
واامر كما قاؿ ابن حـز ، فإف هاتُت الطائفتُت باب فتنة ، وآلة . اإلسالـ بالصوفية والشيعة 

والصوفية هي الفرقة الوحيدة اليت تتعايش مع الشيعة ، بل ٘تهد . (لكل مناوئ لإلسالـ 
.  النتشارهم ادلكاف والزماف 

 وشلا يدينوف به ويقاتلوف اجله ، ويعتقدوف فيه ، ادلولد النبوي ، ويعتربوف من مل ػلتفل به فهو 
مبغض للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، ومعادياً لسنته ، وعلى رأس هؤالء ادلعادين احملاربُت للمولد 

ولكي يتضح اامر ، ويتجلى احلاؿ للجميع ؛ أورد هذد ادلنا رة . النبوي هم الوهابية كما يدعوف 
. ، وبعدها أسوؽ اعًتافاً من بُت مئات االعًتافات دلن تبُت ذلم احلق شلن كانوا على هذا الظالؿ 

" عقيدة أهل السنة وااماعة " وقعت للشيخ سعيد بن مسفر ، وأوردها ُب كتابه : ادلنا رة ** 
كنت ُب زيارة احدى الدوؿ اإلسالمية للمشاركة ُب مؤ٘تر لإلعجاز العلمي ُب القرآف : يقوؿ 

أنتم ُب : فقاؿ . من السعودية : والسنة ، فسألٍت أحد علماء ذلل البلد من أين أنت ؟ فقلت 



دلاذا : فتأثرت ، ولكٍت لزمت اذلدوء ، وسألته . السعودية ال ٖتبوف الرسوؿ صلى اهلل عليه وسلم 
كالمل يعٍت : فقلت . انكم ال ٖتتفلوف ٔتولدد : ال ضلب الرسوؿ صلى اهلل عليه وسلم ؟ فقاؿ 

: قلت . نعم : قاؿ . أف التعبَت عن زلبة النيب صلى اهلل عليه وسلم إظلا يكوف باالحتفاؿ ٔتولدد 
: وكيف ذلل ؟ قلت : قاؿ . واهلل ما منعنا من االحتفاؿ ٔتولدد إال زلبته صلى اهلل عليه وسلم 

سوؼ أسألل بعض : قلت . نعم : هل تقبل بالنقاش العلمي بعيداً عن التعصب واذلوى ؟ قاؿ 
هل هذا االحتفاؿ : السؤاؿ ااوؿ : قلت .  تفضل : قاؿ . ااسئلة وأرجو  أف ٕتيبٍت عليها 

هو : فأجابٍت . طاعة تتقربوف هبا إىل اهلل ، وترجوف عليها ثواباً منه عز وجل ؟ أـ هو معصية 
هل علم النيب صلى اهلل عليه وسلم : السؤاؿ الثاين : قلت . طاعة هلل عز وجل نتقرب به إليه 
السؤاؿ : قلت . بل علمها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم : هذد الطاعة ؛ أـ جهلها ؟  قاؿ 

هذد الطاعة اليت علمها النيب صلى اهلل عليه وسلم ، هل بلغها امته أـ كتمها ؟  : الثالث 
عندها وقف حائراً وأألذ يفكر ُب اإلجابة انه ال غلرؤ على القوؿ بأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم كتمها ، وأيضاً ال يقدر أف يقوؿ إنه بلغها انه رئيس العلماء ُب بلدد ، انه يعلم يقيناً أنه 

ور م هذا مل غلد بداً ُب اإلجابة . ال يوجد ُب الكتاب وال ُب السنة ما يدؿ على مشروعيتها 
أعطٍت دلياًل واحداً من السنة ولو ضعيفاً على أنه أمر هبا ، فوقف : فقلت له . بل بلغها : بقوله 

ال بد من ذلل ؛ وإال فسوؼ تتهموف النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه : مبهوتاً متحَتاً ، فقلت له 
.  قد كتمها ومل يبلغها أمته 

إذاً هو معصية ؛ وأنتم تعربوف : قلت . ليس بطاعة : فهل هذا العلم طاعة ؟ قاؿ : فقلت له 
إذا مل : قلت . ليس معصية : قاؿ . عن زلبتكم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ٔتعصية اهلل 

ليس ُب الدين بدعة : قلت . بدعة حسنة : يكن طاعة ، وال معصية ، فماذا يكوف ؟ قاؿ 
ضلن ال نقوؿ فيها إال : فقاؿ . حسنة اف احلديث الصحيح قد نص على أف كل بدعة ضاللة 

نقرأ ادلدائح النبوية ، وبعض أحواؿ السَتة ، وضلظى باحلضرة : وماذا تقولوف ؟ قاؿ : قلت . ألَتاً 



. حضور النيب صلى اهلل عليه وسلم وتشريفه للحفل : وما احلضرة النبوية ؟ قاؿ : قلت . النبوية 
حفلكم أنتم فقط أـ مجيع االحتفاالت ُب شىت أقطار اارض ، وكيف ؽلكنه ذلل ُب : قلت 

ما رأيل لو : ٍب دألل وقت صالة العصر ، فقلت له . فسكت ومل يستطع اإلجابة . ليلة واحدة 
ودلاذا ؟ واإلماـ ما زاد : قلت . باطلة : صلى بنا اإلماـ مخس ركعات فما حكم الصالة ؟ قاؿ 

ال تصح اف النيب صلى : قاؿ . إال ألَتاً ، زاد ركعة قرأ فيها الفاٖتة وسبح ُب ركوعها وسجودها 
وكذلل ادلولد ال يصح اف النيب صلى اهلل عليه وسلم مل : فقلت له . اهلل عليه وسلم مل يشرعها 

.  أعاهدؾ باهلل أنٍت من هذا اليـو سأكوف حرباً عليها : عندها مد يدد وقاؿ . يأمر به 

وهنا قصة شاب كاف يدين بالصوفية الغالية ُب بلدد ، ٍب مّن اهلل عليه بالتحوؿ ، بعد أف  ** 
حكم عقله بادلقارنة فيما عايشه عند السلفية ، وفيما يدين به ، وبدأ ٕتربته بنصيحة لكل من 
يعتقد عقائد الصوفية ، أف يقف مع نفسه وقفت أنصاؼ وتأمل ، ٍب ليكن احلكم له هو دوف 

نصيحيت إىل  ): يقوؿ الشاب .  سواد ، واحتفظ بادلرجع لالألتصار كما بينت ُب أوؿ كالمي
كل مسلم حريص و يور على دينه وعقيدته أف يقرأ كتب شيخ اإلسالـ اإلماـ زلمد بن عبد 

ويتصل بتالميذ دعوته وهم كثر واحلمد هلل ، ٍب بعد ذلل ػلكم على دعوته - رمحه اهلل - الوهاب
إألوٌب ُب اهلل لقد كنت تلميذاً ُب ادلدرسة الدينية ُب مدينتنا ، وكاف  .ادلباركة وعلى الداعُت إليها 

يكلمنا عن الشيخ ودعوته ٔتا يناُب - وهو أحد الصوفية على الطريقة القادرية - شيخ ادلدرسة 
وكاف ينهانا عن قراءة كتبه ، وكتب شيخ اإلسالـ ابن تيمية ، وتلميذد ابن  . احلق واحلقيقة

حىت إنه رسم لنا صوراً سليفة لدعوة الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ، -. رمحهم اهلل تعاىل - القيم
 .بأنه مذهب ألامس ألارج عن مذاهب اإلسالـ: وكاف يطلق عليها لفظ الوهابية تنفَتاً ، ويقوؿ 

وقد كتب اهلل تعاىل يل الدراسة ُب ااامعة اإلسالمية ُب ادلدينة ادلنورة ُب كلية الشريعة فرأيت 
عكس ما مسعت من شيوخ السوء والفتنة رأيت رجاَؿ دعوة التوحيد رجاؿ علم وقرآف وألَت وبركة 
متمسكُت بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم زلافظُت على تعاليم اإلسالـ ويعتربوف 



وهنلت من منهل ااامعة اإلسالمية وكلية  . أنفسهم ألدماً لإلسالـ ودعوة التوحيد ادلباركة
إال أين ال أكتم سراً إذا قلت أنه حُت ٗترجي ال زاؿ ُّب بعض ما . الشريعة منهل الكتاب والسنة

كنت عليه سابقاً قبل دألوؿ ااامعة عالقاً ُب ذهٍت من أقاويل شيوخ السوء ، ر م أنٍت مل 
أعًتؼ بالصوفية منذ صغري بل كنت أبغضها بغضاً شديداً حيث كنت أرى بنفسي ما يأتوف 

من منكرات وسلالطة الرجاؿ للنساء ااجنبيات وادلرداف وتركهم الصالة ، والذي يصلي منهم ال 
يشهد اامعة وال ااماعة ، وال يصوموف وغلهروف باإلفطار ُب رمضاف وإذا سألتهم عن هذا 

هػ شاء اهلل 1397وبعد ٗترجي من ااامعة سنة . أتوؾ ْتجج واهية أوهى من بيت العنكبوت 
سبحانه أف أقـو بو يفة اإلمامة واخلطابة والوعظ واإلرشاد ُب أحد جوامع مدينتنا ادلهمة فرأيت 

البدع منتشرة ُب ااامع بُت صفوؼ ادلصلُت فبدأت مستعيناً باهلل تعاىل بتغيَتها مستخدماً 
فأثار هذا العمل ادلبتدعة وأصحاب ادلصاحل ، وعلماء السوء والفتنة ؛ . احلكمة وادلوعظة احلسنة

فالف وهايب ويدعو للمذهب الوهايب انه ألريج السعودية إىل آألر كالمهم الذي ال يراد : فقالوا 
فعاهدت اهلل بعد ذلل بأف أكوف أحد ألدـ  ((رب ضارة نافعة)): وكما يقاؿ . به إال الباطل 

دعوة التوحيد والداعُت إليها ، وال أألشى ُب اهلل لومة الئم ، فعكفت على دراسة كتب التوحيد 
وقرأت -. رمحهم اهلل تعاىل- كتب شيوخ اإلسالـ ابن تيمية وابن القيم وزلمد بن عبد الوهاب

الكثَت وٓتاصة موقفه من فتنة أللق القرآف - رضي اهلل عنه - عن حياة اإلماـ أمحد بن حنبل
الكرًن فأثر ذلل على حياٌب تأثَتاً إغلابياً أعادها إىل حظَتة التوحيد ألالصة ، وإىل اإلسالـ 

رمحه اهلل - وقلت وقتها كما قاؿ الشيخ عمراف بن رضواف . صافية ، واحلمد هلل رب العادلُت 
فأنا ادلقر بأنٍت وهاب   .... إف كاف تابع أمحد متوهبا   -:تعاىل

 

 

 



.  موقف مراكز الدراسات والبحوث الغربية ؛ وأتباعهم العلمانيين :  ثالثاً ** 

هناؾ عدد من مراكز الدراسات ُب الغرب قائمة على دراسة أحواؿ العامل اإلسالمي ، وبااألص 
القائمة على كتاب اهلل وسنة رسوله ُب البالد اإلسالمية ، ولعل من أهم تلل " السلفية " 

:-  ادلؤسسات وادلراكز  

ـ ، كانت ابتداء تقدـ 1948ُب والية كاليفورينا ، أسست عاـ " راند " مؤسسة  -1
البحوث والتحليالت للجيش اامريكي ، ٍب توسع نشاطها ليشمل الدراسات عن الشرؽ 

باحث ومو ف ، وتًتاوح  " 1600" ااوسط ، وبااألص ادلسلمُت ، فيها ما يقارب 
 . مليوف دوالر أمريكي  " 150 – 100" ميزانيتها السنوية بُت 

" ـ ، بواشنطن ، ٍب أسس تبعاً ذلا 1910أسست عاـ " . كارنيجي " مؤسسة  -2
ُب بَتوت ، ويعٌت بالدراسات االقتصادية واإلصالحية " مركز كارنيجي للشرؽ ااوسط 

 . والسياسية ُب الشرؽ ااوسط والعامل العريب 
معهد الشرؽ ااوسط ، وهو أعرؽ مؤسسات ومراكز التفكَت ادلتخصصة ؛  -3

وٖتديداً ُب شؤوف الشرؽ ااوسط ، ويتبع له مجع من ادلعاهد والكليات وااامعات ، ُب 
 . عدد من الدوؿ ، تقـو على دراسة أحواؿ تلل البلداف 

مؤسسة بروكنجر ، ومعهد واشنطن ، : وهناؾ الكثَت من ادلعاهد وادلؤسسات ااألرى مثل 
...  ومعهد هوفر ، و َتها 

:  أىم األعمال التي تقوم بها تلك المراكز والمؤسسات البحثية ** 

 أف هذد ادلراكز ؛ تنصب ُجّل ْتوثها ودراساهتا على ادلسلمُت والسلفية على وجه :أواًل 
.  اخلصوص ، ُب مصر ، وتونس ، والسعودية ، وحيثما تواجدت تلل الدعوة 



 أف هذد ادلراكز ال تتخذ قرارات ؛ وإظلا تقدـ توصيات ، مع ٖتديد الوسائل ، ورسم :ثانياً 
.  اخلطط ، واٗتاذ القرار لإلدارة اامريكية ، وُب الغالب أهنا تأألذ بتلل التوصيات 

 أهنم حاولوا تقسيم السلفية إىل تقسيمات ُب زلاولة للمضاربة بينها ، ونشر الفرقة من :ثالثاً 
ألالؿ تلل التقسيمات اليت  الباً ما يروجوف ذلا عن طريق كتاهبم وادلوالُت ذلم ُب العامل 

.  اإلسالمي 

هنا نأٌب إىل عرض بعض الدراسات والتوصيات اليت تقدمت هبا تلل ادلراكز وادلعاهد ،   و
.  على ذكر ما يتضح به البياف وادلقصد فقط وسوؼ نقتصر 

ـ ، 2004ُب عاـ  (إسالـ حضاري دؽلقراطي  )بتقرير بعنواف " راند " تقدمت مؤسسة ** 
أصوليوف ، " وهذا التقرير ينصب على السلفيُت ، فبعد أف قسم التقرير ادلسلمُت إىل أربع فئات 

أوصى بوجوب زلاربة ااصوليُت واستئصاذلم والقضاء " : تقليديوف ، حداثيوف ، علمانيوف 
عليهم ، ووجوب دعم التقليديُت وتثقيفهم ونشر أعماذلم ، ليشككوا ٔتبادئ ااصوليُت ، 

 (الشيعية)، و (الصوفية)وليصلوا إىل مستوى ااصوليُت ُب احلجة واجملادلة ، وتشجيع االٕتاهات
كما أوصى " .الوهابية"اليت ترتكز عليها " احلنبلية"لتقف ُب مقابل " احلنفية"ونشر الفتاوى 

التقرير بدعم العلمانيُت ْتذر ، أي أنه دعم انتقائي ْتسب احلالة ، اف الغربيُت يروف عدـ 
.  مالئمة العلمانية للعامل اإلسالمي 

ـ يوصي بدعم التيار العلماين ، 2007تقريراً أألر عاـ " راند " كما أصدرت مؤسسة ** 
؛ واذلدؼ منه " الليربالية اإلسالمية " أو " بالتيار احلضاري " والليربايل ، والعصراين ، وتسميته 

.  التصدي للتيارات اإلسالمية ، كما يروؽ ذلم تسميتها 

:  ومن توصيات هذا التقرير " إسًتاتيجية مقًتحة "بتقرير بعنواف " راند"وتقدمت مؤسست ** 
توصيات عملية موجهة لصانع القرار اامريكي الستبعاد التيارات اإلسالمية ادلعادية وتدعيم 



التيارات اإلسالمية ااألرى ، وألصوصاً ما يطلق عليه التيارات العلمانية ، واحلداثية ، واهنا 
. أقرب ما تكوف إىل قبوؿ القيم اامريكية ، وألاصة القيم الدؽلقراطية 

ال ٗتف :"ـ جاءت افتتاحيتها بعنواف 2012/ 8/ 19اامريكية " نيويورؾ تاؽلز"وُب صحيفة ** 
أهنا ترى أف القاسم ادلشًتؾ بُت : " وحاصل القوؿ " مجيع اإلسالميُت ، اخلوؼ من السلفيُت

" .   ااماعات السلفية ادلتباينة هو اإلذلاـ والدعم من الوهابيُت 

.  ومن حيث التغيَت الفكري للدعوة السلفية ** 

زعمهم أف ادلناهج التعليمية السعودية تُعلم كرد اليهود والغرب ، وكاف التقرير الذي أعدته مؤسسة 
من أبرز ألطابات االهتاـ ادلوجهة للسعودية حيث وصف الدولة اليت تطبق الشريعة رمسياً " راند " 

وأنه ال عدوؿ عن هذا الوصف إال " دولة عدو تدعم اإلرهاب"، وٖتتضن احلرمُت الشريفُت بأهنا 
. بتغيَت ادلناهج التعليمية ادلستمدة من اإلسالـ هناؾ 

" وقدمت بعض الدراسات أف أحد أهم أدوات أمريكا ُب نشر مبادئها ُب الشرؽ ااوسط هو 
كما مل هتدأ مراكز ااْتاث ومعاهد التفكَت اليت يهيمن عليها اليمُت ادلتطرؼ ".شن حرب أفكار

ُب إصدار التقارير والدراسات اليت تصب كلها ُب كيفية إدارة تلل احلرب، وٖتديد أهدافها 
ادلعايَت اليت ٖتدد الفرؽ بُت ادلعتدلُت " راند"وقد وضع تقرير دلؤسسة . والوسائل اخلاصة هبا 

القبوؿ بالدؽلقراطية :"وادلتطرفُت ُب العامل اإلسالمي ، وكانت أهم معايَت االعتداؿ ُب نظر التقرير 
 . وإلغػػاء مرجعػػية الشػػريعة ، والتخلي عن التشريع اإلسالمي " الغربية 

بأف تكثف أمريكا سياسة تغيَت اافكار بُت شعوب الشرؽ ااوسط " توماس فريدماف"طالبو** 
، واقًتح عليها أف ٘تنح مخسُت ألف تأشَتة دراسية لطالب عرب للقدـو إليها ، ليكونوا هدفاً 

.  للتأثَت الفكري ادلباشر 



اإلسالـ ادلدين الدؽلوقراطي، الشركاء " ـ ٖتت عنواف 2004الصادر عاـ " راند "وكاف تقرير ** 
ُب فهػم اإلسالـ " اإلسالميُت الليرباليُت"،ٖتدث عن شركاء أمريػكا من"وادلوارد واإلسًتاتيجيات

أنه ال بد من التدألل لضبط أوضاع : شَتيل برنارد العصري أو احلداثي ، وُب مقدمة التقرير رأت 
العامل اإلسالمي لصاحل التماهي مع الدؽلوقراطية الغربية والتناسق مػع بقػية ادلنظػومة تشكيله من 

أي بناء إسالمي علماين حداثي ، ومن ٍب فمجاؿ ة جديد وفق ادلصاحل والقيم اامريكية والغريب
والوصوؿ إىل ذلل ال يكوف إال عرب ٖتركات تكتيكية ، نفسه " علمنة اإلسالـ " العمل هو 

 (قلوب وعقوؿ ودوالرات)فيها هو الوقود احملرؾ، وهذا ما ذهب إليه تقرير راند  (الدوالر)يكوف 
على عقوؿ الناس وقلوهبم، عن طريق تسخَت الدوالر، ُب " العدو " الذي نص على أعلية مزامحة 

كاف مدير " حرب اافكار " وُب إطار . تغيَت اافكار، بإتاد العلمنة واامركة واللربلة
قد وضع ألطة نشر ادلفاهيم والقيم اامريكية،  (تاكر إسكيو)االتصاالت ُب البيت اابيض 

من أجل سلاطبة ادلسلمُت بألسنٍة  (سوا)اامريكية وراديو  (احلرة)ُكللت وقتها بتأسيس قناة 
إننا ظللل  ): عند تأسيسه ذلذد الوسائل احلربية الفكرية  (تاكر)وقد قاؿ . أمريكية ناطقة بالعربية 

.(ادلاؿ، وظللل اخلربة، وظللل اافكار، ولن يستطيع أحد أف يقف أمامنا   

بل تقف أمامكم عقيدة اإلسالـ اليت تشربتها قلوب ادلسلمُت ودانت هبا فباعوا اجلها : ونقوؿ 
.  النفس والنفيس   

تقدـ دور مراكز البحوث الغربية ُب زلاولة ٖتجيم وتعطيل الدعوة السلفية ، بل ومتابعة نشاطها   
ُب تفعيل بعض تلل التوصيات ، حيث يروف " العلمانيوف " الدعوي بكل دقة ، وهنا يأٌب دور 

أنه يقـو عليهم عبء كبَت ُب تنفيذ ما ؽُللى عليهم ، أو تراد تلل ادلراكز وادلؤسسات ، فنجدهم 
إما تنقصاً – اليت ػلاولوف السيطرة عليها – بُت الفينة وااألرى ، يربزوف عرب وسائل ااعالـ 

لبعض ثوابت الدين ، أو التهوين من جدوى مسايرة الدين لزمن التحضر والتقدـ ، وأنه ال ؽللل 
ادلقومات اليت تؤهله حملاكاة العامل الغريب ، وأنه من الواجب على ادلسلمُت نفض أيديهم من كل 

، ويقتفوف كل ما لدى الغرب من قيم وعادات " يقصدوف بذلل الكتاب والسنة " ما هو قدًن 
وهذا ما تشهد له كتاباهتم وهي ٘تأل وسائل ااعالـ شاهدة عليهم ، ومن ذلل ... وتقنيات 



نيلهم من الدعوة السلفية ، وال  رو فقد تعدى هذا النيل متجاوزاً إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله صلى 
اهلل عليه وسلم ، فما بعد ذلل التطاوؿ من تطاوؿ ، وهنا نزر يسَت جد يسَت من نيلهم 

اانوف الذي نراد اليـو عرض من أعراض ادلرض ، والعلة اليت  ):  يقوؿ أحدهم ؛وتطاوذلم 
استشرت ُب جسد اامة وثقافتها ، وهذد راجعة أساساً إىل تراٍث متعفن ، وثقافة الصديد 

والضحالة اليت يرىب أبناؤنا عليها صباحاً ومساًء ، ُب ادلساجد ، وعرب ألطب اامعة ، وُب دروس 
 ما الذي يقاؿ ُب ادلساجد !!ما هذا الًتاث ادلتعفن ؟. (الدين ، ومن إذاعة القرآف الكرًن 

ويقوؿ قائلهم مستهًتاً بكتب الًتاث اإلسالمي وكتب السلف .  !!؟.....واخلطب وإذاعة القرآف 
من نشر الكتب .... ولو أف احلكومة واا نياء اقتصروا على نشر الكتب احملايدة لكاف أوىل  ): 

ادلو لة ُب ادلذهبية اليت ذلا أثرها البالغ ُب زيادة الغلو  وتفكيل وحدة ادلسلمُت وزيادة تنازعهم ، 
ككتب ابن تيمية وكتب الشيخ زلمد بن عبد الوهاب ، فهذد الكتب تزرع من الشقاؽ أكثر شلا 

ويقوؿ . (..تزرعه من اخلَت ، وال تكاد تدألل بيتاً إال وأنتشر فيه اخلالؼ والتهاجر والتبا ض 
قطعية : ما ضلتاجه اآلف  ): أألر ُب زلاولة دلقاطعة نصوص ااحكاـ ادلستمدة من القرآف والسنة 

نوعية مع تراث بشري تراكم على مدى أربعة عشر قرناً ، يقابله اتصاؿ ألالؽ بالنص ااوؿ ُب 
ويقوؿ . (مقاصدد الكربى ، وليس رلرد  اهرية نصوصية ال تعي ما بُت يديها وال ما أللفها 

غلب أف ضلزف حلزف أمريكا ،  ): أحدهم متنصاًل من عقيدته وهويته اإلسالمية إف كاف له هوية 
وحوؿ تنقص العقيدة  .(اف فشلها فشٌل لكل اانس البشري ، واهنا ُ٘تّثُل طليعة البشري 

إته بتأثٍَت من " احلديث " واخلطاب الصحوي  .. ): اإلسالمية واحلديث النبوي يقوؿ مفًتيهم 
ٍب  .. (... بالسنة واالتكاء عليها " احلرُب " ألطاب الشيخ ناصر الدين االباين إىل االهتماـ 

ٍب اخلطاب الصحوي لدعم جديد عثر عليه ُب البعد العقدي ادلتمثل ُب األتيارات  .. ): يقوؿ 
فعلق الدين بااشخاص وكأف هذا الدين من  (ابن تيمية وأقواؿ بعض  الة الوهابية ُب العقيدة 

فتم هبذا الثالوث الفكري للخطاب اإلسالمي ادلعاصر ، حيث  ): ٍب يتمادى قائاًل . صنيعهم 



. (العقيدة التيمية الوهابية بوجهها الغايل ، ومنهجية احلديث االبانية ، وحركية سيد قطب الثورية 
ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَػَلُهُم اللَُّه َأىنَّ  }:وكالمهم ال ينتهي ولن ينتِه ويكفي قوؿ اهلل تعاىل فيهم 

القرآف الكرًن : ) ، ولنختم بقوؿ أحد ضالذلم منتقصاً القرآف الكرًن  [4:ادلنافقوف]{يُػْؤَفُكوَف 
زلور ادلتكلم ؛ وزلور ادلستقبل ؛ : عبارة عن نص مركزي تتوزع نصوصه على ثالثة زلاور رئيسية 

، فما قد يأٌب من نصوصه على لساف ادلستقبل ، فليس من كالـ " ادلتكَلم عنه " وزلور الغائب 
... لغرض رئيسي ُب و يفة النص " الرسوؿ " اهلل ، وإظلا هو كالـ ساقه اهلل على لساف ادلستقبل 

وهبذا الكالـ يبيح لنفسه ولغَتد نقد القرآف الكرًن وانه نص كسائر النصوص اليت يصح نقدها  (
وال  ضاضة ، أمل يعلم هذا الضاؿ أف القرآف الكرًن هو كالـ اهلل تعاىل وأنه وحي قطعي وأف 

نقدد نقد هلل تعاىل ، وأف الطعن فيه طعن ُب ادلوىل تبارؾ وتعاىل ، وطعن ُب رسالة النيب صلى اهلل 
. ولكن هذا هو ما يريدوف ..... عليه وسلم 

. قواعد وضوابط في الحكم على الدعوة السلفية **  

أف نذكر بعضاً من الضوابط اليت ؽلكن زلاكمة الدعوة السلفية ألا٘تة هذا احلديث ػلسن بنا ُب   
من ألالذلا ، وقبل هذا فالبد أف يُعلم أف أي دعوة قد يشوهبا نقص أو أللل ، فليس هناؾ دعوة 

صافية كاملة إال دعوة اانبياء وادلرسلُت ، أما ما سواها فإف اخلطأ وارد ، واخللل حاصل ، فال 
يُقدس الدعاة ، أو ؽلجدوا ، أو يظن أهنم حازوا مرتبة الكماؿ ادلطلق ، اهنم بشر ، يصيبوف 

فقد يشوهبا اخللل والتقصَت والنقص ، ولكن " الوهابية " وؼلطئوف ، ومن ذلل الدعوة السلفية 
وفيما يلي نقف مع بعض من .  احلديث كاف حوؿ ادلنهج الذي قامت عليه ، ودعت به وإليه 

: - القواعد لبياف ذلل 

 أف أئمة أهل السنة وااماعة يعًتفوف هبذا النقص ، وهذا اخللل ، وال يربئوف أنفسهم من :أواًل 
كٌل يؤألذ : ذلل ، وال يّدعوف الكماؿ ، وهذد مّنة عظيمة ، ومنقبة محيدة ، يقوؿ اإلماـ مالل 

وهي كلمة قاذلا كثَت من العلماء ، واتفق . من كالمه ويرد إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



. اائمة ااربعة و َتهم عليها  ، حىت جعلوها قاعدة مشهورة من قواعد أهل السنة وااماعة 
إذ الواحد منهم ليس ٔتعصـو على اإلطالؽ ؛ بل كل أحد من الناس يؤألذ  ): يقوؿ ابن تيمية 
 }: إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليه وسلم : من كالمه ويًتؾ 

العلماء ورثة اانبياء فإف اانبياء مل يورثوا ديناراً وال درعلاً وإظلا ورثوا العلم فمن أألذد فقد أألذ 
 . {ْتظ وافر 

 أف أئمة السلف أهل السنة وااماعة ال يتعصبوف اقواذلم وال ارائهم ، بل يقروف أف ما :ثانياً 
وافق كتاب اهلل وسنة رسوله من أقواذلم وأرائهم فإنه مقبوؿ  َت مردود ، وأف ما ألالف كتاب اهلل 
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم فإنه مردود  َت مقبوؿ ، بل إف اخلطأ الواقع رٔتا ردد أدىن اامة 

أصابت امرأة وأألطأ : أو أقلها علماً ، كما ردت ادلرأة عمر بن اخلطاب ُب تقنينه ادلهر ، فقاؿ 
من أحدث ُب أمرنا هذا  }:قاؿ صلى اهلل عليه وسلم. واامثلة على ذلل كثَتة متوافرة . عمر 

أعرضوا ما عندنا على كتاب اهلل وسنة رسوله فما : وكاف السلف يقولوف . {ما ليس منه فهو رد
 . وافقهما فاقبلود ، وما ألالفهما ؛ فاضربوا به عرض احلائط 

 أف السلف أهل السنة وااماعة ال ينظروف إىل علمائهم وفقهائهم كما ينظر أولئل إىل :ثالثاً 
قساوستهم ورهباهنم وأئمتهم ، نظرة تقديس ورفعة وتأليه ، وبادلقارنة بُت اليهود والنصارى 

أف أولئل عندهم رجاؿ -  1: والشيعة من ناحية وبُت أهل السنة من ناحية ؛ يتضح اامر 
أما . ألالفهم ُصبت عليه اللعنات وُتسخط عليه  الدين ذلم صفة القداسة ، ويُتربؾ هبم ، ومن

أهل السنة فليس لديهم رجاؿ دين ، وإظلا علماء دين ، وليس ذلم قداسة ، وال فرؽ بينهم وبُت 
أف أولئل رجاؿ دينهم معصوموف - 2. بقية ادلسلمُت إال بالتقوى ، ؤتا ألصهم اهلل به من علم 

من اخلطأ ، اهنم يتكلموف نيابة عن اهلل ، وليس احد أف يتكلم ُب احلقائق الدينية إال رجاؿ 
أما علماء أهل السنة فهم  َت معصومُت من اخلطأ ، وهم يعربوف عن فهمهم للنص . الدين 

أف أولئل رجاؿ دينهم حكاـ عن اهلل ، فهم وكالء - 3. الشرعي ، ومع ذلل يصيبوف وؼلطئوف 



اهلل ُب اارض ، ولذا فحكمهم ال ؼُلَطأ ، وال يرد ، وال يعقب عليه ، وال ؼلالف ، فال ؽللل 
أما علماء أهل السنة فهم تبع حلكم اهلل ورسوله ، وال يقبل . أتباعه إال اخلضوع واإلتباع والتنفيذ 

إىل  َت .... منهم إال ما وافق الكتاب والسنة ، وما ألالف ذلل فَتد ، ويرفض ، وؼُلطأ صاحبه 
 .ذلل 

 أف أئمة السلف أهل السنة وااماعة ػُلاكموف إىل ما قالت ألسنتهم ، وكتبت أيديهم ، :رابعاً 
وليس من العدؿ واإلنصاؼ زلاكمتهم من ألالؿ نقد أعدائهم ومعاصريهم ذلم ، اف حكم 

ااقراف معروؼ إال من رحم اهلل ، فهل من اإلنصاؼ والعدؿ أف ػُلاكم اإلماـ أمحد من ألالؿ 
أقواؿ أمحد بن أيب دؤاد ، أو ادلريسي ، وكذلل بقية اائمة ااربعة ، وشيخ اإلسالـ ابن تيمية ، 

.  فإف عصور هؤالء مشحونة بادلخالفُت وادلناوئُت ، ومؤلفاهتم تشهد بذلل 

 أف أئمة السلف ال ػُلّملوف تبعات من جاء بعدهم ، وال يؤاألذوف بأقواؿ من سار :خامساً 
على منهجهم ، أو أنتسب إىل مدارسهم ، فمن كاف ينتسب إىل مدرسة ابن تيمية ؛ وزلت به 

القدـ فما شأف ابن تيمية ُب ذلل ، وقل ذلل ُب ادلالكية ، واحلنابلة ، والشافعية ، وااحناؼ ، 
.  و َتهم ، فإف هؤالء ال ػُلّملوف سقطات من تابعهم ، وكاف على مذهبهم 

غلب أف ؼلضع ذلذد القواعد والضوابط " الوهابية " واحلاصل أف احلكم على الدعوة السلفية ** 
، ومن كاف منصفاً كاف حكمه عاداًل ، ومن كاف ُب نفسه دألن أو هوى أو حقد وعداء ، فلن 
تغٍت عنه هذد الضوابط والقواعد شيئاً ، واامر هلل واحلكم له ، يرفع من يشاء وؼلفض من يشاء 

.  ، ويعز من يشاء ويذؿ من يشاء ، بيدد اخلَت وهو على كل شيء قدير 


