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  ّمقدمة
  

  .ة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا والصال
مناقشة شرعية : "بعنوان" جملة الزيتونة"وبعد، فقد سبق أن نشرت حبثا يف موقع 

، وعلى خالف املقصود فقد طال "لسبب خروج الوهابية على اخلالفة العثمانية
على خروج الوهابية " بعنوان  يف كتابّ وتشعب؛ لذلك رأيت أن أمجعهالبحث

ّ لعله يكون مرجعا ملن أراد ،"قراءة تارخيية ومناقشة شرعية: اخلالفة العثمانية
  .البحث يف هذه املسألة، فيسهل عليه الرجوع إليه واالستفادة منه

وال  ّ يتعلق أساسا مبسألة تارخيية-  كما يظهر من عنوانه -  موضوع الكتابو
الذي ال زال ممتدا إىل يخ حممد بن عبد الوهاب الش فكر بتفصيل إىلّيتطرق 

 وخباصة - ففكر الشيخ ابن عبد الوهاب  .ننا هذا ويتبناه مجع من املسلمنيزم
من الفكر اإلسالمي الذي جيب علينا دراسته مبوضوعية ونزاهة  -رؤيته العقدية 

وهذا حيتاج إىل حبث منفصل قد أقوم به  .على نقاط الصواب واخلطأ فيهلنقف 
  . يف يوم من األيام -  بإذن اهللا تعاىل وعونه- 

وقد حبثت يف تاريخ احلركة الوهابية مبوضوعية فلم أنقل إال عن مصادر هذا، 
  . تارخيية معتمدة، وعن كتب أئمة الدعوة الوهابية

ّوأسأل اهللا عز وجل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا إتباعه، و ّ ّ ّ الباطل باطال أن يرينا ّ
    .  زقنا اجتنابهوير
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  معنى الوهابية
  
 - م ١٧٠٣/هـ١١١٥( نسبة إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب -" الوهابية"

هـ ١٢ حركة إصالحية دينية سياسية ظهرت يف القرن -)م١٧٩٢/هـ١٢٠٦
 الدكتور عبد اهللا قال. م يف منطقة جند وسط شبه اجلزيرة العربية١٨املوافق للقرن 

الدارسني على أتباع صفة يطلقها كثري من ... ذاا" الوهابية"كلمة : "العثيمني
الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف العقيدة، وعلى الذين لبوا دعوته وانضموا إىل 
الدولة اليت قامت على أساسها يف وسط اجلزيرة العربية، كما تطلق على عقيدة 

ومن الواضح أن النسبة يف الكلمة، وإن تكن . ذلك الشيخ ودعوته أو حركته
سم الشيخ نفسه، نسبة صحيحة من الناحية أقرب إىل اسم والد الشيخ من ا

  .   ١"ذلك أا ال ختتلف مثال عن نسبة احلنبلية إىل أمحد بن حنبل. اللغوية
ّغري صحيح وال يعرب عن احلركة وإمنا " الوهابية"ّويرى بعض الناس أن مصطلح 

يف خطابه الذي "ّيراد به تشويهها، وهو ما عرب عنه امللك عبد العزيز آل سعود 
 مايو ١١هـ املوافق ١٣٤٧اه يف القصر امللكي مبكة، يوم غرة ذو احلجة عام ألق

" بالوهابيني"يسموننا : جاء فيه قوله) هذه عقيدتنا(م بعنوان ١٩٢٩عام 
باعتبار أنه مذهب خامس، وهذا خطأ فاحش، نشأ " الوهايب"ويسمون مذهبنا 

ن سبق ملطبعة املنار ولك.  ٢"ّعن الدعايات الكاذبة اليت كان يبثها أهل األغراض
- هـ ١٣٤٢سنة  - مبصر أن طبعت بأمر امللك عبد العزيز آل سعود نفسه 

                                                 
  ١١حبوث وتعليقات يف تاريخ اململكة العربية السعودية، ص 1
  ١٣٢عن تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية، للدكتور حممد بن سعد الشويعر، صنقال  2
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اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية جلميع إخواننا املوحدين من أهل "كتاب 
). هـ١٣٤٩ت(لسليمان بن سحمان النجدي " امللة احلنيفية والطريقة احملمدية

لح ّلك عبد العزيز يقر استعمال مصطفعنوان الكتاب الذي طبع بأمر امل
ّ بل أكده صاحب الكتاب بقوله يف مقدمته"الوهابية" حقيقة ما عليه : "... ّ

ّ، وأكده أيضا ٣..."أهل اإلسالم املوحدين من أهل جند املشهورين بالوهابية
الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد 

وصار بعض الناس يسمع : "...  يف الكتاب نفسهبقوله) هـ١٣٦٧ت(الوهاب 
ويف قصيدة عنواا . ٤..."بنا معاشر الوهابية وال يعرف حقيقة ما حنن عليه

  :٥سليمان بن سحمان باالنتساب إىل الوهابية قائالالشيخ افتخر " كيد األثيم"
ّنعم حنن وهابية   ّ ملن غاظنا املراّحنيفية نسقي... ّ حنفية ّ

  
لق الوهابيون األوائل على أنفسهم أو حركتهم امسا بل كانوا وللعلم، مل يط

ت (ّكما جاء يف تاريخ ابن غنام " املوحدين"و" املسلمني"يصفون أنفسهم بـ
: قال الدكتور منري العجالين.  وغريمها)هـ١٢٩٠ت(وابن بشر ) ه١٢٢٥

يف تسمية " املسلمني"استعمل املؤرخان النجديان ابن غنام وابن بشر كلمة "
تباع الدولة السعودية األوىل عامة، ومقاتلتها خاصة، ورمبا أطلقا عليهم اسم أ
وكأن فيها لونا من ألوان .. أيضا، وكال التسميتني تبدو اليوم غريبة" املوحدين"

كانوا يطلقون على أنفسهم .. ّالتحدي لآلخرين والشك يف صحة معتقدام
                                                 

  ٣ص 3
  ٩٢ص 4
  ٩٠ديوان عقود اجلواهر املنضدة احلسان، ص 5
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ومهم دون غريهم، حىت أزالوا  خيتصون به ق–" املوحدين" أو –" املسلمني"اسم 
معامل الشرك والشركيات، وقضوا على اجلهل واخلرافات، وبذلك حتققت مقاصد 

 إىل هذا التخصيص الذي كان – يف اعتقادنا –الدعوة، ومل تبق اليوم حاجة 
 وهو ممن  وقال الدكتور عبد اهللا العثيمني.٦"يقرتن مبرحلة معينة من التاريخ

أما أنصار دعوة ابن عبد الوهاب؛ : "يف كتابه" ةالوهابي"استعمل مصطلح 
خاصة فيما مضى، فإم ال يرضون بالتسمية املشار إليها، وإمنا يسمون أنفسهم 

فأحيانا يسمون أنفسهم املسلمني، ويسمون . ودعوة إمامهم تسميات أخرى
وأحيانا يستعملون صفات أكثر التصاقا بطبيعة . ّالدعوة اليت لبوها دين اإلسالم

لدعوة، فيطلقون على أنفسهم اسم املوحدين، ويطلقون على دعوم دعوة ا
ولكن عددا قليال من التابعني ... التوحيد، أو الدعوة السلفية، أو الدعوة فقط

لدعوة ابن عبد الوهاب، أو املتعاطفني معها، بدأوا يف السنوات األخرية ال 
و أن هذا املوقف جاء ويبد. يف كتابام" الوهابية"يتحاشون استعمال كلمة 

نتيجة اعتقاد هؤالء بأن ما كان يدعو إليه ذلك الشيخ قد بات واضحا بدرجة 
ّهذا االسم منتقد أشد االنتقاد، ولكن : "... وقال مسعود النووي. ٧..."كبرية

       ٨".بغض النظر عن هذه األكذوبة واالفرتاء، فال أرى حرجا يف هذه التسمية
ّدق مصطلح ميكن استعماله للتعبري عن هذه احلركة ّوعليه، فإننا نرى أن أ

ّ، وخباصة إذا كان احلديث عنها يتعلق "الوهابية"ومتييزها عن غريها هو مصطلح 
  .    بزمن نشأا وظهورها

                                                 
  ٢٧٩ ص٢جلة السعودية األوىل، الدوتاريخ البالد العربية السعودية،  6
  ١٢- ١١ صحبوث وتعليقات يف تاريخ اململكة العربية السعودية 7
 ٣٨٢، ألمحد احلصني، ص سلفية ال وهابيةدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب:  عن نقال8
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  سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابتداء دعوته
  

ُالوهاب إىل أسرة آل مشرف، من فروع آل وهبة ينتمي الشيخ حممد بن عبد" ُ ،
الوهاب بن سليمان بن علي بن أمحد  فهو حممد بن عبد. أحد بطون قبيلة متيم

ُبن راشد بن بريد بن حممد بن بريد بن مشرف ًكان جده سليمان عاملا من . ُ
كما . وتوىل القضاء يف روضة سدير. علماء جند يف القرن احلادي عشر اهلجري

هـ، وعني ١١٣٩ُعزل عام ًالوهاب قاضيا يف بلدة العيينة، مث  كان والده عبد
الوهاب يف بيت علم، يف بلدة  ولد الشيخ حممد بن عبد .ًقاضيا لبلدة حرميالء

وتلقى تعليمه األويل على يد والده، وحفظ . م١٧٠٣/هـ ١١١٥العيينة، سنة 
. مث ذهب للحج. كما درس الفقه والتفسري واحلديث. القرآن الكرمي، يف صغره

ومتيز حممد بن  .ملدينة املنورة، مث عاد إىل العيينةومن مكة املكرمة، توجه إىل ا
فرحل إىل . ًفانطلق طالبا املزيد منه. الوهاب بقوة الذاكرة، والتعلق بالعلم عبد

مكة املكرمة ثانية، ومنها إىل املدينة املنورة، حيث حضر حلقات الدرس يف 
ه على اهللا بن إبراهيم بن سيف الذي شجع احلرم النبوي للشيخ النجدي عبد

ًوتلقى العلم أيضا من عامل احلديث الشيخ حممد حياة . القراءة يف الفقه احلنبلي
الوهاب يف  الذي تأثر به حممد بن عبد) هـ١١٦٥تويف عام (السندي املدين 

الدعوة إىل التجديد، وحماربة البدع يف الدين، وما يؤدي إىل الشرك من 
وتوجه . ً العيينة ومكث ا عاماالوهاب إىل بلدته وعاد حممد بن عبد .األعمال

وفيها درس الفقه، وعلوم احلديث، وقواعد . إىل البصرة لريضي مه يف العلم
ِويف البصرة اليت كانت آنذاك تعج باملذاهب والفرق، آنس يف نفسه  .اللغة العربية

ى خالف الشرع؛ وأن ينكر ما القدرة على معارضة األمور، اليت كانت جتري عل



 ١١

 من البدع اليت تفضي إىل الشرك؛ وأن يشرتك يف النقاش حول يرتكب هناك
وهلذا أجرب على مغادرة . التوحيد والعقيدة، مما أثار عليه بعض األهلني وآذوه

البصرة، فتوجه إىل الزبري، ومنها إىل األحساء، حيث مكث بعض الوقت، 
اهللا بن  اهللا بن فريوز، وحممد بن عفالق، وعبد واستفاد من علمائها، مثل عبد

وخالل طلبه العلم، عكف الشيخ  .اللطيف الشافعي األحسائي حممد بن عبد
الوهاب، على دراسة كتب شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد ابن  حممد بن عبد

ودرس آثار تلميذه ابن قيم اجلوزية ). م١٣٢٧/هـ٧٢٨ عام املتوىف(تيمية 
ي ابن تيمية يف  وتأثر ما كل التأثر، خاصة رأ،)م١٣٥٠/هـ٧٥١ املتوىف(

ضرورة العودة يف أمور الدين، إىل الكتاب والسنة، وما صح عن الصحابة من 
وتأثر به يف حماربته . آثار؛ وتصحيح العقيدة وتنقيتها من بدع املتصوفة واملتكلمة

للبدع واملنكرات، اليت تؤدي إىل الشرك مثل االستغاثة بغري اهللا، والتوسل 
وكذلك التربك . تقاد أم جيلبون النفع، ويدفعون الضرباألولياء واملوتى، واالع

الوهاب دائم  وكان الشيخ حممد بن عبد. باألضرحة واألشجار وغري ذلك
الوهاب إىل  ورجع الشيخ حممد بن عبد .التمثل بآراء ابن تيمية يف كتبه ورسائله

ًبلدة حرميالء، اليت عني أبوه قاضيا هلا ي َوكان وصوله إىل جند بني عام. ُّ
  . ٩..."م١٧٣٦ ـ ١٧٣١/ هـ١١٤٩هـ ـ ١١٤٤

: - وهو ممن عاصر الشيخ ابن عبد الوهاب - ّوقال الشيخ حسني بن غنام 
فأقام الشيخ حممد يف حرميالء مع أبيه يقرأ عليه سنني، إىل أن تويف أبوه "... 
ّفأعلن دعوته واشتد يف إنكاره . ثالث ومخسني ومائة وألف) ١١٥٣(سنة 
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ّلبدع، وجد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبذل النصح مظاهر الشرك وا
يف : فذاع ذكره يف مجيع بلدان العارض... للخاص والعام، ونشر شرائع اإلسالم

فريق : وانقسم الناس فيه فريقني... حرميال والعيينة والدرعية والرياض ومنفوحة
به وأنكر عليه وهم تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا إليه، وفريق عاداه وحار

مئذ عثمان بن محد بن من حرميال إىل العيينة ورئيسها يوفانتقل الشيخ ... األكثر
وملا عرض على . معمر، فأكرمه وتزوج فيها اجلوهرة بنت عبد اهللا بن معمر

وكان يف العيينة . عثمان دعوته اتبعه وناصره، وألزم اخلاصة والعامة أن ميتثلوا أمره
ن القباب واملساجد واملشاهد املبنية على قبور الصحابة وما حوهلا كثري م

ّكقبة زيد ابن اخلطاب يف : ّواألولياء، واألشجار اليت يعظموا ويتربكون ا
فخرج الشيخ حممد بن عبد . اجلبيلة، وكشجرة قريوة وأيب دجانة والذيب

ل الوهاب، ومعه عثمان بن معمر وكثري من مجاعتهم إىل تلك األماكن باملعاو
ومل يزل ... فقطعوا األشجار وهدموا املشاهد والقبور، وعدلوها على السنة

يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويعلم الناس : الشيخ رمحه اهللا مقيما يف العيينة
دينهم، ويزيل ما قدر عليه من البدع، ويقيم احلدود ويأمر الوايل بإقامتها حىت 

ت على نفسها بالزنا، وتكرر ذلك منها ّجاءته امرأة من أهل العيينة زنت، فأقر
فخرج الوايل عثمان ... فأمر الشيخ رمحه اهللا الوايل برمجها ألا حمصنة... أربعا

فلما جرت هذه احلادثة ... ابن معمر ومجاعة من املسلمني فرمجوها حىت ماتت
كثرت أقاويل أهل البدع والضالل، وطارت قلوم خوفا وفزعا، واخنلعت ألبام 

وتطاولت ألسنة العلماء عليه ينكرون ما فعل مع أنه مل يعد احلكم . با وجزعاره
ّفلما أعياهم رد ما أفحمهم به الشيخ من حجج، . املشروع بالسنة واإلمجاع

عدلوا إىل ردها باملكر واحليلة، فشكوه إىل شيخهم سليمان آل حممد رئيس بين 



 ١٣

إن هذا يريد أن خيرجكم من : خالد واألحساء، فأغروه به، وصاحوا عنده وقالوا
. ملككم، ويسعى يف قطع ما أنتم عليه من األمور، ويبطل العشور واملكوس

ّفلما خوفوه بذلك كتب إىل عثمان بن معمر يأمره بقتله أو إجالئه عن بلده، 
فلما ورد على عثمان كتاب سليمان استعظم األمر فآثر الدنيا ...ّوشدد عليه

  .١٠" بن عبد الوهاب باخلروج من العيينةعلى الدين، وأمر الشيخ حممد
وحني تقرر أن يرتك حممد بن عبد الوهاب : "الدكتور عبد اهللا العثيمنيوقال 

ذلك أن العالقات بني . بلدة عيينة كانت الدرعية املكان املناسب ملقره اجلديد
وكان من املتوقع أن يرحبوا مبن . هذه البلدة وبني حكام األحساء كانت سيئة

وكان كثري من أعيان . منه موقف عداء، ألم كانوا خصوما هلم قبل ذلكوقفوا 
. ومن بني هؤالء إخوة أمريها وابنه عبد العزيز. البلدة مؤيدين لدعوة الشيخ

وحني قابل الشيخ حممد بن عبد الوهاب األمري حممد بن سعود يف الدرعية 
ح الديين ّأوضح له ما سبق أن أوضح لعثمان بن معمر من تالزم اإلصال

واإلصالح السياسي، كما أوضح له أن جندا ميدان مفتوح أمامه لكي ميارس فيه 
ّمت االتفاق والتحالف بينهما على العمل " بعد حديث بينهماو. ١١..."نشاطه

ّللدين الصحيح والرجوع إىل تعاليم الكتاب والسنة وإنقاذ املسلمني من البدع 
ّمد بن سعود العزم على القيام بشد أزر وعقد األمري حم. والضالل وتعميم الدعوة

  . ١٢"الشيخ ونصرة الدعوة اليت يدعو إليها
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 ١٤

  بيعة الدرعية
  

ّعرف االتفاق الذي مت بني الشيخ ابن عبد الوهاب واألمري ابن سعود ببيعة 
ّوأما  ."البيعة الكربى" – بتعبري حسني خلف الشيخ خزعل -الدرعية أو 

  : ن شروط فننقلها من ثالثة مصادر وما ورد فيها مهذه البيعةتفاصيل 
  
فخرج الشيخ سنة سبع أو مثان ومخسني : "ّقال ابن غنام:  المصدر األول-

فنزل يف الليلة األوىل على عبد اهللا بن . ّومائة وألف من العيينة إىل بلدة الدرعية
فلما . سويلم، مث انتقل يف اليوم التايل إىل دار تلميذه الشيخ أمحد بن سويلم

ثنيان : ذلك األمري حممد بن سعود، قام من فوره مسرعا إليه ومعه أخواهمسع ب
ّومشاري، فأتاه يف بيت أمحد بن سويلم فسلم عليه، وأبدى له غاية اإلكرام 

فأخربه الشيخ مبا كان عليه . والتبجيل، وأخربه أنه مينعه مبا مينع به نساءه وأوالده
، وما كان عليه صحابته رضي اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما دعا إليه

ّعنهم من بعده، وما أمروا به وما وا عنه، وأن كل بدعة ضاللة، وما أعزهم اهللا 
مث أخربه مبا عليه أهل جند . به باجلهاد يف سبيل اهللا وأغناهم به وجعلهم إخوانا

يف زمنه من خمالفتهم لشرع اهللا وسنة رسوله وبالشرك باهللا تعاىل والبدع 
ّفلما حتقق األمري حممد بن سعود معرفة التوحيد، وعلم ما . تالف والظلمواالخ

شيخ إن هذا دين اهللا ورسوله  يا(: فيه من املصاحل الدينية والدنيوية، قال له
أبشر بالنصرة لك وملا أمرت به، واجلهاد ملن خالف فالذي ال شك فيه، 

ا يف نصرتك واجلهاد حنن إذا قمن:  ولكن أريد أن أشرتط عليك اثنتني؛التوحيد
يف سبيل اهللا، وفتح اهللا لنا ولك البلدان، أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا 



 ١٥

 يل على الدرعية قانونا آخذه منهم يف وقت الثمار، وأخاف ّنأ :غرينا، والثانية
 الدم :أما األوىل فابسط يدك: ( فقال الشيخ.)أن تقول ال تأخذ منهم شيئا

 اهللا أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك اهللا ّ الثانية فلعلبالدم واهلدم باهلدم، وأما
 يده وبايع الشيخ على دين دحمماألمري فبسط  .)ممن الغنائم ما هو خري منه
، وإقامة شرائع اإلسالم، واألمر باملعروف والنهي هاهللا ورسوله واجلهاد يف سبيل

  . ١٣"ّ؛ فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عندهعن املنكر
  
ودخل . فسار إليه حممد ابن سعود: "... قال ابن بشر: صدر الثاني الم-

 وأبشر ،أبشر ببالد خري من بالدك(: عليه يف بيت ابن سويلم فرحب به وقال
 وهذه . والنصر املبنيوأنا أبشرك بالعز والتمكني(: الشيخله  فقال ).بالعزة واملنعة

 ، وعمل ا،امن متسك ف .التوحيد اليت دعت إليها الرسل كلهمكلمة 
ً وأنت ترى جندا وأقطارها أطبقت على الشرك .ونصرها؛ ملك ا البالد والعباد

ً فأرجو أن تكون إماما جيتمع .بعضهم بعضلقتال الوواالختالف واجلهل والفرقة 
 وجعل يشرح له اإلسالم وشرايعه وما حيل .)عليه املسلمون وذريتك من بعدك

هللا عليه وسلم وأصحابه من الدعوة إىل التوحيد وما حيرم وما عليه النيب صلى ا
فلما شرح اهللا صدر حممد بن سعود لذلك، وتقرر . والقيام يف نصره والقتال عليه

ّعنده، طلب من الشيخ املبايعة على ذلك، فبايع الشيخ على ذلك، وأن الدم 
حممد ّإال أن . ّبالدم واهلدم باهلدم، وعلى أن الشيخ ال يرغب عنه إن أظهره اهللا

بن سعود شرط يف مبايعته للشيخ أن ال يتعرضه فيما يأخذه من أهل الدرعية 
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 ١٦

يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم، فأجابه الشيخ على ذلك .. مثل الذي كان
رجاء أن خيلف اهللا عليه من الغنيمة أكثر من ذلك، فيرتكه رغبة فيما عند اهللا 

  . ١٤..." أسرع ما يكونسبحانه، فكان األمر كذلك ووسع اهللا عليهم يف
  
فسمع حممد : "... قال حسن بن مجال بن أمحد الريكي:  المصدر الثالث-

بن سعود بورود حممد بن عبد الوهاب، وكان قبل هذا قد مسع بصيته وإظهاره 
هذه القرية قريتك واملكان أنت واليه، : (مذهبا جديدا فجاء إليه، وصافحه وقال

أعداءك؛ واهللا لو انطبقت علينا مجيع جند ما ] شاقرأ فال خت: احملقق[فال ختشى 
أنت كبريهم وشريفهم، أريد منك عهدا على أنك : (، فقال)أخرجناك عنا

ّجتاهد يف هذا الدين، والرياسة واإلمامة فيك ويف ذريتك بعدك، وأن املشيخة 
ّواخلالفة يف الدين يف ويف آيل من بعدي أبدا، حبيث ال ينعقد أمرا وال يقع 

إال ما نراه كذلك، فإن قبلت ] اقرأها بالرفع ال بالنصب: احملقق[وال حربا صلحا 
هذا فأخربك أن اهللا يطلعك على أمور مل يدركها أحد من عظماء امللوك 

ومل . والسالطني، وتكون عاقبة أمرك حممودة عند اهللا ألنك اتبعت الدين ونصرته
وأي منزلة ) ص(سول اهللا تقصر رتبتك عن رتبة الصحابة واخللفاء الذين نصروا ر

فتبايعا ). قبلت وبايعتك على ذلك: (؟ فقال حممد بن سعود)أعلى من هذه
  .١٥..."واشرتط كل منهما على صاحبه ما اشرتط عليه
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 ١٧

  :مناقشة بيعة الدرعية
حممد األمري حممد بن عبد الوهاب والشيخ تضمنت بيعة الدرعية اليت متت بني 

  :  نذكر منها ما يليبن سعود مجلة من األمور اخلطرية،
  
ّذكر ابن غنام وابن بشر أن حممد بن سعود اشرتط على الشيخ ابن عبد . ١ ّ

الذي كان يأخذه من أهل الدرعية أي " القانون"الوهاب أن ال مينعه من أخذ 
الضعيف للقوي ليحميه ما يدفعه "أن ال مينعه من أخذ الضرائب أو اخلفارة وهو 

ّأن ابن سعود اشرتط على الشيخ ابن عبد ونفهم من هذا ، ١٦"ويدافع عنه
الوهاب أن يسمح له بأخذ املال احلرام وأكل مال الناس بالباطل، وهو ما فهمه 

 اهللا ّوأما الثانية فلعل: "- كما يف تاريخ جند البن غنام –ّفرد عليه بقوله الشيخ 
 وقد يفهم". مأن يفتح لك الفتوحات فيعوضك اهللا من الغنائم ما هو خري منه

ّمن هذا الرد أن الشيخ ابن عبد الوهاب رف  وهو - ّض الشرط، ولكن ابن بشر ّ
ذكر عبارة ترفع االحتمال  - ١٧" ثقة صادق الرواية واسع اإلطالععدل"

فأجابه الشيخ على ذلك رجاء أن خيلف اهللا عليه من الغنيمة : "واإلام، قال
د حممد جالل كشك ّويؤك". أكثر من ذلك، فيرتكه رغبة فيما عند اهللا سبحانه

ّوتؤكد " اعقلها وتوكل"ورواية ابن بشر أقرب للمنطق ولشعار : "هذا األمر بقوله
  . ١٨"ومرونة الشيخ وواقعيته.. وعي األمري السعودي حبقوق امللك ومقوماته
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 ١٨

 وهي تؤكد نوع الشرط بصيغة صرحية ال حتتمل التأويل -  أخرى وجاء يف رواية
يا شيخ ما يكون لك قعود عندنا وال : ل لهفلما جاء حممد بن سعود وقا: "- 

هل عندك أن . ّمسكن، فأنا رجل متعود على أكل احلرام، وأنت عامل زاهد
نعم أنا أبقيك على ما أنت عليه من أكل احلرام : تفتينا؟ فقال له الشيخ حممد

  .    ١٩"فرضي ابن سعود بذلك. ّوأنت ترتكين أسكن عندك أقوم الدين
 الشيخ ابن عبد الوهاب قبل الشرط، ومسح البن سعود ّومعىن هذا الكالم أن

  فهل جيوز هذا؟ . بأخذ املال احلرام
  
ذكر حسن بن مجال بن أمحد الريكي أن البيعة تضمنت شرط التوريث يف . ٢

: اإلمامة السياسية والدينية، وهو ما يدل عليه قول الشيخ ابن عبد الوهاب
دين، والرياسة واإلمامة فيك ويف أريد منك عهدا على أنك جتاهد يف هذا ال"

ّذريتك بعدك، وأن املشيخة واخلالفة يف الدين يف ويف آيل من بعدي أبدا ّ ."
فأرجو : "وتوريث احلكم يفهم أيضا من رواية ابن بشر اليت ورد فيها قول الشيخ

وهو ما حصل ". ًأن تكون إماما جيتمع عليه املسلمون وذريتك من بعدك
مث دخلت السنة التاسعة والسبعون بعد املائة واأللف،  ":قال ابن بشر. بالفعل

... وفيها تويف اإلمام الرئيس وااهد يف الدين بالعرمرم اخلميس حممد بن سعود
وكان ويل العهد بعده ابنه عبد العزيز، فكان إماما للمسلمني وحامي ثغور 
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ّوقال حمقق الكتاب الدكتور عبد اهللا العثيمني . جمهول من مؤيدي الشيخ ابن عبد الوهاب
لعل املقصود بذلك ما ذكره ابن بشر من أن حممد بن سعود اشرتط على : "-يف اهلامش-

  ".   الشيخ أن ال يتعرضه فيما كان يأخذه من أهل الدرعية من مال كل سنة



 ١٩

د أمر الشيخ حممد بن عب] هـ١٢٠٢أي سنة [وفيها : "وقال. ٢٠"املوحدين
الوهاب مجيع أهل جند أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون ويل العهد بعد 

ابن [وأما حسني : "وقال. ٢١"أبيه، وذلك بإذن عبد العزيز فبايعوه مجيعهم
فمسألة التوريث يف . ٢٢..."فهو اخلليفة بعد أبيه] الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ّة اليت ال ختفى على أحد؛ إذ إن اإلمامة السياسية والدينية من األمور املعلوم
يتوارثه آل سعود، واملشيخة يتوارثها آل الشيخ " اململكة السعودية"احلكم يف 

 إال الشيخ عبد - حسب علمي  - ّابن عبد الوهاب ومل يشذ عن هذه القاعدة 
م مث ١٩٩٩م إىل سنة ١٩٩٢العزيز بن باز الذي توىل منصب اإلفتاء من سنة 

ّ وهل يقر اإلسالم نظام وراثة جيوز هذا؟فهل . الشيخعادت املشيخة إىل آل 
  احلكم؟ 

: يف كتابه اإلمامة العظمى) هـ١٤٢٢ت( قال الشيخ محود بن عقالء الشعييب
اجتماع أهل احلل والعقد وأهل الفضل والصالح وتشاورهم يف اختيار ... "

رى اإلمام من أروع صور الشورى بني املسلمني، وإن مل يكن هذا هو عني الشو
وأضيف إىل هذه احلقيقة أن يكون االختيار أساسه الشورى كان  فماذا يكون؟

اإلمارة ":  أنه قال)املصنف(هو رأي عمر نفسه، فقد روى عنه عبد الرزاق يف 
من دعا إىل إمارة نفسه أو غريه من غري شورى ": ، وروى عنه بسند قوله"شورى

عنه ولده عبد اهللا بن عمر أنه  وروى ،"من املسلمني فال حيل لكم إال أن تقتلوه
من تأمر منكم من غري شورى من املسلمني ": قال ألهل الشورى قبل وفاته
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 ٢٠

وإذا كانت الشورى هي طريقة اختيار احلاكم فإن ذلك يعين أن األمة  ."فاقتلوه
جيب أن يكون هلا رأي فيمن يتوىل شئون احلكم يف الدولة اإلسالمية، فمسئولية 

 كان حكم عمـر بن اخلطاب رضي اهللا األمة نفسها، وقد االختيار راجـعة إىل
ًعنه يف ذلك واضحا حني قرر أن من حاول أن يفرض نفسه أو غريه دون رضا 
املسلمني املبين على مشاورم وجب أن يعاقب عقاب املفسدين يف األرض 

فأبو بكر مل يعهد البنه من بعده بل عهد إىل "... فال حيل لكم إال أن تقتلوه"
 عنهم أمجعني، وعمر مل يعهد إىل ابنه بل جعلها شورى بني  رضي اهللا،مرع

الستة وجعله من أهل الشورى، وشدد على أنه ليس له من األمر شيء فال 
اربه، وعلي بن أيب طالب يتوىل اخلالفة، وكذلك عثمان مل يعهد إىل أحد من أق

ال؛ ولكين : الأال تعهد يا أمري املؤمنني؟ ق:  عنه حني سأله رجلرضي اهللا
فوجب علينا االقتداء ؤالء  . صلى اهللا عليه وسلمل اهللاأترككم كما ترككم رسو

 عنهم، ومن أجاز العهد على جهم، وأخذ سنـتهم رضي اهللاألعالم والسري 
لألبناء إمنا اشرتط رجحان وتيقن املصلحة وأمن الفتنة، وإال فإن اإلمامة ال 

ًتورث وليست حكرا على عائلة  وأما أن (: قال ابن خلدون .بعينها ال خترج منهاُ
قاصد الدينية، إذ يكون القصد بالعهد حفظ الرتاث على األبناء فليس من امل

 خيص به من يشاء من عباده، وينبغي أن حتسن فيه النية ما هو أمر من اهللا
ن بد اّ وشد،) يؤتيه من يشاء وامللك هللاًأمكن خوفا من العبث باملناصب الدينية،

ال خالف بني أحد من أهل اإلسالم يف (:  على هذا األمر فقالحزم رمحه اهللا
 عن حممد بن زياد وأخرج احلاكم يف املستدرك. ٢٣)"أنه ال جيوز التوارث فيها
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 ٢١

سنة أيب بكر وعمر، فقال عبد : ملا بايع معاوية البنه يزيد، قال مروان": قال
 واإلمامة": بن رجب احلنبليوقال ا". سنة هرقل وقيصر: الرمحن بن أيب بكر

وقال  . الصحابة على من بايع لولدهأنكر وهلذا ؛العظمى ال تستحق بالنسب
ومسع ذلك  !؟ألبنائكم جئتم ا هرقلية، تبايعون :عبد الرمحن بن أيب بكر

وم وفارس، ّة الرّ سنلألبناء البيعة ّأن على ّ ومل ينكروه عليه، فدلائشة والصحابةع
 الرافضة تزعمهوما ، لألمة وأصلح أفضل فهي البيعة ملن هو :نية املسلمّسن وأما

وسائر  . والعصباتاألوالداملشركني يف تقدمي  يف ذلك فهو نزعة من نزعات
  .٢٤"علمأ واهللا  العظمى يف ذلكاإلمامةالواليات الدينية سبيلها سبيل 

  
فأرجو أن : "ّذكر ابن بشر أن الشيخ ابن عبد الوهاب قال البن سعود. ٣

فلما شرح : "وذكر أيضا، "ًتكون إماما جيتمع عليه املسلمون وذريتك من بعدك
اهللا صدر حممد بن سعود لذلك، وتقرر عنده، طلب من الشيخ املبايعة على 
ّذلك، فبايع الشيخ على ذلك، وأن الدم بالدم واهلدم باهلدم، وعلى أن الشيخ  ّ

ب وحكم قامت عليها  فالبيعة كانت بيعة حر".ال يرغب عنه إن أظهره اهللا
ّومما يدل أيضا على أن البيعة كانت بيعة حكم . السعودية األوىل/الدولة الوهابية ّ

دولة حيكمها حاكم واجب الطاعة ورود ألفاظ اجلهاد والغنيمة يف /إلقامة إمارة
ّومن املعلوم أن . االتفاق الذي حصل بني الشيخ ابن عبد الوهاب وابن سعود

كيان سياسي دولة أو فتوحات والغنائم يعين احلديث عن احلديث عن اجلهاد وال
ّيتوىل هذه األمور، وهو ما كان يفكر فيه الشيخ من قبل إال أنه مل يتح له 
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 ٢٢

وكان واضحا منذ البداية أن حممد بن : "الدكتور عبد اهللا العثيمنيقال . حتقيقه
وأن عبد الوهاب يرى أن اإلصالح الديين ال ينفصل عن اإلصالح السياسي، 

ومن هنا كانت عبارته األوىل . الناحية السياسية ستستفيد من الناحية الدينية
إين أرجو إن قمت بنصر ال إله إال اهللا ]: (يف العيينة[ابل األمري عثمان حني ق

ويف هذه العبارة أيضا توضيح ألمر . ) اهللا تعاىل ومتلك جندا وأعرااأن يظهرك
، وهو أنه كان يرى منطقة جند، املفككة آخر كان يدور يف ذهن الشيخ حينذاك

وعليه، فقد . ٢٥"سياسيا وغري اخلاضعة للدولة العثمانية، جمال حركته املستقبلة
السعودية /الدولة الوهابية/اإلمارة اإلعالن األول لتأسيس كانت بيعة الدرعية

وكان اتفاق حممد بن عبد الوهاب : "الدكتور عبد اهللا العثيمنيقال . األوىل
م مبثابة إعالن ميالد دولة جديدة يف املنطقة، هلا ١٧٤٤د بن سعود سنة وحمم

قال بعض ": وقال الدكتور منري العجالين. ٢٦"ّهدف معني ومبادئ واضحة
ّإن عبد العزيز هو مؤسس الدولة السعودية األوىل، ألن الفتوحات : املؤرخني

أو " شيخةم"بعد أن كانت " دولة"ّالعظيمة متت يف زمانه، فأصبحت بالده 
ولكننا ال نشارك القائلني ذا الرأي رأيهم، وإمنا نقول مبا ! إمارة صغرية مغمورة

 حممد بن سعود مضى بشرف ّأن: قالته الكثرة من املؤلفني واملؤرخني وهو
تأسيس الدولة السعودية األوىل، وأن ابنه عبد العزيز أكمل عمله وحقق 

ن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقال الشيخ عبد الرمحن بن حس. ٢٧..."أمله
 تفهم أن أول ما قام به : " ا إىل اإلمام عبد اهللا بن فيصليف رسالة بعث
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 ٢٣

جدك حممد، وعبد اهللا، وعمك عبد العزيز أا خالفة نبوة، يطلبون احلق 
ويعملون به، ويقومون ويغضبون له، ويرضون وجياهدون، وكفاهم اهللا أعداءهم 

 .٢٨"عدو كسره اهللا، قبل أن يصل، ألا خالفة نبوةعلى قوم، إذا مشى ال
وهكذا كان االتفاق بني األمري ... : "وقالت الدكتورة مدحية أمحد درويش

. والشيخ النواة األوىل يف بناء صرح الدولة السعودية األوىل وعلو شأن آل سعود
لقد كان هذا االتفاق فاحتة خري وبركة، إذ مل يكد يتم هذا العهد سنة 

حىت تقاطرت الوفود من كل اإلمارات على الدرعية، ) م١٧٤٥-هـ١١٥٨(
وأصبح حممد بن سعود أول أمري وهايب يف جند فتحولت الدرعية إىل عاصمة 
دينية وسياسية وحربية يف نفس الوقت، مما أدى إىل حتسن أحواهلا االقتصادية 

اليت بسبب ما حيصل عليه أهلها من الغنائم ممن هاجر إليها ومن الزكاة 
: وقال أمحد احلصني .٢٩"أصبحت جتبيها من البلدان اليت خضعت للدرعية 

وأصبح هذا االتفاق مبثابة النواة األوىل يف بناء صرح الدولة السعودية األوىل، "
  .٣٠"وحتولت الدرعية منذ ذلك اليوم إىل عاصمة دينية سياسية وحربية

جبانبه تعرف عند فهل جيوز أن يقيم الشيخ دولة إسالمية مع وجود دولة 
  . املسلمني بدولة اخلالفة العثمانية؟ سنبحث هذا األمر فيما بعد

  
  
  

                                                 
 ١٢٢ ص١٤ عن الدرر السنية، ج28
  ٢٤ تاريخ الدولة السعودية، ص29
 ١٩٤ دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية، ص30



 ٢٤

  السعودية/أدوار تاريخ الدولة الوهابية
  

اتفق املؤرخون احملدثون على تقسيم التاريخ : "قال الدكتور منري العجالين
الدور . الدولة السعودية األوىل: الدور األول، ومسوه: السعودي إىل ثالثة أدوار

اململكة العربية : الدور الثالث، ومسوه. الدولة السعودية الثانية: الثاين، ومسوه
  .  ٣١"السعودية

واارت ) م١٧٤٤/هـ١١٥٧(فقد تأسست سنة : الدولة السعودية األوىلأما 
  : وقد توىل احلكم فيها). م١٨١٨/هـ١٢٣٣(سنة 

  .م١٧٦٥م إىل سنة ١٧٤٤من سنة : حممد بن سعود. ١
  .م١٨٠٣م إىل سنة ١٧٦٥من سنة : عبد العزيز بن حممد بن سعود: خلفه. ٢
  .م١٨١٣م إىل سنة ١٨٠٣من سنة : سعود بن عبد العزيز بن حممد: خلفه. ٣
م إىل سنة ١٨١٣من سنة : عبد اهللا بن سعود بن عبد العزيز: خلفه. ٤

  .م١٨١٨
سني الشيخ حممد بن عبد الوهاب، والشيخ ح: ومن أشهر مشايخ الدولة األوىل

الرمحن بن  والشيخ عبدبن عبد الوهاب، والشيخ عبد اهللا بن عبد الوهاب، 
  . الوهاب حسن بن الشيخ حممد بن عبد

  
واارت ) م١٨٢٤/هـ١٢٤٠(فقد تأسست سنة : وأما الدولة السعودية الثانية

ومؤسسها هو تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود ). م١٨٩١/هـ١٣٠٩(سنة 
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 ٢٥

وىل احلكم من بعده ابنه فيصل بن تركي، مث توىل ، وت)م١٨٣٤/هـ١٢٤٩ت(
  . احلكم بعده عبد اهللا بن فيصل، وسعود بن فيصل، وعبد الرمحن بن فيصل

عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد : ومن أشهر مشايخ الدولة الثانية
 حسن، وعبد اهللا بن عبد الرمحن أباالوهاب، وعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن 

  . بطني
  

فقد تأسست : ا الدولة السعودية الثالثة املسماة باململكة العربية السعوديةوأم
ّوهي السنة اليت لقب فيها عبد العزيز بن عبد الرمحن ) م١٩٢٦/هـ١٣٤٤(سنة 

بن فيصل بن تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود مبلك احلجاز وسلطان جند 
العزيز أمرا ملكيا أصدر امللك عبد ) م١٩٣٢/هـ١٣٥١(ويف سنة . وملحقاا

وقد توىل احلكم . اململكة العربية السعودية: بتوحيد البالد يف دولة واحدة تدعى
ابنه سعود، مث ابنه فيصل، مث ابنه خالد، مث ابنه فهد، ) م١٩٥٦(بعد وفاته سنة 
  . مث ابنه عبد اهللا

حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وسليمان : ومن أشهر مشايخ الدولة الثالثة
 سحمان، وعبد اهللا العنقري، وعبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل بن

  .الشيخ، وعبد العزيز بن باز، وحممد بن صاحل العثيمني
  
  
  
  
  



 ٢٦

   األولىالسعودية/نظام الحكم في الدولة الوهابية
  

ّأسس الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود دولة تقوم على نظام 
  : على املناصب التاليةويشتمل هذا النظام . "حمدد

وهو يف قمة النظام السياسي وهو الرئيس األعلى للدولة ): احلاكم(اإلمام  -
الدينية : ولقب اإلمام يشتمل على الزعامتني. وصاحب السلطات الفعلية

ويقيم اإلمام ... فاإلمام هو املشرف العام على مجيع شؤون الدولة... والسياسية
وكان له ديوان . ة عاصمة الدولة السعودية األوىلوميارس مهام عمله يف الدرعي

يف قصره جيتمع فيه مع مستشاريه وقضاته وأمرائه ورؤساء األقاليم وشيوخ القبائل 
  . والعلماء

كانت والية العهد يف الدولة السعودية األوىل تعهد إىل االبن : ويل العهد -
 أبنائه مبهمة والية فكان اإلمام يعهد ألكرب. األكرب من أبناء اإلمام احلاكم

ومن سلطات ويل العهد وواجباته أنه . ..العهد ويعهد إليه بقيادة اجليوش الغازية
  ...ينوب عن اإلمام يف القيام مبهام الدولة أثناء غيابه يف حاالت الغزو واملرض

ّكان اإلمام يعني على أقاليم دولته أمراء يطلق عليهم لقب : أمراء األقاليم -
وقد وجدت هذه املناصب العليا يف املناطق . م أو حكام األقاليمأمراء األقالي

 ... ّلتسد احلاجة اإلدارية بعد أن توسعت الدولة فشملت العديد من املناطق
كان اإلمامان حممد بن سعود وابنه عبد العزيز يستشريان اإلمام : الشورى -

. لدينية منهاالشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كل أمور الدولة خباصة القضايا ا
إىل جانب هذا فكان اإلمامان يستشريان العلماء وأصحاب الرأي يف البالد 



 ٢٧

وقد تطور أمر الشورى يف عهد اإلمام . خباصة أولئك الذين يقيمون يف الدرعية
  . ٣٢..."سعود الكبري

  
  :شكل الدولة

هل ): األوىل والثانية(الوهابية /ّوهنا يرد سؤال يتعلق بشكل الدولة السعودية
  كانت إمارة أم خالفة؟ 

السعودية خالفة فيطلق على /من يعترب الدولة الوهابية الدعوة الوهابية  علماءمن
ترمجة حممد بن الدرر السنية يف جاء يف : ومثال ذلك". اخلليفة"حكامها لقب 

 ١١٧٩ إىل ١١٥٨اخلليفة يف جند، من سنة : صار هو: " ما نصهسعود
أبو عبد : "وجاء يف ترمجة سعود ما نصه. ٣٣"آلنوتتابعت اخلالفة يف ذريته إىل ا

اهللا، إمام املسلمني سعود بن اإلمام عبد العزيز بن اإلمام حممد بن سعود، شب 
ويف رسالة من عبد الرمحن بن . ٣٤"سعيدا، وعاش محيدا، وويل اخلالفة رشيدا

تفهم أن أول ما : "حسن بن حممد بن عبد الوهاب إىل عبد اهللا بن فيصل قال
به جدك حممد، وعبد اهللا، وعمك عبد العزيز أا خالفة نبوة، يطلبون احلق قام 

ويعملون به، ويقومون ويغضبون له، ويرضون وجياهدون، وكفاهم اهللا أعداءهم 
. ٣٥"على قوم، إذا مشى العدو كسره اهللا، قبل أن يصل، ألا خالفة نبوة
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 ٢٨

م املسلمني، وخليفة من عبد الرمحن بن حسن، إىل إما: "وقال يف رسالة أخرى
سيد املرسلني، يف إقامة العدل والدين، وهو سبيل املؤمنني، واخللفاء الراشدين، 

   .٣٦"فيصل بن تركي، جعله اهللا يف عدادهم، متبعا لسريهم وآثارهم، آمني
ّقد تدل هذه النصوص على أن احلركة الوهابية أقامت خالفة  بديلة عن " عربية"ّ

علن عنها صراحة يف بداية الدعوة خشية استفزاز الدولة اخلالفة العثمانية، ومل ي
 وهذا الرأي أشار إليه بعض املؤرخني، إال .ومن واالها من املسلمنيالعثمانية 

السعودية /ّأننا ال نستطيع اجلزم به؛ لذلك نكتفي بالقول بأن الدولة الوهابية
   . األوىل كانت إمارة إسالمية

  
   ؟من هو حاكم الدولة األولى

هل هو الشيخ : ّ يتعلق حباكم الدولة األوىل بعد تأسيسها آخر سؤال هنارديو
  ابن عبد الوهاب أم األمري ابن سعود؟

ّ البن غنام جيد أنه كثريا ما يقرن بني االمسني حني "تاريخ جند"الناظر يف  ّ
: يقول: ومثال ذلك. احلديث عن كثري من األمور املتعلقة بالدولة وإدارا

واألمري حممد بن سعود إىل دهام بن ]  الشيخ ابن عبد الوهابأي[أرسل هو "
فأرسل إىل : "، ويقول٣٧..."واجتهدا يف نصحه ما وسعهما االجتهاد... ّدواس

الشيخ وإىل حممد بن سعود يستشفع إليهما، ويطلب منهما الصفح عن ختلفه، 
من غري وكان ذلك كله : "، ويقول٣٨..."فقبال عذره رجاء منهما أال يعود

                                                 
  ٧٧ ص١٤  السابق، ج36
  ٩٥ ص37
  ٩٩ ص38



 ٢٩

ّويف هذه السنة ارتد إبراهيم بن حممد بن : "، ويقول٣٩"مشورة الشيخ وابن سعود
عبد الرمحن أمري ضرمى، ونقض عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمري حممد 

فأتوا إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمري حممد بن : "ويقول. ٤٠"بن سعود
د بن عبد الوهاب واألمري فرفعوا أمرهم إىل الشيخ حمم: "، ويقول٤١..."سعود

ّوقد يفهم من هذا أن الدولة كانت تدار من الشيخ واألمري . ٤٢"حممد بن سعود
  .          ّمعا وفق قاعدة الشورى، وأن هذا كان معلوما يف داخل الدولة وخارجها

ّبيده احلل ] أي ابن عبد الوهاب[وقد بقي الشيخ : "ّولكن قال ابن غنام
طاء، والتقدمي والتأخري، وال يركب جيش وال يصدر رأي والعقد، واألخذ واإلع

فلما فتح اهللا . من حممد بن سعود وال من ابنه عبد العزيز إال عن قوله ورأيه
واتسعت ناحية اإلسالم، وأمنت السبل، وانقاد كل صعب من باد ... الرياض

ّوحاضر، جعل الشيخ األمر بيد عبد العزيز بن حممد بن سعود، وفوض أمور 
ّسلمني وبيت املال إليه، وانسلخ منها، ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن عبد امل

 ّويفهم من هذا النص أن. ٤٣"ّالعزيز مل يكن يقطع أمرا دونه، وال ينفذه إال بإذنه
  . الشيخ ابن عبد الوهاب كان هو احلاكم الفعلي للدولة

حىت قال الرحالة " هذا األمر كان مشتهرا ومستقرا يف أذهان الناس، ّويبدو أن
ية هو الشيخ حممد إن رئيس البالد النجد): صفة جزيرة العرب(نيبوهر يف كتابه 
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، ]هـ١٢٨٢ت[عبد اهللا أبا بطني : سئل الشيخ"ولذلك ، ٤٤"بن عبد الوهاب
إن من شرط اإلمام أن يكون قرشيا، ومل يقل عارضيا، : إذا قال بعض اجلهال

هلها، يعين حممد بن عبد الوهاب رمحه ّيشري إىل أنه قد ادعاها من ليس من أ
إذا قال بعض اجلهال : فأجاب ؟...اهللا تعاىل ومن قام معه وبعده مبا دعا إليه

 فلو رجع إىل ،األمر عن قريشهذا تركيا، فإذا زال : ومل يقل: ذلك، فقل له
 وهلذا ليس ، ألم أفضل من الرتك، به من الرتكأوىلاالختيار لكان العرب 

، ولو تزوج تركي عربية كان ملن مل يرض من األولياء فسخ  للعربيةالرتكي كفوا
تركي ال قرشي، وهم أخذوها بغيا على   وهذا الذي يعظمه الناسهذا النكاح،

 وإمنا هو عامل ،ّقريش، وحممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا ما ادعى إمامة األمة
وال عبد العزيز بن ّ وقاتل عليه ومل يلقب يف حياته باإلمام، ،دىاهلودعا إىل 

 يسمى إماما، وإمنا حدث تسمية يف حياته منهمحممد بن سعود، ما كان أحد 
من صار كل  فاأللقاب أمرها سهل، وهذا :وأيضا. من توىل إماما بعد موما

  . ٤٥..."كة يلقب كذلك إماما، وصاحب مسىّسمي يف صنعا ]واليا [وليا
  : نقف وقفة قصري مع هذا اجلواب لنقول

مع أنه سأل سؤاال " بعض اجلهال" ندري ملاذا وصف السائل بلفظ ال. ١
  شرعيا وجيها يتعلق بشرط اإلمامة؟ 

ّال ندري كيف يكون العريب أفضل من الرتكي مع أن اهللا عز وجل قال. ٢ َيا {: ّ
ِأيـها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقـبائ ََ ْ َ َ ًَ َُ َُ ْ ُ َ َُ َْ َ ُ  ٍَ َ  َ َ ِ ُ ل لتـعارفوا إن َ ِ ُ َ َ َِ َ
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 ٣١

ِأكرمكم عند الله أتـقاكم إن الله عليم خبير َ ٌ ْ َِْ َ  ِ  ُ َ َْ َِ َ ِ ُ َ َ  حدثين :قالعن أيب نضرة و، }ْ
يا «:  يف وسط أيام التشريق فقالصلى اهللا عليه وسلم من مسع خطبة رسول اهللا

ى  أباكم واحد، أال ال فضل لعربي علّ ربكم واحد، وإنّاس، أال إنّأيها الن
عجمي، وال لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود على 

  ).رواه أمحد يف املسند(» أحمر، إال بالتقوى
تركي ال قرشي، وهم أخذوها بغيا  وهذا الذي يعظمه الناس: "يقول الشيخ. ٣

، فمن هذا الرتكي الذي يعظمه الناس؟ إنه اخلليفة العثماين، فلماذا "على قريش
، فلماذا ال "اخلالفة"ّ لقبه؟ وما هاته اليت أخذوها بغيا؟ إا ال يذكر الشيخ
  يذكرها الشيخ؟ 

: ، وحنن نسأل"وإمنا حدث تسمية من توىل إماما بعد موما: "يقول الشيخ. ٤
ّتوىل ماذا يا شيخ حىت لقب باإلمام؟ هل توىل شركة أو مشيخة أو إمارة أو 

ّخالفة أو سلطنة؟ ال شك أنه توىل احلكم فلق ّمث إذا كان الالحق . ب باإلمامّ
ّالذي توىل احلكم قد لقب باإلمام، فمن البديهي أن يلقب السابق باإلمام؛ ألنه  ّ
ّمصدر اإلمامة وأصلها ومؤسسها وإن مل يلقب يف حياته باإلمام كما يقول 

  . الشيخ
ّ، وهذا غري صحيح؛ ألنه ال يتلق"فاأللقاب أمرها سهل: "يقول الشيخ. ٥ ب ّ

إال من ) وهو لقب شرعي يدل على الرئاسة الدينية والسياسية(مام بلقب اإل
ّيزعم أنه مستحق لإلمامة، وإال ملا تلق ّ ولو كان أمر األلقاب سهال جلاز . ب اّ

ّمث كيف يكون . أن يتسمى كل إنسان باإلمام، وهو ما ال يقوله أحد من الناس
ه خالفة وحكامها خلفاء أمر األلقاب سهال ومن علماء الوهابية من يعترب دولت

   !دولة جبانبها تعرف باخلالفة العثمانية؟مع وجود 



 ٣٢

ّومل يلقب يف حياته باإلمام، وال عبد العزيز بن حممد بن : "يقول الشيخ. ٦
، وهذا غري صحيح كما " يسمى إمامايف حياته منهمسعود، ما كان أحد 

ّوالظاهر أن الشيخ يتهرب من احلقيقة خشية أن يو. سنبينه صف ابن عبد ّ
  . الوهاب باخلروج عن اخلالفة العثمانية

  
ويف : "- السعودية/ مؤرخ الدولة الوهابية- ّقال ابن غنام : ونعود إىل أصل املسألة

اختار اهللا األمري حممد بن سعود ] هـ١١٧٩[ربيع األول أيضا من هذه السنة 
بايعه الناس على ّإىل جواره وكان قد وىل بعده ابنه عبد العزيز إماما للمسلمني، ف

وكان الشيخ . خاصهم وعامهم، حضرهم وبدوهم، دانيهم وقاصيهم: ذلك
فأسقط األمري عبد . حممد بن عبد الوهاب هو رأس ذلك النظام احملكم لعقده

ّالعزيز مجيع املظامل واملغارم، وارتفع عمود احلق، وأقبلت الدنيا على رعيته، 
ويف هذه  ":وقال. ٤٦"لضالل فزعاوسارت بفتوحه الركبان، وطارت قلوب أهل ا

أمر الشيخ العالمة حمي السنة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ] هـ١٢٠٢[السنة 
املسلمني أن يبايعوا سعودا على اإلمارة بعد أبيه، فنهض إليه الناس كافة، وبايعه 

وقال حسني . ٤٧..."أهل التوحيد واإلميان مجيعا، وتعاقدوا على التزام الطاعة
ويعترب األمري حممد بن سعود املؤسس األول للدولة اليت : "خزعلخلف الشيخ 

قامت حبماية الدعوة، كما يعترب الشيخ حممد بن عبد الوهاب واضع احلجر 
ّوهذا يبني لنا بوضوح واقع . ٤٨"األول لذلك األساس وإن مل يشاركه بامللك
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 آل سعود، النظام يف الدولة األوىل؛ فاحلاكم الذي يعرف بإمام املسلمني هو من
ّويسمى عندهم باألمري، وعنه يتوارث احلكم بوالية العهد، وأما الشيخ حممد بن 

فقد كانت له اإلمامة الدينية مع ) الذي مساه ابن غنام باإلمام(عبد الوهاب 
ّوالظاهر أن حممد بن سعود فوض . تفويض باحلكم من األمري حممد بن سعود ّ

يف أمور كثرية نظرا ملكانة الشيخ إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب احلكم 
 بعد وفاة  ونظامها وأجهزا وإدارا، وأماّوامتالكه لرؤية شرعية تتعلق بالدولة

ّأخذت األمور جمراها الطبيعي وأصبح األمر كله بيد آل سعود مع فقد الشيخ 
كان  ":قال الدكتور منري العجالين. حفظ مكانة آل الشيخ وإمامتهم الدينية

 عند عبد – أو املستشارين – وإخوانه أبناء الشيخ أعظم الوزراء الشيخ حسني
  . ٤٩..."ّالعزيز، وكان على رأيهم املعول يف األمور الدينية
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  موقف الخالفة العثمانية من الوهابية
  

ظهرت الدعوة الوهابية يف منطقة جند ومتكنت من تأسيس إمارة سنة 
سامع اخلالفة العثمانية خرب هذه م، ومع ذلك مل يبلغ إىل م١٧٤٤/ه١١٥٧

م عن طريق واليها يف مكة الشريف ١٧٤٩/هـ١١٦٢الدعوة رمسيا إال سنة 
أمري [أرسل الشريف مسعود : "قال األستاذ إمساعيل حقي جارشلي. مسعود

م أشار فيها إىل وجود شخص ١٧٤٩/هـ١١٦٢عريضة إىل احلكومة يف ] مكة
يدعى حممد بن عبد الوهاب يصدر من أهايل العيينة، وهي إحدى قرى جند، 

وقد ردت احلكومة على عريضة الشريف بكتاب جوايب يف سنة . اجتهادات
وأمرت وايل والية حبش ومتصرف . ه طلبت منه إقناع هذا الشخص١١٦٣

جدة وشيخ احلرم املكي عثمان باشا بأن يعمل بنشاط مع أمري مكة املكرمة 
  .٥٠"ذا اخلصوص

توىل من (لسلطاين من اخلليفة العثماين حممود األول وهذا نص اجلواب واألمر ا
 شريفالاملكرمة حاليا أمر إىل أمري مكة ): "ه١١٦٨ه إىل سنة ١١٤٣سنة

يف العيينة ) bed mezheb(لقد ظهر شخص سيء املذهب . مسعود دام سعده
وهي إحدى قرى جند يف جهة الشرق وقام بإصدار اجتهادات باطلة وخمالفة 

 وبناء على إعالمكم إيانا . ونشر الضاللة والرتغيب اللمذاهب األربعة
واقرتاحكم السابق فإن عليكم املبادرة إىل زجر وديد املفسد املذكور وأتباعه 

نتهم لمبقتضى الشرع املطهر وإمالتهم إىل طريق الصواب، أما إذا أصروا على مع
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درت إليكم يا  وقد أص.فإن عليكم إقامة وتنفيذ احلدود اإلهلية الواجبة شرعا
 وملا كنتم قد أبلغتم الدولة العلية يف .شريف مكة املشار إليه أمري هذا خطابا

 حباجتكم إىل اإلمدادات واملعونات )اسطنبول (كتبكم الواردة إىل دار السعادة
بسبب متكن امللحد من كسب سكان تلك املناطق إىل جانبه بكل احليل حبيث 

راف فإن التقاعس خبصوص هذا الشخص مل يعد ممكنا التقرب من تلك األط
ت أكثر عددا ا سيؤدي إىل ظهور حاجة إىل قو)حممد بن عبد الوهاب(املذكور 

 لقد صدر أمر السلطاين خبصوص سريكم ضد .حملاربة الشخص املذكور
يذاءهم بسيف الشريعة وتطهري األراضي إن أ و.الشخص املذكور واستئصاله

 وألجل .هلم وواجبا يفرضه الدين) تسياس( يعترب عقوبة )منهم(املقدسة 
تسديد مصاريف رواتب ومؤن العساكر الذين ستقومون بتسجيلهم هلذه املهمة 

قجات من إرسالية مصر لسنة  كيس رومي من األ٢٥فقد أنعمت عليكم مببلغ 
 الرقم – وثائق الداخلية تصنيف جودت –أرشيف رئاسة الوزراء . (.. هـ١١٦٣
  . ٥١)"ه١١٦٤ أواسط شوال ٦٧١٦

طلب اخلليفة من أمري مكة أن يعمل على إقناع الشيخ ابن عبد الوهاب 
وأتباعه، وهذا يعين أنه طلب منه مناقشتهم لبيان خطأ دعوم، فإن أصروا على 
ّرأيهم وأبوا الرجوع إىل احلق فإن عليه حماربتهم دون تقاعس؛ ألن التقاعس  ّ ّ

  ".بة الشخص املذكورت أكثر عددا حملاراسيؤدي إىل ظهور حاجة إىل قو"
م ومل ينفذ ١٧٥٢شباط /ه١١٦٥تويف الشريف مسعود بن سعيد ربيع اآلخر 

وبعد موته اضطرب حال اإلمارة يف مكة وشهدت البالد . ما طلبه اخلليفة منه
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وأما الدولة الوهابية . انتفاضات وحروب بني األشراف من أجل املنصب
ويف "خذت يف التوسع، السعودية فقد استغلت الظرف السياسي جيدا وأ/

سلسلة من االنتصارات العسكرية نشر عبد العزيز األول ابن حممد بن سعود 
الدعوة اإلصالحية يف كل اجلزيرة العربية وخارجها؛ يف سوريا والعراق وحىت يف 

وبفضل القبائل البدوية احملاربة يف أواسط . آسيا الوسطى خارج العامل العريب
جنوبا حىت يف عمان، وغربا يف احلجاز، ومشاال يف اجلزيرة تغلغلت الوهابية 

وأكمل سعود خلف عبد العزيز انتصارات أبائه . العراق، وشرقا يف اإلحساء
وأجداده إذ ضم األماكن املقدسة، مكة املكرمة واملدينة املنورة إىل اإلمرباطورية 

يت وهكذا القت دعوة حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية ال. السعودية الوهابية
ّويف فجر القرن التاسع عشر، امتدت . محلتها أسلحة آل سعود إتباعا أكثر

اإلمرباطورية السعودية من البحر األمحر حىت اخلليج العريب، ومن عمان حىت 
  . ٥٢"بالد ما بني النهرين

، إال أا  توسع الدولة الوهابيةوقد حاولت الدولة العثمانية مرات عديدة إيقاف
  : مل تنجح

قام ا ثويين بن عبد اهللا "يف محلة أوىل : ت عن طريق والية العراقحاول. ١
م ومعه مجوع غفرية من ١٧٨٦/ه١٢٠١رئيس قبائل املنتفق على القصيم عام 

. ، ولكن فشلت محلته"ّاملنتفق وأهل ارة والزبري وبوادي مشر وغالبية طي
داد سليمان باشا، وحاولت يف محلة ثانية قام ا ثويين نفسه بتجهيز من وايل بغ

وملا رأى العثمانيون عدم جناح هذا األسلوب . "ولكنه قتل ففشلت محلته الثانية
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ّ، فجهزوا "قرروا اختاذ إسرتاتيجية جديدة تعتمد فيها الدولة على اجليش النظامي
ضمت اجلند املدرب والعشائر واألكراد وقبائل اخلزاعل "محلة علي كيخيا اليت 

وقد أدى هذا األمر إىل اقتناع . "ت فشل األوىل والثانية، ولكنها فشل"الشيعية
السلطات العثمانية يف استنبول بأن العراق العثماين ال يصلح حبال من األحوال 

  . ٥٣"اهلجومية العثمانية ضد السلفينيأن يقود احلركة 
حاولت عن طريق أمراء مكة ومنهم الشريف غالب الذي عزلته احلكومة . ٢

عد لتقاعسه يف حرب اخلوارج كما يفهم من نص خطاب العثمانية فيما ب
ايل إىل و) ه١٢٥٥ه إىل سنة ١٢٢٣توىل من سنة (السلطان حممود الثاين 

أصبح معلوما لدى : "، وقد جاء فيه قولهمكة اجلديد الشريف حيي بن سرور
جنابنا السلطاين بأن سلفكم أمري مكة السابق الشريف غالب بن مساعد قد 

ف مقتضيات اإلمارة إضافة إىل طمعه وتقاعسه وبصورة سلك مسلكا خيال
  . ٥٤"...)نيالوهابي(خاصة عدم وقوفه حبزم ضد اخلارجني 

قال . عمان ولكن اإلجنليز أفسدوا خمططها/حاولت عن طريق مسقط. ٣
إمام ] بن أمحد البوسعيدي[رحل يف اخلريف السيد سلطان : "ألويس موسيل

حلفا مع احلكومة الرتكية ضد خصمه مسقط من عمان إىل البصرة كي يربم 
لقد متت احملادثات بينه وبني مبعوث حاكم بغداد يف قرية . سعود بن عبد العزيز

اجلابدة، واعرتف بتبعيته للحكومة العثمانية اليت وعدته مقابل ذلك بتقدمي 
وعن طريق هذا االتفاق اتسع النفوذ الرتكي . املساعدات الفعالة يف هذا الشأن
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ع ممتلكات إمام مسقط الواقعة يف شبه اجلزيرة العربية ويف بالد فارس ليشمل مجي
ويف شرق أفريقيا، وهذا التوسع العثماين يف املنطقة كان بالتأكيد ال يتفق مع 
مصاحل بريطانيا اليت كانت يف ذلك الوقت ترعى مصاحلها يف اخلليج العريب بكل 

مت فعال، فخالل رحلة مهة، لذلك جيب على إمام مسقط أن ينتهي، وهذا ما 
]. م١٨٠٤[إيابه إىل مسقط تعرضت السفينة املقلة له لقراصنة البحر فقتلوه 

  . ٥٥"وبعد رحيله متت املصاحلة بني خليفته بدر واإلمام سعود بن عبد العزيز
  
بعد فشل والية العراق يف مقاومة السلفيني والقضاء على دولتهم، وبعد أن "

از وعملهم املضاد ضد الدولة السعودية، جربت الدولة موقف أشراف احلج
حيث مل يعط النتائج املطلوبة، وبعد أن جربت رد الفعل الشامي جتاه السلفيني؛ 
بعد هذه احملاوالت مجيعها، قررت الدولة العثمانية أن تكلف واليها يف مصر 

وبعد محالت متعددة استطاع . ٥٦"للقيام مبهمة القضاء على الدولة السعودية
 حممد علي أن خيرج الوهابية من مكة واملدينة، مث متكن ابنه إبراهيم وايل مصر

من افتكاك الدرعية معقل الوهابية وانتهت ) م١٨١٨/ه١٢٣٣سنة (باشا 
، فأخذ إىل اسطنبول عاصمة اخلالفة احلملة بتسليم عبد اهللا بن سعود لنفسه

ًت جيوش إبراهيم الدرعية دكا، حىت يقالكود". حيث قتل هناك ه حرثها إن: ّ
السعودية /وهكذا انتهت الدولة الوهابية .٥٧"باحملراث حىت ال يبقى هلا أثر

  . األوىل
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 كانت الدولة العثمانية تنظر إىل الوهابية كخوارج، ويظهر هذا :والخالصة
ه إىل سعود بن ١٢٢٥بوضوح يف رسالة وجهها وايل الشام سليمان باشا سنة 

سليمان وايل أقاليم الشام من طرف الدولة من : "عبد العزيز، ومما جاء فيها قوله
ّالعثمانية أيدها اهللا إىل يوم القيامة وثبتها على عقيدة أهل السنة واجلماعة، إىل 

م أعراب سكان البادية فئة جندية فئة مسيلمة أنت.. .العزيز سعود بن عبد
لسنة  قوم جهلة بقواعد أئمة الدين أهل االكذاب اعتقاداتكم حمدثة وبدعة

 خوارج عن اعتقاد أهل السنة واجلماعة السلطانية، ماعة، أنتم طائفة باغيةواجل
لدين  فقاتلوا أعداء اانة اإلسالم باملقاتلة واملعاندةفإن كانت شهوتكم يف إع

 وال افتتاا، قال عليه الصالة  ال امللة اإلسالمية،الكفرة الفجرة
كيف ختاطبون أهل و. "المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه"  :والسالم

عليه  ًاإلسالم خماطبة الكفار، وتقاتلون قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر؟ قال
َأفمن زين {  :، وقال تعاىل"الفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها"  :الصالة والسالم  َُ ْ َ َ

ْله سوء عمله فـرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويـهدي من َ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ِْ ً ُ ََ َُ َُ  ِ َ ُ  َ ََ َ ِ ُ يشاءَ َ سورة [  }َ
من قال إن الناس هلكوا فهو "  :عليه الصالة والسالم  ، وقد قال]٨فاطر

ً فأي حالة أسوأ وأضل وأعظم ظلما من قتال ..كما يف احلديث "أهلكهم
قراهم من نواحي مواشيهم وحرق املسلمني، واستباحة أمواهلم وأعراضهم، وعقر 

ملسلمني وأهل القبلة والتجري على ة اهللا يف أرضه، وتكفري االشام، اليت هي خري
ُ فلم يسمع ذلك من أئمة بة املسلمني مبا خوطب به الكفار؟ وعلى خماطذلك

 علم وأنتم جاهلون، بل أنتم خوارجوكيف تدعون ال. الدين إال من الفرق الضالة
يف قلوبكم زيغ تبغون الفتنة، وتريدون امللك باحليلة، وقد خلت أمثالكم زائلة، 

أوقاا مرهونة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وال حول وال واألمور ب



 ٤٠

ة قصة قوة إال باهللا العلي العظيم، واحتسبنا باهللا وتوكلنا على اهللا، ويكفيكم عرب
 وعزة ربه، فإن الشيخ النجدي ونسبتكم إليه ومسكنكم واديه وتكفينا شامنا

ًكالم خمتصرا، فارجعوا كان لكم فهم ورشد وهدى، يكفيكم هذا القدر من ال
 فال بأس عليكم، وإال نتم، وكفوا شركم من قريب وبعيدإىل أوطانكم كما ك

ِفـقاتلوا التي تـبغي {  :فنغمد سيوفنا فيكم، واحتسبنا باهللا عليكم، قال تعاىل ْ َ ِ ِ ُ َ َ
ِحتى تفيء إلى أمر الله ِ ِِ ْ َ َ َ َ    وجزاء الذين يسعون يف األرض،]٩سورة احلجرات [  }َ

 والسالم على من اتبع اهلدى وترك الفتنة ..ًادا أن يقتلوا يف شريعة اهللافس
بتاريخ (حممد علي باشا  والده إىل هابراهيم باشا بعثويف رسالة من إ .٥٨"واألذى

وصلت مكاتبتكم السامية وحيث أنكم : "... قال) هـ١٢٣٣/رمضان  /٩
وضع القصيم .. . عهده عبدكمإىل أحيلت، أنه التأكيدتفضلتم وذكرمت بوجه 

 احلسا حتت طاعة وإدخال الكائنة فوقنا حتت نظارتنا، األخرى واألقاليم
وبعد فتح الدرعية بتوفيق اهللا تعاىل يكون ضبط احلسا وميناء ... السلطان
كما أنه . وانتزاعهما من يد اخلوارج من املسائل الطبيعية) قطيف(قديف 

وفيها يظهر بوضوح . ٥٩"يماألقال أمور من أمرسيحصل العلم بالتمام بكل 
  .  باخلوارج الوهابيةوصفأيضا 
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  ن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابموقف العلماء م
  

: فريقني] أي الشيخ حممد بن عبد الوهاب[وانقسم الناس فيه : "ّقال ابن غنام
فريق تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا إليه، وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك 

ويفهم من هذا أن كثريا من العلماء رفضوا دعوة الشيخ . ٦٠"كثرعليه، وهم األ
ّوصنفوا املصنفات يف تبديعه وتضليله وتغيريه للشرع والسنة، "ابن عبد الوهاب،  ّ

  . ٦١"وجهله وغوايته
 ألولئك اخلصوم يف جند -   تقريبا- ويذكر الدكتور عبد اهللا العثيمني عددا "

أن دعوته ) الشخصية(ن رسائل الشيخ واضح م: (آنذاك، وتنوع مواقفهم فيقول
لقيت معارضة شديدة من قبل بعض علماء جند، فاملتتبع هلا يالحظ أن أكثر 
من عشرين عاملا أو طالب علم وقفوا ضدها يف وقت من األوقات، ويأيت يف 
مقدمة هؤالء املعارضني عبد اهللا املويس من حرمة، وسليمان بن سحيم من 

 الشيخ من النجديني كانوا يلرسائل أن معارضويستفاد من هذه االرياض، 
خمتلفي املواقف، فمنهم من عارضه واستمر يف معارضته مثل املويس، ومنهم من 
ّكان يعرتف يف بداية األمر بأن ما جاء به الشيخ أو بعضه حق، لكنه غري 

 يف  من كان متأرجحا–ً أيضا – ومنهم موقفه مع مرور الزمن مثل ابن سحيم،
  . ٦٢..").ارضته مثل عبد اهللا بن عيسىتأييده ومع
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  : وميكن لنا أن نقسم موقف العلماء من الدعوة الوهابية إىل ثالثة أقسام رئيسية
تابعه وبايعه وعاهده "ّوافق الشيخ يف دعوته، وبعبارة ابن غنام : قسم أول - 

  . ، وهم أقلية"على ما دعا إليه
ّ وعده ومجاعته من ّخالف الشيخ ورد دعوته وأنكر عليه،: قسم ثاني - 

  . اخلوارج، وهم أغلب العلماء
) ه١٢٥٢- ١١٩٨(ومنهم العالمة حممد أمني الشهري بابن عابدين احلنفي 

ويكفرون : (قوله: ّمطلب يف أتباع عبد الوهاب اخلوارج يف زماننا: "الذي قال
علمت أن هذا غري شرط يف مسمى ) أصحاب نبينا صلى اهللا عليه وسلم

يان ملن خرجوا على سيدنا علي رضي اهللا تعاىل عنه، وإال اخلوارج، بل هو ب
فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع يف زماننا يف أتباع عبد 
الوهاب الذين خرجوا من جند وتغلبوا على احلرمني وكانوا ينتحلون مذهب 

ن، احلنابلة، لكنهم اعتقدوا أم هم املسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركو
واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حىت كسر اهللا تعاىل شوكتهم 
ّوخرب بالدهم وظفر م عساكر املسلمني عام ثالث وثالثني ومائتني 

  . ٦٣..."وألف
الذي ) ه١٢٤١ - ١١٧٥(ومنهم العالمة أمحد بن حممد الصاوي املالكي 

رفون تأويل الكتاب والسنة وقيل هذه اآلية نزلت يف اخلوارج الذين حي: "... قال
ويستحلون بذلك دماء املسلمني وأمواهلم كما هو مشاهد اآلن يف نظائرهم وهم 

ُيحسبون أنـهم على شيء أال إنـهم هم {فرقة بأرض احلجاز يقال هلم الوهابية  َُ ْ ُْ ُ ِ ََ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
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َاْلكاذبون ُ ِ َاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر َ َ ُْ ِ ْ ُ ْ ََُ َ َْ ْ ْ ِ َ َ َ َ ُ الله أولئك حزب ْ ْ ِ َ َِ ُ ِ 
َالشيطان أال إن حزب الشيطان هم اْلخاسرون  ُ ُِ َ ُ ِ َِ َْ ْ َ ْ ِ  ِ نسأل اهللا الكرمي أن يقطع } ََ

  . ٦٤..."دابرهم
ويشمل بعض العلماء الذين مدحوا دعوة الشيخ حممد بن عبد : قسم ثالث

خيم على الوهاب اإلصالحية ورأوا فيها بصيص أمل ملعاجلة الركود الفكري امل
ّاملسلمني بعامة، إال أم تراجعوا عن موقفهم ووجهوا انتقادات للدعوة الوهابية، 

  .  ومنهم األمري الصنعاين والشوكاين
أما العالمة حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد الشهري باألمري الصنعاين 

 ملا طارت األخبار بظهور عامل يف جند، يقال له حممد: "فقد قال) ه١١٨٢ت(
بن عبد الوهاب، ووصل إلينا بعض تالميذه، وأخربنا عن حقائق أحواله، 
وتشمريه يف التقوى، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر اشتاقت النفس إىل 

  :ه وأرسلناها من مكة املشرفة وهي١١٦٣مكاتبته ذه األبيات سنة 
   جيديوإن كان تسليمي على البعد ال... ّسالم على جند ومن حل يف جند 

 مث قال األمري .ودعوتهاهللا إىل آخر القصيدة اليت مدح فيها الشيخ حممد رمحه 
 ملا بلغت هذه األبيات جند، وصل إلينا بعد أعوام من أهل جند عامل :بعد ذلك

هـ ، ١١٧٠يسمى مربد بن أمحد التميمي، وكان وصوله يف شهر صفر سنة 
يمية وابن القيم خبطه، وفارقنا وأقام لدينا مثانية أشهر، وحصل بعض كتب ابن ت

هـ راجعا إىل وطنه ووصل من طريق احلجاز مع ١١٧٠يف عشرين شوال سنة 
الرمحن النجدي، ووصف   وكان قد تقدمه يف الوصول إلينا الشيخ عبد.احلجاج
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 فبقينا مرتددين فيما نقله الوهاب أشياء أنكرناها لنا من حال حممد بن عبد
حىت وصل إلينا الشيخ مربد، وله نباهة وأوصل الشيخ عبد الرمحن النجدي، 

بعض رسائل ابن عبد الوهاب، وحقق لنا أحواله، وكانت أبياتنا قد طارت كل 
وملا أخذ علينا الشيخ مربد تأكدنا من ذلك، ورأينا أنه يتعني علينا ... مطار

  :نقض ما قدمناه وحل ما أبرمناه، فكتبت أبياتا وشرحها وهي
  قلت يف النجديعت عن النظم الذي رج

  فقد صح يل عنه خالف الذي عندي
  وقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد
  فحقق من أحواله كل ما يبدي

  . ٦٥"ملخصا من ديوان الصنعاين املطبوع. اهـ. إىل آخر القصيدة
تربئة الشيخني اإلمامني من (: عنوانهف الشيخ سليمان بن سحمان كتابا ّوقد أل

ب فيه القصيدة املنسوبة إىل األمري الصنعاين اليت ّيكذ) تزوير أهل الكذب والبني
فلما تأملتها علمت يقينا أا موضوعة مكذوبة على : "قال. ّتدل على تراجعه

وقد بلغين أن الذي وضع هذا النظم ... األمري حممد بن إمساعيل الصنعاين
كثري من أصحاب : "ولكن، قال البسام. ٦٦..."وشرحه رجل من ولد ولده

ليمة ينفون صحة الرجوع عن الشيخ الصنعاين، وينسبون تزوير القلوب الس
الرجوع والقصيدة الناقضة إىل ابنه، ولكنين حتققت من عدد من الثقات، ومنهم 
مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاء بأن رجوع األمري 
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ذه وقد قرأت يف ه. الصنعاين حقيقة، وأن القصيدة الناقضة له وليست البنه
ه بعض كتب الصنعاين، ومنها حاشيته على شرح ابن دقيق ١٣٩٩السنة 

العيد، فرتجح عندي رجوعه عن معتقده يف الشيخ حممد رمحه اهللا، كما أرجح 
  .٦٧..."صدور القصيدة الناقضة منه

فقد كتب قصيدة ينتقد ) ه١٢٥٠ت(وأما العالمة حممد بن علي الشوكاين 
  : ٦٨قال. ّيرد فيها على بعض أفكار الوهابيةفيها أعمال سعود بن عبد العزيز و

ْىل الدرعية الغراء تسريإ َ َ ْ ِ ِ ْ ُفـتخربها مبا فـعل اجلنود... َ ُُ ْ َ ْ َ ََِ ُ ِ ْ ُ  
ًوتصرخ يف ربا جند جهارا ِ ٍ َْ ُ ُ ُ َ ُفـيسمعها إذا صرخت سعود... َ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ََ  

ٌا مقرن وهم ليوثنَوأب ُ ُ ُ ٍ ْ ُإذا احلرب العوان هلا وقود... ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َْْ َ  
ويسأل كل ذي فهم وعلم    ُسؤاال عند معضلة تؤود... ُ

  :ّمث قال
ٍوما قالوا بتكفري لقوم ٌهلم بدع على اإلسالم سود... ٍ ٌ  

ُيشيب هلا من اإلسالم قود... ٍكما كان اخلوارج يف ابتداع ُ  
ٌوما قالوا بأن الرفض كفر ْ ُ َ َ  ُ َ ُوبدعته تشق هلا اجللود... َ ُْ َ  َ َُ ُ َ ْ ِ  

ُفكيف يقال ُ َ ْ ٌ قد كفرت أناسَ ُ ْ َ َ َ ْ ُيـرى لقبورهم حجر وعود... َ ُ ٌ َْ َ ُ ُِ ِِ ُ َ  
ٌفإن قالوا أتى أمر صحيح ٌ َْ ََ ُ َ ُبتسوية القبور فال جحود... ْ ُ ُ ُ ََ َ ِ ُْ ِ ِ ْ َِ  
ًولكن ذاك ذنب ليس كفرا ُ َ َْ ٌ ْ َ َ ُوال فسقا فـهل يف ذا ردود... ْ ُ َْ ْ َ َ ً  

ٍوإال كان من يعصي بذنب َكفورا إن ذا قول ش... َ    ُرودً
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َ ذهب اخلوارج حنو هذاْوقد ََ َْ ُ ِ َ َُوما مثل اخلوارج من يـقود... َ ِِ ُ ِ  
ًوقد خرقوا بذا اإلمجاع حقا ّ َْ ِ َ ِ ُ ََ َ ُوكل العالمني به شهود... َ ُ ُ ِ َ َ  ُ  
ًفإن قـلتم قد اعتـقدوا قـبورا ُ َ ُُ َ َْ ُِ ْ ْ ُفليس لذا بأرضينا وجود... ْ ُ ِ ْ ِ

َ َْ  
ٍومن يأيت إىل عبد حقري َ ْ َُفـيزعم أنه ... ََْ ُ ُ ُالرب الودودََ ُ َ    
ٌفـهذا الكفر ليس به خفاء َ َ ِِ َ َ ُ ْ ُ َ ُوال رد لذاك وال جحود... َ ُ َ ِ َ ََ  
ٍْولست مبنكر هدما لقرب َِ ً ْ َ ٍ ِ ُْ ِ ُ ْ ُإذا لعبت جبانبه القرود... َ ُ ِِ َِ ِ ْ َ َ َ  

َْوقالوا إن رب القرب يـقضي ِْ َ  َ  ُ ُلنا حاجا فتأتيه الوفود... َ ُ ِ ِ َ ً َ ََ  
َكذبـتم ذاك رب الع  ََ ْ ُْ َ ًرش حقاَ ّ َ ِ ُتعاىل أن تكون له ندود... ْ ُ َ ََُ َ ُ ْ َ  

ٍومن يـقصد إىل قـرب ألمر َْ ٍْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ُبغري تـوسل فـهو الكنود... َ ُ ََ َ َُ َ ٍ  َ ِْ ِ  
ًويـبـقى األمر فيمن قال جهال ْ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َْ ُمقاال ماله فيه قصود... َ ُ ُ ِ َُ َ ًَ  
ولو قـلنا له هل ذاك رب ََ ْ َ ُ َ ََُْ َتناديه لظل بذا مي... ْ َ َِ  َ ِ   ُودُ
ٌوقال الرب رب العرش فـرد ْ َْ َِ َ  َ  ُوهذا عنده عبد ودود... َ ُ َ ٌ َْ ُ َ ِْ َ َ  
ٌوليس له من األشياء شيء ْ َ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ََ ُفقري ال ينيل وال جيود... ْ َُ ُ ُ ٌ َِ  

ٍولكن كان ذا عمل وعلم ِْ ٍِ َ َ َ َ ُوما عندي لذا أبدا وجود... ْ ُ َُ ً َ ِ ِ ِْ  
ٍفـرمت تـوسال يـوما بعبد ْ َْ ً ْ َ ً  َ َ ُ ُرب حيق له السجودإىل ... َُ ُ  َُ  َِ  َ  
  ُوعودوا حنونا فيمن يعود... ّأفيدونا وإال فاستفيدوا

  : بقولهتهوختم قصيد
ّا أهل اجلزيرة من معدَفي َ َ ْ َِ َِ َ ْ ُوقحطان إىل المعهود عودوا... َ ِ ْ َ ْ ٍ ْ َ  

ُوقد آن الوفاق فال تكونوا َ َ َُ َ ِْ ُعلى اإلسالم فاقرة تؤود... َ َ ًَِ ِ ْ ََ  
َوذودوا من أت ْ َ ُ ٍى منكم بنكرُ ْ ُِ ْ ُ ْ ُفخيـر المسلمني فىت يذود... ِ ُ َ ً َ ََ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ  

ٍوذا نصح صحيح من نصيح َ ُْ ٌ ٌَ ْ ُفساعدين عليه يا سعود... َ ِ ََِْ ْ  



 ٤٧

  : موقف العلماء بين الغلو واإلنصاف
ّذكرنا أن أغلب العلماء عارضوا دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، واحلقيقة 

ّأن منهم من تعصب ضده إىل درجة  االفرتاء عليه فنسب إليه زورا وتانا ما مل ّ
ة الوهابية ولكن باعتدال يقله، ومنهم من عارضه وأنكر عليه وانتقد الدعو

  .وإنصاف
: الذي قال) ه١٢٩٩ت(العالمة إبراهيم فصيح احليدري البغدادي ومن هؤالء 

فخلف حممد بن سعود بن مقرن عبد العزيز، وهو الذي قاد اجليوش لنصرة "
يقة الوهابية، وبلغت سراياه وعماله أقصى بالد جند، وزالت به احلروب اليت الطر

كانت تقع بني قبائل جند، وحصل األمن واألمان يف البادية واحلضر، وكانت 
اإلبل واخليام واألنعام ترعى يف الصحارى وتلد وليس عندها سوى رجل واحد، 

مث خلف عبد العزيز . وال يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها شيئا
سعودا وهو أيضا قاد اجليوش على اخليل العتاق والركائب النجب، وأذعنت له 
صناديد العرب وذلت له رؤساؤهم، إال أنه أخطأ خطأ عظيما يف منع الناس عن 
احلج ويف اخلروج على السلطان، وأم غالوا يف تكفري من خالفهم ولو كان من 

 بعض األحكام اليت مل يرد الشرع بتشديدها، أهل السنة واجلماعة، وشددوا يف
وأما ما ... ومحلوا أكثر األمور على ظاهرها، وكذا غالت الناس يف القدح عليهم

ينسب إليهم من اعتقاد النيب صلى اهللا عليه وسلم كاجلماد يف قربه والعياذ باهللا، 
 مث خلف سعود... فحسب ظين بقوة إسالمهم أنه ال أصل له بل مفرتى عليهم

وعبد اهللا املشار إليه وإن كان قد علم كأسالفه ... بن عبد العزيز عبد اهللا
القبائل أحكام الدين وأمرهم بقيام اجلماعات يف األوقات اخلمسة حبيث ال 
يتخلف أحد منهم يف بالد جند عنها إىل عصرنا هذا إال أنه قد أخطأ يف جتاسره 



 ٤٨

رمني الشريفني، ولو اكتفى على بالد السلطان الذي هو إمام العصر وخادم احل
بنجد وما يليه من عمان وجزيرة البحرين وغريمها الستقام أمره وفاز بتعليمه 

وباجلملة : " عن الشيخ حممد بن عبد الوهابوقال. ٦٩..."أحكام الدين للقبائل
أنه كان من العلماء اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، وكان يعلم الناس 

ر أركان الدين ويأمر اجلماعات، وقد سعى غاية السعي يف أحكام الصالة وسائ
... تعليم الناس وحثهم على الطاعة، وأمرهم بتعليم أصول اإلسالم وشرائطه

ومعرفة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ونسبه ومبعثه وهجرته وأول ما دعا إليه 
دعاء والذبح من كلمة التوحيد وسائر العبادات اليت ال تنبغي إال هللا تعاىل كال

وانتفع ... والنذر واخلوف والرجاء واخلشية والرغبة والتوكل واإلنابة وغري ذلك
إال أنه بالغ يف بعض األمور ومحل الناس على . الناس به من هذه اجلهة احلميدة

اعتقاد عدم الشرك فيما خالفه، وحثهم على قتال املخالفني له وأحل أمواهلم، 
اهللا تعاىل، وصار سببا إلظهار هذه البدع الواهية وجعل قتاهلم جهادا يف سبيل 

  . ٧٠..."والفنت العظيمة
ومن العلماء الذين تكلموا عن الوهابية بإنصاف العالمة حممد بريم اخلامس 

] الوهابية[وملخص الكالم أن هاته الفرقة : "الذي قال) ه١٣٠٧ت(التونسي 
ّه وإن كانت تدعيه، جتاوزت املقصد الصحيح يف الدين الذي ينبغي التيقظ إلي

ّكما أن بعض الرادين عليها جتاوزوا حد ما ينبغي وخرجوا أعماهلا كلها عن  ّ
ّحدود الشرع بل كادوا أن ينسبوها للكفر، وقد ألفت تآليف كثرية يف الرد على 
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مذهبهم من علماء مصر وتونس وغريهم ملا استفحل أمر هاته القبيلة واستولت 
ّألحق أن ال يعتربوا مملكة مستقلة وإمنا يعتربون وا... على احلرمني الشريفني

كأم قبائل يف أطراف املمالك العثمانية غري خاضعني إليها ولو أا أحسنت 
التصرف بالدين والسياسة فإا بإرادة اهللا تضمهم إىل ممالكها وتنظم أمرهم 

فكما ... على أحسن ترتيب فينصلح حاهلم وتقوى م الدولة اإلسالمية
ت الدولة العلية بالوالية على اليمن شيئا فشيئا إىل العهد القريب كذلك إن امتد

قال الشيخ هذا . ٧١..."شاء اهللا جتمع كلمة اإلسالم هناك على خليفة واحد
  . ه أيام الدولة السعودية الثانية١٢٩٧الكالم سنة 
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  عالقة الشيخ ابن عبد الوهاب ببريطانيا
  

 بل  الشيخ ابن عبد الوهاب وبريطانيا،د عالقة بنيبعض الناس إىل وجوذهب 
اعتمد على مذكرات مكذوبة منسوبة إىل شخصية ومهية تسمى من هؤالء من 

قال حسني أبو . بأنه صنيعة املخابرات الربيطانيةّفام الشيخ " املسرت مهفر"
ّهكذا تكون املسار الفكري عند حممد بن عبد الوهاب بغرس من : "علي

، وهكذا احنرف املسار الفكري والعقائدي هلذا الرجل ]مهفر[ربيطاين اجلاسوس ال
بنفخ ودفع ذاك اخلبيث الربيطاين، إال أن أرض حممد بن عبد الوهاب كانت 

ّألنه كان مغرورا متكربا جاف الطبع، حاد الكالم، .. خصبة ملثل ذاك الزرع
 من املسرت أذكرها.. ولكي ال نرتك املوضوع بال نتيجة تذكر. عصيب املزاج

األستاذ وأحوال الشيخ التلميذ باختصار لنصل إىل اخلطة السداسية اليت رمستها 
املخابرات الربيطانية لينفذها حممد بن عبد الوهاب يف األمة اإلسالمية هلدمها 

ّوهذا الكالم ينم عن نفسية حاقدة وجهل  .٧٢"ونقض أركاا من األساس
 وإن اختلفنا معه يف -  قد كان الرجلفبدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وسريته؛ 

، ومبغضا ّحريصا على التمسك باإلسالم عقيدة وشريعةخملصا لدينه،  - أفكاره 
    . للكفر والكفار

ُكان قد وجد للوهابيني كيان داخل الدولة و ":ومّالشيخ عبد القدمي زلقال 
ْاإلسالمية بزعامة حممد بن سعود، مث ابنه عبد العزيز، فأمدم إجن  لرتا بالسالح

واملال، واندفعوا على أساس مذهيب لالستيالء على البالد اإلسالمية اخلاضعة 
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لسلطان اخلالفة، أي رفعوا السيف يف وجه اخلليفة، وقاتلوا اجليش اإلسالمي 
وذلك ألخذ البالد من . جيش أمري املؤمنني بتحريض من اإلجنليز وإمداد منهم

لة ما أحدثته املذاهب اإلسالمية األخرى اخلليفة وحكمها حسب مذهبهم، وإزا
ً وكان معروفا أن هذه احلملة الوهابية عمل ...غري مذهبهم بالقوة وحد السيف

 وهو - إجنليزي، ألن آل سعود عمالء لإلجنليز، وقد استغلوا املذهب الوهايب 
من املذاهب اإلسالمية، وصاحبه اإلمام حممد بن عبد الوهاب جمتهد من 

 استغلوا هذا املذهب يف أعمال سياسية لضرب الدولة اإلسالمية، -اتهدين 
واالصطدام مع املذاهب األخرى، إلثارة حروب مذهبية داخل الدولة العثمانية، 
دون أن يدرك ذلك أتباع هذا املذهب، ولكن عن إدراك ووعي من األمري 

ذهب  ألن العالقة مل تكن بني اإلجنليز وصاحب امل؛السعودي ومن السعوديني
حممد بن عبد الوهاب، وإمنا كانت بني اإلجنليز وعبد العزيز بن حممد بن سعود 

وذلك أن حممد بن عبد الوهاب الذي كان حنبلي  .مث بينهم وبني ابنه سعود
ّاملذهب قد اجتهد يف بعض املسائل، ورأى أن ما عليه املسلمون من أصحاب 

ذ يدعو آلرائه ويعمل هلا، فأخ. املذاهب األخرى خيالف رأيه يف هذه املسائل
ّفجوبه باملعارضة والصد من العلماء . ويهاجم اآلراء اإلسالمية األخرى بعنف ِ ُ َ

  .٧٣"واألمراء ووجوه الناس، باعتبار آرائه ختالف ما فهموه من الكتاب والسنة
يستشكل عليه نشوء عالقات مريبة بني الدولة : "وقال الدكتور حممد املسعري

 عهد األمري عبد العزيز بن حممد بن سعود مع أواخرداية من السعودية األوىل ب
السلطات الربيطانية يف اهلند اليت كانت املزود الرئيسي بالسالح، كما يستشكل 
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عليه أن حروب الدولة السعودية األوىل كانت كلها يف اية األمر ملصلحة 
 وجرى  الربيطايناالستعماربريطانيا، حيث وقعت أكثر أمارات اخلليج حتت 

إضعاف الدولة العثمانية إىل احلد الذي أسقطها عن مرتبة الدولة األوىل يف 
 فعليه بالرجوع إىل االستزادةومن أراد . املوقف األورويب مث إىل سقوطها فيما بعد

للدكتور حممد بن عبد ) عالقة الدولة السعودية األوىل بربيطانيا(ـالكتاب املعنون بـ
عالقة جند بالقوى السياسية يف : صراع األمراء(ب اهللا السلمان، وكذلك كتا

  .إبراهيملعبد العزيز عبد الغين ) اخلليج العريب، دراسة وثائقية 
  :على أن العدل واإلنصاف يقتضى التنبيه على أمور مهمة منها

ً ال يوجد أي شك مربر إطالقا يف إخالص الشيخ حممد بن عبد الوهاب -)١( 
فال صحة ملا يشيعه البعض يف هذا . قة مع الكفار التامة من أي عالوبراءته

فهو كتاب » اعرتافات اجلاسوس الربيطاين«: الكتاب املسمى أما. اخلصوص
موضوع ال أصل له، حيث تورط واضعه بربط الشيخ مع أحداث وقعت بعد 

فالكتاب وما حيويه من قصص، مكذوب موضوع ال عالقة له . وفاته مبدة طويلة
  .حبقائق التاريخ

 كان الشيخ هو األمري الفعلي طوال عهد األمري حممد بن سعود وصدر -)٢(
ويف .  ابنه عبد العزيز بن حممد فكان هو الذي يعد اجليوش، وجييز الوفودإمارة

وقد برر مؤرخو آل .  عهد عبد العزيز بن حممد اعتزل الشيخ احلياة العامةأواخر
ن الصحيح الذي حدثين به إال أ!! سعود ذلك االعتزال بتفرغ الشيخ للعبادة

ًشخصيا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن حسن آل الشيخ، رمحه اهللا، 
ًقبل وفاته ببضع سنوات، نقال عن آبائه وأجداده من أسرة آل الشيخ، أن سبب 

 هو خالف وقع بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمري عبد العزيز االعتزال
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العزيز بن عبد اهللا بن حسن آل الشيخ يعتقد أن وكان الشيخ عبد ! بن حممد
ّسبب ذلك أن األمري عبد العزيز بن حممد مل يكن يقدر مكانة الشيخ ويعامله 

ولكن الذي يغلب على ظين أن سبب اخلالف احلقيقي هو .  الالئقباالحرتام
استنكار الشيخ اإلمام لسياسة عبد العزيز بن حممد اليت بدأت تقرتب من 

ًأصبحت من مث تشكل خطرا جسيما على األساس العقائدي للدولة، اإلجنليز و ً
  .ودد بنسف األساس الشرعي لوالئها وبرائها

 األرجح أن تكون دوافع األمري عبد العزيز بن حممد وابنه سعود بن عبد -)٣(
العزيز بن حممد يف التقرب إىل اإلجنليز تلك األيام هي التقرب من قوة عاملية 

 وموازنة قوة اخلالفة العثمانية، وذلك بدافع من حب امللك ميكنها مواجهة
وبالرغم من فداحة تلك اجلرمية الشنعاء، إال أنه ال . واإلمارة وشهوة السلطان

ميكن مقارنتها بأي حال من األحوال بالعمالة الذليلة التامة، واخليانة الصرحية 
مللك عبد العزيز بن العظمى، اليت تورط فيها مؤسس الدولة السعودية الثالثة ا

   .٧٤"عبد الرمحن آل فيصل آل سعود يف عالقته مع اإلجنليز
  فهل كانت هناك عالقة بني آل سعود وبريطانيا؟ 
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  عالقة آل سعود ببريطانيا
  

  :الدولة الثالثة
تعددت الدوائر السياسية اليت عنيت بالعالقات بني : "قال مجال زكريا قاسم - 

ًزيز حبيث مشلت حكومة اهلند ووزارة املستعمرات، وأخريا بريطانيا وامللك عبد الع
وزارة اخلارجية الربيطانية اليت انفردت بتلك العالقات منذ أن عقد امللك عبد 
العزيز مع احلكومة الربيطانية معاهدة جدة يف الثاين عشر من ذي القعدة عام 

ربيطانيـــة وإذا كانت أصـول العالقات السعودية ال. م١٩٢٧ مايو ٢٠/ هـ١٣٤٥
ترجع إىل عهد الدولتني السعودية األوىل والثانية فقد اختذت تلك العالقات 
ًوضعا جديدا على عهد الدولة السعودية الثالثة وذلك منذ أن اسرتد امللك عبد  ً

م حىت وفاته ١٩٠٢يناير ١٥/ هـ١٣١٩العزيز الرياض يف اخلامس من شوال  
وقد بدأ امللك عبد . م١٩٥٣نوفمرب / هـ١٣٧٣يف الثاين من ربيع األول عام 

العزيز عالقاته الدولية منذ اسرتداد إمارته مبحاولة إقامة عالقة بينه وبني اإلجنليز؛ 
إذ أدرك أثناء إقامته بالكويت يف السنوات األخرية من القرن املاضي وأوائل 

عة القرن احلايل أمهية الدور الذي تلعبه بريطانيا يف منطقة اخلليج، وكان من س
اإلدراك حبيث مل يتجاهل ذلك الدور يف عالقته باحلكومة الربيطانية؛ إذ أتيح له 
أن يطلع يف خالل تلك السنوات على األوضاع الدولية مما أكسبه معرفة ودراية 
مل تسبق ألسالفه الذين عاشوا طوال حيام يف جند، كما أتيح له يف الوقت 

تفوقها على كل من الدولة نفسه أن يلمس عن قرب مدى قوة بريطانيا و
، وميكن "روسيا وأملانيا وفرنسا"العثمانية والدول األوربية األخرى املنافسة هلا 

إن مدرسة الكويت السياسية على عهد الشيخ مبارك بن : القول بصفة عامة



 ٥٥

م قد أطلعته على حقائق السياسة ١٨٩٦/١٩١٥/هـ١٣٣٤–١٣١٤الصباح 
ً املشكالت الدولية، ولقنته كثريا من فنون الدولية، ودربته على كيفية مواجهة

وقد بدأت اتصاالت الدولة السعودية الثالثة باإلجنليز بعد . السياسة واحلكم
أشهر عدة من اسرتداد الرياض فعلى أثر تأهب اإلمام عبد الرمحن الفيصل 

العزيز  م لالنضمام إىل ابنه عبد١٩٠٢مايــو / هـ١٣٢٠ملغادرة الكويت يف عام 
املقيم الربيطاين يف   ( Kemball) ًياض أرسل كتابا إىل الكولونيل كمبليف الر

ًبوشهر طالبا إقامة عالقات مع السعوديني بعد أن جنحوا يف اسرتداد إمارم، 
واقرتح عقد اتفاقية شبيهة بتلك االتفاقيات املربمة مع حكام اخلليج، وذكر أن 

ي زاره يف الكويت عرض القنصل الروسي يف بوشهر الذ (Ozinico) أوسنيكو
عليه املساعدة إذا ما طلب ذلك كتابة غري أنه رفض العرض الروسي بنصيحة 

وعلى الرغم من أن كمبل أوضح حلكومته بأن . الشيخ مبارك حاكم الكويت
ًالسعوديني قد حققوا انتصارات يف جند إال أنه توقع أن يشن آل رشيد هجوما 

  . ٧٥"هلند بالتأين يف الرد على الرسالةًمضادا، ولذا نصح رؤساءه يف حكومة ا

يف ظل هذا التنافس الدويل الشديد جنح األمري : "وقال علي مفلح حمافظة - 
الرمحن آل سعود يف استعادة ملك أبيه وأجداده يف جند سنة  العزيز بن عبد عبد

م، وسعى منذئذ إىل استعادة بقية املناطق اليت كانت تؤلف ١٩٠٢/ هـ١٣١٩
ولعلمه بعالقة الشيخ مبارك بربيطانيا . ولة السعودية الثانيةًأجزاء من الد
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ومساعدا له للوقوف يف وجه وايل البصرة العثماين، سعى األمري السعودي إىل 
  .٧٦"االتصال بالربيطانيني لعقد حتالف معهم

كان عبد العزيز يدرك جيدا، منذ : "وقالت الدكتورة مدحية أمحد درويش - 
 بعد أن -ية بريطانيا يف املنطقة، ومن مث سعى جاهدا إقامته يف الكويت، أمه

 يف خطب ود بريطانيا وإقامة جسر من الصداقة بينه - اسرتد ملك أجداده
... وبينها واالستعانة ا للوقوف يف وجه ابن الرشيد واألتراك واستعادة األحساء

 من مرة  الذي أكد رغبته أكثر–وظلت العالقات متوترة بني اإلمام عبد العزيز 
 وبني بريطانيا حىت –وكرر طلبه يف أن تساعده بريطانيا وتعقد معه اتفاقية 

  .  ٧٧..."نشبت احلرب العاملية األوىل
كان األمري عبد العزيز السعود بعد أن مت : " وقال حسني خلف الشيخ خزعل- 

له احتالل احلساء وتوابعها يعد نفسه للسيادة على اجلزيرة العربية ويرى أنه 
ل راية احلركة الوهابية اليت كان يطمع أن تظلل كافة أقطار اجلزيرة ومل ختف حام

فلما نشبت احلرب العاملية األوىل عام . مطامعه على رجال احلكومة الربيطانية
م كانت احلكومة الربيطانية تبحث عن زعيم عريب يقود اجلزيرة ١٩١٤هـ ١٣٣٢

ن ينصبونه زعيما، فكانت الساسة الربيطانيون فيمضد األتراك، وقد اختلف 
حكومة اهلند ترى دعم نفوذ األمري عبد العزيز السعود وترئيسه على اجلزيرة 
العربية، بينما كان لورنس ومن معه من رجال بريطانية يف مصر يرون ترئيس 
الشريف حسني، وعلى هذا أيد كل منهم وجهة نظره، فأرسلت حكومة اهلند 
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داقة خاصة مع األمري عبد العزيز السعود الكبنت شكسبري الذي كانت تربطه ص
  .   ٧٨..."مبهمة خاصة إىل جند

 ١٩٠٢وحني بدأ ابن سعود حماوالته من الكويت يف مايو سنة : "وقال لورمير - 
إلعادة االستيالء على عاصمة أسالفه أرسل خطابا إىل املقيم السياسي 

كومة الربيطانية كرجل تربطه باحل(الربيطاين يف اخلليج التمس فيه النظر إليه 
، وذكر أنه )تم احلكومة الربيطانية احملبة للخري بالنظر إليه(وأن ) عالقة وثيقة

قد رفض أثناء وجوده يف الكويت عروضا باملساعدة من جانب مسئول روسي 
كبري ألنه يعتقد أن مثل هذه العالقة جيب أن تكون مع احلكومة الربيطانية ال 

  .٧٩"غريها
 ظل األمري الوهايب يواصل حماوالته للحصول على ١٩٠٦وطول سنة : "وقال

عون من احلكومة الربيطانية، واألقرب إىل الدقة أن نقول أن ابنه عبد العزيز هو 
ويبدو أن عبد ... الذي ظل يوايل بذل هذه اجلهود عن طريق عدة وسطاء

بيني العزيز الذي كان مصمما على استعادة إقليم األحساء ألنه أهم أقاليم الوها
من الناحية االقتصادية كان متلهفا على االطمئنان إىل التمتع حبماية البحرية 
الربيطانية يف حالة جناحه، وأنه أيضا يود أن يرتبط باحلكومة الربيطانية باتفاقيات 
كتلك اليت ارتبط ا شيوخ عمان املتصاحلة، وهو يوافق على أن يقيم يف بالطه 

  .     ٨٠"مسئول سياسي بريطاين
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لقد ناصرت بريطانيا ابن سعود يف : "الدكتور رحيم كاظم حممد اهلامشيوقال  - 
صراعه ضد ابن الرشيد املوايل للعثمانيني، وذلك إلحكام سيطرا على اخلليج 
العريب، وقد جاءت تعليمات احلكومة الربيطانية إىل املقيم السياسي يف اخلليج 

والذخائر إىل الكويت، ألن ابن العريب بأن ال يتدخل يف منع وصول األسلحة 
سعود كان يعتمد عليها يف احلصول على ما حيتاجه من األسلحة وظلت 

 عن طريق ١٩٠٤- ١٩٠٠األسلحة تأيت إىل اجلزيرة العربية خالل األعوام 
  . ٨١..."الكويت

كانت السلطات اإلجنليزية يف اخلليج : "وجاء يف وثائق تاريخ العرب احلديث - 
يف منع جتارة السالح على يد جتار من اخلليج أو أي تبذل قصارى جهدها 

فإن غض الطرف عن ريب . جتار، ولكن املصاحل الربيطانية كانت هلا األولوية
وهلذا . السالح أو جتارته إىل من هم ضد الدولة العثمانية هو ملصلحة االجنليز

كانت الكويت ال تتعرض لتدخالت شديدة من اجلانب االجنليزي يف موضوع 
  .٨٢"ريب السالح إىل عشائر العراق وإىل آل سعود

 يناير ٢ويف : "يف بريطانياسفري اململكة ) م١٩٦٧ت(وقال حافظ وهبه  - 
أول معاهدة مع بريطانيا، وهي معاهدة تضعه ] عبد العزيز[ عقد امللك ١٩١٥

حتت احلماية الربيطانية كسائر أمراء اخلليج، فكانت كل اتصاالته برئيس اخلليج 
  . ٨٣"على الساحل الفارسي) بوشهر(ريب الذي كان يقيم عادة يف الع
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كان السعوديون يعتربون يف نزاعهم : "وقال الشيخ الفاضل بن عاشور - 
 االنكليزوكان ... املتجدد مع آل الرشيد يف منازعة مع العثمانيني من وراء ستار

مث رفعه مبطامعهم يف بالد العرب وحرصهم على إضعاف النفوذ العثماين فيها 
ّعنها يوادون آل سعود ويأخذون بناصرهم وميدوم فكانت اخلالفة العثمانية 
تقيم هلذا األمر حسابا وتعترب عداءها آلل سعود ومقاومتها هلم مقاومة متسرتة 

  . ٨٤"للنفوذ االنكليزي يف بالد العرب
 بينما كان لورانس يساند امللك اهلامشي ويعده بتاج: " وقال جان جاك برييب- 

، يف أواسط اجلزيرة ضابط سياسي قادم ١٩١٧إمرباطورية عربية كربى، نزل عام 
من الكويت يدعى هاري سان جون بريدجر فيليب، وقد قدر له بعد أن أعلن 
إسالمه ومسي عبد اهللا، أن يلعب مدة مثانية وثالثني عاما دورا بارزا يف اجلزيرة 

 كان عبد العزيز قد ١٩١٥نة يف السادس والعشرين من كانون األول س. العربية
وقع مع بريطانيا مساعدة مشاة لتلك اليت ربطت باجنلرتا كال من البحرين 

وهذا األمر جيهله على العموم أو يغفل عن ذكره الكثريون من . والكويت
املؤرخني، إنه ليس مشرفا ال للعرب وال للربيطانيني؛ إذ إنه لقاء مساعدة مالية 

 جنيه إسرتليين اعرتف سلطان جند للربيطانيني حبق شهرية قدرها مخسة آالف
كجميع أمراء اخلليج واجلنوب العريب تعهد . اإلشراف على عالقاته اخلارجية

عبد العزيز بن سعود بأال يتنازل عن أي شرب من أراضيه يف أي حال من 
األحوال، وأال يقيم عالقات مع أية دولة إال بعد احلصول على موافقة احلكومة 

وتعهدت بريطانيا من جانبها حبماية ابن سعود، مهما . يطانية على ذلكالرب
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 كما ذكرت –ويروي اجلنرال برموند . كانت الظروف من كل اعتداء خارجي
 ١٩٢٤ و١٩١٧ أن سلطان جند تلقى يف احلقبة بني –التاميز يف ذلك الوقت 

 املراقبني وكثري من.  جنيهات إسرتلينية ذهبا٤٧٧٣١٠من التاج الربيطاين مبلغ 
قد اعرتاهم الذهول بسبب اخلداع واملكر الربيطانيني الذين أمنت بريطانيا عن 
طريقهما جانب اخلصمني العربيني الكبريين حسني وعبد العزيز، وذلك كي 
تبقى هي سيدة املوقف أيا كان الغالب، ومع ذلك فقد كان هناك متييز يف 

كان . ثر من األمري البدوياملعاملة ألن حسني قدر مثنه بأربعة أضعاف أك
يقبض شهريا مبلغ عشرين ألف جنيه إسرتليين مقابل مخسة آالف فقط لعبد 

  . ٨٥..."العزيز
لقد لقيت : "لربيطانية الشهرية باسم اخلاتونوقالت غريترود بيل اجلاسوسة ا - 

عالقة ابن سعود بربيطانيا تأييدا شعبيا خالل اجتماع للشيوخ العرب مت عقده 
وقف ... حيث استضافه شيخ الكويت] م١٩١٦[ نوفمرب ٢٠ يف يف الكويت

هؤالء الشيوخ إىل جوار بعضهم يف حمبة ووفاق، وأعلنوا التزامهم بالقضية 
الربيطانية، ويف حديث تلقائي غري متوقع أشار ابن سعود إىل أن احلكومة 

انية العثمانية قد سعت إىل تفكيك وإضعاف األمة العربية، بينما السياسة الربيط
وكلما استمع املندوب السياسي السامي . قد استهدفت توحيد وتقوية قادة األمة

إىل هذا الكالم الذي سوف يرتدد وتتم مناقشته بني الرجال الذين يتحلقون 

                                                 
- ٢٥٨ص (لسانت جون فيليب " بعثة إىل جند" وأنظر أيضا ٥٣-٥٢ جزيرة العرب، ص85

بيان : بيان بالسالح والذخائر املعطاة البن سعود، وامللحق الرابع: امللحق الثالث): ٢٥٩
  .  ودعن مجيع النقود املعطاة البن سع
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حول كل نار تشعل يف املخيمات، فبالتأكيد سيقطف مثار سنوات خلت من 
  .٨٦"العمل الصبور يف اخلليج

 إعالن احلرب العمومية كان موقف الدولة العثمانية وحني: " وقال فؤاد محزة- 
ومل يشد أزر الدولة يف السنوات األوىل من . يف البالد العربية موقفا ال حيمد

احلرب إال ابن رشيد الذي ظل على والئه، وأما الشريف حسني فقد حالف 
 احللفاء ورفع علم الثورة العربية وحارب إىل جانب اإلنكليز والفرنساويني ضد

وأما ابن سعود فقد وقف موقف املتفرج يف الظاهر وحالف . ..األتراك واألملان
  .  ٨٧"االنكليز ضد ابن الرشيد طيلة مدة احلرب وكذلك فعل اإلدريسي

وميكن القول أيضا أن ابن رشيد كان خملصا يف : "وقال حممد جالل كشك - 
نص رسالتني حتالفه مع الرتك حىت اية احلرب، ويف وثائق املكتب اهلندي 

 مايو ١٥ – ١٣٣٥ رجب ٢٢متبادلتني بني ابن سعود وابن رشيد بتاريخ 
الفارق من اختالف  (١٩١٧ مايو ٢٠ – ١٣٥٥ رجب ٢٨ – ١٩١٧

ورسالة عبد العزيز كانت ردا على طلب ) التقومي اهلجري بني حايل والرياض
بيين وبينك لو كان األمر : (الصلح واملساملة من ابن رشيد، فرد ابن سعود قائال

لكن األمر اليوم، . ملا كان أحب إيل من حقن دم املسلمني، ومجع مشل العرب
فإن شئت اخلري لك وللعرب، فإن السالم ميكن أن . يا أخي، ليس يف يدي

أن تقطع كل صلة لك بتلك احلكومة الوضيعة اليت . ١: يتحقق بثالثة شروط
 الرتكية اليت مل ترتك إمثا مل سببت اخلسارة لديننا ودنيانا، وأعين ا احلكومة
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، ]أي بريطانيا[أن تصبح صديقا مع احلكومة اليت حنن حلفاؤها . ٢. ترتكبه
أن تكون صديقا مع . ٣. وإخوانك العرب وحنن متعاهدون على توحيد العرب

الشريف وتساعده، فأي عريب ال يساعده جيب أن نتجنبه ألن الشريف هو 
لقد تلقيت : (فقال... بن رشيد برسالة خمتصرةوقد رد ا...)... عضو يف حتالفنا

إن الشروط .  وفهمت ما ا١٩١٧ مايو ١٤ – ١٣٣٥ رجب ٢٢رسالتك 
اليت ذكرا غري مقبولة، ال لصاحل ديننا وال دنيانا، ولذا فاألمر على ما هو 

  . ٨٨...)..."عليه
 بالسفر نكليز إذناستة أسابيع انتظر من أصحايب اال: "... وقال أمني الرحياين - 

فإن ابن سعود عند هؤالء األماجد شخص . بل إىل العراق. إىل جند؟ كال
كان ... مقدس ال يدنو منه غري املقربني من قدس األقداس على شاطئ التيمس

ّقد مر أربعة أشهر ونيف على كتايب إىل السلطان عبد العزيز، فسافرت من عدن 
القصييب وكيل ابن سعود يف أن عبد اهللا ... وقد أخربين أحدهم... إىل مبباي

وكان ... البحرين وصل صباح ذاك اليوم إىل مبباي فبادرت يف اليوم التايل إليه
نعم وصلنا : قال الوكيل. موضوع احلديث السلطان عبد العزيز وكتايب إليه

: مث قال. ..كتابكم بوقته وأرسلناه إىل حضرة اإلمام، فجاء اجلواب مرحبا بكم
م، أبطأمت يف السفر أو أنكم غريمت يف اخلطة اليت كتبتم إىل وحنن من زمان ننتظرك

. بل بيد اهللا: فقال. ال التغيري وال اإلبطاء بيدي: قلت. حضرة اإلمام عنها
  . ٨٩..."وأصحابنا االنكليز؟ فضحك الوكيل وسكت: فقلت مستفهما
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ّيظن الناس أننا نقبض من االنكليز : قال] أي ابن سعود[حدثين مسوه : "وقال
واحلقيقة أم مل يدفعوا لنا إال اليسري مما تستحقه األعمال . بالغ كبرية من املالم

  . ٩٠..."اليت قمنا ا أثناء احلرب وبعدها
فاالنكليز حيتكرون اخلليج وهم يعززون هذا االحتكار بنشر سيادم : "وقال

 أو وهم يأبون أن يكون لسواهم من األوروبيني... على ضفتيه الشرقية والغربية
أما يف اخلليج ويف . األمريكيني يد أو رجل أو شراع يف تلك البقعة من األرض

على أم يف السواحل العربية ال يطمئنون كل . اجلهة العجمية منه فهم آمنون
االطمئنان رغم ما عقدوه من املعاهدات مع أمراء العرب لوال ابن سعود وهو 

لست مبالغا إذا قلت .  الربية والبحريةأول املتعاهدين وأكربهم ملا أمنوا التعديات
   .٩١..."قد يكون ابن سعود حامي بريطانيا يف اخلليج

 الذي أرسل له - ّ ورد عبد العزيز بن سعود على األمرياالي حسن شكري - 
 ها لطاعة اخلليفة وعدم التعامل معم يدعوه في١٩٠٤ يونيو ١٤رسالة بتاريخ 

وإين خمتار لنفسي ما .  أو مبعوث تركيمل تبق يل ثقة بوال: " بقوله- االجنليز 
... وال نعرتف لكم بسيادة]... الدخول حتت محاية بريطانيا[اختاره آل الصباح 

  . ٩٢"فال طاعة لكم علينا بل نراكم كسائر الدول األجنبية
اجلاسوس الربيطاين وصديق امللك عبد (وجاء يف تقرير للكابنت شكسبري  - 

من ): "قبل مقتله بعشرين يوما (١٩١٥يناير /  كانون الثاين٣بتاريخ ) العزيز
املهم أن نالحظ هنا أن املوقف يف جزيرة العرب الوسطىى على قدر استطاعيت 
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أن أحكم عليه من هذا املخيم، هو ودي جدا حنو بريطانية العظمى ومعاد 
وأقوى عامل، فيما عدى ميول األمري وأسرته ... ألملانية ومبغض لرتكية

 هذه النتيجة الطيبة يف بالد العرب الوهابية كان البيان الشخصية، يف خلق
فقد قال يل بعض احلاضرين هناك إن عبد . الربيطاين حول األماكن املقدسة

حني كان عدد كبري " بريدة"العزيز بن سعود أمر بقراءة البيان يف أحد جمالسه يف 
وميكنين ... من وجهائه حاضرين، وعلق عليه بأنه دليل على إخالص بريطانية

القول أن أقول بكل تأكيد إن احلرب الدينية اليت كانت احلكومة العثمانية 
تأملها ليس هلا مؤيد يف بالد العرب الوسطى، وابن سعود نفسه قد سجن فعال 
ضابطا تركيا يف األحساء أوفد إليه للمساعدة يف تدريب قواته على احلرب، وهو 

وهؤالء . كن أن يوصف باعتقال شريفيف ما مي" بريدة"حيتفظ بأربعة علماء يف 
العلماء األربعة من املذهب الوهايب ومن سكنة بغداد أو كربالء، وقد أرسلتهم 

ويظهر جليا مما تقدم أن احلالة السياسية . السلطات الرتكية للدعوة إىل اجلهاد
  .            ٩٣"العامة يف أحناء أقاليم ابن سعود هي أشد ما تكون موافقة لربيطانية

كتاب من األمري عبد العزيز بن : "ة العربية يف الوثائق الربيطانيةيف اجلزير وجاء - 
عبد الرمحن بن فيصل السعود إىل املقيم السياسي يف اخلليج العريب والقنصل 

تسلمنا رسالتكم الفخيمة املؤرخة يف ... ١٣٣٣ حمرم ٩العام جلاللته يف بوشهر 
اليت تفضلتم فيها بأنه ) ١٩١٤وفمرب ن/ تشرين الثاين٣ (١٣٣٣ ذي احلجة ١٤

ومة الربيطانية البهية قد كسبق لسعادتكم أن ذكرمت يف رسالة سابقة أن احل
أعلنت احلرب على احلكومة العثمانية وأن تلقيتم من احلكومة البهية تعليمات 
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 شيخ احملمرة –لدعوتنا إىل التعاون مع صديقينا الكرميني وحليفينا املخلصني 
يت، على مهامجة البصرة وحتريرها من احلكومة العثمانية، أو ايء وحاكم الكو

إىل البصرة ومنع وصول أية تعزيزات إليها أو إىل القرنة، إىل أن تصل القوات 
الربيطانية لالستيالء على املنطقة وتذكرون أيضا حترير البصرة وعزهلا عن السيادة 

 الشأن، وتطلبون إلينا منع ب العثمانية، مما هو من أهدافنا الرئيسية يف هذا
البضائع اليت تعود للتجارة الربيطانيني يف مدينة البصرة وما جاورها، ومحايتهم من 

إن . األذى وصد القوات الرتكية عن األحساء والقطيف، وإجالئها عن مدينتنا
وكذلك . التعاون مع الصديقني مع الصديقني املذكورين أعاله هو واجب علينا

بذل مساعينا احلميدة لدى أصدقائنا، ألجل احلكومة البهية، يف مجيع علينا أن ن
وإنين باذل جهودي وحماواليت خلدمة املصاحل . األعمال املفيدة اليت تتطلبها

ولكم أن تكونوا متأكدين متاما وواثقني من هذه . املشرتكة جلميع األصدقاء
 وإا ستحصل إنين واحد من أكرب أعوان حكومة بريطانيا العظمى. القضية

أما . بعون اهللا على نتائج مرضية، كما ذكرنا لصديق الطرفني الكابنت شكسبري
يف هذه (خبصوص اجلنود العثمانيني، فإننا مل نسمح جلندي واحد منهم بالبقاء 

أما فيما يتعلق باألمور الثالثة . بعد احتاللنا وأزحناهم مجيعا خارجا) األقسام
حلكومة البهية حبمايتنا ضد احلكومة العثمانية مبنحنا التالية من قبلكم، أي وعد ا

معونتها ومحايتها لنا يف املستقبل ضد أي هجوم أو عدوان قد يأيت من البحر، 
واعرتافها باستقالل مشيخيت يف مجيع أحناء جند واألحساء والقطيف، وأن عقد 

 هذا إنين مغادر مقري يف. املعاهدات بيننا سيعتمد على وصولنا إىل الكويت
التاريخ ومتوجه إىل الكويت وإننا سنجري املفاوضات الشفوية الالزمة، لكي 

آمل أن تواصلوا دعم . حنصل على موافقة صديقتنا حكومة بريطانيا العظمى
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الصداقة املخلصة بيننا بإسعاد ذهين بأخبار راحتكم وخريكم وأحوال احلكومة 
   ".هذا ما لزم بيانه ودمتم موفقني. الربيطانية

رسالة من عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل بن سعود إىل "... جاء أيضاو
اللفتنانت كرنل السر برسي كوكس، املقيم السياسي يف اخلليج العريب مؤرخة يف 

أما فيما يتعلق يب فقد بعثتم يف نفسي األمل أنه نتيجة ما ... ١٣٣٣ صفر ١٥
عظم من السابق للرضا، مت من أمر احتاللكم هذه البالد فسيكون لدينا سبب أ

وأن بالدنا ستكون مبأمن من استبداد احلكومة الرتكية اليت عانينا منها يف 
إين شاكر هلذا وليس هنالك شك بأنكم أعدل الناس وأكثرهم تقديرا . املاضي

وإنين كنت معتزا دائما مبشاعر الصداقة . حلقوقنا وحقوق الناس احملرتمني
إنين مقتنع بأنكم .  أمر يكون معارضا لرغباتكمواالحرتام وحنوكم وال أفكر بأي

وإننا مقتنعون بأن مصلحتنا وشرفنا يتوقفان على ... أناس صادقون وعادلون
  .٩٤..."إطاعة أوامركم

 رسالة من عبد العزيز بن :انيةيف اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيط وجاء أيضا - 
حاكم اهلند العام بتاريخ سعود إىل اللورد هاردنغ أوف بنشورست نائب امللك و

أخذا بيد ... تلقيت رسالتكم الكرمية: "م١٩١٥أكتوبر /  تشرين األول١٦
ّاالحرتام وتشرفت بقراءا، وفهمت بوضوح ما أخربمتوين به، خصوصا فيما 
يتعلق باإلعراب عن سروركم لتحقيق الصداقة والنوايا املخلصة اليت أمحلها من 

 امللك اإلمرباطور، زيد جمده، وحنو احلومة صميم قليب املخلص حنو جاللة
وسروركم ليس إال عالمة عن مسو مشاعركم ورفعة . الربيطانية وحكومة اهلند
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ّوإنين لذلك أعرب عن شكري ومحدي لالعتبار السامي الذي عربمت عنه . قدركم
إن سعادتكم تعرفون أن مصاحلي مرتبطة مع مصاحل صديقيت ... حنو شخصي

نية ضد مجيع الدول احملاربة عموما وضد تركية وحلفائها خصوصا احلكومة الربيطا
الختاذ موقف (إن العرب غريي قد تكون هلم بعض احلجج . ألم أعداؤنا

، ولكنين ال أمل يل إال يف اهللا وفيكم، ألنكم خملصون وصادقون، فال )خمتلف
  . ٩٥..."آراء يل سوى آراء أصدقائي

س إىل دائرة الشؤون اخلارجية يف حكومة وجاء يف برقية من السر برسي كوك - 
ابن سعود قدم مؤخرا دليال : "١٩١٦نوفمرب /  تشرين الثاين١٣اهلند بتاريخ 

 مجل ٧٠٠ملموسا على عدائه لألتراك باعتقاله مندوم وتسليمه إىل وكيلنا 
وإنين أقرتح ختويلي أن أعلن خالل املناسبة نفسها أن ... اشرتاها املندوب

ّوقد تشرف  .٩٦... "ح ابن سعود وسام فارس اإلمرباطورية اهلنديةجاللته قد من
، وقال يف رسالة "فرسان بريطانيا"ابن سعود بقبول الوسام الربيطاين وأصبح من 

وقرأته ... لقد تسلمت بسرور كتابكم املكرم: "... إىل السر برسي كوكس
ة لصاحب بسرور وأمل طيب حيث أخربين بوصول الربقية من سعادة وزير الدول

اجلاللة الربيطانية وكذلك حكومة اهلند العالية، تشرح عطفهم اجلميل حنو 
صديقكم احلقيقي واملخلص بتقليده الوسام السامي للفارس القائد إلمرباطورية 
اهلند عربونا عن ثقتهم بوالئي وموقفي املساعد لقضية سيادة الشريف واتفاقي 

 بتنازهلم اللطيف وحسن نظر لقد سررت جدا. الثابت مع حكومتكم العظمى
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وال شك أن ذلك يعود إىل لطفكم البالغ وتقديركم . صاحب اجلاللة
أنا أنتظر اليوم حضوركم يف الس الذي يعقده أخي العزيز الشيخ ... للمخلص

  . ٩٧"جابر، وسيحصل يل الشرف بتقليدكم إياي الوسام الرفيع
  

  :الدولة الثانية
حلملة العسكرية العثمانية الحتالل األحساء ا: مقال (جاء يف جملة الواحة - 

منذ وفاة األمري فيصل بن تركي، بدأ الربيطانيون بالضغط العنيف : ")والقطيف
 ١٨٧٠ويف عام " املستعمرة"على الساحل األحسائي، من قاعدم بالبحرين 

تطورت األمور إىل حد أن حاصرت سفن البحرين القطيف بدفع وتشجيع من 
ٍين هناك، بل إن نشاط شيخ أبو ظيب يومئذ وصل القطيف املعتمد الربيطا

ّالله الفيصل باحتالل البحرين، فأمرت السلطات  ويومها هدد عبد.. ًأيضا
وملا كان الغرض،  .الربيطانية الشيخ عيسى آل خليفة برفع احلصار، وهكذا كان

اهللا الفيصل الذي بدأ ينسق  هو السيطرة على ساحل األحساء، وإبعاد عبد
ففي ذلك احلني كان النزاع .. ًاقفه مع األتراك، فقد وجد اإلجنليز طريقا أفضلمو

ًحمتدما بني األخوين، وقد وجد سعود الفيصل يف شيخ البحرين واإلجنليز أقوى 
 عن -املقيم الربيطاين يف بوشهر -حيث تغاضى بيلي .. مؤيد ملشروعاته

 قلبه يريد أن ينتصر مساعدات شيخ البحرين املقدمة لسعود إذ كان من صميم
 مكاتباته مع حكومته، بأن  يفوكان بيلي يردد دائما.. ّالله سعود على عبد

وجرت اتصاالت عديدة بني سعود وشيخ .  خري لإلجنليز من أخيهسعودا
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إىل البحرين " وقيل عمان"البحرين، ترتب على أثرها انتقال األول من الربميي 
، وهناك أكرم ١٨٧٠/ هـ١٢٨٧ سنة ليتخذها قاعدة لالنطالق، وكان ذلك يف

  . ٩٨"آل خليفة، واملعتمد الربيطاين وفادته، ودعموه بشىت اإلمكانات
وأخذ االجنليز الذين هلم مصلحة يف إضعاف : " وقال اليكسي فاسيلييف- 

  . ٩٩"إمارة الرياض يشجعون مطامع سعود
دور  أن إىل نشري بوضوح أنالبد لنا : "مد عرايب خنلةوقال الدكتور حم - 

، وكانت بذلك ختالف أخيهبريطانيا كان واضحا يف مساعدة سعود ضد 
 أن ولقد ثبت ... يف اخلليجاألمنسياستها املعهودة واليت تقضي باحملافظة على 

 مل يقفوا يف طريقه األقلاالجنليز كانوا يشجعونه على القيام ذا العمل أو على 
 قنصل دولة االجنليز يف إىلعود تباع سأحد أ أفاد، فلقد أهدافهيف سبيل حتقيق 

بأنه لن ينسى العطف الذي لقيه من : بغداد بأن سعود كان يكرر دائما قوله
  . ١٠٠" يف البحرينإقامته أثناء الربيطانيني املسئولنيقبل 

سياسة مدحت باشا وايل : حبثيف  ( وقال الدكتور إمساعيل أمحد ياغي- 
ت الدولة العثمانية من خالل واليها نفذ: ")العراق العثماين جتاه اخلليج العريب

على العراق مدحت باشا خطتها الحتالل األحساء مبنتهى السرعة لألسباب 
اخلوف الشديد من التدخل الربيطاين يف املنطقة، وخباصة بعد قيام . ١: التالية

بريطانيا مبد يد العون واملساعدة لألمري سعود عن طريق حاكمي مسقط 
 العثمانية أن جناح بريطانيا يف مثل هذه املهمة، يعين والبحرين، ورأت الدولة
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 والواقع أن مدحت باشا كان ...حتكمها مستقبال يف مصري العراق العثماين
" لسعود بن فيصل"يعتقد جازما بأن السلطات الربيطانية تقدم املساعدات 

يج لتثبيت أقدامه يف األحساء وجند، ولكي يكون هلا النفوذ الكامل يف مياه اخلل
  .١٠١"م١٨٦٨خاصة بعد أن عقدت مع قطر معاهدة 

لقد كان أول اخرتاق بريطاين للجزيرة العربية : " وقال الدكتور حاكم املطريي- 
هو ذلك الدعم الذي لقيه سعود بن فيصل بن تركي آل سعود من حكومة اهلند 

 الذي زاد من - الربيطانية ليستويل على الرياض، وقد واكب افتتاح قناة السويس 
صراع بني عبد اهللا بن فيصل بن تركي، وأخيه  - أمهية البحرين وساحل عمان 

م وقد ١٨٧٠سعود بن فيصل على احلكم يف الرياض، وبلغ الصراع ذروته سنة 
كان أكثر من صراع بني شخصني، كان صراعا بني عقليتني، سكان احلضر (

 يرفضون تعاليمها، وأهل البادية، بني املتطرفني الوهابيني، وبني املعتدلني الذين
وهذا هو  .على حد قول جون كيلي) وكان كل من األخوين ميثل إحدى الفئتني

رأي كيلي إال أن احلقيقة هو أن الصراع كان بسبب خروج سعود املدعوم 
وقد كانت بريطانيا  .بريطانيا، على أخيه عبد اهللا الذي كان قائمقاما عثمانيا

 للسيطرة على جند كما جاء يف مذكرات وراء هذه الفتنة بني عبد اهللا وسعود
كان عبد اهللا الفيصل معتدال مل يعاكس ( :وايل بغداد مدحت باشا حيث قال

 أما سعود فكان يسعى الستالم اإلمارة، - اخلالفة العثمانية -الدولة العلية 
ولذا فإنه توجه إىل اهلند لالستعانة باإلجنليز، وألب العشائر وحثهم على شق 

 يف وجه أخيه، وبعد حروب طويلة انتصر عليه، وكان اإلجنليز عصا الطاعة
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يعاونون األمري سعود باملال والعدة، وكانت البالد القريبة من جند قد دخلت 
حتت محايتهم، وإذا حكم األمري سعود النجديني أدخل البالد حتت محاية اجنلرتا 

ابية يف جند ومل يدرك علماء الوه ).وصارت صاحبة الطول واحلول يف العراق
آنذاك طبيعة الصراع الدائر بني األخوين عبد اهللا وسعود، ومل يدركوا أبعاد تدخل 
اإلجنليز لصاحل سعود، وهلذا صدرت الفتاوى بتجرمي عبد اهللا ألنه استعان 
بالدولة العثمانية، وحكم بعضهم بردته، وأوجبوا السمع والطاعة ألخيه سعود 

 أن شيوخ الدعوة الوهابية الثانية يف جند مل يكن وهذا يرجح ...!املدعوم بريطانيا
لديهم علم بأنه منذ قيام اإلمارة السعودية الثانية كانت تابعة للخالفة العثمانية، 
برتتيب مصري مع تركي بن عبد اهللا، مث ولده فيصل بن تركي، مث عبد اهللا بن 

ومة كما مل يكن لديهم علم بأن سعود بن فيصل كان مدعوما من حك !فيصل
اهلند الربيطانية، ففي الوقت الذي وقفوا ضد عبد اهللا ألنه جاء بالرتك، مل يعلموا 

  . ١٠٢"!بأن أخاه سعودا قد جاء باإلجنليز
  

سعود بن "واحلقيقة، أن اخرتاق اإلجنليز للجزيرة العربية كان قبل هذا، ومل يأت 
ليد ورثه بشيء جديد بل حافظ على تق) امع على ارتباطه باإلجنليز" (فيصل

  : وإليك الدليل. عن أبائه
) املقيم الربيطاين يف اخلليج(جاء يف املعاهدة اليت عقدها السري بريسي كوكس  - 

) م٢٦/١٢/١٩١٥بتاريخ (مع عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود 
، أن ميتنع من أي اعتداء ّيتعهد ابن سعود، كما فعل آباؤه من قبله: "ما يلي
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ل يف، أراضي الكويت، والبحرين، ومشائخ قطر والساحل على، أو تدخ
اهدات مع العماين، الذين هم حتت محاية احلكومة الربيطانية والذين تربطهم مع

يتعهد ابن سعود كما تعهد : "ويف رواية أخرى للمعاهدة. ..."هذه احلكومة
 على الكويت والبحرين ومشايخ قطر آباؤه من قبل بأن يتحاشى االعتداء

حل عمان املشمولة حبماية احلكومة الربيطانية وهلا صالت عهدية مع وسوا
احلكومة املذكورة وأن ال يتدخل يف شؤا وحتدد حدود هذه األقطار يف ما 

  . ١٠٣"بعد
وجاء يف رسالة من عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود إىل اللفتنانت كرنل  - 

طب سيادتكم بالنظر خنا: "م ما يلي١٩١٣ يونيو ١٣كوكس بتاريخ . السر ب
الصداقة القديمة بيننا وبينكم، وإلى المعاهدة األسبق من ذلك التي إىل 

 واليت انقضت من مدا مخس تعود إلى عهد المغفور له جدي فيصل
أرغب في إقامة العالقة إنين . ومخسون سنة ويبقى منها مخس ومخسون سنة

وبالنظر إىل ... داديبينكم وبين أج ذاتها على النحو ذاته الذي كان عليه
أود أن تكون عالقتي بكم كتلك التي كانت بينكم وبين مشاعري الودية، 

  . ١٠٤..."القة بيين وبينكم من بعدهم، وأن تبقى هذه العأجدادي
اجلاسوس الربيطاين صديق عبد (وجاء يف تقرير سري أرسله الكابنت شكسبري  - 

: ما يلي) م١٩١١يل  أبر٠٨بتاريخ (إىل اللفتنانت كرنل كوكس ) العزيز
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، فحوى عدد من ]الربيطانية[أتشرف بأن أعرض فيما يلي، لعلم احلكومة "
احملادثات الطويلة والشخصية بني عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود، أمري جند 

... الوهايب، وبيين، خالل جوليت األخرية حني قضيت بضعة أيام يف خميمه
بدأ ... القدمي، وفيما يلي خالصة للموضوعحتدث عبد العزيز كثريا عن التاريخ 

تركي بن كالمه بغزو إبراهيم باشا وقال إنه بعد طرد املصريني من جند، أعاد 
 احتالل اململكة الوهابية األصلية، ويف ضمنها األحساء والقطيف عبد اهللا

ومعظم ساحل عمان من قطر إىل جوا مسقط، فأزال بذلك كل معامل السلطة 
 بعد بضع  فيصلوجنح... د معاهدة مع الحكومة البريطانيةعقالرتكية، مث 

وقام أيضا . سنوات يف احلصول على العفو فعاد إىل جند وأعلن إماما على الفور
 ومد حكمه على مجيع بتجديد المعاهدة القديمة مع الحكومة البريطانية

 عمان، أعاد بناء قلعة الرببيمي يف. اإلقليم الذي كان تابعا لرتكي بن عبد اهللا
 ١٥٠٠٠ من سلطان مسقط قدرها وبموافقة الحكومة البريطانية تسلم إتاوة

وكان يف ذلك الوقت أن أبدت احلكومة الربيطانية وثوق صالا ... دوالر سنويا
إىل ) Col. Lewis Pelly(بنجد بإرسال أحد ضباطها الكرنل لويس بيلي 

أن ذلك مل جير  ولو فجدد المعاهدات القديمة وعهود الصداقةالرياض، 
وخلفه ابنه وقد تويف فيصل بعد هذه الزيارة بوقت قصري . بوثيقة مكتوبة فعال

حافظ في بادئ األمر على الصالت الودية السابقة مع ومع أنه . عبد اهللا
فقد كان من احلمق بدرجة أنه فاتح األتراك بعد أن ختاصم الحكومة البريطانية 

عاد عبد العزيز مرارا إىل ذكر الرسائل اليت ... مع اإلجنليز على الربميي ومسقط
 إىل املقيم يف بوشهر يف وقت تعيني معتمد سياسي يف عبد الرحمنأرسلها أبوه 

الكويت تقريبا، وأبدى أسفه ألننا مل نقابل مفاحتاته الودية مبودة األزمنة 



 ٧٤

ليثبت أن آل سعود كانوا قال إنه شرح يل تأرخيهم لتلك السنني . السالفة
وأنهم كرهوا األتراك كرها عميقا في   على صالت ودية مع اإلنكليزدائما

   .١٠٥..."كل حين
وقد اختذ جملس : " مبينا سياسة اإلجنليز يف اخلليج وقال الدكتور منري العجالين- 

يظهر أنه من احملتمل أن :  قرارات جاء فيها١٨٣٤املديرين يف اهلند يف نيسان 
لدول املتصاحلة يف اخلليج قد ميكن تفاديها احلروب اليت كانت حتدث كثريا بني ا

بعد خضوع هذه الدول إىل زعيم مشرتك يف شخص أمري الوهابيني الذي 
  . ١٠٦..."استعاد تقريبا كل املمتلكات اليت كانت ألسالفه

قد عقد العزم ] مؤسس الدولة الثانية[وكان تركي : "كيلي.  وقال جون ب- 
اء، وكان كما أشار اللفتنانت هانيل على أن ال يعيد أخطاء أسالفه من األمر

املقيم الربيطاين بالنيابة شخصا أكثر ثقافة من األمراء السابقني، وأنه كان متقيدا 
يف خطواته مببادئ السياسة على العكس من الزعماء الوهابيني السابقني الذين 
كان محاسهم لنشر العقيدة الوهابية أكثر من محاسهم للحكم، ولكي يؤكد 

قاطع ملقرتحات راشد بن محد كلف شيخ عجمان يف منتصف سنة رفضه ال
 بإبالغ حكومة بومباي رسالة منه يعرب فيها عن رغبته يف إقامة عالقات ١٨٣١

ودية مع احلكومة الربيطانية، وقد ردت احلكومة الربيطانية عليه برسالة تبادله 
  . ١٠٧"خلليجفيها نفس الرغبة وأرسلتها إليه عن طريق املقيم الربيطاين يف ا
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غري أن حكومة بومباي وبعد إجراء مشاورات مع حكومة اهلند : "... وقال
ابن [قررت يف اية العام أن تستمر يف إظهار مشاعر الصداقة جتاه فيصل 

طاملا اقتصرت جهوده على تثبيت حكمه على ممتلكاته السابقة، أما إذا ] تركي
عودة أعمال القرصنة إىل أصبحت عالقته بالبحرين ومبشيخات الساحل دد ب

املنطقة فينبغي مقاومة تلك السياسة، وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نية لوضع 
حدود معينة للمناطق اليت يشملها نفوذه، وعليه فعندما اتصل شيوخ النعيم يف 

 يعربون عن خماوفهم من هجوم ١٨٤٣الربميي باملقيم الربيطاين يف شهر نوفمرب 
هم ويطالبون باملساعدة الربيطانية لرده، وقد أخربهم وهايب حمتمل على منطقت

املقيم بأن سياسة احملافظة على استقالل الربميي يف وجه التهديدات القادمة من 
جند، إمنا كانت تنطبق فقط على الفرتة اليت كان املصريون حيتلون فيها شبه 

د انسحب اجلزيرة العربية، وخالل حكومة مرشح اإلدارة املصرية خالد، أما وق
املصريون واألمري خالد من املسرح، فإن احلكومة الربيطانية بدورها ال تسعى إىل 

ويف شهر ديسمرب تلقت املمثلية رسالة من . التدخل يف سياسات شبه اجلزيرة
األمري فيصل يبلغها فيها استئنافه احلكم يف جند واألحساء، ويعرب عن أمله يف 

وقد . ت قائمة بينه وبني احلكومة الربيطانيةاستمرار العالقات الودية اليت كان
بعثت حكومة اهلند برد ودي إليه، وأشارت يف ردها إىل حرص احلكومة 

  .  ١٠٨"الربيطانية على األمن البحري يف اخلليج
رأى لويس بلي املقيم السياسي : "كتور عبد الفتاح حسن أبو عليةوقال الد - 

لعرب، حيث الرياض عاصمة الدولة يف اخلليج أن يقوم بزيارة إىل قلب جزيرة ا
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السعودية الثانية، من أجل إجراء حمادثات سياسية مع اإلمام فيصل بن تركي 
كانت إجنلرتا ترى أن الدولة السعودية ... ومع املسئولني الرمسيني السعوديني

الثانية برئاسة إمامها القوي فيصل بن تركي تستطيع القيام بدور فعال يف هذا 
لقد شعرت جازما إذا ما متكنت من إقامة : ( الكولونيل بليفيقول. اال

. عالقات مع حاكم كفيصل، فإننا نتوقع فائدة من نفوذه مع رؤساء الساحل
: ويقول كذلك). ولن خنشى أن هذا النفوذ سيبذل يف اجتاه ال يتوافق واالجتاه

 تعيش إن حكومة بريطانيا تفضل أن ترى القبائل العربية يف اجلزيرة العربية(
ونالحظ من ). بسالم ورخاء يف حدود مناطقها وحتت زعامة حكامها احملليني

هذا القول أن بريطانيا كانت تغذي مفهوم الوحدات السياسية املستقلة اليت 
استطاعت بريطانيا بطريقة أو بأخرى أن توقع معها معاهدات بواسطتها 

 وهدف معقول وهناك سبب... حصلت بريطانيا على جمموعة من االمتيازات
للزيارة وهو أن بريطانيا كانت ترى ضرورة إبعاد الدولة السعودية الثانية عن 

وكانت إجنلرتا حتس بالتحركات السياسية الفرنسية يف قلب جزيرة العرب، . فرنسا
 .G. W(خباصة عندما عرفت بالزيارة اليت قام ا جيفورد وليم بوجلريف 

Palgrave ( يقول هوجارث . م١٨٦٣يف جزيرة العرب عام)Hogarth) :( كانت
رحلة بلي إىل الرياض ليقدم عروضا أكثر سخاء مما قدمه بوجلريف الذي سبقه 

  . ١٠٩)..."يف زيارته إىل الرياض
 كانت فرنسا قد ١٨٦٢ويف السنة التالية : "قال الدكتور حممد عرايب خنلةو - 

 ت تعقدأن جند وخشيت السلطات الربيطانية بعد إىل) وليم بلجريف(بعثت 
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عن ارتباطات بني ) بلجريف( تسفر زيارة أن) فيصل( بينها وبني األمور
كرب اخلطر على وجودها يف اخلليج ، لذلك أالوهابيني وفرنسا، ويف ذلك 

 الرياض عن طريق الكويت عام إىل بإرسال املقيم الربيطاين يف اخلليج أسرعت
 اتفاقية عربية إىل أدتهذه ) لويس بلي(م ، ويقول فليب بأن زيارة ١٨٦٤

  . ١١٠"انكليزية، مل يعثر على نصوصها يف سجالت الرياض
أن املقيم الربيطاين هينل حاول يف : "...  وقال ميخني فيكتور ليونوفيتش- 

بداية األربعينات الضغط على حممد علي إلطالق سراح فيصل بن تركي 
ف االنكليز، السعودي املعتقل لديه، آمال من وراء ذلك استمالة األمري إىل ص

إال . واحلصول على مساعدته مستقبال يف ترسيخ أقدامهم على الساحل العريب
 .أن األمري فيصل مل يعر باال للمقيم الربيطاين لدى عودته، وبذلك خيب أمله

مري فيصل إىل احلكم وطد واألكثر من ذلك أنه بعد أشهر قليلة من عودة األ
وبالفعل استطاع تكوين عالقات ... نيخذ يستعد الستعادة قوة الوهابينفوذه وأ

مع شيوخ الساحل املهادن، األمر الذي أثار حفيظة هينل الذي أحس بأن كل 
فقد كانت التعليمات ... جهوده باءت بالفشل، فلجأ إىل حكومته يستشريها

اليت تلقاها تنص على عدم مقاومة توسع فيصل بن تركي؛ ألنه أعلن أنه 
مسألة احلفاظ على سيادة الربميي ... وذ الوهايبسيكتفي مبراقبة مناطق النف

واملناطق األخرى اليت بات يهددها اخلطر الوهابني كانت مسألة ملحة وحيوية 
بالنسبة لربيطانيا يف فرتة تواجد القوات املصرية يف شبه اجلزيرة العربية، وإبان 

نية ال فإن احلكومة الربيطا... حكم صنيعة املصريني خالد بن سعود؛ أما اآلن
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ترى مثة ما يستوجب التدخل يف تطوير األحداث السياسية يف شبه اجلزيرة 
نظر فيصل بن تركي بعني الرضا إىل هذا املوقف الصادر عن االنكليز . العربية

 بعث برسالة إىل هينل أخربه فيها بأنه سيطر ١٨٤٣ويف ديسمرب . حنو الوهابيني
رغبته بأن تبقى العالقات حسنة جند واألحساء متاما، وأعرب عن على منطقيت 

   . ١١١"مع احلكومة الربيطانية حاضرا ومستقبال
خطابا إىل املمثل الربيطاين ] فيصل[وحني كتب األمري الوهايب : " وقال لورمير- 

جتديد العالقات الودية اليت كانت قائمة بني أبيه األمري (يعرب فيه عن رغبته يف 
وديا يؤكد له أن احلكومة الربيطانية ال تلقى ردا ) تركي واحلكومة الربيطانية

أهداف هلا سوى احملافظة على السالم يف البحر الذي قال يف خطابه إنه هو 
وكان يرى أن العالقات الودية لو أمكن أن تقوم . أيضا مهتم باحملافظة عليه

وتستمر بني السلطات الربيطانية واألمري فإن أثر ذلك ال شك سيكون طيبا 
ومما هو جدير بالذكر عن األمري فيصل تأكيده أنه ... لسواحلجدا على أهل ا

ّمل حياول أبدا على عكس ما أذيع عنه أن يعرب عن معارضته للحكومة الربيطانية 
فهناك .. بالقيام بأعمال القرصنة، بل إن األمر كما أشار كان على العكس متاما

طانية من أجل فرتة من التفاهم دامت أكثر من مائة عام مع احلكومة الربي
  . ١١٢"التعاون على تأمني التجار واملسافرين يف البحار

      
  :الدولة األولى
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ضرورة اختاذ ب بريطانيا زاد اقتناعوقد : "الفتاح أبو عليةقال الدكتور عبد  - 
أن مصاحلها ب شعرت  عندما جتاه الدولة السعودية األوىلأكثر مالينةموقف 

راق أصبحت معرضة للتأثري السعودي اإلسرتاتيجية يف الكويت وجنوب الع
وضغطه، وخباصة بعد وصول احلمالت السعودية إىل تلك املناطق، وبعد نقل 

 .املراكز التجارية الربيطانية التابعة لشركة اهلند الشرقية من البصرة إىل الكويت
 السعوديني حني قدموا املسئولنيلقد جامل رجال شركة اهلند الشرقية الربيطانية 

املار  اهلدايا وتقربوا منهم حفاظا على سالمة سري بريد الشركة الصحراويإليهم 
 وقد زاد من .يف املناطق الشمالية الشرقية من حدود الدولة السعودية األوىل

االهتمام الربيطاين يف عملية التقرب من الدولة السعودية ما حدث بينهم وبني 
أرسلت .  العثمانيني يف البصرةالدولة العثمانية من خالفات خباصة مع املسئولني

عام  سيتنأحد مساعدي الوكيل الربيطاين ماي ،)Reinaud (بريطانيا رينود
رئيس للبعثة الربيطانية الرمسية إىل العاصمة كم، إىل الدرعية ١٧٩٩/هـ١٢١٤

 السعوديني حول إجياد نوع من املسئولنيالسعودية إلجراء حمادثات مع 
جو  هذه العالقات انتابلة بني الدولتني بعدما العالقات الودية وحسن املعام

. الكويت إيل الدرعية مارا بالقطيف واهلفوف  من رينودرحل.. .من اخلالفات
 وأجرى رينود . من قبل السعودينيوقد استقبل يف الدرعية استقباال حسنا

تركزت يف ،  وأعضاء حكومتهالعزيز بن حممد  عبدحمادثات مستفيضة مع اإلمام
 تأمني سالمة بريد الشركة الذي مير من البصرة إىل حلب عرب الطريق ىعلجلها 
تفضل أن كانت  بريطانيا نالحظ أنو.. . قبائل سعوديةهوي الذي تقطناالصحر

 يف فرتة الربيع األول من القرن الثالث عشر تكون عالقتها بالدولة السعودية
قة ود وسالم،  عالالسنوات األوىل من القرن التاسع عشر امليالدي،\اهلجري



 ٨٠

اخلليجية املعادية احمللية  القوى بشكل علين  وأحياناالرغم من أا تساعد خفيةب
  . ١١٣..."للدولة السعودية األوىل

ضرب األسطول االجنليزي ساحل األحساء  ":لت الدكتورة مدحية درويشوقا - 
 لرتاالتابع للدولة السعودية، إال أن فيصل سرعان ما أظهر مالينته وصداقته الجن
... بأن أعلن أن العالقة بني البحرين والسعودية قاصرة على دفع الزكاة فقط

ط فوجهت إنذارا إىل فيصل احتجاجا كان على اجنلرتا أن تتدخل حلماية مسق
 وقد أت العالقات بني فيصل واجنلرتا .على تصرفه ضد سلطة حمميتها مسقط

 مجاح القبائل اليت بالتعاون على أن يكبح فيصل) هـ١٢٧١ –م ١٨٦٥(سنة 
 كان قد وعد به أجدادهتقوم بالسلب يف منطقة اخلليج، وذلك تنفيذا ملا 

  . ١١٤"خبصوص سالمة التجار واملسافرين يف البحر ملدة مائة عام
وكان يظن أن سعود الكبري كان أول حاكم : " وقال الدكتور منري العجالين- 

م ١٨٠٥نشر عام ) Seetzen(سعودي يستقبل أوربيا، ولكن املستشرق سيتزن 
 اليت كان – املراسلة الشهرية –) Monatliche correspondentz(حبثا يف جملة 

باللغة األملانية، أثبت فيه أن األمري عبد ) Von Sack(يصدرها البارون فون زاك 
العزيز بن حممد سبق ابنه سعود إىل االجتماع بسياسي غريب يف الدرعية، وهذا 

يف دائرة املعارف " رينتس"ويقول ". رينو"ضابط البحري السياسي الغريب هو ال
صموئيل "إن رينو هوالندي األصل يتكلم اللغة العربية، وقد أرسله : اإلسالمية
مندوب الشركة الربيطانية للهند الشرقية يف البصرة إىل الدرعية ملفاوضة " مانيسيت
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ينو أودع جانبا منها  ولعل ررف تفاصيل رحلة رينو إىل الدرعية، ال نع.عبد العزيز
  . ١١٥..".يف تقاريره إىل حكومة اهلند أو وزارة املستعمرات

جاء يف منتخبات حكومة بونباي أن رسالة وصلت إىل حاكم بونباي : "وقال
م، من اإلمام تركي بواسطة شيخ عجمان، وفيها ١٨٣١بتاريخ منتصف سنة 

ن اإلمام سعود بييعرب تركي عن رغبته يف جتديد املعاهدة اليت كانت عقدت 
ويف دليل اخلليج الفارسي أن املقيم الربيطاين يف اخلليج، ... وبين البريطانيين

بناء على أمر حكومة اهلند اليت درست رسالة اإلمام تركي املقدمة إليها بواسطة 
: حاكم عجمان رشيد بن محيد، بعث رسالة جوابية إىل اإلمام تركي، جاء فيها

 مجادى األوىل، واليت تبلغنا عن الوقائع اليت انتهت ٢٥إن رسالتكم املؤرخة يف (
إىل توليكم الرئاسة قد وصلت إلينا وأحدثت يف نفوسنا األثر اجلميل الذي 

إن استعدادكم لتفاهم ودي بيننا نقابله مبثل . حتدثه أخبار تصل من األصدقاء
د، شعور الصداقة اليت كانت قائمة بني هذه احلكومة وبني سلفكم اإلمام سعو

  .   ١١٦...)"وستبقى قائمة بكل قوا ولن تتصدع أبدا أو تضعف
) Latouche(عندما كان السيد التوش : "قال السري هارفرد جونز بريدجزو - 

كان يرسل ] م١٧٨٤م إىل ١٧٧٨من سنة [يشغل منصب املقيم يف البصرة 
 ، وكان ابن سعود يعرب]عبد العزيز[من وقت آلخر هدايا صغرية إىل ابن سعود 

هذه ) Manesty(عن امتنانه عند استالمه هلا، وقد واصلت أنا والسيد مانسيت 
وحىت عندما يتم احتجاز . العادة ولذلك نادرا ما كانت تعرتض إرسالياتنا
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حاملي الربيد من وقت آلخر فإن اإلرساليات كانت تصل إلينا دائما يف اية 
ك الوقت على تفاهم وهكذا مت احلفاظ منذ ذل. األمر دون أن تفض أختامها

وقد علمت فيما بعد وألسباب جيدة أن ابن . جيد بني طائفة الوهابية والوكالة
  .١١٧..."سعود كان تواقا إىل استمرار هذا الوضع

وعندما وجد قائد القوات الوهابية، مطلق  ":وقال ميخني فيكتور ليونوفيتش - 
مة سارع بالتحرك املطريي أنه قد تأخر على تقدمي املساعدة لقواسم رأس اخلي

لنجدة شناص، لكنه وصلها متأخرا أيضا، ووجد أن القوات الربيطانية والعمانية 
بعد تقدير املوقف . على أهبة االستعداد للتصدي ألي هجوم يشنه عليهم

العسكري قرر مطلق املطريي، وهو القائد اخلبري بشؤون احلرب عدم املخاطرة 
مسيث سحب القوات الربيطانية إىل وبعدها قرر ... بشن هجوم على األعداء

ويف فجر يوم الرابع من .  ونصح سعيد بن سلطان بسحب قواته أيضاالسفن،
يناير صعدت القوات الربيطانية وحاكم عمان مع عدد من قواته إىل السفن 

 وبعد تقدير للموقف انقض مطلق املطريي على القوات العمانية ...الربيطانية
دة ساعتني فقط خسر العمانيون خالهلا ألفي قتيل، املتبقية واندلعت معركة مل

يذكر مريزي أن مسيث عقد معاهدة مع القائد الوهايب . والذت البقية بالفرار
مطلق املطريي تعهد فيها األخري بعدم مهامجة السفن الربيطانية يف اخلليج 

ه وهذ. العريب، بينما تعهد مسيث بعدم التدخل يف النزاعات العمانية الوهابية
  . ١١٨"لى خيانة االنكليز حلليفتهم عماناملعاهدة تعد دليال ع
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مبراسلة ... مسيث. هـ.  بدأ مساعد املقيم يف بوشهر، ن١٨٠٧ويف عام ": وقال
أما منسيت فقد أجرى اتصاال . األمري سعود بن عبد العزيز، وتبادل معه اهلدايا

 إشراك القرصان ويف هذه املرة قرر االنكليز. مع وكيل السعوديني يف الكويت
املقيم الربيطاين يف ) W. Bruce(بروس . وهلذا بعث و. رمحة بن جابر كوسيط

 ٤بوشهر إىل احلكومة يف بومباي، خيربها بأنه أرسل إىل رمحة بن جابر رسالة يف 
أظهر األمري سعود يف ...  مرفقا ا رسالة إىل األمري سعود١٨١٠مارس عام 

ربيطاين الذي أرسلها بدوره إىل بومباي فيما بعد رسالته اجلوابية إىل املقيم ال
 األمري سعود إىل وأشار... استخفافا باحلملة العسكرية الربيطانية ضد القواسم

أنه يرحب مع رعاياه بالتجار الربيطانيني يف املوانئ العربية ويتوقع باملقابل 
ام للحكومة اقرتح السكرتري الع... الرتحيب برعاياه يف موانئ اهلند الربيطانية

واردن الذي استحسن رد األمري سعود اإلجيايب، أن يكون الرد . الربيطانية ف
على رسالة األمري سعود اجلوابية من حاكم بومباي شخصيا، وأن يبني فيها 

  .١١٩"بوضوح تطلع االنكليز لتحسني العالقات مع الوهابيني
 قام مببادرة ١٨١٤قبل وفاة األمري سعود بن عبد العزيز يف مايو عام : "وقال

سياسية دبلوماسية؛ فقد أوفد مبعوثني إىل كل من فارس ومسقط إلجراء 
توجه إبراهيم بن عبد الكرمي مبعوث األمري ... مباحثات مع حكوميت الدولتني

سعود إىل فارس، واجتمع يف بوشهر مع املقيم الربيطاين وليم بروسن ونقل له 
ويف الوقت . نة مع احلكومة الربيطانيةرغبة السعوديني بإقامة عالقات صداقة متي

نفسه توجه حممد بن سلمان إىل حاكم مسقط موفدا من األمري سعود كرسول 
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ويف الوقت نفسه كان هذا املوفد الوهايب مكلفا أيضا باالتصال ... سالم
القت مبادرة األمري سعود استجابة من . باالنكليز وإقامة عالقات صداقة معهم

.  وصل حممد بن سلمان إىل مسقط حىت تلقى رسالة من إاالنكليز؛ إذ ما إن
، احلاكم اجلديد لبومباي، رحب فيها بإقامة عالقات صداقة )Nepean(نيبني 

            .   ١٢٠"مع السعوديني
كان نابليون قد توصل إىل اتفاقه املشهور مع : "... كيلي. ب.  وقال جون- 

 وكانت معاهدة السلم يف ...القيصر االسكندر األول الذي وقع يف تلسيت
هي أسوأ نكسة سياسية تعرضت هلا بريطانيا خالل ] م١٨٠٧[تلسيت 

وذلك ألن أي حماولة بريطانية إلبعاد الفرنسيني عن فارس قد أفلتت ... احلرب
ّوكان ال بد من حتقيق هدف أكثر . إىل األبد بعد حتالف فرنسا مع روسيا

ثي بني فرنسا وروسيا وفارس صعوبة أال وهو احليلولة دون قيام حلف ثال
يستهدف اهلند، وكان يتعني على جونز أن يثري مع الشاه كل حساسياته ضد 
روسيا وأن يوضح له بأن الصداقة الفرنسية الروسية اجلديدة سوف تعرض فارس 

وملا كانت احلرب يف ذلك الوقت قد نشبت بني اجنلرتا ... خلطر أشد
تعني على جونز أن جيس باشا بغداد حول واإلمرباطورية العثمانية فقد كان ي

استعداده لعقد حلف مع بريطانيا مقابل التعهد له مبساعدته ضد أي هجوم 
أما إذا مل يظهر الشاه استعداده لعقد مثل هذا التحالف فال بد من ... 

استخدام الضغط عليه بإثارة القبائل ضده داخل البالد، كذلك إذا رفض باشا 
  لجونز االتصال بأمير الوهابيين سعود بن عبد العزيزفيمكنبغداد التعاون 
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الذي كان يف ذلك الوقت سيد املوقف يف شبه اجلزيرة العربية للحصول على 
... تعاون منه ضد أي هجوم تقوم به فرنسا عن طريق البحر األبيض املتوسط

كذلك تضمنت اخلطة إثارة القبائل اجلنوبية ضد الشاه كما تضمنت أيضا 
ذير إىل حكومة الشاه بأن العالقات سوف تتدهور حىت ولو مل يقع توجيه حت

 الذين كانوا على نية بريطانيا في تحريض الوهابييناهلجوم، وحتذير آخر عن 
  .١٢١"عداء مع األتراك والفرس على السواء

ومن ناحية أخرى فإن قيام حكومة فارس ملد سعيد بقوات : "... وقال
 إيفاد مبعوث خاص إىل شرياز يف بداية عام عسكرية قد محلت عبد العزيز إىل

 لالحتجاج على تقدمي العون إىل مسقط وكان األمري سعود يف ذلك ١٨١١
الوقت قلقا من إشاعات كانت تنطلق من مصر بأن حممد علي باشا يعد العدة 
لشن حرب عليه يف احلجاز، وبالتايل فقد كان يريد أن يتأكد من األمري 

الفرصة لشن حرب عليه من اجلانب الشرقي لشبه الفارسي لن يستغل تلك 
وقد جنحت زيارة املبعوث الوهايب إىل شرياز إذ حصل على ... اجلزيرة العربية

، ويف طريق عودة املبعوث ]الشيعي الرافضي[التعهدات املطلوبة من األمري 
إبراهيم عبد الكرمي توقف يف بوشهر وذلك لالجتماع باملقيم الربيطاين هناك 

تفسار عما إذا كان هناك نية يف إرسال محلة عسكرية بريطانية يف اخلليج، ولالس
وقد أبلغ املبعوث املقيم بأن سعود قد فوضه يف إبرام معاهدة جتارية مع 
الربيطانيني، وذلك وفق الصيغة الواردة يف كتاب األمري إىل هنكي مسيث يف 

ئي رفضه وجتنب أي العام السابق، وقد أحيل الطلب إىل احلكومة يف اهلند فر
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عالقة رمسية مع الوهابيني ولكن قبل أن يتم إبالغه ذا القرار قد اقتنع بأنه ليس 
  . ١٢٢"هناك ما يدعوه إىل التخوف من الربيطانيني يف املستقبل القريب

تلقت حكومة بومباي طلب ] م١٨١٤سنة [ويف هذه األثناء : "... وقال
لوصول إىل اتفاق مع احلكومة ل] سعود بن عبد العزيز[األمري السعودي 

الربيطانية وأحيل الطلب إىل كلكتا حيث قرر احلاكم العام وهو األول أوف 
مويرا الذي مل يوافق على إبرام أي اتفاقات رمسية مع احلاكم الوهايب لكنه اقرتح 
على سلطات حكومة بومباي باالحتفاظ بالعالقات الودية مع احلاكم الوهايب 

سائل لإلعراب عن تقديرها ملواقف األمري الوهايب الودية جتاه والسعي مبختلف الو
 تويف األمري سعود وخلفه جنله عبد ١٨١٤يف أول مايو ... احلكومة الربيطانية

وقد أعلن عبد اهللا بن سعود بعد توليه السلطة بأنه سوف ينهج منهج ... اهللا
قيم الربيطاين يف والده بالنسبة للخليج، وعلى إثر تسلم حسن بن رمحة حتذير امل

 وكان قد خلف حسني بن علي كحاكم لرأس ١٨١٤شهر مايو من سنة 
اخليمة بوقف نشاطه على حدود اهلند وقد استدعاه األمري عبد اهللا إىل الدرعية 
وحذره من استفزاز الربيطانيني، غري أن عبد اهللا أبلغ املقيم الربيطاين يف رسالة 

 بأن هجمات القواسم على السفن ١٨١٤بعث ا إليه يف شهر أكتوبر سنة 
غرب الربيطانية سوف تستمر وقد ذكر له يف تلك الرسالة بأننا نرجو أن تشعروننا 
من هم رعاياكم وما هي العالمة املميزة هلم ألن سفن املسلمني جتوب البحار 

والذي ميكن أن تستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومباي قد ... باستمرار
ا باعرتافها الضمين حبق القواسم يف العبث والنهب اشرتت سالمة مصاحله
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ويؤيد هذا الرأي ما أوضحه األمري عبد اهللا يف . والسلب بسفن الدول األخرى
باالعتداء على إحدى السفن الرتكية ...  عندما قام رمحة بن جابر١٨١٥عام 

وقد كتب عبد اهللا بعد . وكانت حتمل تصرحيا من املقيم الربيطاين يف البصرة
لك إىل بروس يف بوشهر حيتج مبنتهى القوة على إصدار تصريح لسفن غري ذ

أما هؤالء الكالب األتراك فإم خصومي وهم : (بريطانية، وقال يف احتجاجه
يسعون إىل بذر بذور الشقاق فيما بيننا، أما الذين ميتون إليكم بصلة فإننا لن 

  . ١٢٣..)".نسمح لرعايانا باالعتداء عليهم بأي شكل من األشكال
 تقريبا تلقى حاكم بومباي ١٨٣١ففي منتصف سنة : "... وقال لورمير - 

عن طريق شيخ عجمان جاء فيها رغبته يف ] تركي[رسالة من أمري الوهابيني 
 )...جتديد املعاهدة اليت عقدت بينكم، احلكومة الربيطانية، وبني األمري سعود(

عد املقيم الربيطاين يف خطابا إىل مسا] م١٨٤٠[وجه خالد يف أوائل حكمه 
عالقات الود والصداقة اليت (البحرين يشري فيه إىل رغبته القوية يف أن جتدد 

  . ١٢٤")...كانت قائمة بني أبيه سعود واحلكومة الربيطانية
وصل إىل السلطات الربيطانية يف بوشهر ... ١٨٦٥ويف نوفمرب سنة : "وقال

 إىل اتفاقية مع احلكومة وأشار... خطاب كان ردا مرسال من األمري فيصل
الربيطانية عقدت ألول مرة يف عهد املرحوم األمري سعود، وصدق عليها مرة 

  . ١٢٥..."أخرى يف عهد هذا احلاكم
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العالقات السعودية : يف حبث (صاحل بن حممود السعدون وقال الدكتور - 
ويؤكد جونز يف موقع آخر بأن : ")يف عهد الدولة السعودية األوىل الكويتية

لوكالة كانت قد درجت منذ كانت يف البصرة على إرسال اهلدايا لزعماء ا
ًكون تقديرا خاطئا "ورغم أن ابن سعود قد ، الدرعية للقوة الربيطانية من  "ً

كنا من احلكمة واحلذر حبيث (الطراد إىل الفرقة اهلندية املتواجدة بالكويت فقد 
دقائنا أهل القرين ضده صمل تكن لدينا رغبة يف الدخول يف حتالف فعلي مع أ

مما يعين أن الضغوط السعودية  ).إال عندما جيربنا هو على ذلك] ابن سعود[
على الربيطانيني وزيارة بعثة رينود للدرعية قد أمثرت بأن تقف بريطانيا على 

ملراسالت الرمسية احلياد من جديد يف الصراع السعودي الكوييت مقابل سالمة ا
نا قد تصيبنا الدهشة حني جند أن بريطانيا مل تقف جتاه بل إن. بني اهلند وحلب

هـ أي بعد عامني من ١٢١٠/م ١٧٩٥اهلجوم السعودي على الكويت يف عام 
 - ً؛ بل إن مانسيت قد اختذ قرارا مبنتهى اخلطورة احلادثة موقف املتفرج فحسب

درعية والذي قد يكون إشارة لشيخ الكويت بأن عليه التوصل إىل تفاهم مع ال
وهي السياسة ذاا اليت اتبعتها شركة اهلند الشرقية ، ًبعيدا عن مساندة بريطانيا

] هـ١٢١٠[ م ١٧٩٥اختذ يف أغسطس من عام (  وهو حني –ُمع إمام عمان 
وذلك بعد ) إىل البصرة] الوكالة الربيطانية [ ًقرارا بإعادة مقر احملطة التجارية 

 لذا وبعد أكثر ... نفس العامأشهر قليلة من هجوم سعودي على الكويت يف
 الوكالة يف الكويت إىل مسئولوتوصل ، ن زيارة الوفد الربيطاين للدرعيةمن عام م

ُضرورة إتباع نفس السياسة املتبعة مع إمام عمان حيث مل تبدأ بريطانيا مبساعدة 
م كما يذكر إجتيسون وفق وثائق شركة ١٨٠٩ًسلطان عمان عسكريا إال يف عام 

 مع القوى - شركة اهلند الشرقية - ومن هنا متت إعادة حسابام ، قيةاهلند الشر
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فعادت الوكالة الربيطانية إىل البصرة ، قليمية العراق والكويت والدرعيةاإل
كما مت التخلي عن مساندة الكويت ، ادت العالقات الطبيعية مع العراقوأع

ضرورة التفاهم رمبا مت نصح شيخ الكويت بو، ًعسكريا ضد اهلجمات السعودية
 من - وكما ذكرنا أعاله  - وهو ما يذكره هارفارد جونز حني يقول . يةمع الدرع

يف ارتداء عباءة اد يف مثل هذه  (لربيطانيني مل يكونوا راغبنيأن ا
  .١٢٦...")املناسبة

وال بد للمرء إذن أن يتساءل عن : " وقال الدكتور أمحد مصطفى أبو حاكمة- 
جله االجنليز عن تلبية رغبة الكويت يف االشرتاك يف السبب الذي امتنع من أ

 يكون الرفض أنز إذن أفال جي]... ١٨٠٩على رأس اخليمة عام [احلملة 
االجنليزي للعرض الكوييت راجعا للعداء القائم بني الوهابيني والكويت، وإىل أن 
تعليمات حكومة اهلند االجنليزية لقائدي احلملة كانت واضحة صرحية، من 

 طلبها منهما أن يتجنبا االشرتاك يف صدام مسلح مع القوة الوهابية أو حيث
بأي (القوات املناصرة للوهابيني؟ فلقد كانت التعليمات حتظر على احلملة القيام 

نوع من أنواع العمليات احلربية الربية وال سيما القوى العاملة يف صفوف 
بل ... من العداء للوهابيني، وأن ال تظهر احلملة بأية حال أي نوع )الوهابيني

لقد ذهبت التعليمات اخلاصة ذه احلملة، واملوجهة إىل الكابنت سيتون قبل 
بل قد بلغ من حرص ... قيامها بتكليف سيتون باالتصال بالسلطات الوهابية

حكومة اهلند على عدم التعرض للوهابيني أو حلفائهم أن عدلت احلملة عن 
قع رمحة بن جابر حليف الوهابيني والذي كان قد القيام جوم تأدييب على موا
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ارتكب بدوره عدة حوادث متشاة للحوادث اليت قام ا القواسم ضد السفن 
) H. Smith(العاملة يف اخلليج، هذا على الرغم من أن املسرت هانكي مسيث 

 ولقد قيل يف تربير عدم بتأديبهاملقيم الربيطاين يف بوشهر قد طالب يف إصرار 
صغاء إىل نصائح املسرت هانكي مسيث، أن رمحة كان يسلك دوما سلوكا وديا اإل

جتاه االجنليز وال يتعدى على سفنهم كالقواسم بل يعتدي على سفن العرب، مث 
إنه كان أيضا حليفا جديدا للوهابيني، ولعمري أن هذا املسلك عجيب من 

هب يف اخلليج محلة قامت زاعمة أا دف إىل إيقاف أعمال القرصنة والن
  .   ١٢٧..."العريب دون متييز

 أيامها يف آخر األوىلصارت الدولة السعودية : " وقال أمحد بن حازم املصري- 
 احلاكمة وارتبطت باتفاقية األسرة أمد إطالةنظاما عشائريا انتهازيا جل مهه 
 يوجدون نواة قوة عسكرية استعمارية يف بدءواتعاون غامضة مع االنكليز الذين 

 سعود بن عبد العزيز بن حممد ثالث حكامها األمريليج يف هذا الوقت وكان اخل
 أرسل الشيخ حممد بن عبد الوهاب زكى وراثته للحكم قبل موته أنالذي قيل 

يهادن ملك الفرس الروافض يف شرياز والربيطانيني يف بوشهر ويبدي استعداده 
لدولة العثمانية يف  ليساعدوه عندما شرعت اإليهم طلبام متزلفا إلجابة

 أوهلا وبريطانيا بعدة مراحل؛ األوىل السعودية اإلمارةمرت العالقات بني .. .قتاله
مرحلة وصول قوات عبد العزيز بن حممد لسواحل اخلليج وقيامه بغارات مسرحية 
على الكويت مقر الوكالة الربيطانية وانسحابه بعد غارات يقتل فيها عشرون 

 كما حدث يف غزوة ابن عفيصان األغنامق فيها بعض رجل وثالثون رجل وتسر
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وما تبع ذلك من تصدي حراس ) ١٧٩٧( رجلني أبوو غزوة مناع ) ١٧٩٣(
تبع ذلك بسنة تقريبا زيارة . الوكالة الربيطانية للغزاة الذين انسحبوا بسالسة

 الوكالة الربيطانية باخلليج للدرعية مسئولالضابط رينود مبعوث صمويل مانيسيت 
قام رينود حبمل هدايا لعبد العزيز بن حممد الذي .. .م١٧٩٩/  ه١٢١٤نة س

 أن إالثر أبرما اتفاقات شفهية وغريها مل يعثر هلا على أاستقبله استقباال حسنا و
 أنويبدو ... احلمالت السعودية على الكويت توقفت خلمس سنوات بالتمام

لسعودية لفت انتباه العثمانيني  ااإلمارةالتعايش السلمي بني البحرية الربيطانية و
 إليه وأرسل ينصح سعودا ويتحداه أنفحاول سليمان باشا وايل الشام العثماين 

 يوم القيامة وثبتها إىل اهللا أيدها"رسالة صدرها بامسه كوال تابع للدولة العثمانية 
 إعانةفان كان شهواتكم يف " :قال فيها"  السنة واجلماعةأهلعلى عقيدة 

 ."اإلسالمية الدين الكفرة الفجرة ال امللة أعداءاملقاتلة واملعاندة فقاتلوا  باإلسالم
 ال أهله و ينابذ اإلسالم املسلم الذي يعادي إن سعودا رد عليه بقوله أن إال"

 كانت بريطانيا قد بدأت قبل ذلك اللقاء ..". اجلماعةآهليصري مسلما وال من 
 بالتأكيد أا يعرف كنهها ولو  هدايا الإرسال من مخس عشرة سنة يف بأكثر

 تويل وليم التوش مقيمية البصرة قبل سقوط الرياض أثناء أسلحةتضمنت 
حساء وقبل موت الشيخ حممد عبد الوهاب، الذي  بين خالد باألإمارةوسقوط 

نه علم ا، بعشر سنوات، وهي هدايا وصفها السري هارفورد بريدجز أالبد 
كان ) يقصد عبد العزيز( كانت صغرية ولكن سعود "بأامساعد املقيم التايل 

 تظهر يف الوثائق الربيطانية األحداثبني تلك ... "يعرب عن رضاه لتلقيها
 كتب مانيسيت ١٨٠٧ لطيفة حلقيقة العالقة بني الطرفني، ففي مايوإشارات

عبد الرمحن وكيل الشيخ الوهايب  "أنمدير الوكالة الربيطانية بالبصرة لرؤسائه 
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 سيده إنسلمين رسالة قال فيها ) الكويت(بن عبد العزيز يف القرين سعود 
 خاليف مع أسباب يتعرف على أن الصداقة معي وأواصريرغب يف متتني 

 إىل سعود لالنضمام األمري تلهف إىلاحلكومة العثمانية ملمحا على ما يبدو 
  مديرأمر وكان باشا بغداد قد ." خطة هجومية حربية ضد باشا بغدادأي

 العراقية ملا كان من خالف بني األراضيالوكالة يف تلك الفرتة بالرحيل عن 
 أخرىالدولة العثمانية وبريطانيا بسبب محلة فريزر على مصر وتعديات بريطانية 

برمها الضابط ديفيد سيتون املقيم أ العثمانية منها املعاهدات اليت األراضيعلى 
ويورد ). العربية املتحدة حاليا اتاالمار(بعمان مع شيوخ عشائر ساحل عمان 

 نص إيرانجيمس موريري عضو بعثة شركة اهلند الشرقية الربيطانية لدى شاه 
 البعثة الربيطانية عقب محلتها على إىل سعود بن عبد العزيز أرسلهارسالة مرتمجة 

 إن القواسم قال فيها ما مفاده ألسطول وحتطيمها ١٨٠٩ اخليمة يف رأس
 اعرضوا عن كتاب رم و سنة نبيهم، وحنن أمننا وبني قومنا سبب العداوة بي"

 نساعدها ضد مل وغزواا وأعماهلا وال تدخلنا يف أخرى ملة أيمل نعاد 
 أننا أطمئنكملذا فاين و .. ظاهرين أعدائنا وقوته على اهللا حبول أننامع . أعدائها

ومن . سفنكم ديننا وسفنهم من التعرض لأهلال نقرتب من سواحلكم ومنعت 
 ونطلب املثل ملن أمان ملوانئنا يكون يف يأيت أو مير بسواحلنا أنيريد من جتاركم 

 بعض السفن فال قيمة هلم عندي وال إحراقو ال يفرحنكم .  من عندناأتاكم
 هو من يندفع واألمحق احلرب مرة أناحلق  تلك البالد، وأهلال  وأصحااعند 
 من قبله حريصني على رضا أبوهن سعود وكما كاو."  كما قال الشاعرإليها

بريطانيا كانت بريطانيا حريصة على رضاهم ولو على حساب حلفائها القدامى 
 حليفها شاه فارس بإغضاب جتازف بريطانيا ١٨٠٩ففي مراسلة بتاريخ يوليو 
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 لروافض النجف أسلحةوبين كعب وروافض العراق وترفض تسليم شحنة 
غارات السعوديني وتربر املراسلة ذلك اخلذالن  ضد أنفسهمليدافعوا ا عن 

 أفضل البقاء دوما معهم على إىلالوهابيني الذين كنا دف " بعدم استفزاز
كما رفضت مساندة حليفها سلطان مسقط بعدما تعرض للهزمية على ." صلة

 واملراسالت اليت األحداث املرحلة التالية فتعرب عنها  أما.يد جيش سعودي
سعود بن عبد العزيز بعد مضي عامني على دخول اجليش وقعت يف عهد 

 من أسبوعنيقبل مداخل جند و اجلزيرة واستيالءه على احلجاز وإىلاملصري 
 أرسلفقد .  احلجاز ليفتتح املرحلة الثانية من احلربإىلوصول حممد علي باشا 
 فارس بغرض إىل بن عبد الكرمي إبراهيم امسه ١٨١٣سعود مبعوثا يف صيف 

 غضب الشاه أسباب إزالة الصلح ومعاهدات الصداقة مع شاه الروافض ومإبرا
فيما ذكر املبعوث و. خبصوص الغارات السعودية على املراقد الرافضية بالعراق

 شاه الروافض عن إلثناء الزيارة كانت دف أنالنجدي للضابط الربيطاين 
السعودية انتقاما لتدمري  اإلمارةالقيام باحلملة عسكرية اليت توعد بالقيام ا ضد 

 أن إىلاملراقد فان الضابط الربيطاين تشكك يف صحة ذلك التربير بالنظر 
احلكومة الفارسية كانت ال تسيطر على سواحل اخلليج وليس باستطاعتها القيام 

.  محلة ناجحة على ساحل اخلليج الغريب فضال عن التوغل يف بيداء جندبأي
وفيما كانت . قباال حسنا ومحله باهلدايا لسيدهاستقبل الشاه مبعوث سعود است

 عرب فارس اإلمداداتالبعثة تسعى ظاهرا لشراء حياد فارس وضمان مرور 
واخلليج مقابل التعهد بعدم التعدي على الروافض يف اجلزيرة والعراق ورمبا 
السكوت عن ضم فارس لبعض املناطق اليت تطمع فيها يف اخلليج مثل البحرين 

مث قام .  كان لقاء الضابط السياسي الربيطاين يف بوشهراألهمدف  اهلأن إال
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 زيارته لفارس بلقاء الضابط الربيطاين بروس مدير الوكالة الربيطانية أثناءاملبعوث 
 سعود بالدخول أمريهمتنيات  " إليهببوشهر على ساحل اخلليج الفارسي ونقل 

يقول و. ية مبا ينفع الطرفنييف روابط مودة وصداقة متبادلة مع احلكومة الربيطان
نه بالنظر ليقني سيده التام مبدى قوة الربيطانيني يف البحر اليت ال تقف أاملبعوث 

 يف معاهدة تفتح مبقتضاها موانئ الدولتني وتقوم يأمل فانه أخرى قوة أي أمامها
 أن وافقت بريطانيا مع اشرتاطها ."جتارة حرة ال يقيدها قيد بني رعايا الدولتني

ضمن املعاهدة ليس فقط مظاهر السالم السليب من عدم اعتداء وحرية مالحة تت
 قيام سعود حبماية السفن الربيطانية التجارية املسلحة إىلفقط بل وتتعداها 
 للتمون باملاء والوقود واحلطب على أو سبب طارئ أليواحلربية اليت ترسو 

دي على السفن الربيطانية  يتعهد مبنع رعاياه من التعأنشواطئ اخلليج الغربية و
لتؤدي مهامها التجسسية اال بالتايل يفسح هلا املسلحة املارة يف مياه اخلليج و

ود مستعدا لتقدميها كانت كبرية  التنازالت اليت كان سعأنويبدو . بدون عوائق
 يرسل سفنا أن يقرتح على رئيسه حاكم بومباي الربيطاين أرسلن بروس أل

 السعودية لإلمارةسح السواحل الغربية للخليج اخلاضعة وضباطا بريطانيني مل
 مثن الفكرة اعتذر أن حاكم بومباي بعد أن إاللرؤية ما ميكن االستفادة منها 

وقد  . الالزمة يف ذلك الوقت للقيام مبهمة املسحواإلمكاناتبعدم توافر السفن 
لقوة الوهابية له التعاون مع ا "إنزكى الوكيل الربيطاين الفكرة لرؤسائه بالقول 

 األمةحتويل هذا قرصنة العربية يف املستقبل و السيطرة التامة على الأمههافوائد 
 رعايا صاحلني إىلمن سراق وقطاع طرق )  جندأهل(اهلمجية املتوحشة 

 املرحلة أما ." التجاريةلألنشطةفضال عن فتح ساحل اخلليج الغريب ) لربيطانيا(
 بن اهللا بعض خفاياها من خالل رسالة عبد الثالثة فيمكن االستدالل على
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 لربوس مدير الوكالة الربيطانية يف األويل السعودية اإلمارةآخر حكام وسعود رابع 
ويقول . بوشهر جنوب اخلليج قبل سقوط الدرعية والقبض عليه بثالث سنوات

مرفق طيه رسالة وصلتين من شيخ الوهابيني "بروس يف مقدمة ترمجته للرسالة 
 بن سعود ورسالة منه حلليفه رمحة بن جابر اجلالمهة، وترون من رسالة هللاعبد 

 من قبائل تلك أينه حمدد للغاية فيما خيص قيامنا حبماية أشيخ الوهابيني 
 قبائل غري املتفق أين ضم أ تصاريح سفر بريطانية واعترب إعطائها أواملنطقة 

 أن ورغم ..." اليت تربط بينناعليها للحماية الربيطانية يعترب خمالفا لالتفاقية
 أن إال حيفل باملعاهدات الشرعية بني املسلمني وغريهم اإلسالميالتاريخ 

 إقرار كانت حتمل طابعا آخر وهو طابع األوىل السعودية اإلمارةمعاهدات اية 
 والتجول داخل البحار إسالمية أراضيقوة نصرانية مسلحة على ما اغتصبته من 

 والسماح هلا بالتنقل بني نقاط سيطرا على سواحل إلسالماالداخلية لديار 
 السعودية اإلمارة نقاط جديدة يف املناطق اخلارجة عن حدود وإنشاءاجلزيرة بل 

 تنفيذها أثناء السعودية اإلمارةالصغرية كل ذلك مع متتعها بالتمون من شواطئ 
علم مدة ال ت.  هجمات عشائريةأيخلططها يف ظل محاية آل سعود هلا من 

سريان املعاهدة ولكن السجالت السرية حلكومة اهلند الربيطانية تورد فحوى 
 آل سعود تاسع حكام آل سعود اهللارسالة كتبها فيصل بن تركي بن عبد 
م يذكره فيها بوجود اتفاق بني ١٨٥٤للمقيم الربيطاين يف اخلليج يف يناير 

بني بريطانيا تعهدوا فيه و) األوىل السعودية اإلمارةيف ( السعوديني أسالفه
ملدة ) من سفن بريطانيا وحممياا يف اخلليجأ(باحملافظة على السالم يف اخلليج 

 ترتك هلم بريطانيا حكم الساحل احملصور بني عمان أنمائة عام مقابل 
الذخرية  السالح وإمدادات وصول إعاقةوالكويت مع ما يتضمنه ذلك من عدم 
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وال ينقص من .  السعودية حتت عنوان حرية التجارةارةلإلم بيةوواألورالربيطانية 
 اخليمة ببعض الغارات على السفن رأسقيمة ذلك التعاون قيام القواسم يف 

 أن السعودية اليت مل تستطع لإلمارةن القواسم كانوا تابعني امسيا فقط اهلندية أل
ا يف  حكام القواسم راسلوا بريطانيا سرإنتفرض عليهم حاكما من عندها بل 

 قبل سقوط الدرعية بسنوات وعرضوا عليها التوقف عن القرصنة يف ١٨١٤
  . ١٢٨..".اخلليج لو محتهم بريطانيا من سطوة آل سعود
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  هل خرج الوهابية على الخالفة العثمانية؟
  

   ما جاء في دعاوى المناوئين:دفع شبهة أولى
ادعى بعض خصوم : "طيف بن حممد بن علي العبد الليقول الشيخ عبد العزيز

الدعوة السلفية أن الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب قد خرج على دولة 
وقبل … اخلالفة العثمانية، ففارق بذلك اجلماعة، وشق عصا السمع والطاعة

أن نورد اجلواب على شبهة خروج الشيخ حممد بن عبد الوهاب على دولة 
عليه الشيخ اإلمام من اعتقاد اخلالفة، فإنه من املناسب أن نذكر ما كان 

ّوجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم، ما مل يأمروا مبعصية اهللا، 
: يقول الشيخ اإلمام يف رسالته ألهل القصيم. ألن الطاعة إمنا تكون يف املعروف

ّوأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم ما مل يأمروا (
 ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به، وغلبهم بسيفه مبعصية اهللا،

األصل : (ًويقول أيضا). حىت صار خليفة وجبت طاعته، وحرم اخلروج عليه
ًأن من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبدا : الثالث ّ

ًله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع اهللا ًحبشيا فبني  ً ًالبيان شرعا وقدراً مث . ً
وصرح ). صار هذا األصل ال يعرف عند كثري من يدعي العلم، فكيف العمل به

الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا باعتقادهم يف 
ّونرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم : (هذه املسألة فقال

عد هذا التقرير املوجز الذي أبان ما كان عليه الشيخ وب). ما مل يأمروا مبعصية
ّمن وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية 

: ًاهللا فإننا نشري إىل مسألة مهمة جوابا عن تلك الشبهة، فهناك سؤال مهم هو
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هل كانت جند موطن هذه الدعوة وحمل نشأا حتت سيطرة دولة اخلالفة 
مل تشهد جند : (العثمانية؟ جييب الدكتور صاحل العبود على هذا السؤال فيقول

ًعلى العموم نفوذا للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطاا، وال أتى إليها والة 
عثمانيون، وال جابت خالل ديارها حامية تركية يف الزمان، الذي سبق ظهور 

، ومما يدل على هذه احلقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
التارخيية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية اإلدارية، فمن خالل رسالة تركية 

يعين قوانني آل عثمان يف ما ) قوانني آل عثمان مضامني دفرت الديوان(عنواا 
ً الذي كان أمينا للدفاتر – ميني علي أفندي –ألفها ) الديوان(يتضمنه دفرت 

م من خالل هذه الرسالة يتبني أنه منذ ١٦٠٩هـ املوافقة ١٠١٨نة اخلاقاين س
أوائل القرن احلادي عشر اهلجري، كانت دولة آل عثمان تنقسم إىل اثنتني 
وثالثون إيالة، منها أربع عشرة إيالة عربية، وبالد جند ليست معها ما عدا 

ومهما : (نيويقول الدكتور عبد اهللا العثيم..). اإلحساء إن اعتربناه من جند
ًيكن فإن جندا مل تشهد نفوذا مباشرا للعثمانيني عليها قبل ظهور دعوة الشيخ  ً ً
ًحممد بن عبد الوهاب، كما أا مل تشهد نفوذا قويا بفرض وجوده على سري  ً
احلوادث داخلها ألية جهة كانت، فال نفوذ بين جرب، أو بين خالد يف بعض 

ًا األخرى أحدث نوعا من االستقرار جهاا، وال نفوذ األشراف يف بعض جها
السياسي، فاحلروب بني البلدان النجدية ظلت قائمة، والصراع بني قبائلها 

ًاملختلفة استمر حادا عنيفا  حمل ظهور وانطالق هذه - فإذا كانت جند )... ً
 ليست حتت سيطرة العثمانيني، فكيف ترد هذه الشبهة ويظن أن -الدعوة 

ًواستكماال هلذا املبحث نذكر بعض . ة اخلالفة ؟الشيخ قد خرج على دول
جواب مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز على ذلك االعرتاض، يقول 
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مل خيرج الشيخ حممد بن عبد الوهاب على دولة اخلالفة : (الشيخ عبد العزيز
ل ، فلم يكن يف جند رئاسة وال إمارة لألتراك ب-  فيما أعلم وأعتقد -العثمانية 

 مهما صغرت - كانت جند إمارات صغرية وقرى متناثرة، وعلى كل بلدة أو قرية 
وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات، والشيخ حممد …  أمري مستقل - 

بن عبد الوهاب مل خيرج على دولة اخلالفة، وإمنا خرج على أوضاع فاسدة يف 
ور هذه الدعوة إىل بلده، فجاهد يف اهللا حق جهاده وصابر وثابر حىت امتد ن

وجييب الشيخ حممد نسيب الرفاعي على من ادعى أن ). …البالد األخرى 
هذه الدعوة حركة انقالبية املراد منها خلع اخلليفة العثماين، وإعادة اخلالفة إىل 

مل يكن ليخطر على بال الشيخ حممد بن عبد الوهاب : (العرب، فكان مما قاله
ولكن امللتفني حول .. ّوال مر خباطره ذلكأن ينقلب على خليفة املسلمني 

اخلليفة إذ ذاك من الطرقيني املتصوفة قلبوا له األخبار، وشوهوها، ليوغروا صدر 
اخلليفة عليهم، وحرضوه عليهم حبجة أم أهل حركة انقالبية على اخلليفة 

مع أن من صميم عقيدة الشيخ رمحه .. نفسه، تقصد إرجاع اخلالفة إىل العرب
ليت هي العقيدة اإلسالمية احلقة أنه ال تنقض األيدي من طاعة اخلليفة اهللا ا

ًالقائم إال أن يروا فيه كفرا بواحا صراحا، ومل ير الشيخ شيئا من هذا حىت يدعو  ً ً ً
ًالناس إىل خلع اخلليفة، حىت ولو كان اخلليفة فاسقا يف ذاته، إن مل يصل فسقه 

ز االنقالب عليه، وال االنتقاض على إىل درجة الكفر البواح الصراح، فال جيو
حكمه، وأن الشرع خيالف القيام على السلطان إال يف حاالت الكفر البواح 

 مل يكن للخليفة واخلالفة أي – من أوهلا إىل آخرها –الصراح، حىت وإن احلركة 
عالقة يف الدعوة ألبتة، حىت وملا استتب هلم األمر يف جند واحلجاز، أم انتقضوا 

 من –يتبني ..). خلليفة، ومل يكن للخليفة ذكر قط يف مراحل الدعوةعلى ا



 ١٠٠

 جانب من موقف الشيخ من دولة اخلالفة فليس –ّخالل النصني السابقني 
: ولذا يقول الدكتور عجيل النشمي. هناك عداء أو خصومة لدولة اخلالفة

ا نستطيع القول باطمئنان أن كتابات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ليس فيه(
ومل نعثر على أي : يقول أيضاو -. تصريح مبوقف عدائي ضد دولة اخلالفة

فتوى له تكفر الدولة العثمانية بل حصر افتاءاته يف البوادي القريبة منه اليت كان 
 أن موقفه من دولة – كما يقول النشمي –بل ..). على علم بأا على شرك

 ملا خيالف الشرع دون أن اخلالفة هو موقف الناصح اآلمر باملعروف، املنكر
يتعداه إىل الصدام املسلح، بل كان يتجنبه ويتحاشاه، كما هو واضح يف موقفه 

ويذكر النشمي بعض . من األشراف الذين حيكمون احلجاز باسم دولة اخلالفة
 اليت تثبت ما كان عليه الشيخ اإلمام من – يف زمن الشيخ –األحداث التارخيية 

وذه النقول املتنوعة ينكشف ... العثمانية وإجالهلادولة النبل املوقف، وتقدير 
زيف هذه الشبهة، وافتها أمام الرباهني العلمية الواضحة من رسائل الشيخ 
اإلمام ومؤلفاته، كما يظهر زيف الشبهة أمام احلقائق التارخيية اليت كتبها 

   .١٢٩"املنصفون
مية الواضحة واحلقائق هذا الكالم الذي مساه صاحبه بالرباهني العل: أقول

ّ ال متت إىل البحث العلمي النزيه  وتربيراتالتارخيية ليس إال جمموعة مغالطات
  : وإليك الدليل. بصلة

 الوهابية حركة دينية سياسية أسسها الشيخ حممد بن عبد الوهاب واستمرت .١
ّبعده إىل يومنا هذا، فليست حمصورة يف شخص املؤسس حىت يستدل على 
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 ١٠١

 دولة اخلالفة العثمانية من كتابات املؤسس فقط بل جيب أن ينظر موقفها من
ّإىل الثقافة الوهابية ككل وتارخيها من خالل مواقف رجاهلا كلهم الذين ورثوا  ّ

فالكاتب يدافع عن الشيخ . دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وساروا على جه
ّحممد بن عبد الوهاب ويؤكد لنا أنه مل يكفر اخلالفة العث ّ مانية ومل يكن عدوا هلا، ّ

ّ احلروب اليت شنها أمراء الوهابية على اخلالفة ومنهم سعود الذي ولكنه نسي
نتصر عليها خالل فرتة من الدولة العثمانية حتديا صارخا وحارا، وا"ّحتدى 

الشيخ  علماء الوهابية الذين كفروا اخلالفة العثمانية ومنهم ، ونسي١٣٠"الزمن
أي اخلالفة [من مل يعرف كفر الدولة " :طيف القائلعبد اهللا بن عبد الل

 مل يعرف معىن ال إله إال ،ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني، ]العثمانية
 وهذا هو ، فهو أشد وأعظم، أن الدولة مسلمون:اهللا، فإن اعتقد مع ذلك

ي رك به، ومن جرهم وأعام على املسلمني بأش وأ،الشك يف كفر من كفر باهللا
   .١٣١"إعانة فهي ردة صرحية

  فهل خالف هؤالء الوهابية منهج شيخهم أم ساروا على جه؟ 
لقد حاول بعض العلماء من قبل الدفاع عن شخص الشيخ حممد بن عبد 
ّالوهاب ونصرة احلركة الوهابية، إال أم اصطدموا حبقائق ال يستطيع باحث نزيه 

لوسي يخ السيد حممود شكري اآللماء، الشومن هؤالء الع. جتاهلها وإنكارها
الذي كان مناصرا لدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب فأثىن ) م١٩٢٤\هـ١٣٤٢ت(

هل بعض ، إال أنه مل يستطع جتا"تاريخ جند"عليه وعلى حركته يف كتاب مساه 

                                                 
 ١٠ ص٢تاريخ البالد العربية السعودية، للدكتور منري العجالين، جعن  130
  ٤٢٩ ص٩ عن الدرر السنية، ج131



 ١٠٢

وهو أيضا قد قاد ) سعودا(مث خلف عبد العزيز : "ّاحلقائق فسلم ا قائال
لركائب النجب، وأذعنت له صناديد العرب، وذلت اجليوش على اخليل العتاق وا

له رؤساؤهم، بيد أنه منع الناس عن احلج، وخرج على السلطان، وغاىل يف 
ّفإن سلمنا جدال أن الشيخ ابن عبد الوهاب مل . ١٣٢..."تكفري من خالفهم

ّخيرج على اخلالفة، فهل يعين هذا أن غريه من أمراء آل سعود مل خيرجوا على 
ّقطعا ال، ألن التاريخ يثبت لنا بيقني أن أمراء الدولة األوىل : جلواباخلالفة؟ وا ّ

. حاربوا الدولة العثمانية وغزوا مناطق تابعة هلا) عبد العزيز وسعود وعبد اهللا(
  فهل خالف هؤالء منهج الشيخ ابن عبد الوهاب أم ساروا على جه؟ 

ّيده احلل والعقد، ب] أي ابن عبد الوهاب[وقد بقي الشيخ : "ّقال ابن غنام
واألخذ واإلعطاء، والتقدمي والتأخري، وال يركب جيش وال يصدر رأي من حممد 

... فلما فتح اهللا الرياض. بن سعود وال من ابنه عبد العزيز إال عن قوله ورأيه
واتسعت ناحية اإلسالم، وأمنت السبل، وانقاد كل صعب من باد وحاضر، 

ّبن حممد بن سعود، وفوض أمور املسلمني جعل الشيخ األمر بيد عبد العزيز 
ّوبيت املال إليه، وانسلخ منها، ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن عبد العزيز مل 

 وقال حسني خلف الشيخ .١٣٣"ّيكن يقطع أمرا دونه، وال ينفذه إال بإذنه
كانت احلرب يف الدرعية ال تعلن إال مبوافقة الشيخ حممد بن عبد : "خزعل

   .١٣٤"الذي يرسم هلا اخلطط ويوجهها التوجيه املوفق احلسنالوهاب وهو 
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 ١٠٣

ّفقد كان الشيخ ابن عبد الوهاب على علم بسياسة الدولة وهو الذي حدد 
  .أهدافها ومنهجها ونظامها

  
ّ يصور لنا الكاتب حركة الشيخ ابن عبد الوهاب كحركة علمية دعوية تعىن .٢

يف مناطق  والنهي عن املنكر وباألمر باملعروفبنشر التوحيد والعلم الشرعي 
  تكن هلا تطلعات سياسية،ّسادها اجلهل والشرك؛ وهلذا فإن احلركة الوهابية مل

  : وهذا الكالم خيالف احلقيقية. دد نفوذ دولة اخلالفة ومل تساهم يف هدمهاومل 
حركة إصالح وجتديد، : نعرف الوهابية بأا: " قال الدكتور منري العجالين- 

ية، ترمي إىل إنشاء دولة إسالمية على األسس اليت أوردها ابن تيمية سياسية دين
 ودعوة الشيخ لذلك دعوة جامعة لألمور )...السياسة الشرعية(يف كتاب 

   .١٣٥"الدينية والسياسية
وكان واضحا منذ البداية أن حممد بن عبد : "الدكتور عبد اهللا العثيمنيوقال  - 

نفصل عن اإلصالح السياسي، وأن الوهاب يرى أن اإلصالح الديين ال ي
ومن هنا كانت عبارته األوىل . الناحية السياسية ستستفيد من الناحية الدينية

إين أرجو إن قمت بنصر ال إله إال اهللا ]: (يف العيينة[حني قابل األمري عثمان 
ويف هذه العبارة أيضا توضيح ألمر ). أن يظهرك اهللا تعاىل ومتلك جندا وأعراا

 يدور يف ذهن الشيخ حينذاك، وهو أنه كان يرى منطقة جند، املفككة آخر كان
  .١٣٦"سياسيا وغري اخلاضعة للدولة العثمانية، جمال حركته املستقبلة
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 ١٠٤

يف الوقت ] م١٨٠٣سنة[مات عبد العزيز : "... وقال لويس دو كورانسي - 
الذي دخل فيه مكة منتصرا فأصبح سيد اجلزيرة العربية، وأصاب السلطنة 

. والوهابيون مدينون هلذا القائد بانتصارام األوىل. ثمانية بأخطر الضرباتالع
يف آسيا، بعد أن ] أي اخلليفة[فهو أول من زعزع بصورة علنية حكم السلطان 

 .  ١٣٧"اار يف أوروبا، حيث ما زالت بعض املصاحل السياسية تسنده
لة عربية توحدت دو: "... ري السعودي حممد الفهد العيسىوقال السف - 

مسلمة بزعامة سعود بن عبد العزيز، مملكة موحدة من جند واحلجاز واليمن 
وعمان، دولة شاسعة األطراف، شعارها التوحيد واألمر باملعروف والنهي عن 

اضطربت الدولة العثمانية اضطرابا شديدا لتوحيد جزيرة العرب حتت ... املنكر
وف ال على مقامها يف جزيرة العرب لواء الدرعية، والدعوة احلازمة، وشعرت باخل

 .  ١٣٨"فحسب، بل خشيت تقلص سيادا يف مصر وسورية والعراق
قامت الدولة السعودية بطرد : "... لت الدكتورة مدحية أمحد درويشوقا - 

القاضيني الرتكيني من مكة واملدينة وبذلك قضت على أي نفوذ روحي للخليفة 
 سعود بإخراج من كان يف مكة من اجلنود العثماين على احلرمني، كما أمر األمري

والرتك، وقد أثر كل هذا بدوره على مركز السلطان العثماين الديين وأحرج موقفه 
 .١٣٩"أمام العامل اإلسالمي

إن مترد الوهابيني على اإلسالم العثماين، كما : "وقال اليكسي فاسيلييف - 
. ابع سياسي عسكريبينت األحداث، قد جتاوز كثريا اإلطار الديين واتسم بط
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 ١٠٥

لقد كان ذلك صداما بني نظام الدولة العريب يف اجلزيرة وبني اإلمرباطورية 
وصارت راية للحركة الوطنية العربية ضد النفوذ العثماين يف . العثمانية

 . ١٤٠"اجلزيرة
وتكون الدولة السعودية األوىل : "كتور عبد الفتاح حسن أبو عليةوقال الد - 

. د شكلت خطرا كبريا يهدد النفوذ العثماين يف املنطقةبعد دخوهلا األحساء ق
وكان هذا مؤشرا لقيام صراع طويل ومرير بني الدولة السعودية والدولة العثمانية 
متمثال لك يف والية العراق مث يف الواليات العثمانية العربية األخرى كوالية الشام 

 .     ١٤١"ووالية مصر
 شرقي احلملة العثمانية على: يف حبث(وقال الدكتور فائق محدي طهبوب  - 

وعندما ظهرت احلركة الوهابية يف جند أتت ): "م١٨٧١اجلزيرة العربية عام 
مبفاهيم جديدة تشكل خطرا على فكرة اخلالفة العثمانية، ومما زاد األمر إثارة أن 
السعوديني استطاعوا إدخال منطقة األحساء اليت تطل على اخلليج العريب ضمن 

 مما أثار حفيظة الدولة العثمانية، فحاولت اسرتجاعها ١٧٩٥ولتهم عام أقاليم د
 . ١٤٢"من السعوديني أكثر من مرة ولكنها فشلت يف ذلك

مناطق عسري ) هـ١٢٢٥(م ١٨١٠أصبحت يف عام : "وقال آلويس موسيل - 
واجلزء الشمايل من اليمن، ونصف اجلزء الغريب من عمان تابعة للدولة 

يف هذه األثناء من إجبار شريف مكة والذي كان آنذاك السعودية، كما متكن 
م ١٨٠٦ونظرا ألن مكة واملدينة كانتا منذ عام . يقيم يف جدة على التبعية له
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 ١٠٦

خادم احلرمني "تابعتني لسعود بن عبد العزيز، فقد أصبح يلقب ) هـ١٢٢٠(
وبذلك فهو إمام مجيع املسلمني؛ إذ إن من تتبع له مكة واملدينة " الشريفني

وصل يف هذه األثناء . يكون قد حقق أول شروط استحقاق لقب اخلليفة
سلطان سعود بن عبد العزيز إىل ذروته، لقد أصبحت جزيرة العرب كلها ليس 

 . ١٤٣...."امسيا فقط وإمنا فعليا حتت حكمه
رفع لواء ّفالشيخ ابن عبد الوهاب مل يكن جمرد عامل يدعو إىل العلم الشرعي بل 

 وفق تعبري لويس دو –أصابت )  بيعة الدرعيةينظر(لة ّأسس دواجلهاد و
  ".السلطنة العثمانية بأخطر الضربات " –كورانسي 

  
والشيخ : " قولهالشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ينقل الكاتب عن .٣

حممد بن عبد الوهاب مل خيرج على دولة اخلالفة، وإمنا خرج على أوضاع فاسدة 
 حق جهاده وصابر وثابر حىت امتد نور هذه الدعوة إىل يف بلده، فجاهد يف اهللا

ّومراد الكاتب أن يبني لنا أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ...". البالد األخرى ّ
أن ينقلب على خليفة املسلمني "كان معرتفا باخلالفة العثمانية ومل خيطر بباله 

تطهري جند وما ، ومل يفعل الشيخ سوى رفع لواء اجلهاد ل"ّوال مر خباطره ذلك
ولكن، هل جيوز يف فقه الشيخ ابن عبد الوهاب . حوهلا من الشرك واملشركني

  اجلهاد دون إذن اإلمام؟ 
أن يكون اجلهاد حتت راية : الشرط الثاين: "ل الشيخ الدكتور صاحل الفوزانقا - 

ّيعقدها ويل أمر املسلمني، وليس كل جياهد، وكل يقاتل، وكل يكون له مجاعة،  ّ ّ ّ
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 ١٠٧

وأرى اجلهاد ماضيا مع كل : (وهلذا قال الشيخ...  ال جيوز يف اإلسالمهذا
ّإمام للمسلمني يقودهم وينظمهم، ويشرف عليهم، ويعد العدة : ، أي)إمام ّ

ّويسلحهم، ال بد أن يكون اجلهاد حتت راية اإلمام وبأمره حىت ينجح اجلهاد،  ّ
مع ( يف النهاية، فقوله أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إىل الفشل

  . ١٤٤"، دل على أنه يشرتط وجود اإلمام الذي يقاتل حتت رايته)كل إمام
وقال عبد اهللا بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن، وحسن بن حسني، وسعد بن  - 

ورأينا أمرا يوجب اخللل على أهل : "بن عتيق، وحممد بن عبد اللطيفمحد 
 االستبداد من دون إمامهم، بزعمهم اإلسالم، ودخول التفرق يف دولتهم، وهو

أنه بنية اجلهاد، ومل يعلموا أن حقيقة اجلهاد ومصاحلة العدو، وبذل الذمة 
الرعية للعامة، وإقامة احلدود، أا خمتصة باإلمام، ومتعلقة به، وال ألحد من 

والذي يعقد له راية، وميضي يف أمر من دون إذن ... دخل يف ذلك، إال بواليته
 .١٤٥"اإلمام ونيابته، فال هو من أهل اجلهاد يف سبيل اهللا

وحاصل األمر كما قال موفق الدين : "دكتور محد بن إبراهيم العثمانوقال ال - 
قال )... وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده: (أبو حممد املقدسي رمحه اهللا

ّإن اهللا خياطب اإلمام، إمام األمة، ... ( حممد العثيمني رمحه اهللاشيخنا العالمة
َوحرض اْلمؤمنين{: ال أنه خياطب كل واحد، وهلذا قال ِ ِ ْ ُ َِ  ، وهذا الرجل إذا }َ

وهلذا قال ... خرج بدون إذن اإلمام خارج عن اجلماعة، وخمطئ على نفسه
 بعضهم بقول العالمة ّوكذلك استدل)... حيرم الغزو بدون إذن اإلمام: العلماء
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عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا بأن اجلهاد ال يشرتط له إذن اإلمام، 
ّوأذكر أوال بأن أئمة الدعوة يستدل هلم ال يستدل م، مث ال بد من معرفة  ّ
ّاحملامل اليت خرج عليها كالم ذلك اإلمام، وال بد من تلمح أن الدولة السعودية 

هيم باشا نائب الدولة العثمانية، وذهب به إىل مصر، اختطف إمامها إبرا
. فحينئذ ال يقال لرجال الدولة السعودية ال جهاد، ألن إمامكم غري موجود

كما أن سائر أئمة الدعوة مجيعا يقولون باشرتاط إذن اإلمام للجهاد، وأئمة 
الدعوة يتوافقون ألن مصادر تلقيهم واحدة الكتاب والسنة بفهم السلف، 

ّذا يعرض هذا البعض عن إمجاع أئمة الدعوة، ويتعسف لكالم إمام منهم فلما
وقد تلمح شيخنا العالمة حممد !... مقطوعا عن احملامل اليت خرج عليها؟

لو جاز : (العثيمني رمحه اهللا مقاصد الداعني للقتال بدون إذن اإلمام، فقال
ن شاء ركب للناس أن يغزو بدون إذن اإلمام ألصبحت املسألة فوضى، كل م

ّفرسه وغزا، وألنه لو مكن الناس من ذلك حلصلت مفسدة عظيمة، فقد تتجهز  ُ
طائفة من الناس على أم يريدون العدو، وهم يريدون اخلروج على اإلمام، أو 

َوإن طائفتان من {: يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال اهللا تعاىل ِ ِ ََِ َ ْ ِ َ
َاْلمؤمنين اقـتتـلوا ف ُ ََ ْ َ ِ ِ ْ َأصلحوا بـيـنـهماُ ُ َ َْ ُ ِ ْ ، فلهذه األمور الثالثة ]٩:احلجرات[} َ

  .١٤٦)"ولغريها أيضا ال جيوز الغزو إال بإذن اإلمام
بأنه ال جيوز اجلهاد إال ) السلفية\الوهابية" (إمجاع ألئمة الدعوة"إذن فنحن أمام 

ّقلتم إن من عقيدة الشيخ ابن ": أئمة الدعوة"وبناء عليه نسأل . بإذن اإلمام
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ّ، وإنه مل "ّوجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم"عبد الوهاب 
  خيرج على اخلالفة، فهل أخذ الشيخ إذن اإلمام أو نائبه للجهاد؟ 

مل يأخذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب : - " أئمة الدعوة" كما يعلمه –واجلواب 
ل وفتوح البلدان ومجع ّإذن اإلمام بل كون دولة وعقد له راية ومضى يف أمر القتا

: قال ابن بشر. مام أي اخلليفةاألنفال والفيء والزكاة وتوزيعها من دون إذن اإل
باجلهاد ملن عادى أهل التوحيد ] أي حممد بن عبد الوهاب[مث أمر الشيخ "

فأغاروا أظنه على بعض األعراب ... وسبه وسب أهله، وحضهم عليه فامتثلوا
مخاس والزكاة وما جيىب إىل الدرعية من دقيق فكانت األ... فغنموا ورجعوا

فهل يصدق عليه . ١٤٧"ّاألشياء وجليلها، كلها تدفع له  يضعها حيث يشاء
وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن اإلمام خارج عن : "قول الشيخ العثيمني

  ؟  "اجلماعة
               

لة يف جند  هناك حقيقة تارخيية ثابتة بيقني ال ينكرها أحد، وهي وجود دو.٤
 أسسها حممد بن عبد الوهاب سميها السعوديون بالدولة األوىلوما حوهلا ي

وهناك حقيقة تارخيية أخرى ثابتة ، )م١٧٤٤/هـ١١٥٧(وحممد بن سعود سنة 
أيضا بيقني ال ينكرها أحد، وهي وجود دولة عثمانية يف ذلك الزمن تعرف لدى 

  . املسلمني بأا خالفة إسالمية
يبنا بعض علماء سعودية جبانب دولة اخلالفة؟ جي\ام دولة وهابيةّفكيف نفسر قي
على أي حال فقد قامت يف جند دولة ذات سيادة مستقلة : "الوهابية بقوهلم
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هذا جوام، وهو . ١٤٨"وكيان شرعي يف بلد ليس للخالفة عليه سلطان فعلي
  . ّجواب من يتهرب من احلقيقة التارخيية والشرعية

كما سنبينه -  كانت تابعة للخالفة العثمانية منطقة جندّ، أن فاحلقيقة التارخيية
ّمث لنفرتض جدال أن . - فيما بعد   مل تكن تابعة للخالفة العثمانية، منطقة جندّ

خارجها ّ أم توسعت على هذه املنطقةالسعودية \الدولة الوهابيةفهل اقتصرت 
احلجاز والشام ّافتكت مناطق تابعة للدولة العثمانية وخاضعة لسيطرا يف و

وفيها حج سعود ... هـ١٢٢٢ويف سنة : "قال حممد بن عمر الفاخري. راقوالع
وفيها حججت حجة ]. النبوية[بالناس وقدم املدينة وأخذ شيئا مما يف احلجرة 

ويف سنة . ّاإلسالم وحج أخي إبراهيم، ومل حيج أحد من أهل األقطار الشاسعة
وأخذوها ] بالعراق[مث وصلوا أشثاثا . ..ه غزا سعود مغزى كربالء الثاين١٢٢٣

وفيه حج سعود بالناس ومل حيج أحد من أهل األقطار سوى شرذمة . مث رجعوا
وفيها ... هـ١٢٢٥ويف سنة ... قليلة من أهل املغرب وشرذمة قليلة من العجم

ّ إىل قصر املزيريب ونزل يف عني البجة، – رمحه اهللا –غزوة الشام، وصل سعود 
وفيها حج سعود بالناس حجته ... صرى وغنم ما شاء اهللا مث رجعمث نزل عند ب

  . ١٤٩..."السابعة وأوعب معه رعيته للحج، ومل حيج غريهم أحد
السعودية مل تقتصر على جند بل بسطت سيطرا على مناطق \فالدولة الوهابية

تابعة للخالفة كمكة واملدينة، وحتدت سلطة اخلالفة فمنعت الناس من احلج 
، ومل  وشرذمة مل تكن تابعة لدولة اخلالفة أحد سوى سعود ورعيتهفلم حيج
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فهذه األحداث التارخيية ليست من . العراق والشام" غزت"تكتف بذلك بل 
نسج اخليال ومل خيتلقها أعداء الدعوة الوهابية بل هي حقيقة تارخيية ذكرها 

  .     وغريهمؤرخو الدعوة الوهابية وأتباعها كالفاخري
   

ما هو حكم الشرع يف قيام دولة : ّقيقة الشرعية فتتمثل يف جواب سؤالوأما احل
  إسالمية جبانب دولة إسالمية أخرى؟ 

قال الشيخ عبد اهللا بن الشيخ عبد : واجلواب نأخذه من فقه الدعوة الوهابية
ّأن خمالفة ويل : ومن شعارهم: "...  يف رسالة إىل مجع من املشايخاللطيف

د له فضيلة، وبعضهم جيعله دينا، فخالفهم النيب صلى اهللا األمر، وعدم االنقيا
عليه وسلم يف ذلك، وأمر بالصرب على جور الوالة، والسمع والطاعة، والنصيحة 

هي اليت ورد فيها، ما يف : وهذه. هلم، وغلظ يف ذلك، وأبدى وأعاد
ّإن اهللا يرضى لكم ثالثا أن "الصحيحني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا، وأن تعبد
ومل يقع خلل : ، قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل"تناصحوا من واله اهللا أمركم

يف دين الناس أو دنياهم، إال من اإلخالل ذه الوصية، وقوله صلى اهللا عليه 
من : فليتأمل". سمع وطاعةال إسالم إال بجماعة، وال جماعة إال ب: "وسلم

أراد جناة نفسه هذا الشرط، الذي ال يوجد اإلسالم إال به، ومع ذلك استحسن 
الواقع من استحسنه، وأجاز نصب إمامني، وأثبت البيعة الثنني، كأنه مل يسمع 

أوفوا ببيعة األول ؛ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما: يف ذلك نص
ق رضي اهللا عنه، يف بيعة أيب بكر رضي اهللا عنه عنهما، ؛ وما قاله الفاروفاألول

 منا أمري ومنكم أمري؛ وما ذهب إليه – أهل السقيفة –ملا قال األنصار 
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فلو كان جائزا يف دينهم . احلكمان، يف شأن علي ومعاوية رضي اهللا عنهما
 نصب إمامني، ألقرا عليا على احلجاز والعراق، وأقرا معاوية على مصر والشام،

ولكن مل جيدا خمرجا إال خبلع أحدمها، مع أن عليا رضي اهللا عنه، مل يقاتل 
معاوية وأهل الشام، إال ألجل اجلماعة، والدخول يف الطاعة، وكان حمقا يف 

وما ذهب إليه احلسن، يف خلع نفسه، فلو رأى ذلك جائزا . ذلك رضي اهللا عنه
بيده، لكن ملا علم أن ذلك له، القتصر على احلجاز والعراق، وترك معاوية وما 

. ال يستقيم إال خبلع أحدمها، آثر الباقي وغض الطرف عن الفاين، وخلع نفسه
وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية، الشيخ حممد رمحه اهللا تعاىل، ملا أراد 

أن جيعل أخاه عبد اهللا، أمريا يف الرياض بعد فتحها، أنكر ذلك : عبد العزيز
ذا قدح وغيبة إلمام املسلمني، وعضده ونصريه؛ ألنه رأى ذلك وأعظمه، وقال ه

وسيلة إىل الفرقة، مع أن عبد اهللا ما يظن به إال خريا، وحسبك به رمحه 
  . ١٥٠"اهللا
 سبب عدم موافقة الشيخ حممد بن عبد ّفسر لنا الدكتور منري العجالينوي

مع حمبته هو "ض الوهاب على تسمية عبد العزيز ألخيه عبد اهللا أمريا على الريا
وذلك حرصا على وحدة الدولة الناشئة وقوا، فلو أن : "، فيقول"أيضا لعبد اهللا

ّالبلدان النجدية توزعت بني عدد من أمراء آل مقرن واستقل كل واحد منهم 
وهذا معىن عبارة الشيخ . ١٥١"مبملكته الصغرية ملا قامت الدولة السعودية الكربى

  ". ألنه رأى ذلك وسيلة إىل الفرقة: "يفعبد اهللا بن الشيخ عبد اللط
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وحسبك به رمحه : "ونقول كما قال الشيخ عبد اهللا بن الشيخ عبد اللطيف
؛ فقد كان الشيخ املؤسس للدولة الوهابية حريصا على اجلماعة عدوا للتفرقة "اهللا

هذا قدح وغيبة إلمام "ّولكن، ملاذا استقل بدولة يف الدرعية، ومل يقل . والتجزئة
  ؟ "سلمنيامل
  

  :دفع شبهة ثانية
وأما ما زعمه الكاتب أيضا من أن حممد : "بد الرمحن عبد اخلالققال الشيخ ع

احلميد خان األول وسليم  الوهاب خرج على السلطان العثماين عبد بن عبد
خان الثالث، فهذا كذب حمض واختالق، فمعلوم لكل من قرأ شيئا من التاريخ 

م نواب السلطان العثماين يف بالد احلجاز، وهؤالء أن األشراف يف مكة كانوا ه
الوهاب يف اجلزيرة حىت خافوا على  األشراف ما كادوا يسمعون بدعوة ابن عبد

أنفسهم منها، ورأوا أا ستسلبهم اإلتاوات والسحت الذي يأخذونه من القبور 
حترمي الوهاب هدم القبور و املقامة يف بالد احلجاز، وعلموا أن من دعوة بن عبد

الذبح هلا والصالة عندها، ولذلك سريوا جيوشهم اجليش تلو اجليش حيارب ابن 
الوهاب يف جند، ومل يقم الشيخ بأكثر من رد العدوان عن نفسه وعن  عبد

 ومع ذلك أرسل الشيخ  ؟  !  فأين كان يف هذا خارجا على السلطان .  . دعوته
 شريف مكة، وكان على الوهاب بوفد إىل الشريف أمحد بن سعيد حممد عبد

اهللا احلصني، وكان مع هذا الوفد  العزيز بن عبد رأس هذا الوفد الشيخ عبد
الوهاب مع هذا الوفد كتابا للشريف  هدايا وحتف كثرية، وكتب الشيخ ابن عبد

املعروض لديك أدام اهللا فضل نعمه عليك حضرة  (   : أمحد قال فيه بالنص
ه اهللا يف الدارين، وأعز به دين جده سيد الشريف أمحد بن الشريف سعيد أعز



 ١١٤

، وتأمل ما فيه من الكالم  " يعين نفسه " الثقلني أن الكتاب ملا وصل إىل اخلادم 
احلسن رفع يديه بالدعاء إىل اهللا بتأييد الشريف ملا كان قصده نصر الشريعة 

 مث ، ) احملمدية ومن تبعها، وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على والة األمور
فإذا كان اهللا سبحانه قد أخذ ميثاق األنبياء إن أدركوا  ( يقول يف ختام رسالته 

 فالبد  ؟ أمته حممدا صلى اهللا عليه وسلم على اإلميان به ونصرته، فكيف بنا يا
من اإلميان به، والبد من نصرته، ال يكفي أحدمها عن اآلخر، وأحق الناس 

 منهم، وشرفهم على أهل األرض به، بذلك وأوالهم أهل البيت الذي بعثه اهللا
وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى اهللا عليه وسلم ، وغري ذلك 
يعلم الشريف أعزه اهللا أن غلمانك من مجلة اخلدام، مث أنتم يف حفظ اهللا 

فإذا كان الشيخ  .  ) ٣٢٢انظر حياة حممد بن عبد الوهاب ص (   ] وحسن رعايته
 .. .  !  ؟ ًة خدام األشراف، فكيف يكون خارجا على السلطانجيعل نفسه من مجل

الوهاب بدعوى أم كفار  هذا ومع أن الدولة العثمانية حاربت أتباع ابن عبد
عن طريق حممد علي باشا وايل مصر، إال أن أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ 

هللا ورسوله، وقد الوهاب مل يرفعوا هلم يدا من طاعة فيما يطيعون فيه ا ابن عبد
اهللا بن سعود جمموعة من الرسائل إىل حممد علي باشا وايل  كتب األمري عبد

مصر والسلطان حممود الغازي العثماين، يعلن يف كل واحدة منها أنه عبد من 
وأم ما قاموا بدعوم يف جند إال إصالحا ألهلها، وإبعادا هلم عن  عبيدهم،

والزكاة فيهم، وإم من مجلة األتباع واخلدام الشرك واخلرافة، وإقامة للصالة 
  . للباب العايل العثماين ولواليه حممد علي باشا

اهللا بن سعود إىل السلطان  وهذه فصول من الرسالة اليت أرسلها األمري عبد 
 احلمد هللا الذي جعل للداء العضال  .  .  بسم اهللا الرمحن الرحيم (  : حممود الغازي



 ١١٥

 نيات األعداء السيئة بالصلح والصالح، اللذين كانا أول دواء، وحسم وألفي
مانع من الوقوع يف املهالك املهلكة، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

 فإين أطوف حول  : وأصفيائه حممد خامت أنبيائه الذي بلغ أحسن أنبائه وبعد
جسد الكعبة آمال العبيد اليت هي أعتاب دولة موالنا قطب دائرة الوجود، وروح 

العامل املوجود، ومالذ احلاجز والبادي، وحمط رحال آمال الرائح والغادي، علم 
األعالم ، إنسان عني أعيان األنام، من نام يف ظل عدله كل خائف، وجلأ إىل 
محاه كل عاقل عارف، ذي األخالق هي أرق من نسيم الصبا، مع اهليبة اليت 

بحرين، الذي برز بطلعته طالع حتل من أجله احلبا، سلطان الربين، وخاقان ال
السمو، السلطان ابن السلطان، سيدنا السلطان حممود الغازي، وأقدم عريضيت 
هذه املشتملة على الضراعة، وهي أنه ملا كان عبدكم هذا من املسلمني الذين ال 
ينفكون عن أداء شروط اإلسالم، اليت هي إعالء كلمة الشهادة وإقام الصالة 

ام رمضان وحج بيت اهللا احلرام، ومنع الظلمة من اإلضرار وإيتاء الزكاة وصي
اهللا بن سعود كيف أن   مث بعد ذلك سرد األمري عبد . هـ .  ا ) بالناس كف أيديهم

أشراف مكة افرتوا عليه عند السلطان العثماين لقتاله، وأم كتبوا عرائض مزورة 
علن العصيان، ورفض العزيز بن حممد ت إىل السلطات باسم األمري سعود بن عبد

وعلى العموم فإن  (   : احلجاج الذين يأتون من اآلفاق، ويتابع األمري رسالته قائال
كل ما نسب إىل عبدكم هذا من أمور الطغيان واخلروج كلها ناشئ عن خدعة 

قدمت عريضيت هذه  (   : ، مث يقول يف ختام رسالته " دسيسة " الشريف املشار إليه 
املثل السائر مصداقا لصداقيت على أن ال أنفك عن قيد اليت هي أشهر من 

اإلطاعة، وأن أعد من عبيدكم القائمني جبميع خدمات الدولة العليا، فهي 
برهان قاطع يشهد بأين قائم بالدعوات يف األعياد واحملافل وعلى املنابر بدوام 
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الرحيم  دالرحيم عب انظر الدولة السعودية األوىل لعبد (   .  ) عمركم ودولتكم
وأما كتاب األمري عبد اهللا بن سعود أيضا إىل حممد علي   .  ) ٣٩٣- ٣٩٢ص

باشا وايل مصر، فقد كان وافيا مظهرا أن أتباع ابن عبد الوهاب مل يكونوا 
وبعد فغري  (  . خوارج، فقد قال يف كتابه بعد ديباجة طويلة ومدح حملمد علي

 أننا جاهدنا  : عو الناس إليهخاف على جنابكم حقيقة ما حنن عليه، وما ند
األعراب حىت أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وألزمناهم صيام رمضان وحج بيت اهللا 

 ومنعناهم عن ظلم العباد، والسعي يف األرض بالفساد، وعن قطع  : احلرام
السبيل والتعرض حلجاج بيت اهللا احلرام من الوافدين، فبعد ذلك شكوا إىل وايل 

،  ) أي امونا بأننا خوارج ( ا بالكذب والبهتان، وخرجونا مكة غالب ورمون
عونا، وقالوا فينا ما حنن منه براء، فسري علينا بأجناد وعدد وعدة فأعجزه اهللا ّوبد

وله احلمد واملنة فقاتلناهم دفعا لشره، ومقابلة لفعله القبيح ومكره، فرده اهللا 
ريفني وجدة وينبع، فلما متكنا من بغيظه مل ينل خريا، واستولينا على احلرمني الش

أوطانه فعلنا معه كل مجيل، وأقررناه على ما كان حتت يده من البلدان، ووجهنا 
مدخول البنادر إليه، وأكرمناه غاية اإلكرام توقريا للنسب الشريف، وتعظيما 

 مث يقول بعد أن بني مكر الشريف م وتزويره رسائل إىل  .  .  ) للبلد احلرام
فعلمنا أنه مطلوب الدولة العلية صيانة املمالك  (   : ن العثماين بامسهمالسلطا

اإلسالمية، السيما األقطار احلجازية، ومن أعظمها صيانة احلرمني الشريفني، 
-  ومنها الدعاء حبضرة سلطان السالطني  .  . والذود عن محاها األمحى بال ريب

ن الوارد إىل املمالك احملروسة  على املنابر، وكف يد األذى ع- نصره اهللا تعاىل
فإذا كانت هذه هي صورة العالقات القائمة بني أتباع الشيخ ابن  .  ) والصادر

الوهاب بني الدولة العثمانية والوايل حممد علي باشا فكيف يقال بعد ذلك  عبد



 ١١٧

الوهاب خارج على السلطان العثماين وأن هذه هي عقيدة  أن ابن عبد
  .١٥٢"!  ؟ السلف

  
ّذكرين كالم الكاتب الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق مبشكلة من : أقول

يف ( ذكرها الشيخ الطاهر ابن عاشور -مشكالت كتابة التاريخ والتعامل معه 
-فالتاريخ ". سوء املأخذ وفساد االستنتاج: " وهي-)كتابه أليس الصبح بقريب

ويف ... ارهو يف ظاهره ال يزيد على إخب "- ّكما يقول ابن خلدون يف مقدمته 
باطنه نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع 

ّفعلى من كتب يف التاريخ أن يتحلى بعمق التحقيق ونزاهة ". وأسباا عميق
ّالتفكري، وأن يتجنب اهلوى والعصبية واالنتقائية واملبالغة يف التربير اليت قد تقود 

  :ك البيانوإلي. إىل التزييف والتزوير
   

  :عالقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأشراف مكة. ١
فمعلوم لكل من قرأ شيئا من التاريخ أن : "يقول الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق

األشراف يف مكة كانوا هم نواب السلطان العثماين يف بالد احلجاز، وهؤالء 
ىت خافوا على الوهاب يف اجلزيرة ح األشراف ما كادوا يسمعون بدعوة ابن عبد

 ولذلك سريوا جيوشهم اجليش تلو اجليش حيارب ابن عبد... أنفسهم منها
  .  . الوهاب يف جند، ومل يقم الشيخ بأكثر من رد العدوان عن نفسه وعن دعوته

  ".  ؟  ! فأين كان يف هذا خارجا على السلطان
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  :وسنجيب عن سؤال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق من خالل بعض األسئلة
   

  ّمن هم أشراف مكة وما صلتهم بنجد؟ : ّالسؤال األول
: ّأشراف مكة هم حكام احلجاز، وكما قال الشيخ عبد الرمحن نفسه: اجلواب

فمعلوم لكل من قرأ شيئا من التاريخ أن األشراف يف مكة كانوا هم نواب ""
فكما قال حسني وأما صلتهم بنجد، ". السلطان العثماين يف بالد احلجاز

واحلدود بني . صلة قدمية، وروابطهما قوية ومتينة: "... الشيخ خزعلخلف 
وكان أشراف مكة يسيطرون على بوادي . القطرين مل تكن واضحة وال مرسومة

جند ااورة هلم وجيبون من قبائلها الزكاة ويتقبلون منهم اهلدايا ويقومون بتأديب 
  .١٥٣" أجزاء من امةبعض املتمردين منهم، كما مشلت سيطرم السراة وبعض

ّنفهم من هذا، أن أشراف مكة نواب السلطان العثماين يف احلجاز امتدت 
مما يعين أن جندا سيطرم باسم الدولة العثمانية على بعض املناطق يف جند، 

ّوال شك أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب كان كانت تابعة للدولة العثمانية،  ّ
  : يعلم هذا، وبناء عليه نسأل

ّهل اتصل الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأشراف مكة نواب : ؤال الثانيالس
السلطان العثماين يف احلجاز وبعض املناطق يف جند ليعلن الطاعة والوالء للدولة 

  العثمانية؟ 
مل يتصل الشيخ ابن عبد الوهاب بأشراف مكة، ومل يعلن انضمامه : اجلواب

دولة تنفذ احلدود وترفع لواء اجلهاد \ةّللدولة العثمانية، بل أسس يف الدرعية إمار
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وهلذا، فقد حارب األشراف . وجتيب األموال دون إذن اخلليفة العثماين أو نائبه
الشيخ ابن عبد الوهاب بإذن اخلليفة العثماين إلدخاله يف طاعتهم اليت تعين 

ّتبدل موقف أشراف مكة :"... قال حسني خلف الشيخ خزعل. يفةطاعة اخلل
وأقرم ... وأعلنوا حرم للدعوة القائمة وقرروا القضاء عليها.. .حنو الدعوة

كان الشيخ جيعل نفسه من "فإذا . ١٥٤..."الدولة العثمانية على هذا وشايعتهم
 ويرى نفسه من أتباع الدولة -  كما يقول الكاتب- " مجلة خدام األشراف

  دعون لطاعته؟ العثمانية، فلماذا قاتل األشراف الذين يقاتلون باسم اخلليفة وي
مل يقم الشيخ بأكثر من رد : " بقولهالشيخ عبد الرمحن عبد اخلالقجييب 

ّ، وال يربر احلروب اليت غري دقيقوهذا اجلواب ، " العدوان عن نفسه وعن دعوته
ّ؛ ألن من فقه الشيخ ابن عبد الوهاب وجوب السمع ّشنها الشيخ على جريانه

ّلك، فال نتصور أن الشيخ ابن عبد والطاعة للحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ ما ّ
 الذي جيعل نفسه من مجلة خدامه كما زعم - ّالوهاب يبيح رد عدوان احلاكم 

: قال الدكتور حممد املسعريعالوة على هذا، .  ودفع صياله بقتاله-الكاتب
هذا اإلدعاء ينطلق من شرعية كيان الدولة السعودية األوىل، وهو أمر غري "

إذا كانت الدولة السعودية األوىل من حيث كياا غري ف. مسلم كما أسلفنا
واألمر يف مثل هذه . شرعية، فإزالتها واجبة، وليس هلا حق الدفاع عن النفس

ًاحلالة مثل من اغتصب أرضا وأقام عليها منزال مث امتنع عن اخلروج منه ومانع يف  ً
اة لألمري إزالته رغم حكم القضاء الشرعي، أو مثل من امتنع عن تسليم الزك

 وأنه جيوز قتاهلم ومحلهم بالقوة ابتداءالشرعي، فمن املعروف أن هؤالء معتدون 
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 باحلكم الشرعي، وال حق هلم يف الدفاع عن النفس، ألن ذلك يف االلتزامعلى 
لذلك حكم الفقهاء، حبق، يف . تلك احلالة دفاع عن العدوان واملخالفة الشرعية

د قسيما وأنه  بأا دولة خوارج، الاألوىل ذلك العصر على الدولة السعودية 
اشتهر عنها تكفري العوام، وقتاهلم قتال كفار، وأخذ أمواهلم غنيمة، وسيب 

عنوان اد، يف تاريخ ": نسائهم، كما هو مفصل يف كتاب ابن بشر آنف الذكر
ولذلك أفتوا جبواز قتاهلا بالطريقة الشرعية  !، وغريه مثل عند ابن غنام"جند
 !!ًتربة يف قتال اخلوارج وحنوهم، كما نص عليه ابن عابدين يف حاشيته مثالاملع

ًوعلى فرض التسليم جدال بشرعية كيان الدولة السعودية األوىل، فإن خمرج 
 حيتاج الربهان عليه إىل دراسة مستفيضة للوثائق التارخيية، "الدفاع عن النفس"

نفوذها على العراق والشام، ولكن يستشكل عليه حماولة الدولة السعودية بسط 
فمن املعلوم أا وصلت إىل ضواحي حلب، فأي عالقة هلذا بالدفاع عن 

كما يستشكل عليه نشوء عالقات  !النفس، أو مبؤامرات الشريف ودسائسه؟
 عهد األمري عبد العزيز بن أواخرمريبة بني الدولة السعودية األوىل بداية من 

انية يف اهلند اليت كانت املزود الرئيسي حممد بن سعود مع السلطات الربيط
بالسالح، كما يستشكل عليه أن حروب الدولة السعودية األوىل كانت كلها يف 

 االستعماراية األمر ملصلحة بريطانيا، حيث وقعت أكثر أمارات اخلليج حتت 
  . ١٥٥..."الربيطاين وجرى إضعاف الدولة العثمانية

وهذا أيضا غري دقيق؛ . باب قتال البغاةقاتل الشيخ األشراف من : وقد يقال
 كان معرتفا بسلطة األشراف - كما زعم الكاتب- ّألن الشيخ ابن عبد الوهاب 
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ّمث ما  عليه، فكيف يقاتلهم قتال البغاة وهم ميثلون السلطة الواجب طاعتها؟
  ّ هل جيوز إتباع مدبرهم وقتله وغنم أمواهلم؟ّ األحكام املتعلقة بقتال البغاة؟هي
مع الشريف مثال يف حرم بذلك فهل التزم الوهابية . ّاملعلوم أنه ال جيوزمن 

؟ ال، مل )يف حياة الشيخ ابن عبد الوهاب(هـ ١٢٠٥غالب بن مساعد سنة 
ّ؛ فقتلوا املدبر وغنموا األموال وتتبعوا القبائل ّ وقاتلوهم قتال الكفارذلكبيلتزموا 

  . ١٥٦ لتأديبهم)ّدتارت: بتعبري الوهابيةو(اليت ساعدت الشريف 
: ّقال ابن غنام. وهذا ليس بغريب إذا علمنا موقف الوهابية من الشريف غالب

فأكرمه غالب، واجتمع ] هـ١٢٠٤سنة [ّفقدم عبد العزيز احلصني مكة املشرفة "
ّمعه مرات، وعرض عليه رسالة الشيخ، فعرف ما ا من احلق واهلدى، فأذعن  ّ

ّ أىب وكفر، ومتسك بقدمي سنته–  بعد زمن- ولكنه . ّلذلك وأقر به فقد . ١٥٧"ّ
ّحكم ابن غنام على الشريف غالب بالكفر ألنه رفض دعوة الشيخ ابن عبد 

  . الوهاب
والشيخ حممد بن : "بقولهحروب الوهابية  بطني عبد اهللا أباّويفسر لنا الشيخ 

عبد الوهاب قاتل من قاتله، ليس لكوم بغاة، وإمنا قاتلهم على ترك الشرك 
إزالة املنكرات، وعلى إقام الصالة وإيتاء الزكاة، والذين قاتلهم الصديق و

والصحابة ألجل منع الزكاة، ومل يفرقوا بينهم وبني املرتدين يف القتل وأخذ 
ّوالذي نراه، أن الشيخ ابن عبد  .فلم تكن احلروب للدفاع عن النفس .١٥٨"املال

م عليه، ولو اعرتف ّالوهاب قاتل األشراف ألنه مل يكن يعرتف بسلطته
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ا قاتلهم حلرمة هذا القتال  مل-كما يزعم الكاتب  - بسلطتهم وخضع حلكمهم 
  .عنده

    
  :رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى الشريف. ٢

حياة الشيخ حممد بن عبد "وجد الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف كتاب 
مد بن  رسالة أرسلها الشيخ حم٣٢٢حلسني خلف الشيخ خزعل ص" الوهاب

 سنة من قيام دولة ٣٠بعد حوايل (عبد الوهاب إىل شريف مكة أمحد بن سعيد 
". يعلم الشريف أعزه اهللا أن غلمانك من مجلة اخلدام: "وفيها يقول) الدرعية

وقد اعترب الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق هذا الكالم من أوضح األدلة على 
يعين بالضرورة االعرتاف بسلطة تابعية الشيخ ابن عبد الوهاب ألشراف مكة مما 

  . اخلالفة العثمانية
ّواحلقيقة، أن عبارة الشيخ ابن عبد الوهاب اليت يصف فيها نفسه باخلادم ال 
ّتفيد معىن التابعية لسلطة األشراف؛ ألن الشيخ أرسل رسالته إىل الشريف 

حسني قال . خياطبه فيها باللني واحلكمة طمعا يف قبوله لدعوته وتبنيه ألفكاره
وملا عادت شرافة مكة إىل الشريف أمحد بن سعيد مرة : "يخ خزعلخلف الش

ّثانية أراد هذا الشريف أن حيسن عالقته بالدرعية ويكفر عن أعمال أسالفه،  ّ
فكتب كتابا إىل الشيخ حممد ابن عبد الوهاب واألمري عبد العزيز آل سعود عام 

ا من علمائهم ليناظر م يطلب إليهما أن يرسال إليه عامل١٧٧٠\هـ١١٨٤
ّعلماء مكة ويبني هلم حقيقة الدعوة اليت يدعون إليها، فأوفد إليه الشيخ عبد 
العزيز بن عبد اهللا احلصني وأرسال معه إىل الشريف أمحد هدايا وحتفا كثرية 
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ّفسياق الرسالة يدل على أن الشيخ . ١٥٩"وزوداه بكتاب جوابا لكتابه هذا نصه ّ
  . يف قبول الشريف لدعوتهّتلطف يف العبارة طمعا 

ملاذا سوء الظن بالشيخ ابن عبد الوهاب، وملاذا نبحث يف : وقد يقول قائل
ّسياق الرسالة لنتأوهلا إذا كانت عباراا تفيد اإلقرار بتبعية الشيخ لسلطة 

  األشراف كما فهم الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق؟ 
ّأن كالمنا ليس مبناه على سوء ظن بال: واجلواب شيخ ابن عبد الوهاب، وإمنا ّ

  :  أمرينمبناه على
قال الدكتور . ّعادة الشيخ يف جماملة األشراف العرتافه حبق أهل البيت: األول

سبقت اإلشارة على أن الشيخ كان يدرك أمهية علماء مكة : "عبد اهللا العثيمني
 لذلك كانت جماملته. ومدى تأثريهم، كما كان يدرك مكانة حاكم تلك املدينة

آل البيت الذين ّوكان الشيخ يعرتف حبق ... سلوبهلكل منهما واضحة يف أ
بل إنه الم . ينتسب إليهم أشراف مكة ويقول إن اهللا شرفهم على أهل األرض

بعض أنصاره الذين انتقدوا احد األشراف لسماحه بتقبيل يده ولبسه عمامة 
 يف منطقته حتت لكن موقفه هذا مل مينعه من مهامجة ما كان سائدا... خضراء

  ".     ١٦٠حكم األشراف
فالشيخ عبد . ّأدلة واضحة مل ينتبه إليها الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق: الثاين

حياة "الرمحن نقل رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إىل الشريف أمحد من كتاب 
رسالة أخرى وردت يف ومل ينتبه إىل ) ٣٢٢ص" (الشيخ حممد بن عبد الوهاب
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 ١٢٤

أرسلها الشيخ ابن عبد الوهاب إىل الشريف غالب وعلماء مكة،  الكتاب ذاته
فلما طلب منا الشريف غالب أعزه اهللا ونصره، امتثلنا، وهو إليكم : "وفيها يقول

وإن كانت مسألة اجتهاد . فإن كانت املسألة إمجاعا، فال كالم. واصل
 ال ،فمن عمل من محل واليتهفمعلومكم أنه ال إنكار يف مسائل االجتهاد، 

ّفمن عمل بمذهبه في محل : "... ّويف تاريخ جند البن غنام. ١٦١"ينكر عليه
ّومعىن هذا الكالم، أن الشيخ ابن عبد الوهاب . ١٦٢"واليته ال ينكر عليه

ّيصرح بعدم خضوعه لسلطة األشراف، ويرى نفسه مستقال بوالية يعمل فيها 
على اعرتاف بسلطته ّوهلذا قلنا إن رسالته إىل الشريف أمحد ال تدل . مبذهبه

فهل . ّوخضوع لواليته بل هي من قبيل التلطف يف العبارة طمعا يف قبول دعوته
ّبن عبد الوهاب أن يستقل بوالية جبانب دولة اخلالفة دون إذن اجيوز للشيخ 

  .يفة؟ أجبنا عن هذا السؤال من قبل، وسنزيده بعد قليل تفصيالاخلل
    

  : خليفة العثماني ومحمد علي باشارسائل عبد اهللا بن سعود إلى ال. ٣
السلطان حممود وجد الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق بعض الرسائل املوجهة إىل 

 منسوبة إىل عبد اهللا بن سعود، فنقلها ليثبت لنا   وإىل حممد علي باشاالغازي
الوهاب مل يرفعوا هلم يدا من   أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبدّأن"

وإم من مجلة األتباع واخلدام للباب ... ا يطيعون فيه اهللا ورسولهطاعة فيم
 وقد أخطأ الشيخ عبد الرمحن عبد ." العايل العثماين ولواليه حممد علي باشا
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 ١٢٥

أهل جند واألمراء "اخلالق يف اعتماده الرسائل واستنتاجه منها بصيغة قاطعة والء 
ية وعدم خروجهم عليها؛ للدولة العثمان" الوهاب من أتباع الشيخ ابن عبد

  : وإليك الدليل
من الدولة " الوهاب أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبد"موقف : أوال

 - ّكتبت يف ظرف معني كما سرتاه بعد قليل  - العثمانية ال يؤخذ من رسالة 
 عن العثمانيني، ومن الوهاب أتباع الشيخ ابن عبدإمنا يؤخذ من جمموع كتابات 

حداث والوقائع اليت حدثت ووقعت خالل عشرات السنني اليت جمموع األ
السعودية وحركتها يف منطقة اجلزيرة العربية وما \شهدت قيام الدولة الوهابية

  . حوهلا
  : وإليك بعض األمثلة

 الشيخ عبد  الكتاب الذي اعتمده يف-  قال حسني خلف الشيخ خزعل - 
 قادها علي باشا على بعد انسحاب احلملة اليت": - الرمحن عبد اخلالق 

األحساء استضعفت الدرعية قوات الدولة العثمانية اليت يف العراق فأرادت أن 
امجها يف عقر دارها فجهزت جيشا من أهايل جند واجلنوب واحلجاز وامة 
وغريهم وأسندت قيادته إىل األمري سعود وأمرته مبهامجة احلدود العراقية والتوغل 

م ١٨٠١\هـ١٢١٦ود على رأس ذلك اجليش يف عام فيها، فسار األمري سع
وهاجم به حدود العراق اجلنوبية مث توغل إىل الفرات األوسط مث اجته إىل جهة 

فلما بلغ األمري سعود أن ... يف لواء كربالء وعسكر هناك) عني النمر(شفاثة 
ل أن الدولة العثمانية سائرة للقائه يف مدينة كربالء أراد أن يفاجئها بالقتال قب

فقتل منهم الكثري يف األسواق والبيوت ... تفاجئه، فزحف على مدينة كربالء
وقدر عدد القتلى بألفي قتيل واستولت القوات املهامجة على أمواهلم كما 



 ١٢٦

استولت على ما كان يف داخل القبة املقامة على مرقد اإلمام حسني من التحف 
عة على مرقد اإلمام وكانت الثمينة واألحجار الكرمية وأخذت النصيبة املوضو

مت لإلمام عبد : "... وقال. ١٦٣"مرصوفة باألحجار الكرمية اليت ال تقدر بثمن
العزيز بعد جهاد طويل متوال يف إعالء كلمة اهللا وإخالص العبادة هللا وتنفيذ 

وحتدى الدولة العثمانية ... أحكام شرع اهللا إخضاع أواسط اجلزيرة العربية
ّفهل يدل اهلجوم على العراق وحتدي الدولة . ١٦٤..."قوهامجها من جهة العرا

من ... الوهاب  أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبدّأن"العثمانية على 
 ّأم يدل على خالف ذلك؟ " مجلة األتباع واخلدام للباب العايل العثماين

 بعد فتح املدينة اجتهت أنظار أهل جند إىل الشمال: " وقال أمني الرحياين- 
فوصلوا يف غزوام إىل اجلوف والبرتاء، واجتازومها إىل حوران والكرك، فوقفوا 

وقد أرسل اإلمام سعود كتبا إىل الوالة . متنصرين عند أبواب الشام وفلسطني
ويف السنة التالية منع اإلمام سعود احلجاج ... هناك يدعوهم فيها إىل دين اهللا

ّفهل يدل . ١٦٥"كان فيها من الرتكغري املوحدين عن احلج وأخرج من مكة من 
 أهل ّأن"من احلج وطرد الرتك من مكة على " غري املوحدين"غزو الشام ومنع 

من مجلة األتباع واخلدام للباب ... الوهاب جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبد
 ّأم يدل على خالف ذلك؟ " العايل العثماين

 أبلغ املقيم الربيطاين يف رسالة غري أن عبد اهللا: "... كيلي. ب.  وقال جون- 
 بأن هجمات القواسم على السفن ١٨١٤بعث ا إليه يف شهر أكتوبر سنة 
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 ١٢٧

غرب الربيطانية سوف تستمر وقد ذكر له يف تلك الرسالة بأننا نرجو أن تشعروننا 
من هم رعاياكم وما هي العالمة املميزة هلم ألن سفن املسلمني جتوب البحار 

ي ميكن أن تستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومباي قد والذ... باستمرار
اشرتت سالمة مصاحلها باعرتافها الضمين حبق القواسم يف العبث والنهب 

ويؤيد هذا الرأي ما أوضحه األمري عبد اهللا يف . والسلب بسفن الدول األخرى
باالعتداء على إحدى السفن الرتكية ...  عندما قام رمحة بن جابر١٨١٥عام 

وقد كتب عبد اهللا بعد . حتمل تصرحيا من املقيم الربيطاين يف البصرةوكانت 
ذلك إىل بروس يف بوشهر حيتج مبنتهى القوة على إصدار تصريح لسفن غري 

أما هؤالء الكالب األتراك فإم خصومي وهم : (بريطانية، وقال يف احتجاجه
م بصلة فإننا لن يسعون إىل بذر بذور الشقاق فيما بيننا، أما الذين ميتون إليك

ّفهل يدل . ١٦٦...)"نسمح لرعايانا باالعتداء عليهم بأي شكل من األشكال
  أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبدّأن"وصف األتراك بالكالب على 

ّأم يدل على خالف " من مجلة األتباع واخلدام للباب العايل العثماين... الوهاب
 ذلك؟ 

وأما الدول : " حسن بن حممد بن عبد الوهاببن وقال الشيخ عبد الرمحن - 
فابتلى اهللا م املسلمني ملا ] الدولة العثمانية وواليها على مصر[الرتكية املصرية 

ردوا حاج الشامي عن احلج، بسبب أمور كانوا يفعلوا يف املشاعر، فطلبوا 
منهم أن يرتكوها، وأن يقيموا الصالة مجاعة، فما حصل منهم ذلك، فردهم 

عود رمحه اهللا تعاىل تدينا، فغضبت تلك الدولة الرتكية، وجرى عندهم أمور س
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 ١٢٨

فهل هذا كالم من يرى اخلالفة العثمانية . ١٦٧"يطول عدها، وال فائدة يف ذكرها
دولة للمسلمني مجيعا جتب طاعتها أم كالم من يرى اخلالفة العثمانية دولة تركية 

 غريبة عنه وال عالقة له ا؟ 
دخل سعود مكة ظافرا، وكان الشريف غالب وعساكره : "الرحياين وقال أمني - 

مث شرع ورجاله يهدمون . وأتباعه قد رحلوا إىل جده، فأعطى أهلها األمان
وقد كتب سعود كتابا إىل السلطان سليم الثالث . القباب اليت بنيت فوق القبور

من حمرم أما بعد فقد دخلت مكة يف الرابع : من سعود إىل سليم: (هذا معناه
 وأمنت أهلها على أرواحهم وأمواهلم بعد أن هدمت ما هناك من ١٢٨١سنة 

قال حممد جالل . ١٦٨..."أشباه الوثنية، وألغيت الضرائب إال ما كان منها حقا
وعبارة من سعود إىل سليم وضعت بوعي سياسي، ألن أية صيغة : "كشك

د سيادته، أخرى كانت مستحيلة، فهو ال يستطيع أن يصف نفسه بلقب حيد
وإال فماذا سيقول؟ أمري الدرعية؟ وماذا يفعل أمري الدرعية يف مكة؟ وملاذا ذهب 

) حاف" (سليم: "أما قوله... إىل العراق ومسقط، وسيذهب إىل الشام؟
فلتجنب التسليم له بأية صفة، فهو ليس السلطان، فلو سلم بذلك ألقر على 

  . ١٦٩..." بكل تأكيدوهو ليس أمري املؤمنني. نفسه بشق عصا الطاعة
 أهل جند واألمراء من ّأن: "فكيف ميكن لشخص أن يزعم بعد هذه احلقائق

من مجلة األتباع واخلدام للباب العايل ... الوهاب أتباع الشيخ ابن عبد
        ؟    "العثماين
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 ١٢٩

أما ما نشرناه يف كتابنا من الوثائق املصرية : "قال الدكتور منري العجالين: ثانيا
دا، أخذناه عن كتاب األستاذ عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم فقليل ج

، وما زلنا يف شك من صحة الرسائل اليت ينسبها )الدولة السعودية األوىل(
املؤلف الفاضل إىل اإلمام عبد اهللا ابن سعود، فأسلوب كتابتها خيتلف كثريا عن 

عن اإلمام عبد اهللا األسلوب املألوف يف جند يف تلك األيام، ويستبعد أن يصدر 
 رسائل مشكوك يف ٣: "لوقا. ١٧٠...)بن سعود مثل الكالم الذي تضمنته

زعموا أن اإلمام عبد اهللا بن سعود أرسلها إىل السلطان وحممد .. صحتها
اكتفينا ذا القدر اليسري من الرسالة املنسوبة إىل اإلمام عبد اهللا بن ... علي

مالحظة ... ا بل تثبتنا من وضعهاسعود، ليشاركنا القارئ شكنا يف صحته
ّوقد تلطف معايل الشيخ حسن آل الشيخ، وزير املعارف يف اململكة : ّقيمة

إن هذه : (العربية السعودية، بعد النظر يف هذه الرسالة، بكتابة احلاشية اآلتية
الرسالة املزعوم صدورها عن اإلمام عبد اهللا إىل السلطان العثماين مكذوبة عليه، 

ا ال ميكن أن تصدر عن اإلمام عبد اهللا، ألن بعض ما جاء فيها يتناىف وكلما
  . ١٧١)"ّمع كمال العقيدة وعزة املؤمن

ّفهذه الرسائل مل تثبت نسبتها إىل عبد اهللا بن سعود بل أكد مصر رمسي يف 
اململكة السعودية من آل الشيخ عدم صحة الرسالة املرسلة إىل السلطان 

 ا الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ويبين عليها ّالعثماين، فكيف يستدل
  استنتاجات بصيغة قاطعة؟
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 ١٣٠

إذا افرتضنا جدال صحة الرسائل املنسوبة إىل عبد اهللا بن سعود، فعلينا أن : ثالثا
  . ننظر يف سياقها التارخيي الذي وردت فيه

ويبدو أن ضعف القوات املصرية مل يكن واضحا متام الوضوح : " قال لورمير- 
بيني، وكان أمريهم هلذا يعتقد أن موارد مصر الكثرية ال بد ستنتصر يف للوها

 من املناسب أن يرتاجع عن االستمرار ّ أنّوظن.. النهاية على مصادره احملدودة
ومهما كان السبب فقد استجاب األمري عبد اهللا لعقد تسوية .. يف هذا الصراع

ا األمري عن مطالبته باألماكن ّاقرتحها طوسون، ومت التوصل إىل اتفاقية ختلى فيه
املقدسة يف احلجاز واحتفظ حبقه يف زيارا هلدف احلج فقط، كما اعرتف أيضا 

  .١٧٢"بسيادة سلطان تركيا عليه
 تويف األمري سعود وخلفه جنله ١٨١٤يف أول مايو  ":كيلي. ب. وقال جون - 

خلطوة  أراضي احلجاز يف يد حممد علي باشا وكانت اأغلبيةعبد اهللا وكانت 
ويف يناير . التالية يف خطة حممد علي باشا نقل احلرب إىل املعسكر الوهايب

 ويف منطقة تقع بني الطائف وترابه قضى على جيش الوهابيني وقوامه ١٨١٥
عقد طوسون معاهدة مع األمري عبد اهللا تعهد ...  ألف رجل قضاء تاما٣٠

 املقدسة وإعالن والئه فيها األخري بالتنازل عن مطالبه يف احلجاز واألماكن
للسلطان العثماين بينما تعهد طوسون من جانبه بفتح أبواب احلجاز للوهابيني 
لألغراض التجارية والدينية كما اعرتف بسلطة عبد اهللا على جند وعلى جزء من 

  .   ١٧٣"القاسم وهي املقاطعة الواقعة بني جند واحلجاز
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 ١٣١

وسون من أولئك القواد الذين ولكن عبد اهللا مثل ط: " وقال أمني الرحياين- 
وقف الضعيفان يف . يضعفون ما عندهم من قوة مبا ينقصهم من زعامة وإقدام

القصيم وقفة املنازل الراغب يف الصلح املتظاهر بعكس رغبته، فتناوشت اجلنود 
وتقهقرت، وختاذلت، وتقاعست، حىت سئم أولو العزم يف اجلانبني احلالة وقام 

قال أهل جند لعبد . شفع برتدد القائدين وتذبذمامنهم من يطالب بشيء ي
وقد توفق الفريقان . اخرج إىل طوسون أو اخرج عليه أي صاحله أو حاربه: اهللا

  .١٧٤..."إىل عقد صلح
إن املعارك هدأت قليال، بعد استيالء طوسون على بعض : " وقال ماجنان- 

 احلنبلي، ليعلن مدن القصيم، فأرسل عبد اهللا بن سعود إىل طوسون الشيخ أمحد
  .    ١٧٥..."ّبامسه ونيابة عنه أنه خيضع للسلطان ويعد نفسه من رعاياه

غدت حالة طوسون عصيبة للغاية، فإن ضغط : " وقال اليكسي فاسيلييف- 
بيد أن قوى عبد اهللا مل تكن كافية على . الوهابيني الشديد كان ميكن أن يدمره

ومت توقيع الصلح .  يف مؤخرتهما يبدو، مث إنه كان خيشى مترد أهل القصيم
ونص االتفاق على توقف العمليات . تعكس توازن القوى املرتجرج هذابشروط 

 ويقول بوركهاردت كذلك أن عبد اهللا وافق على اعتبار نفسه من رعية ...احلربية
عبد الرحيم هذه احلقيقة . ويؤكد املؤرخ املصري املعاصر أ. السلطان العثماين

  . ١٧٦"ق من أرشيفات القاهرةاستنادا إىل وثائ
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وعليه، فالرسائل اليت أرسلها عبد اهللا بن سعود إىل حممد علي باشا كانت بعد 
حنمدك : "والدليل عليه قوله يف رسالته األوىل. الصلح الذي مت بينه وبني طوسون

ّاللهم على ما منيت به من اإلصالح، بالصلح احلاقن لدماء املسلمني عن 
فتحنا إىل الصلح طريقا، ومل نزل جنتهد يف إبرامه حىت و... السفك بالسالح

وما ذكرمت من القبول : "... ، وقوله يف رسالته الثانية١٧٧..."انعقد بني الفريقني
فلكم منا العهد وامليثاق أننا ملا جرى بيننا وبينكم ... ملا انربم من أمر الصلح

ّومبا أن الصلح الذي مت بني طوسون وعبد ا. ١٧٨..."ملتزمون ّهللا قد تضمن مجلة ّ
 وفق رواية بعض املؤرخني ووفق رسالة من طوسون إىل حممد - من الشروط منها 

ّ الدخول يف طاعة اخلليفة واخلضوع لسلطانه، فهذا يعين بداهة أن عبد - علي
ّولذا، فإن رسائل عبد اهللا . اهللا بن سعود مل يكن قبل الصلح خاضعا للخليفة

 حجة على من يقولون بعدم خروج الوهابية بن سعود إىل اخلليفة وحممد علي
ا وإن أثبتت اخلضوع للسلطان عن كره، ّعلى اخلالفة وليست حجة هلم؛ أل

  . فقد أثبتت أيضا اخلروج عليه قبل الصلح
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   التكفير هوسبب خروج الوهابيةّالخالصة وبيان أن 
  

ّ أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب أسس يف الّتبني معنا فيما سبق  مبعية –درعية ّ
ّإمارة إسالمية تطبق الشرع وتنفذ احلدود وترفع \ دولة–األمري حممد بن سعود 

  . لواء اجلهاد وجتيب األموال وتوزعها
فما هي األسس الشرعية اليت اعتمد عليها الشيخ ابن عبد الوهاب لتأسيس 

  دولته؟
ب على ّاألئمة جممعون من كل مذهب، على أن من تغل: "جييبنا الشيخ بقوله

بلد أو بلدان، له حكم اإلمام يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما استقامت الدنيا، 
ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام 
واحد، وال يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من األحكام، ال يصح إال 

ّلى فكرة إمامة املتغلب أو اإلمامة فقد اعتمد الشيخ ع. ١٧٩"باإلمام األعظم
: ال اإلمام بدر الدين بن مجاعةولكن، ق. القهرية اليت قال ا مجع من الفقهاء

فهو قهر صاحب : البيعة القهرية] اإلمامة[وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به "
الشوكة، فإذا خال الوقت عن إمام فتصدى هلا من هو من أهلها، وقهر الناس 

وجنوده بغري بيعة أو استخالف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته، لينتظم بشوكته 
  . ١٨٠"مشل املسلمني وجتتمع كلمتهم

  فهل خال وقت الشيخ ابن عبد الوهاب عن إمام؟ 
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ّاجلواب كما يعلمه اجلميع، أن يف زمن الشيخ ابن عبد الوهاب كانت هناك دولة 
قريبة من الشيخ ابن عبد تعرف باسم اخلالفة العثمانية، وهذه اخلالفة كانت 

 إن -ّالوهاب وامتد سلطاا عرب أشراف مكة يف بعض مناطق الشيخ النجدية 
فهل كان الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه على علم . - مل نقل يف املناطق كلها 

  بوجود دولة اخلالفة العثمانية أم ال؟
 العلم يف ّاجلواب كما يعلمه اجلميع، أن الشيخ ابن عبد الوهاب الذي طلب

ّمناطق اخلالفة، كان على علم بوجود دولة تزعم أا خالفة إسالمية تطبق 
وكذلك كان أتباعه على . الشرع وحتمي دار اإلسالم وختدم احلرمني الشريفني

عبد اهللا أبا بطني : سئل الشيخ". علم بوجود هذه الدولة اإلسالمية
 أن يكون قرشيا، ومل إن من شرط اإلمام: ، إذا قال بعض اجلهال]هـ١٢٨٢ت[

ّيقل عارضيا، يشري إىل أنه قد ادعاها من ليس من أهلها، يعين حممد بن عبد 
إذا قال : فأجاب ؟...الوهاب رمحه اهللا تعاىل ومن قام معه وبعده مبا دعا إليه

 فلو ،األمر عن قريشهذا تركيا، فإذا زال : ومل يقل: بعض اجلهال ذلك، فقل له
 ... ألم أفضل من الرتك، به من الرتكأوىل العرب رجع إىل االختيار لكان
. ١٨١..."تركي ال قرشي، وهم أخذوها بغيا على قريش وهذا الذي يعظمه الناس

يعين " تركي ال قرشي وهذا الذي يعظمه الناس: "فقول الشيخ عبد اهللا أبا بطني
فلماذا . يعين اخلالفة" وهم أخذوها بغيا على قريش: "وقوله. به اخلليفة العثماين

 دولة رغم – مبعية األمري حممد بن سعود –إذن أقام الشيخ ابن عبد الوهاب 
  عدم خلو وقته عن إمام يزعم أنه خليفة وتطيعه عامة املسلمني؟ 
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فهل كان الشيخ ابن عبد الوهاب ال يعرتف بسلطة اخلالفة العثمانية ألن 
  ؟ "لى قريش أخذوها بغيا ع"أبا بطني عبد اهللا كما قال الشيخ " الرتك"

ّال نظن هذا؛ ألن الشيخ ابن عبد الوهاب يقر بإمامة املتغلب، ويعلم قول  ّ ّ
ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني : "مام أمحد بن حنبل يف أصول السنةاإل

ّوقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة  ّ
لمني، وخالف اآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا ّفقد شق هذا اخلارج عصا املس

ّوال حيل قتال السلطان . عليه وسلم، فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية
ّوال اخلروج عليه ألحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة 

  . ١٨٢"والطريق
ّن جندا أم هل كان الشيخ ابن عبد الوهاب ال يعرتف بسلطة اخلالفة العثمانية أل

  غري تابعة هلا؟ 
ّأن ابن غنامّال نظن هذا؛ والدليل عليه  كتبها سليمان بن حممد بن " ذكر رسالة ّ

سحيم، مطوع أهل الرياض، وأرسلها إىل أهل البصرة واألحساء يشنع فيها على 
الشيخ ويفرتي عليه أشياء مل حتدث، وقصده من ذلك االستنصار بكالمهم 

خ من بيان التوحيد وإخالص الدعوة هللا، وهدم أركان على إبطال ما أظهره الشي
والشيخ سليمان بن حممد بن أمحد بن . ١٨٣"الشرك وإبطال مناهج الضالل

مدرس أهل البالد "هو عامل الرياض، وكان ) هـ١١٨١- هـ١١٣٠(سحيم 
وقد كتب . ١٨٤" زمن دهام بن دواس أمري الرياضومفتيهم وإمامهم وخطيبهم يف

                                                 
  ١٠٠السنة لعبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، ص شرح أصول 182
  ٢٧٣-٢٧٠تاريخ جند، ص 183
 ٣٨١ ص٢علماء جند، ج 184



 ١٣٦

. ّ بني فيها مآخذه على الشيخ ابن عبد الوهاب–نام كما ذكر ابن غ- رسالة 
ترك ] أي الشيخ ابن عبد الوهاب[أنه : ومنها: "ومما جاء يف الرسالة، قوله

وقد أجاب ". السلطان فاسق ال جيوز متجيده: متجيد السلطان يف اخلطبة، وقال
 الواردة يف رسالة سليمان بن تالشيخ ابن عبد الوهاب على جممل املؤاخذا

وقد . ّ، فلم يرد عليها"متجيد السلطان"ّيم، إال أنه أمهل التعرض ملسألة سح
ّتكفل ابن غنام با وأما قوله إنه ترك متجيد السلطان : "ّلرد نيابة عن الشيخ فقالّ

يف اخلطبة، فهو صادق يف ذلك، وإمنا تركه الشيخ رمحه اهللا ألنه من البدع 
لك وقالوا إنه من البدع املنكرة ومل وقد كره مجع من املالكية وغريهم ذ. احملدثة

  . ١٨٥"يستحب ذلك أحد من أئمة الدين
ترك متجيد "فاعتبار الشيخ سليمان بن سحيم، وهو إمام الرياض وعاملها، 

ّمؤاخذة من املؤاخذات على الشيخ ابن عبد الوهاب، يدل " السلطان يف اخلطبة
كان من األمور ) أي الدعاء له مع مدحه(ّعلى أن متجيد السلطان يف اخلطبة 

 مبا فيها الدرعية اليت يقيم -ّوهذا يعين بداهة أن جندا . الشائعة املعلومة يف جند
كانت تابعة امسيا لسلطة اخلالفة العثمانية أو -فيها الشيخ ابن عبد الوهاب 

ّتربطها ا رابطة اخلالفة اإلسالمية؛ ذلك أن الدعاء للسلطان يف اخلطبة عالمة 
ّوقد أكد هذا األمر الشيخ ابن عبد . ع له أو االرتباط بهمن عالمات اخلضو

ّالوهاب بسكوته وعدم رده، وأكده أيضا ابن غنام بتصديق الشيخ ابن سحيم ّ ّ .
وعليه، فقد كان الشيخ ابن عبد الوهاب على علم بارتباط بعض مدن جند 

  .     ومناطقها باخلالفة العثمانية
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يعرتف بسلطة اخلالفة العثمانية ألنه يرى أم هل كان الشيخ ابن عبد الوهاب ال 
  جواز تعدد الدول واألئمة؟ 

ّال نظن هذا؛ ألن الشيخ ابن عبد الو وإذا : "هاب يعلم قول اإلمام املاورديّ
عقدت اإلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد إمامتهما ألنه ال جيوز أن يكون 

إذا : " إمام احلرمنيوقول. ١٨٦"ّلألمة إمامان يف وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه
تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة اإلسالم، ويشمل اخلليقة على تفاوت 
مراتبها يف مشارق األرض ومغارا أثره، تعني نصبه ومل يسع واحلالة هذه نصب 

وقد تقرر من دين األمة قاطبة، ... وهذا متفق عليه ال يلفى فيه خالف. إمامني
املشتتة، وارتباط األهواء املتفاوتة، وليس أن الغرض من اإلمامة مجع اآلراء 

باخلايف على ذوي البصائر، أن الدول إمنا تضطرب بتحزب األمر، وتفرق اآلراء 
فقد تقرر أن نصب إمامني مدعاة الفساد وسبب حسم ... وجتاذب األهواء

  . ١٨٧..."الرشاد
  دد؟ال إمجاع يف املسألة، بدليل قول بعض العلماء جبواز التع: فإن قال قائل

  : نعم، قال بعض العلماء جبواز التعدد، ولكن بشرطني: قلت
 نصب إمامني فأكثر إذا تباعدت األقطار واتسعت األقاليم وا جوزمأ: ّاألول
ويف : "قال القرطيب.  مصاحل املسلمني حبيث ال يتأتى إلمام واحد النظر يفبينهما

ومن : "ه مسعه يقولاهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حديث عبد
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر 
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: رواه مسلم أيضا، ومن حديث عرفجة". ينازعه فاضربوه عنق اآلخر
وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامني، ". فاضربوه بالسيف كائنا من كان"

دوث الفنت وزوال النعم، وألن ذلك يؤدي إىل النفاق واملخالفة والشقاق وح
فأما إقامة ... لكن إن تباعدت األقطار وتباينت كاألندلس وخراسان جاز ذلك

قال اإلمام . إمامني أو ثالثة يف عصر واحد وبلد واحد فال جيوز إمجاعا ملا ذكرنا
ذهب أصحابنا إىل منع عقد اإلمامة لشخصني يف طريف العامل، مث : أبو املعايل

د اإلمامة لشخصني نزل ذلك منزلة تزويج وليني امرأة واحدة لو اتفق عق: قالوا
والذي عندي فيه أن : قال. من زوجني من غري أن يشعر أحدمها بعقد اآلخر

عقد اإلمامة لشخصني يف صقع واحد متضايق اخلطط واملخاليف غري جائز 
فأما إذا بعد املدى وختلل بني اإلمامني شسوع النوى . وقد حصل اإلمجاع عليه

وكان األستاذ أبو إسحاق . لالحتمال يف ذلك جمال وهو خارج عن القواطعف
جيوز ذلك يف إقليمني متباعدين غاية التباعد لئال تتعطل حقوق الناس 

تابعة لدولة اخلالفة العثمانية ) أو اجلزائر(فهل تكون تونس . ١٨٨..".وأحكامهم
  ّوال تكون بعض جند تابعة هلا بتعلة تباعد األقطار؟ 

ّأم جوزا ذلك ملانع طرأ على األصل، فإن زال املانع، عاد املنع و: يالثان بطل ّ
إن سبق عقد اإلمامة لصاحل هلا، وكنا نراه عند العقد : "قال إمام احلرمني. اجلواز

مستقال بالنظر يف مجيع األقطار، مث ظهر ما مينع من انبثاث نظره، أو طرأ، فال 
م مهملني ولكنهم ينصبون أمريا يرجعون إىل وجه لرتك الذين ال يبلغهم أمر اإلما

رأيه، ويصدرون عن أمره، ويلتزمون شرعة املصطفى فيما يأتون ويذرون، وال 
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ولو زالت املوانع، واستمكن اإلمام من النظر هلم، . يكون ذلك املنصوب إماما
أذعن األمري والرعايا لإلمام، وألقوا إليه السلم، واإلمام ميهد عذرهم، ويسوس 

وإن رأى تغيري األمر، فرأيه املتبوع، وإليه . فإن رأى تقرير من نصبوه فعل. همأمر
 من إمارة -  عرب الوالة واألشراف - وقد طلبت اخلالفة العثمانية . ١٨٩"الرجوع

  .ّالدرعية الدخول يف طاعة اخلليفة وضم اإلمارة للدولة، فكان اجلواب الرفض
  

 – مبعية األمري حممد بن سعود –ّواحلاصل، فقد أسس الشيخ ابن عبد الوهاب 
والية ال حدود جغرافية هلا، قابلة للتوسع ضمن املناطق املتامخة هلا، \إمارة\دولة

  .نه ال يعرتف بسلطاا وبشرعيتها أل؛ّومل خيطر بباله أن ينظم للدولة العثمانية
كان الشيخ اإلمام يعلم، وكان يدور يف خلده آنذاك أن : "قال ناصر العقل

نشر الدين والعلم والعمل بشرع اهللا، وحماربة البدع  بإىل توحيد اهللا تعاىلالدعوة 
 كل ذلك من األمور ،الفساد والظلم والشتات والشركيات واجلهل، وحماربة

 سيكون هلا كيان وقوة، ويظهر ا ستثري أعداء، وأ- وال شك - الكبار اليت 
الذي أنا قمت به  هذاّإن : ( من قول له البن معمر يف العيينةياذلك جل

 والنهي عن باملعروف ودعوت إليه كلمة ال إله إال اهللا، وأركان اإلسالم، واألمر
، أعدائك  علىيظهركاملنكر، فإن أنت متسكت به ونصرته، فإن اهللا سبحانه 

والغلبة  فال يزعجك سليمان وال يفزعك فإين أرجو أن ترى من الظهور والتمكني
  . ١٩٠)"اوما وراءها وما دو) ألحساءيعين وايل ا(ما ستملك بالده 
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ّوهذا يدل على أن الشيخ ابن عبد الوهاب كان يفكر منذ ابتداء دعوته  ّ  وقبل - ّ
تكتسح املناطق إسالمية وفق رؤيته وفهمه للدين ببناء دولة  - اتفاق الدرعية 

حلة  يف أي مر- البتة الشيخ ّااورة هلا مبا فيها مناطق الدولة العثمانية، ومل يفكر 
 أو الدخول حتت طاعتها خلالفة العثمانيةيف االنضمام إىل ا - من مراحل دعوته 
 والدولة السعودية/كان الصدام بني الدولة الوهابيةفقد ولذا ؛ واخلضوع لسلطاا

" الروم"الصدام مع الرتك أو : "قال حممد جالل كشك. ألة حتميةالعثمانية مس
وقد بدأ مبكرا، ويف عهد عبد العزيز، كما كان العرب يسموم، كان حمتوما، 

هذا إذا نظرنا إليه من الناحية العسكرية البارزة، أما من ناحية املفاهيم واملبادئ 
حممد بن "والشعارات، فدعوة حممد بن عبد الوهاب، وما اتفق عليه مع األمري 

واحلرب اليت دارت . ، كلها موجهة مباشرة ضد الرتك والسلطنة واخلالفة"سعود
 األحساء، والصدام مع الوايل الرتكي يف بغداد، وإعالن ابن غنام أن احلملة يف

الرتكية اليت زحفت من العراق النتزاع األحساء من السعوديني كانت تريد تقسيم 
" قرية"وإصرار السعوديني على أن بالدهم و.. والبدو" الروم"اإلقليم بني 

 وتطور الصراع إىل غزو أو ملكهم،" الروم"األحساء ليست داخلة يف بالد 
السعوديني للعراق، مث تدبري وايل بغداد ملقتل اإلمام السعودي عبد العزيز بن 

كل هذا جيعل . حممد، ومصرعه هو بدوره على يد السعوديني أو بتدبريهم
، بل وسابقة على غزو احلجاز "الغليظة"احلرب سابقة على والية سعود ورسالته 

فرض "الوهايب " املبتدع"اد تؤكد أن مقاتلة هذا ورسائل وايل بغد. ووقف احلج
ألن " تطويقه من كافة اجلهات"ّأي الزمة على كل مسلم، وال بد من " عني

حركته ال تشبه بوجه من الوجوه غريها من اليت سبق معاجلتها، حبيث ال ميكن "
وهكذا فالصدام مع تركيا كان حمتوما، واحلركة الوهابية كلها  "...أن تقاس ا
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بدو ضربا من العبث واخلسائر غري املربرة جلميع األطراف، إن مل تكن حتمل ت
  . ١٩١..."هدف التحرر من السيطرة العثمانية

  
م اعرتافها باخلالفة  وعدالسعودية/ّوإننا ال جند سببا يربر قيام الدولة الوهابية

، ةّها الفتكاك مناطقها وضمها للدولة اجلديددخوهلا يف حرب معالعثمانية، بل و
  .سوى التكفري

وما نريد توضيحه هنا، أو باألحرى تفنيده، هو : " حممد جالل كشكقال - 
العرب، أعين " الناقلني"الزعم الذي أثاره املعلقون الغربيون، وتابعهم بعض 

: الرتكيز على أن الغزوة كانت موجهة ضد الشيعة، وال جيوز التعلل بقول سعود
فهو نفسه اعترب "  اإلسالم بالسيفإن أهل األحساء رافضة أدخلناهم يف"

وهو نفس رأيه يف أمري املؤمنني، ! األشراف يف مكة مشركني، واشرتط إسالمهم
  .   ١٩٢"وخليفة املسلمني السلطان السين

ّوكان الوهابيون ينقضون على حني غرة على : " وقال لويس دو كورانسي- 
 حيمل القرآن بيد ّالقبيلة اليت يريدون إخضاعها ويتقدم رسول من عبد العزيز

والسيف باليد األخرى، مع رسالة من سيده، تتضمن الشروط اليت جيب العمل 
وما زالت النصوص احلرفية هلذه الرسائل حمفوظة، وفيها هلجة اإلجياز . مبوجبها

: والبساطة اليت اعتمدها عادة مجيع املصلحني يف مجيع األديان وكافة األزمان
واجبكم يدعوكم إىل اإلميان بالكتاب الذي .  سالم...من عبد العزيز إىل قبيلة(
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إذا آمنتم جنومت، وإال . ال تكونوا وثنيني كاألتراك الذين يشركون باهللا. أرسل لكم
  .   ١٩٣)"فسنقاتلكم حىت املوت

  
قال الشيخ عبد . ومسألة التكفري مسألة شهرية ذكرها كثري من املؤرخني والعلماء

فما أكثر من أثار هذه الشبهة : "... لطيف بن حممد بن علي العبد الالعزيز
مل  .ًعلى دعوة الشيخ، وسيتضح ذلك جليا عند نقل أقوال املناوئني يف ذلك

يقف األمر عند هذا احلد، بل جتاوزه إىل أن بعض العلماء احملققني ممن عرف 
بكل ما  - عنهم سالمة املعتقد، قد تأثروا بتلك الشبهة وصدقوا تلك الدعوى 

كما هو واضح من حال اإلمام حممد بن علي . -  أو باطل فيها من حق
. -عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه  - الشوكاين، حيث يقول الشوكاين 

ولكنهم يرون أن من مل يكن داخال حتت دولة صاحب جند، وممتثال ألوامره (
كما أن الشيخ حممد بن ناصر احلازمي قد تأثر بتلك ).خارج عن اإلسالم

فذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وأثىن عليه خريا، ومدحه حبسن .. ىالدعاو
تكفري أهل األرض مبجرد : األوىل، ، ولكن أنكر عليه خصلتان …اإلتباع

التجاري يف سفك الدم املعصوم بال حجة : ، واألخرى..تلفيقات ال دليل عليها
ن يف ّوكذا الشيخ حممد صديق حسن، صدق هذه الشبهات، فأعل .وال برهان

كما  -براءة أهل احلديث من الوهابيني، ألن الوهابيني ) ترمجان الوهابية(كتابه 
عفا  - إراقـة الدماء، وينص حممد صديق   يعرفون ب- يذكر حممد صديق حسن 

وممن  !. أن مصدره يف هذه املعلومات هي كتب العلماء املسيحيني- اهللا عنه 
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 – عفا اهللا عنه –مريي، فزعم ّتأثر وصدق هذه الدعاوى، الشيخ أنور شاه كش
 يتسارع إىل احلكم -  رمحه اهللا - أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

   .١٩٤"بالتكفري
بل على قول املؤرخني أو خصوم الدعوة الوهابية ولن نتناول املسألة باالعتماد 

 على ثقافة الدعوة الوهابية وأقوال علمائها لنثبت -  بإذن اهللا تعاىل - ّسنركز 
  . اصدق دعوان
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   أغلب الناس والمجتمع والدار والدولةتكفير
  

لقد بلغت هذه الفرية اخلاطئة الشيخ اإلمام حممد بن عبد  ":قد يقول قائل
، فتعددت ردوده وأجوبته عليها، وألن فرية تكفري -  رمحه اهللا - الوهاب 

املسلمني واستباحة دمائهم قد شاعت وذاعت يف غالب بالد املسلمني، 
 على تأكيد – رمحه اهللا –نتشرت انتشار النار يف اهلشيم، فقد حرص الشيخ وا

. ، فأرسل هذه الردود إىل خمتلف البالد..وإعالن براءته مما أحلق به، هذه الردود
فعلى النطاق احمللي يف منطقة جند، نالحظ أن الشيخ قد بعث رسالة ألهل 

وقولكم إننا : (مام رمحه اهللالرياض ومنفوحه، ينفي تلك الفرية، يقول الشيخ اإل
ّفإنا مل نكفر املسلمني، . نكفر املسلمني، كيف تفعلون كذا، كيف تفعلون كذا

ويبعث رسالة حملمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداء، ). رنا إال املشركنيّبل ما كف
وأما ما ذكره األعداء عين أين أكفر بالظن، واملواالة، أو أكفر : (يقول فيها

مل تقم عليه احلجة، فهذا تان عظيم، يريدون به تنفري الناس عن اجلاهل الذي 
 بطالن تلك الدعوى، - مرة أخرى - ويؤكد الشيخ اإلمام )... دين اهللا ورسوله

وأما الكذب ..: (ًوأا دعوى كذب وتان، فيقول جوابا على سؤال الشريف
 على من قدر أنا نكفر بالعموم، ونوجب اهلجرة إلينا: والبهتان، فمثل قوهلم

على إظهار دينه، وإنا نكفر من مل يكفر ومن مل يقاتل، ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين اهللا 

ويبعث الشيخ رسالة ألحد علماء املدينة لدحض فرية تكفري الناس ..). ورسوله
سبحانك : كفرون بالعموم فنقولفإن قال قائلهم أم ي: (عموما، يقول الشيخ

هذا تان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين اهللا ودين رسوله، 
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ويكتب الشيخ اإلمام ). ّوأن دعوة غري اهللا باطلة مث بعد هذا يكفر أهل التوحيد
وأما القول : (ًإىل إمساعيل اجلراعي صاحب اليمن تكذيبا هلذه الفرية، قال الشيخ

بالعموم فذلك من تان األعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ّبأنا نكفر 
  .١٩٥)"ونقول سبحانك هذا تان عظيم

  :أقول
عدم تكفري املسلمني، والتكفري : ّردود الشيخ ابن عبد الوهاب تتعلق بأمرين

كما يف جواب مسائل وردت على ولدي - ّأما التكفري بالعموم فمعناه . بالعموم
ّأن يكفر الناس كلهم عاملهم : "- ب حسني وعبد اهللا الشيخ ابن عبد الوها

وجاهلهم، ومن قامت عليه احلجة ومن مل تقم، وأما التكفري باخلصوص فهو أن 
فالشيخ . ١٩٦"فر من خالفهاّال يكفر إال من قامت عليه احلجة بالرسالة اليت يك

ري ّوأما عدم تكف .ذا معىن نفيه التكفري بالعمومّال يكفر كل فرد بعينه، وه
ما كفرنا إال : "ّاملسلمني، فالشيخ ال يكفر إال من ثبت كفره لديه؛ ولذا قال

ّومراد الشيخ أن من كفرهم مل يثبت إسالمهم ". املشركني ّحىت يقال إنه عنده ّ
ّواملالحظ يف هذه الردود أن الشيخ ال ينكر التكفري أي يقر بأنه . ّكفر املسلمني ّ

  ّفمن كفر الشيخ؟ . ّكفر، ولكنه ينفي التكفري بالعموم
ّاحلقيقة أن الشيخ ابن عبد الوهاب مل يكفر كل الناس أي حكم على كل فرد  ّ ّ

ّبعينه بأنه كافر، إمنا كفر أغلب الناس، وكفر اتمع والدار والدولة وإليك . ّ
  :الدليل من ثقافة الدعوة الوهابية
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أقطارها ًوأنت ترى جندا و: "ن عبد الوهاب حملمد بن سعود قال الشيخ اب- 
  .١٩٧"أطبقت على الشرك واجلهل والفرقة واالختالف والقتال لبعضهم بعض

. أهم األشياء كلها عليك:  أن هذه املسألة-  رمحك اهللا - فاعلم : " وقال- 
على رسوله اهللا فإن صدقتهم فقد كفرت مبا أنزل . ألا هي الكفر واإلسالم

وإن صدقت .  واإلمجاعصلى اهللا عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة
وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول يف هذه  .اهللا ورسوله عادوك وكفروك

  .١٩٨" ومل يسلم منه إال أقل القليل،املسألة قد اشتهر يف األرض مشرقها ومغرا
وهذا معىن : " أهل سدير والوشم والقصيم وقال يف رسالة أرسلها إىل مطاوعة- 

من عرف هذه املسألة عرف أن أكثر اخللق قد لعب ف)... ال إله إال اهللا(قول 
ّم الشيطان، وزين هلم الشرك باهللا، وأخرجه يف قالب حب الصاحلني  ّ

ّلكن املشركون يف زماننا أضل من الكفار الذين يف زمن رسول اهللا ... وتعظيمهم
أن الكفار إمنا يدعون األنبياء : أحدمها: صلى اهللا عليه وسلم من وجهني

: ة يف الرخاء، وأما يف الشدائد فيخلصون هللا الدين، كما قال تعاىلواملالئك
ُوإذا مسكم الضر في اْلبحر ضل من تدعون إال إياه{ ُِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ   ُ ُ َ أن : والثاين. ، اآلية}َ

إذا عرفتم هذا فال خيفى . مشركي زماننا يدعون أناسا ال يوازنون عيسى واملالئكة
 من الشرك األكرب، عبادة األصنام، هذا يأيت إىل قرب نيب، عليكم ما مأل األرض

وهذا إىل قرب صحايب كالزبري وطلحة، وهذا إىل قرب رجل صاحل وهذا يدعوه يف 
الضراء ويف غيبته، وهذا ينذر له، وهذا يذبح للجن، وهذا يدخل عليه من مضرة 
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ون أن هذا الشرك فإن كنتم تعرف. الدنيا واآلخرة، وهذا يسأله خري الدنيا واآلخرة
من جنس عبادة األصنام الذي خيرج الرجل من اإلسالم، وقد مأل الرب والبحر، 
وشاع وذاع، حىت إن كثريا ممن يفعله يقوم الليل، ويصوم النهار، وينتسب إىل 
الصالح والعبادة فما بالكم مل تفشوه يف الناس؟ وتبينوا هلم أن هذا كفر باهللا، 

  .١٩٩"خمرج عن اإلسالم؟
وهذا : "ال يف رسالة أرسلها إىل عبد الرمحن بن ربيعة مطوع أهل ثادق وق- 

الشرك الذي ذكره قد طبق اليوم مشارق األرض ومغارا، إال الغرباء املذكورين 
  . ٢٠٠..."}وقليل ما هم{يف احلديث 

فاصربوا يا إخواين، وامحدوا اهللا على ما أعطاكم، من معرفة اهللا : "  وقال- 
 -  يف هذا الزمان - ه على عباده، ومعرفة ملة أبيكم إبراهيم سبحانه، ومعرفة حق

الشرك عبادة األصنام، وأما : ومسعتم قول املشركني... اليت أكثر الناس منكر هلا
ومسعتم ما ؛ ال نريد إال من اهللا، لكن نريد جباههم: الصاحلون فال، ومسعتم قوهلم
ار علماء املشركني ذا ّوقد من اهللا عليكم بإقر. ذكر اهللا يف جواب هذا كله

أن هذا الذي يفعل يف احلرمني، والبصرة، والعراق، واليمن، : كله، مسعتم إقرارهم
أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، ويزعمون : أن هذا شرك باهللا، فأقروا لكم

  .٢٠١"أم السواد األعظم، أقروا لكم أن دينهم هو الشرك
ّ ورسوله كيف ال يكفر من أنكره إذا شهد اإلنسان أن هذا دين اهللا: " وقال- 

ّوقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف ال يكفر من أتى املشركني حيثهم على لزوم 
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 ١٤٨

فكيف مبن كان ... ّدينهم ويزينه هلم وحيثهم على معاداة املوحدين وأخذ أمواهلم
معهم وسكن معهم وصار من مجلتهم؟ فكيف مبن أعام على الشرك وزينه 

ّوهذا يفسر . ٢٠٢"ّبقتل املوحدين وحثهم على لزوم دينهمهلم؟ فكيف مبن أمرهم 
ّ ؛ فكل من قاتلهم حكم بكفرهم مأمواهلدماء خصومه و ملاذا استحل الشيخ لنا

   ".الدين"ّألم أعداء 
 يف مطلع القرن الثاين عشر اهلجري - كان أكثر املسلمني : "ّ وقال ابن غنام- 
ة، وانطفأ يف نفوسهم نور اهلدى، قد ارتكسوا يف الشرك، وارتدوا إىل اجلاهلي - 

فنبذوا كتاب اهللا وراء . لغلبة اجلهل عليهم، واستعالء ذوي األهواء والضالل
فعدلوا إىل عبادة ... ظهورهم، واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضاللة

وظلوا يعكفون على أوثام تلك حىت صدق فيهم قوله ... األولياء والصاحلني
ُنسوا ال{: تعاىل َله فأنساهم أنـفسهم أولئك هم اْلفاسقونَ ْ ُْ ِ َ ُُ َ َُ َُ َِ ُ َْ ُْ ََ َ { . وأحدثوا من

الكفر والفجور، والشرك بعبادة أهل القبور، وصرف النذور إليهم، واالبتهال 
عكف إذن أكثر الناس على دعوة ... بالدعاء هلم ما زادوا به على أهل اجلاهلية

تنوا باالعتقاد بقدرم على تقدمي النفع أموام وأحيائهم وف: األولياء والصاحلني
ّولقد انتشر هذا الضالل حىت عم ديار املسلمني ... وصرف السوء من دون اهللا

  . ٢٠٣..."ّكافة
وكان الشرك إذ ذاك قد فشا يف جند وغريها، وكثر االعتقاد : " وقال ابن بشر- 

ا، واالستعاذة يف األشجار واألحجار والقبور والبناء عليها والتربك ا والنذر هل
                                                 

  ٤٣-٤٢ ص٤جمموعة الرسائل واملسائل النجدية، جعن  202
جند،  ( وانظر تفصيله ملظاهر الشرك يف بالد املسلمني كافة١٤-١٣ تاريخ جند، ص203

  . من كتابه٢٢ إىل ص١٤من ص...) احلجاز، الشام، مصر، العراق
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باجلن والنذر هلم، ووضع الطعام وجعله هلم يف زوايا البيوت لشفاء مرضاهم 
  . ٢٠٤"واحللف بغري اهللا وغري ذلك من الشرك األكرب واألصغر. ونفعهم

 يعرفهم ىل أهل املخالف السليماين وقال عبد العزيز بن سعود يف رسالة إ- 
فة ذلك، وعرفنا أنه دين الرسل، ّفلما من اهللا علينا مبعر: "... بدين اإلسالم

اتبعناه ودعونا الناس إليه، وإال فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس، من 
الشرك باهللا، من عبادة أهل القبور، واالستغاثة م، والتقرب إىل اهللا بالذبح 
هلم، وطلب احلاجات منهم، مع ما ينضم إىل ذلك من فعل الفواحش 

مور احملرمات، وترك الصلوات، وترك شعائر اإلسالم، واملنكرات، وارتكاب األ
 أثره بعد عفائه، على يد شيخ ي اهللا تعاىل احلق بعد خفائه، وأححىت أظهر

وهو الشيخ حممد بن عبد . اإلسالم، فهدى اهللا تعاىل به من شاء من األنام
الوهاب، أحسن اهللا له يف آخرته املآب، فأبرز لنا ما هو احلق والصواب، من 

ٌال يأتيه اْلباطل من بـين يديه وال من خلفه تـنزيل {: اب اهللا ايد، الذيكت ِ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ ِْ
ٍمن حكيم حميد ِِ َ َ ٍْ فبني لنا أن الذي حنن عليه، وهو دين ]. ٤٢:فصلت[} ِ

غالب الناس، من االعتقادات يف الصاحلني وغريهم، ودعوم، والتقرب بالذبح 
ستغاثة م يف الشدائد، وطلب احلاجات منهم أنه الشرك هلم، والنذر هلم، واال

األكرب، الذي ى اهللا عنه، ودد بالوعيد الشديد عليه، وأخرب يف كتابه أنه ال 
واآليات يف أن دعوة غري اهللا تعاىل الشرك األكرب كثرية ... يغفره إال بالتوبة منه

 من الشرك، والكفر فحني كشف لنا األمر، وعرفنا ما حنن عليه .واضحة شهرية
بالنصوص القاطعة، واألدلة الساطعة، من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 
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وسلم، وكالم األئمة األعالم الذين أمجعت األمة على درايتهم، عرفنا أن ما حنن 
وأن ، عليه، وما كنا ندين به أوال، أنه الشرك األكرب، الذي ى اهللا عنه وحذر

  .٢٠٥..." ندعوه وحده ال شريك لهاهللا إمنا أمرنا أن
 وقال سعود بن عبد العزيز يف رسالة إىل الكتخدا علي بك نائب وايل بغداد - 

وما ذكرت من جهة احلرمني الشريفني، احلمد هللا : "... من قبل الدولة العثمانية
على فضله وكرمه، محدا كثريا كما ينبغي أن حيمد، وعز جالله، ملا كان أهل 

ن اإلسالم، وممتنعني عن االنقياد ألمر اهللا ورسوله، ومقيمني على احلرمني آبني ع
مثل ما أنت عليه اليوم من الشرك والضالل والفساد، وجب علينا اجلهاد حبمد 
اهللا فيما يزيل ذلك عن حرم اهللا وحرم رسوله صلى اهللا عليه وسلم من غري 

  .٢٠٦"استحالل حلرمتهما
تعرفون : "... الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقال إبراهيم وعبد اهللا وعلي أبناء - 

ما من اهللا به علينا وعليكم من دين اإلسالم وهو أعظم نعمة أنعم اهللا ا على 
  .٢٠٧"وأكثر الناس اليوم على الشرك وعبادة غري اهللا. مجيع املسلمني

هاب حسني وعبد  ويف جواب مسائل وردت على ولدي الشيخ ابن عبد الو- 
ّ بأن أهل هذه القرية كفار حكمهم حكم الكفار وال وقد حيكم: "اهللا قاال

حيكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه؛ ألنه حيتمل أن يكون منهم من هو على 
  . ٢٠٨..."اإلسالم معذور يف ترك اهلجرة أو يظهر دينه وال يعلمه املسلمون
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االختالف الذي بيننا : "...  وقال عبد اهللا ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب- 
كم ليس هذا سببه، وإمنا سبب االختالف والعداوة واملقاتلة ملن قاتلناه هو وبين

الشرك باهللا الذي قد انتشر وذاع يف سائر البالد، من مين وشام ومغرب 
ومشرق، وهو االستغاثة بالصاحلني ودعوم يف كشف الشدائد وجلب 

  .٢٠٩..."الفوائد
من مل تشمله : " تعاىل الوهاب رمحهم اهللا وسئل أبناء الشيخ حممد بن عبد- 

دائرة إمامتكم، ويتسم بسمة دولتكم، هل داره دار كفر وحرب على العموم؟ 
الذي نعتقده وندين اهللا به، أن من دان باإلسالم، وأطاع ربه فيما أمر، : فأجابوا

وانتهى عما ى عنه وزجر، فهو املسلم حرام املال والدم، كما دل على ذلك 
مة، ومل نكفر أحدا دان بدين اإلسالم، لكونه مل الكتاب والسنة وإمجاع األ

يدخل يف دائرتنا، ومل يتسم بسمة دولتنا، بل ال نكفر إال من كفر اهللا ورسوله، 
ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم، أو نوجب اهلجرة إلينا على من قدر على 

، وأما من بلغته دعوتنا إىل توحيد اهللا. إظهار دينه ببلده، فقد كذب وافرتى
والعمل بفرائض اهللا، وأىب أن يدخل يف ذلك، وأقام على الشرك باهللا، وترك 

وكل من ؛ فرائض اإلسالم، فهذا نكفره ونقاتله، ونشن عليه الغارة، بل بداره
أن أهل اليمن وامة، : قاتلناه فقد بلغته دعوتنا، بل الذي نتحقق ونعتقده

حتققوا أنا نأمر بإخالص العبادة واحلرمني والشام والعراق، قد بلغتهم دعوتنا، و
وننكر ما عليه أكثر الناس، من اإلشراك باهللا من دعاء غري اهللا، واالستغاثة . هللا

وأنا نأمر بإقام ؛ م عند الشدائد، وسؤاهلم قضاء احلاجات، وإغاثة اللهفات
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وننهى عن الفحشاء واملنكرات، ؛ الصالة، وإيتاء الزكاة، وسائر أمور اإلسالم
ومثل هؤالء ال جتب دعوم قبل القتال، فإن النيب ؛ األمور املبتدعاتوسائر 

صلى اهللا عليه وسلم أغار على بين املصطلق وهم غارون، وغزا أهل مكة بال 
وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم لعلي يوم خيرب، ملا أعطاه الراية، . إنذار وال دعوة

، فهو "هم إلى اإلسالمانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادع: "وقال
أن أناسا مل تبلغهم دعوتنا، : عند أهل العلم على االستحباب، وأما إذا قدرنا

ومل يعلموا حقيقة أمرنا، فإن الواجب دعوم أوال قبل القتال، فيدعون إىل 
اإلسالم، وتكشف شبهتهم إن كان هلم شبهة، فإن أجابوا فإنه يقبل منهم، مث 

  . ٢١٠"ماؤهم وأمواهلميكف عنهم، فإن أبوا حلت د
وهذا الذي ذكر الشيخ أن : " ن أبا بطني وقال الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمح- 

من فعله كافر بإمجاع املسلمني، هو الذي يفعل اليوم عند هذه املشاهد املشهورة 
يف أكثر بالد اإلسالم، بل زادوا على ذلك أضعافه، وضموا إىل ذلك الذبح 

كل من فعل اليوم : فنقول. سجود هلم يف األرضوالنذر هلم، وبعضهم زاد ال
ذلك عند هذه املشاهد، فهو مشرك كافر بال شك، بداللة الكتاب والسنة 
واإلمجاع؛ وحنن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إىل اإلسالم، أنه مل يوقعهم 
يف ذلك إال اجلهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن اهللا غاية اإلبعاد، وأنه من 

ي حرمه اهللا، مل يقدموا عليه، فكفرهم مجيع العلماء، ومل يعذروهم الشرك الذ
  .٢١١"إن هؤالء معذورون ألم جهال: باجلهل، كما يقول بعض الضالني
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ّ ووصف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد - 
كان أهل : "لشيخ ابن عبد الوهاب فقالالوهاب ما كان عليه الناس زمن ا

صره يف تلك األزمان، قد اشتدت غربة اإلسالم بينهم، وعفت آثار عصره وم
الدين لديهم، وادمت قواعد امللة احلنيفية، وغلب على األكثرين ما كان عليه 
أهل اجلاهلية، وانطمست أعالم الشريعة يف ذلك الزمان، وغلب اجلهل والتقليد 

الدين إال ما كان واإلعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغري وهو ال يعرف من 
عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبري على ما تلقاه عن اآلباء واألجداد، وأعالم 
الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة 
اآلباء واألسالف مرفوعة األعالم، وأحاديث الكهان والطواغيت معبورة غري 

بقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا يف مردودة وال مدفوعة، قد خلعوا ر
االستغاثة والتعلق على غري اهللا، من األولياء والصاحلني، واألوثان واألصنام 

وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن حبره األجاج شاربون، . والشياطني
وهكذا سائر بالد جند، على ما وصفنا من اإلعراض عن دين ... وبه راضون
ومن العجب أن هذه االعتقادات الباطلة، . ّد ألحكام الشريعة والرداهللا، واجلح

ّواملذاهب الضالة، والعوائد اجلائرة، والطرائق اخلاسرة قد فشت وظهرت، وعمت 
كذلك ما يفعل باملدينة املشرفة على ... ّوطمت، حىت بالد احلرمني الشريفني

 عن منهاج الشريعة ساكنها أفضل الصالة والسالم، هو من هذا القبيل، بالبعد
وأما بالد مصر وصعيدها وفيومها وأعماهلا، فقد مجعت من األمور ... والسبيل

الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما ال يتسع له كتاب، وال يدنو له 
فقد . خطاب، ال سيما عند مشهد أمحد البدوي وأمثاله من املعتقدين املعبودين

كذلك ما يفعل يف بلدان اليمن، جار ... اجلاهلية آلهلتهمجاوزوا م ما ادعته 



 ١٥٤

على تلك الطريق والسنن، ففي صنعاء وبرع واملخا وغريها من تلك البالد ما 
ّيتنزه العاقل عن ذكره ووصفه، وال ميكن الوقوف على غايته وكشفه، ناهيك 
بقوم استخفهم الشيطان، وعدلوا عن عبادة الرمحن إىل عبادة القبور 

ويف حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تصتك عن ذكره املسامع، . ..يطانوالش
ويف أرض جنران . شيء هللا يا حميي النفوس! شيء هللا يا عيدروس: يقول قائلهم

من تالعب الشيطان، وخلع ربقة اإلميان، ما ال خيفى على أهل العلم ذا 
شاهد وكذلك حلب ودمشق وسائر بالد الشام، فيها من تلك امل... الشأن

والنصب واألعالم ما ال جيامع عليه أهل اإلميان واإلسالم من أتباع سيد األنام، 
ال الوثنية يات املصرية، والتلطخ بتلك األوحوهي تقارب ما ذكرنا من الكفر

وكذلك املوصل وبالد األكراد، ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور . الشركية
وكذلك مجيع قرى ... ط بسائر اخللجانويف العراق من ذلك حبره احملي. والفساد

ويف القطيف والبحرين من البدع . ّالشط وارة على غاية من اجلهل واملغرة
الرافضية، واألحداث اوسية، واملقامات الوثنية، ما يضاد ويصادم أصول امللة 

فمن اطلع على هذه األفاعيل، وهو عارف باإلميان واإلسالم، وما . احلنيفية
التفريع والتأصيل، تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السبيل، وخرجوا فيهما من 

عن مقتضى القرآن والدليل، ومتسكوا بزخارف الشيطان، وأحوال الكهان، وما 
  . ٢١٢..."شابه هذا القبيل

بلغين عنك ما ساءين، عسى أن : "... الشيخ محد بن علي بن عتيق وقال - 
من أموال أهل األحساء، اليت يكون كذبا، وهو أنك تنكر على من اشرتى 
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فإن كان صدقا فال أدري ما الذي عرض لك؛ والذي عندنا . تؤخذ منهم قهرا
إن من قال : ّأن الذي ينكر مثل هذا األمر يعتقد معتقد أهل الضالل القائلني

ال يكفر، وإن ما عليه أكثر اخللق من فعل الشرك وتوابعه، ) ال إله إال اهللا(
وبذلك عارضوا الشيخ . نكاره، ال خيرج من اإلسالموالرضاء بذلك، وعدم إ

حممد بن عبد الوهاب يف أصل هذه الدعوة، ومن له مشاركة فيما قرره احملققون 
قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها احملرمات، وعطلت 

 هذا... فيها معامل الدين، تكون بالد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم
قد يوجد فيها من ال حيكم بكفره يف الباطن من مستضعف وحنوه، : وحنن نقول

 واضح، ويكفيك ما فعله النيب صلى اهللا -  وهللا احلمد -وأما يف الظاهر فاألمر 
عليه وسلم يف أهل مكة، مع أن فيهم مستضعفني، وكذلك ما فعله أصحابه 

 والسيب، وكل عاقل وعامل بكثري ممن ارتد عن اإلسالم من استباحة الدماء واملال
يعلم أن ما أتى به هؤالء من الكفر والردة أقبح وأفحش وأكثر مما فعله 

  . ٢١٣..."أولئك
فنقول وباهللا ؛ جرت املذاكرة يف كون مكة بلد كفر أم بلد إسالم: " وقال أيضا- 

وأما إذا كان الشرك فاشيا، مثل دعاء الكعبة واملقام واحلطيم، ودعاء :... التوفيق
نبياء والصاحلني وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم، ونبذ السنن األ

ّوراء الظهر، وفشو البدع والضالالت، وصار التحاكم إىل األئمة الظلمة ونواب 
املشركني، وصارت الدعوة إىل غري القرآن والسنة، وصار هذا معلوما يف أي بلد 

 البالد حمكوم عليها بأا بالد كفر ّكان، فال يشك من له أدىن علم أن هذه
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ومجاع األمر أنه إذا ظهر يف ... وشرك، ال سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد
بلد دعاء غري اهللا وتوابع ذلك، واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه، وتقررت عندهم 
عداوة أهل التوحيد وأبوا عن االنقياد للدين، فكيف ال حيكم عليها بأا بلد 

فر؟ ولو كانوا ال ينتسبون ألهل الكفر، وأم منهم بريئون مع مسبتهم هلم، ك
وختطئتهم ملن دان به واحلكم عليهم بأم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت 

  .٢١٤"هذه األشياء كلها موجودة؟ فهذه مسألة عامة كلية
قد كان أهل جند قبل ظهور هذه الدعوة : "الشيخ سليمان بن سحمان وقال - 
والفقر ، على غاية من اجلهالة والضاللة] أي دعوة ابن عبد الوهاب[مدية احمل

كانوا على غاية من ، وال جيادل فيه عارف، ال يسرتيب يف ذلك عاقل، والعالة
ويعتقدون يف األشجار ، يدعون الصاحلني: يف جاهلية، اجلهالة يف أمر دينهم

، اخلري والنصر من جهتهايرجون ، ويطوفون بقبور األولياء، واألحجار والغريان
وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب ، وفيهم من كفر االحتادية واحللولية

وفيهم من إضاعة الصالة ومنع الزكاة وشرب ، اإلميانية والطريقة احملمدية
وغري ذلك من مجيع الفواحش واملنكرات ، املسكرات ما هو معروف مشهور

ي حال احلاضرة من أهل جند قبل ظهور فهذه ه، وال تستقصى، اليت ال حتصى
وأما حال األعراب من أهل جند وغريهم . الدعوة اإلسالمية والطريقة احملمدية

مع ما هم عليه من قتل النفس ، وأشد إعراضا عن الدين، فهم أغلظ كفرا ونفاقا
ويصدق عليهم قول األعرايب الذي وفد ... وب األموال وارتكاب احملرمات

ّوعرف أن ما هم عليه قبل ذلك ،  ملا تبني له اإلسالم- الدرعية على الشيخ يف 
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ّوأن املطوع ، أشهد باهللا أين وسائر البدو كفار:  فقال-هو الكفر واإلشراك باهللا 
فهذه هي حال أهل جند حاضرم وباديتهم بعد ... الذي ما يكفر البدو كافر

 الكفر باهللا واإلشراك ما دخلوا يف دين اهللا وتركوا ما كانوا عليه قبل ذلك من
  .٢١٥"به

بل الظاهر أن ، من يف جزيرة العرب ال نعلم ما هم عليه مجيعهم: "... وقال
فال حنكم على مجيعهم بالكفر الحتمال ، غالبهم وأكثرهم ليسوا على اإلسالم

يعين امللك عبد [وأما من كان يف والية إمام املسلمني . أن يكون فيهم مسلم
لقيامهم ، فالغالب على أكثرهم اإلسالم]  آل سعودالعزيز بن عبد الرمحن

ومن قام به من نواقض اإلسالم ما يكونون به كفارا . بشرائع اإلسالم الظاهرة
وأما من مل . ملا ذكرنا، فال حنكم على مجيعهم باإلسالم وال على مجيعهم بالكفر

ن لك، يكن يف والية إمام املسلمني فال ندري جبميع أحواهلم وما هم عليه
  . ٢١٦"الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أوال من عدم اإلسالم

  
  شهادة علماء مكة والمدينة

شهادة علماء مكة بعد دخول الدولة ": د ناصر بن عبد الكرمي العقل. قال أ
 وحني اطلع علماء مكة وغريهم على الدعوة :السعودية األوىل للحجاز

العزيز، وعرفوا أا   عبدومنهجها عن كثب وحاوروا علماءها وأمريها سعود بن
حنن علماء مكة،  - نشهد  (:هي الدين احلق، واعرتفوا ذه احلقيقة قالوا
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 أن هذا الدين الذي قام به الشيخ -الواضعون خطوطنا، وأختامنا يف هذا الرقيم
، ودعا إليه إمام املسلمني سعود بن -  رمحه اهللا تعاىل - الوهاب،  حممد بن عبد

د اهللا، ونفي الشرك، الذي ذكره يف هذا الكتاب، أنه هو العزيز، من توحي عبد
 عبد: أشهد بذلك، وكتبه الفقري إىل اهللا تعاىل. احلق الذي ال شك فيه وال ريب

 مث . عنه، وغفر لـهااملنعم القلعي احلنفي، مفيت مكة املكرمة، عف امللك بن عبد
وحممد بن حممد حممد صاحل بن إبراهيم، مفيت الشافعية مبكة، : شهد به كل من

احلفيظ  عريب البناين، مفيت املالكية مبكة املشرفة، وحممد بن أمحد املالكي، وعبد
 بن درويش العجيمي، وزين العابدين مجل الليل، وعلي بن حممد البييت، وعبد

وشهد بذلك وأقر به الشريف غالب . )الرمحن مجال، وبشر بن هاشم الشافعي
احلمد هللا رب العاملني، أشهد أن هذا الدين  (:ّوكان من ألد أعداء الدعوة قائال
 الوهاب، ودعانا إليه إمام املسلمني سعود بن عبد الذي قام به الشيخ حممد بن عبد

ّ عز وجلالعزيز، من توحيد اهللا ، ونفي الشرك لـه، وهو الدين احلق الذي جاء به ّ
هللا لـه آمني؛ الشريف غالب بن مساعد، غفر ا: ، وكتبه صلى اهللا عليه وسلمالنيب

الشهادات والتزكيات مهمة ومفيدة، ولكن ّ أن ّوال شك .٢١٧)"الشريف غالب 
 :وإليك النصوص كاملة. بشرط عرضها كما هي بدون جتميلها وحتسينها

  :ّالنص الكامل لشهادة علماء مكة
 أن - وحنن علماء مكة، الواضعون خطوطنا، وأختامنا يف هذا الرقيم -نشهد "

 قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهللا تعاىل، ودعا هذا الدين، الذي
إليه إمام املسلمني سعود بن عبد العزيز، من توحيد اهللا، ونفي الشرك، الذي 
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ذكره يف هذا الكتاب، أنه هو احلق الذي ال شك فيه وال ريب، وأن ما وقع يف 
، من أنواع الشرك مكة واملدينة، سابقا، ومصر والشام وغريمها من البالد إىل اآلن

الكفر، املبيح للدم واملال واملوجب للخلود يف : املذكورة يف هذا الكتاب، أنه
ومن مل يدخل يف هذا الدين، ويعمل به، ويوايل أهله، ويعادي أعداءه، ؛ النار

فهو عندنا كافر باهللا واليوم اآلخر، وواجب على إمام املسلمني واملسلمني، 
  ." اهللا مما هو عليه، ويعمل ذا الدينجهاده وقتاله، حىت يتوب إىل

  :ّالنص الكامل لشهادة الشريف غالب
احلمد هللا رب العاملني، أشهد أن هذا الدين الذي قام به الشيخ حممد بن عبد "
 سعود بن عبد العزيز، من توحيد اهللا عز وهاب، ودعانا إليه إمام املسلمنيال

اء به النيب صلى اهللا عليه وجل ونفي الشريك له، هو الدين احلق، الذي ج
وأن ما وقع يف مكة واملدينة سابقا، والشام، ومصر وغريها من البلدان،  وسلم،

وكل ؛ املذكورة يف هذا الكتاب، أنه الكفر املبيح للدم، واملال من أنواع الشرك
من مل يدخل يف هذا الدين، ويعمل مبقتضاه، كما ذكر يف هذا الكتاب، فهو 

الشريف غالب بن مساعد، غفر اهللا له آمني، : وكتبه؛  اآلخركافر باهللا واليوم
  ."غالب: الشريف

ّوزيادة على ما مر، نذكر النص الكامل لشهادة علماء املدينة ّ:  
: ونقول .علماء املدينة املنورة، وندين اهللا به، ونسأله تعاىل املوت عليه: وحنن"

شيخ حممد بن عبد احلمد هللا رب العاملني، نشهد بأن هذا الذي قام به ال
الوهاب، رمحه اهللا، ودعانا إليه إمام املسلمني سعود بن عبد العزيز، من توحيد 

وأن ؛ اهللا عز وجل، ونفي الشرك، هو الدين احلق، الذي ال شك فيه وال ريب
ما وقع يف مكة واملدينة سابقا، والشام ومصر، وغريها من البلدان، إىل اآلن، 



 ١٦٠

وكل . الكفر املبيح للدم واملال:  هذا الكتاب، أامن أنواع الشرك املذكورة يف
من مل يدخل يف هذا الدين، ويعمل به، ويعتقده، كما ذكر اإلمام يف هذا 

كافر باهللا واليوم اآلخر، والواجب على إمام املسلمني وكافة  الكتاب، فهو
 وكل من خالف ما ...املسلمني، القيام بفرض اجلهاد، وقتال أهل الشرك والعناد

يف هذا الكتاب، من أهل مصر، والشام، والعراق، وكل من كان على دينهم 
من موقعه، وميكنه يف ذلك، وإزالة ما ... يه اآلن، فهو كافر مشركالذي هم عل

 وجيعل رايته بالنصر خافقة، إنه مسيع جميب، ...عليه من الشرك والبدع، وأن
   .٢١٨"...قريأشهد بذلك، وأنا الف. وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه

ّواآلن، بعد أن قرأت النصوص كاملة غري مبتورة، ومتعنت فيما جاء فيها، هل 
ّ بغض النظر عن كوا كتبت يف ظرف معني، ،؟ فالنصوصخطورا فهمت ّ

ّصيغت بعبارات حمددة مكررةو ، ّ مما جيعلنا نشك يف صدق هذه الشهادةّ
 الناس ممن خالف ّ كلإن مل نقل(تضمنت التكفري الصريح؛ تكفري غالب الناس 

حجة على الوهابية يف حقيقتها  فهي .واتمع والدار والدولة) الفكر الوهايب
   .وليست حجة هلم

 يف إقرارهم ّأخطأنا الفهم، فليفسر لنا معىن قول علماء مكةزعم أحد أننا وإن 
وأن ما وقع يف مكة واملدينة، سابقا، ومصر والشام : ""العقيدة الوهابية"بصدق 

: ريمها من البالد إىل اآلن، من أنواع الشرك املذكورة يف هذا الكتاب، أنهوغ
ومن مل يدخل يف هذا ؛ الكفر، املبيح للدم واملال واملوجب للخلود يف النار
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الدين، ويعمل به، ويوايل أهله، ويعادي أعداءه، فهو عندنا كافر باهللا واليوم 
هاده وقتاله، حىت يتوب إىل اآلخر، وواجب على إمام املسلمني واملسلمني، ج

وكل من مل : "، ومعىن قول علماء املدينة"اهللا مما هو عليه، ويعمل ذا الدين
يدخل يف هذا الدين، ويعمل به، ويعتقده، كما ذكر اإلمام يف هذا الكتاب، 

كافر باهللا واليوم اآلخر، والواجب على إمام املسلمني وكافة املسلمني،  فهو
 وكل من خالف ما يف هذا ...، وقتال أهل الشرك والعنادالقيام بفرض اجلهاد

الكتاب، من أهل مصر، والشام، والعراق، وكل من كان على دينهم الذي هم 
   ؟"عليه اآلن، فهو كافر مشرك

  
  ّمصطلحات ابن غنام وابن بشر

ّكتب تاريخ الدعوة الوهابية البن غنام وابن بشر وغريمها يقف على ل القارئ
وصفهم أنفسهم باملسلمني واملوحدين، ككفري املخالف، عبارات تفيد ت

 القبيلة الفالنية، وما شاها ّ ارتد أهل، أو قوهلمباملشركنيووصفهم املخالفني 
ويف شوال من هذه السنة : "ّقال ابن غنام: ومثال ذلك. من عبارات

ويف ... وكان قاضيها سليمان بن عبد الوهاب" حرميال"ّارتد أهل ) هـ١١٦٥(
وحني ... ّارتد أهل منفوحة، ونبذوا عهد املسلمني) هـ١١٦٦(خر هذه السنة أوا

رأى الشيخ حممد بن عبد الوهاب تظاهر بعض أهل البالد بالضالل، وارتداد 
أهل اإلسالم من ) هـ١١٦٧(ّمن ارتد منهم عن التوحيد، مجع يف هذه السنة 

وحيد من أهل ّبالدهم ووعظهم وبني هلم سنة اهللا فيما جيري على أهل الت
ّويف هذه السنة ارتد رجل امسه الغفيلي يف قصر من قصور ... الفجور والشرك



 ١٦٢

سارت العساكر واجلموع من مكة سريهم : "وقال ابن بشر. ٢١٩..."بلدة ضرمى
فلما رأوا أن األمر جاء من األشراف، أيقنوا ... شريفها غالب مب مساعد

وتبني ألهل الباطل ... عربانّباهللكة للمسلمني واإلتالف، وارتد كثري من ال
ويف أثناء ... ّدخان، وأكثرهم تقض العهد وخان، وارتد معه كثري من قحطان

ذلك أيضا أمر سعود رمحه اهللا علي نغيمش بن محد املعروف يف بلد التومي ومعه 
ّمجع من املسلمني يقصد وداي الدواسر، ألنه ارتد منهم أناس من قوم حويل 

شاكر، : ه غالب الشريف عسكر مع شريف يقال لهومجاهر، وكان أرسل إلي
  .٢٢٠..."ورؤساء هذه الردة بنو هاجر

 وابن غنام كابن املؤرخني من العبارات هذه استعملوا الذين: "وقد يقول قائل
 احلماس روح عليهم تغلب كانت للدعوة، واملناصرين الشعراء، وبعض بشر

 أطلقوه ما كل فليس .عيالشر التأصيل من أكثر اإلعالمي واألسلوب والعاطفة
 نفسه اإلمام جند ولذلك به يعتد أو املنهج عن ّيعرب واألوصاف األحكام من

 وعلى نادرا إال اخلصوم على )والكفر الشرك( األحكام هذه يطلقون ال والعلماء
 عليهم قامت الذي الشركيات عن واملدافعني والكفرية، الشركية البدع زعماء
   .٢٢١"احلجة

ّجمرد تربير أبعد ما يكون عن الرد العلمي والشرعي هو  –العادة  ك- ّوهذا الرد  ّ
ّاملؤصل؛ ألن مصلحات  مصطلحات شرعية هلا " ّوالردة" الكفر"و" الشرك"ّ

ّ معينة؛ فمن استعملها حتمل تبعاا بغض النظر عن احلماسة مدلوالت شرعية ّ ّ
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 ن عمر اهللا بن دينار أنه مسع ابعن عبديف صحيحه  مسلم روى. والعاطفة
يا كافر، : أيما امرئ قال ألخيه: "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: يقول

وروى مسلم . "فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإال رجعت عليه
ثه عن أيب ذر أنه مسع ّ عن حيىي بن يعمر أن أبا األسود حدأيضا يف صحيحه

: رجال بالكفر، أو قالومن دعا ... ": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  . " إال حار عليه، وليس كذلك،عدو اهللا

والتجاسر على تكفري من ظاهره : "وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن
اإلسالم، من غري مستند شرعي وال برهان مرضي، خيالف ما عليه أئمة العلم 

 ومن وهذه الطريقة، هي طريقة أهل البدع والضالل،؛ من أهل السنة واجلماعة
والفرح مبثال هذه  .ُعدم اخلشية والتقوى، فيما يصدر عنه من األقوال واألفعال

القضية، قد يكون له أسباب متعددة، ال سيما وقد كثر اهلرج، وخاضت األمة 
يف األموال والدماء، واشتد الكرب والبالء، وخفي احلق واهلدى، وفشا اجلهل 

والعمى، وقل التمسك بالكتاب واهلوى، وكثر اخلوض والردى، وغلب الطغيان 
والسنة، بل قل من يعرفهما، ويدري حدود ما أنزل اهللا من األحكام الشرعية، 

: وقد جاء يف احلديث .كاإلسالم واإلميان، والكفر والشرك، والنفاق، وحنوها
 فإطالق القول بالتكفري ؛"يا كافر، فقد باء بها أحدهما: من قال ألخيه"

  . ٢٢٢"جهل املكفر وعدم علمه مبدارك األحكامواحلالة هذه، دليل على 
ّفهل كان ابن غنام مثال جاهال باألحكام الشرعية؟ ال نظن هذا؛ ألنه كان من  ّ ّ

قال عبد اهللا آل . تالميذ الشيخ ابن عبد الوهاب ومن علماء الدعوة الوهابية
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نشأ يف األحساء وأخذ يف صباه ... ّالشيخ حسني بن أيب بكر آل غنام: "ّبسام
... ّادئ القراءة والكتابة، وملا شب شرع يف القراءة على علماء األحساءمب

ودرس علوم اللغة العربية . فدرس كتب املالكية يف الفروع، فصار مالكي املذهب
وملا قام ... من النحو والصرف والبالغة واملفردات اللغوية حىت أحاط بأغلبها

حيله إىل الدرعية انتقل الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوته، واتسعت بعد ر
املرتجم إىل الدرعية، واتصل بالشيخ حممد عبد الوهاب، ودرس عليه كما درس 
على أبنائه وكبار تالميذه، فشرب الدعوة وغرست بقلبه، فصار من كبار 

وقد جلس يف الدرعية للتدريس، فأخذ . املدافعني عنها، والذايدين عن حياضها
روضة . ١: مؤلفاته... دوا منه يف العلوم العربيةعنه عدد من كبار العلماء واستفا

العقد . ٢... األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم
  .  ٢٢٣"...الثمني يف شرح أصول الدين

تلقى علمه عن الشيخ ابن عبد  -  شيخ مؤرخي احلركة الوهابية - ّفابن غنام 
وعاش أجواء الدعوة يف عاصمتها  ،ّ وألف يف شرح العقيدة الوهابيةالوهاب،
؛ وهلذا فقد  إمنا كان من العلماءّومل يكن جمرد مؤرخ ال دراية له بالشرعالدرعية، 

كان مدركا متام اإلدراك لواقع الكلمات واملصطلحات الشرعية اليت استعملها يف 
وكذلك عثمان بن بشر، فقد تلقى العلم عن علماء جند ومل يكن من  .كتابه

  . العلوم الشرعية ومصطلحات الشرعاجلهلة ب
املصطلحات ّوعليه، فإن ما درج عليه مؤرخو الدعوة الوهابية من استعمال 

  .ّ يدل على حقيقة رؤية الوهابية خلصومهم،الشرعية اليت تفيد كفر املخالف
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  :حال نجد قبل دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب
 الدينية للعامل اإلسالمي رأينا كيف وصف الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه احلالة

 احلالة الدينية لنجد وغريها قبل دعوة ابن بشرّوقد خلص . بعامة وجند خباصة
وكان الشرك إذ ذاك قد فشا يف جند وغريها، : "الشيخ ابن عبد الوهاب بقوله

وكثر االعتقاد يف األشجار واألحجار والقبور والبناء عليها والتربك ا والنذر هلا، 
باجلن والنذر هلم، ووضع الطعام وجعله هلم يف زوايا البيوت لشفاء واالستعاذة 

  ."واحللف بغري اهللا وغري ذلك من الشرك األكرب واألصغر. مرضاهم ونفعهم
 غري  الباحثنياملصادر املتوافرة بني أيدي: "قال الدكتور عبد اهللا العثيمنيولكن، 

للحالة اليت كان عليها النجديون من حيث العقيدة والقيام  وصفها متفقة يف
لدعوة  ؤيدةامل اليت يتناوهلا هذا البحث، فاملصادر الفرتة بأركان اإلسالم خالل
 لكن بعضها .الوهاب تعطي صورة قامتة لتلك احلالة الشيخ حممد بن عبد

ّفابن غنام . خيتلف عن البعض اآلخر يف املدى الذي يصل إليه قتام هذه الصورة
يصدر حكما عاما على أهل جند بأم كانوا يأتون كل باب من أبواب 

ك بنوعيه األكرب واألصغر إن الشر: (وابن بشر يقول يف حكمه العام... الشرك
ًلكن بعض املصادر تربز جندا موطنا لعلماء أجالء أكثرهم )... قد فشا يف جند ً

على  -ر غالبية سكاا من احلضر ّكان يتحلى بالورع والصالح، كما تصو
كة بأحكام اإلسالم، منفذة لواجباته وسننه، واألشعار اليت قيلت ّ متمس-األقل

 على ما خيالف العقيدة اإلسالمية  بصفة عامة، ال حتتوي،يف تلك الفرتة
ما  تلك األشعار  منّ بل إن. أو يتناىف مع أحكام اإلسالم العامة،الصحيحة

تربز متسك قائليها بعقيدم والتزامهم بإسالمهم، وتوضح أن اتمع الذي 
ًعاشوا فيه كان جمتمعا مستقيما يف أكثر تصرفاته ومن املقارنة بني املصادر .. .ً
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نذاك مل تكن حياملختلفة يبدو أن احلالة الدينية اليت كانت سائدة يف جند 
 بالصورة اليت أظهرا ا بعض املصادر املؤيدة لدعوة الشيخ حممد بن عبد

ّلكن يتضح جليا أا كانت غري متفقة مع قول من قال . الوهاب اإلصالحية ّ
بل . ربقة اإلسالم والدينإم كانوا قد خلعوا : عن أهل املنطقة يف تلك الفرتة

ّإا كانت بعيدة عن االدعاء القائل بأن كل أثر لإلسالم كان قد اختفى من 
جند، وأن قراءة القرآن والصالة والزكاة واحلج كلها أمور قد نسيت من قبل 

 مل تكن مستقيمة كما قد - من ناحية أخرى - سكاا، على أن تلك احلالة 
لقد كان هناك جهلة ميارسون أعماال شركية، لكن . يستنتج من املصادر الشعرية

وكان هناك كثري . عدد هؤالء كان فيما يظهر قليال إذا قورن مبجموع السكان
وكان موقف . من البادية، الذين ال يقومون بأركان اإلسالم نتيجة جهلهم ا

لكن كان هناك ملتزمون . علماء املنطقة من هذا الوضع سلبيا على العموم
الشريعة، وقائمون بأركان الدين اإلسالمي وما يأمر به الدين من بأحكام 

ّوعلى أي حال، فإن من الواضح أن منطقة جند كانت يف . واجبات وسنن
ّحاجة إىل حركة إصالحية توضح للجهال ما كان خافيا، وتقضي على كل ما 

 على ّيكونوا يؤدون أركان اإلسالمّمن شأنه أن خيل بعقائد الناس، وتلزم من مل 
  .٢٢٤"أدائها

ابن عبد الوهاب؛ شيخ دعوة الل لعثيمني يوجد إشكاالت خطريةوكالم الدكتور ا
بن صاحل اخلراشي   كثري من علماء الوهابية كالشيخ سليمانّوهلذا انتقده ورده

ّورغم موضوعية كالم الدكتور العثيمني إال أنه يف حقيقته . والشيخ صاحل الفوزان
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ألوائل للحالة ّاريخ ال تغري من واقع نظرة أتباع الوهابية اّيعرب عن نظرة معاصرة للت
الذي ّوسواء اتفقنا مع الدكتور العثيمني أو اختلفنا معه، فإن . الدينية يف زمنهم

احلالة الدينية لنجد وغريها قبل أو أثناء  لالوهابية األوائف كيف وص: يعنينا هو
 لتلك احلالة  سبق وصفهمّوقد بينا فيما. ظهور دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب

أي يف ( لمجتمع الذي وجدوا فيهتكفريهم لتثبت كثرية صرحية  بنقول الدينية
  .)جند وغريها
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  تكفير الدولة العثمانية
  

ّتبني معنا فيما سبق أن الدعوة الوهابية كفرت غالب الناس، وكفرت اتمع  ّ ّ ّ
مية رفعت لواء اجلهاد، وقاتلت الناس، والدار والدولة؛ وهلذا أقامت دولة إسال

). وهي ما يؤخذ من مال الكافر على وجه القهر والغلبة(واعتربت أمواهلم غنيمة 
. كما سبق بيانهالسعودية خالفة /لة الوهابيةومن علماء الوهابية من يعترب الدو

 الشرك ّوأما اخلالفة العثمانية، فقد اعتربها دعاة الوهابية دولة شركية؛ ألن مظاهر
لوالة، وكانت السائدة يف البالد اخلاضعة لسلطتهم كانت بعلم السلطان وا

عمارة : "...  بن عبد الرمحن أبا بطني قال الشيخ عبد اهللا.برعايتهم وتشجيعهم
هذه املشاهد الشركية، أكثرها من حتت أيدي والة األمور، وأهل الدنيا، ووافقهم 

استحكم الشر، :  وبسبب ذلك؛على ذلك، وزينه هلم بعض علماء السوء
ويف حديث عن النيب صلى اهللا عليه . وتزايد، والشر يف زيادة، واخلري يف نقصان

هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه : "وسلم قال
فما أصدق قول عبد اهللا بن املبارك، رمحه اهللا " األمة على يدي قرائها وفقهائها

وقال الشيخ . ٢٢٥"ين إال امللوك، وأحبار سوء ورهبااوهل أفسد الد: تعاىل
ّعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بعدما وصف 

: زمن الشيخ ابن عبد الوهابما كان عليه الناس من الشرك يف البالد اإلسالمية 
 أهل وهذه احلوادث املذكورة، والكوارث املشهورة، والبدع املزبورة، قد أنكرها"

العلم واإلميان، واشتد نكريهم حىت حكموا على فاعلها خبلع ربقة اإلسالم 
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ولكن ملا كانت الغلبة للجهال والطغام، انتقضت عرى الدين، . واإلميان
ّوانثلمت أركانه وانطمست منه األعالم، وساعدهم على ذلك من قل حظه 

فة احلالل واحلرام، ونصيبه من الرؤساء واحلكام، واملنتسبني من اجلهال إىل معر
فاتبعتهم العامة واجلمهور من األنام، ومل يشعروا مبا هم عليه من املخالفة واملباينة 

ومع عدم العلم، . لدين اهللا الذي اصطفاه خلاصته وأوليائه وصفوته الكرام
واإلعراض عن النظر يف آيات اهللا والفهم، ال مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء 

وهل أفسد الدين : أحسن ما قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللاوما ... والسادة
  .٢٢٦"إال امللوك وأحبار سوء ورهباا

 ّ ونذكر فيما يلي مجلة من النقول تبني تكفري الوهابية للخالفة العثمانية والرتك
  :على وجه اخلصوص

 من ذي القعدة سنة ١٤بتاريخ ( قال سعود بن عبد العزيز يف رسالة - 
فشعائر : " من قبل الدولة العثمانيةىل سليمان باشا وايل بغدادإ) هـ١٢٢٥

الكفر باهللا، والشرك به، هي الظاهرة عندكم، مثل بناء القباب على القبور، 
وإيقاد السرج عليها، وتعليق الستور عليها، وزيارا مبا مل يشرعه اهللا ورسوله، 

لكربات، وإغاثة واختاذها عيدا، وسؤال أصحاا قضاء احلاجات، وتفريج ا
اللهفات، هذا مع تضييع فرائض اهللا اليت أمر اهللا بإقامتها، من الصلوات 
اخلمس، وغريها، فمن أراد الصالة صلى وحده، ومن تركها مل ينكر عليه، 

وهذا أمر، قد شاع، وذاع، ومأل األمساع، يف كثري من بالد ؛ وكذلك الزكاة 
فانظر إىل تصريح هؤالء ... انالشام، والعراق، ومصر، وغري ذلك من البلد
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األئمة، بأن هذه األعمال الشركية، قد عمت ا البلوى، وشاعت يف كثري من 
بالد الشام وغريها، وأن اإلسالم قد اشتدت غربته، حىت صار املعروف منكرا، 

وأن هذه املشاهد، واألبنية اليت على القبور، قد كثرت، وكثر ؛ واملنكر معروفا
، حىت صار كثري منها، مبنزلة الالت والعزى، ومناة الثالثة الشرك عندها وا

إنكم على الفطرة : األخرى، بل أعظم شركا عندها وا، وهذا مما يبطل قولكم
اإلسالمية، واالعتقادات الصحيحة، ويبني أن أكثركم قد فارق ذلك، ونبذه وراء 

، وسؤاهلم قضاء ظهره، وصار دينه الشرك باهللا، ودعاء األموات، واالستغاثة م
فنحن : وأما قولكم. احلاجات، وتفريج الكربات، والتمسك بالبدع احملدثات

مسلمون حقا، وأمجع على ذلك أئمتنا أئمة املذاهب األربعة، وجمتهدوا الدين 
قد بينا من كالم اهللا، وكالم رسوله، وكالم أتباع األئمة : فنقول. وامللة احملمدية

اهية، ويبطل دعواكم الباطلة، وليس كل من األربعة، ما يدحض حجتكم الو
وحالكم، وحال أئمتكم، وسالطينكم، تشهد ... ادعى دعوى، صدقها بفعله
وقد رأينا ملا فتحنا احلجرة الشريفة، على ساكنها . بكذبكم وافرتائكم يف ذلك

سليم، أرسلها : أفضل الصالة والسالم، عام اثنني وعشرين، رسالة لسلطانكم
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستغيث به، ويدعوه، ويسأله ابن عمه، إىل ر

وفيها من الذل، واخلضوع، والعبادة، ؛ النصر على األعداء، من النصارى وغريهم
يا : من عبيدك السلطان سليم، وبعد: وأوهلا. واخلشوع، ما يشهد بكذبكم

، واستوىل رسول اهللا، قد نالنا الضر، ونزل بنا من املكروه ما ال نقدر على دفعه
عباد الصلبان على عباد الرمحن، نسألك النصر عليهم، والعون عليهم، وأن 

فانظر إىل هذا الشرك . تكسرهم عنا، وذكر كالما كثريا، هذا معناه وحاصله
العظيم، والكفر باهللا الواحد العليم، فما سأله املشركون من آهلتهم، العزى 
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فإذا كان هذا . وا خلالق الربياتوالالت، فإم إذا نزلت م الشدائد، أخلص
حال خاصتكم، فما الظن بفعل عامتكم، وقد رأينا من جنس كالم سلطانكم، 
كتبا كثرية يف احلجرة للعامة واخلاصة، فيها من سؤال احلاجات، وتفريج 

فإن كنتم صادقني يف دعواكم أنكم على ... الكربات، ما ال نقدر على ضبطه
 صلى اهللا عليه وسلم فاهدموا تلك األوثان كلها، ملة اإلسالم، ومتابعة الرسول

ال إله إال : وسووها باألرض، وتوبوا إىل اهللا من مجيع الشرك والبدع، وحققوا قول
ومن صرف من أنواع العبادة شيئا لغري اهللا، من األحياء . اهللا، حممد رسول اهللا

مشاة واألموات، فاوه عن ذلك، وعرفوه أن هذا مناقض لدين اإلسالم، و
لدين عباد األصنام؛ فإن مل ينته عن ذلك إال باملقاتلة، وجب قتاله، حىت جيعل 

وقوموا على رعاياكم بالتزام شعائر اإلسالم وأركانه، من إقام ؛ الدين كله هللا
الصالة مجاعة يف املساجد، فإن ختلف أحد، فأدبوه، وكذلك الزكاة اليت فرض 

فإذا . هلها الذين أمر اهللا بصرفها إليهماهللا، تؤخذ من األغنياء، وترد على أ
فعلتم ذلك فأنتم إخواننا، لكم ما لنا، وعليكم ما علينا، حيرم علينا دماؤكم 

وأما إن دمتم على حالكم هذه، ومل تتوبوا من الشرك، الذي أنتم . وأموالكم
عليه، وتلتزموا دين اهللا الذي بعث اهللا به رسوله، وترتكوا الشرك والبدع 

ات، مل نزل نقاتلكم، حىت تراجعوا دين اهللا القومي، وتسلكوا صراطه واحملدث
  . ٢٢٧..."املستقيم، كما أمرنا اهللا بذلك

 وكتب الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب رسالة يف بيان - 
". الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك: "كفر الرتك وحرمة مواالم عنواا
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، فإن "الدالئل"سبب تصنيف : "يز العنقري بن عبد العزقال الشيخ عبد اهللا
الشيخ سليمان، صنفها ملا هجمت العساكر الرتكية على جند يف وقته، وأرادوا 
اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم مجاعة من أهل جند، من البادية واحلاضرة، 

وعليه، فاأللفاظ الواردة يف الكتاب، كأهل الشرك . ٢٢٨"وأحبوا ظهورهم
ومما . ا األتراكّشركني وعباد القبور والقباب وجنود الشرك وغريها، إمنا يراد وامل

أن اإلنسان إذا أظهر : اعلم، رمحك اهللا: " قول الشيخ سليمانجاء يف الدالئل
ًللمشركني املوافقة على دينهم، خوفا منهم ومداراة هلم، ومداهنة لدفع شرهم، 

ويبغضهم، وحيب اإلسالم واملسلمني؛ فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم 
هذا إذا مل يقع منه إال ذلك، فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى م، ودخل 
يف طاعتهم وأظهر املوافقة على دينهم الباطل، وأعام عليه بالنصرة واملال 
وواالهم، وقطع املواالة بينه وبني املسلمني، وصار من جنود الشرك والقباب 

 ما كان من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا ال يشك وأهلها، بعد
فكيف بأهل : "وقوله. ٢٢٩"ّمسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة هللا ورسوله

البلدان الذين كانوا على اإلسالم، فخلعوا ربقته من أعناقهم، وأظهروا ألهل 
وا أهل الشرك املوافقة على دينهم، ودخلوا يف طاعتهم وآووهم ونصروهم، وخذل

التوحيد، وابتغوا غري سبيلهم وخطئوهم، وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم 
واالستهزاء م، وتسفيه رأيهم يف ثبام على التوحيد، والصرب عليه وعلى اجلهاد 

ًفيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا ال كرها، واختيارا ال اضطرارا ً ً فهؤالء . ً
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 ١٧٣

ًكوا اهلجرة شحا بالوطن، وخوفا من الكفار، أوىل بالكفر والنار، من الذين تر ً
فهذه اآلية مطابقة حلال : "وقوله. ٢٣٠"وخرجوا يف جيشهم مكرهني خائفني

املنقلبني عن دينهم يف هذه الفتنة، يعبدون اهللا على حرف، أي على طرف، 
ليسوا ممن يعبد اهللا على يقني وثبات، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن 

وا موافقة املشركني، وأعطوهم الطاعة، وخرجوا من مجاعة املسلمني دينهم، وأظهر
إىل مجاعة املشركني، فهم معهم يف اآلخرة كما هم معهم يف الدنيا، فـخسروا 

فأخرب تعاىل خربا مبعىن : "وقوله. ٢٣١"الدنيا واآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني
 مواالة أعداء اهللا ورسوله األمر بوالية اهللا ورسوله واملؤمنني، ويف ضمنه النهي عن

وال خيفى أي احلزبني أقرب إىل اهللا ورسوله، وإقام الصالة وإيتاء . واملؤمنني
الزكاة، أأهل األوثان والقباب والقحاب واللواط واخلمور واملنكرات، أم أهل 
اإلخالص وإقام الصالة وإيتاء الزكاة؟ فاملتويل لضدهم واضع للوالية يف غري 

والية اهللا ورسوله واملؤمنني املقيمني للصالة املؤتني للزكاة والية حملها، مستبدل ب
  . ٢٣٢"أهل الشرك واألوثان والقباب

حدث  وقال الشيخ علي بن حسني بن حممد بن عبد الوهاب يف قصيدة يت- 
  :٢٣٣فيها عن سقوط الدرعية

ْبدلت النـعماء بـؤسا وأصبحت َ َ ُ َْ َْ َ ًَ ْ ُ َ  ... ِطغاة عتاة ملجئا ل ًَ َْ ٌ ٌَُ ِألراذلَُ ِ ََ  
ُوبث عتاة الدين يف األرض بـغيـهم َ َ َْ ِ َ َِ ْ ُ ِوريـعت قـلوب املؤمنني الغوافل ... َُ ِ ََ َ ْ ِ ِ ُْ ُ ُُ ْ َ ِْ َ  
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 ١٧٤

َوأقـبل قادات الضاللة والردى َ ََ ََِ  ُ َ َ ِوساداتـها يف عسكر وجحافل ... ََْ ِ َ َ َ ْ ٍَ َ َ َ ُ َ َ  
ُوشتت مشل الدين وانـبت أصله ُ ْ َ َْ َ َِ ْ ُ َْ ُ ... ُفأضحى م َ ْ ِضاعا كالبدور األوافلََ ِ ََ ِ ْ ُ ُ َ ً َ  

ًِوفـر عن األوطان من كان قاطنا َ ََ َ ْ َ ِ َ َْ ِ َ ّ ِتـراهم فـرادى حنو قطر وساحل ... َ ِ َ َ ٍ ْ ِ َ َْ َ َ َُ ْ ُ َ  
ًوفـرق مشل كان للخري شامال َ ََ ِْ َ ِْ َ ٌ َْ ُ ِوزالت والة املسلمني األعادل ... َ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َُ َُ ْ ََ  
ْوساد شرار اخللق يف األرض بـعد ُ َ ِ َْ ِ َْ ُ ََ ِ َ ْهمَ ِودارت رحى لألرذلني األسافل ... ُ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ْ ً َ َ َْ َ  

ّ وقال الشيخ عبد العزيز بن محد بن ناصر بن معمر يف قصيدة يرثي فيها - 
  :٢٣٤عيةسقوط الدر

ّوجيرب منا مأمنا قد تصدعا... عسى وعسى أن ينصر اهللا دينه  ّ  
  ّفيضحي ظالم الشرك والشك مقشعا... ّويظهر نور احلق يعلو ضياؤه 

وكتب الشيخ محد بن علي بن عتيق رسالة يف بيان كفر الرتك وحرمة مواالم  - 
قال الشيخ ". سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل اإلشراك: "عنواا

سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق : وكذلك: " بن عبد العزيز العنقريعبد اهللا
 بالد املسلمني، وساعدهم هو ملا هجمت العساكر الرتكية على" سبيل النجاة"

بيل ومما جاء يف س. ٢٣٥"من ساعدهم، حىت استولوا على كثري من بالد جند
فكان من حكمة ... ّومما أخرب أن أمته تقاتل الرتك: "النجاة قول الشيخ محد

ّاهللا تعاىل وعدله أن سلطهم املسلمني، ملا ظهرت فيهم امللة احلنيفية، ودعوا على 
ّن حصل من بعضهم ذنوب، ا تسلطت هذه الدولة ولك. الطريقة احملمدية

  . ٢٣٦]"أي الدولة العثمانية[الكفرية 
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 ١٧٥

، ألفها لبيان "ّالدفاع عن أهل السنة واإلتباع: " وكتب أيضا رسالة عنواا- 
د شاع كفرهم الذين ق"حكم اهلجرة عن بلد استولت عليه العساكر الرتكية 

  . ٢٣٧"وتنوع فسادهم
بن عبد اهللا ابن طوق يف قصيدة يصف فيها حال  وقال الشيخ عبد الرمحن - 

األحساء بعد أن استوىل عليها األتراك أرسلها إىل الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
  : ٢٣٨نالرمح

  دم من ربع اهلدى كل عامر... وأعظم من ذا يا خليلي كتائب 
  ويعلو من التأذين صوت املزامر... ويبدو ا التعطيل والكفر والزنا 

  واصل من اإلسالم سوم املقامر... ألعداء يف كل خطة فقد سامنا ا
  أباحوا محى التوحيد من كل فاجر... أناخ لدينا للضاللة شيعة 

وسئل الشيخ حممد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، " - 
صاحل بن عبد العزيز، والشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكافة : والشيخ

عجمان، والدويش، ومن تبعهم، حيث خرجوا من بلدان علماء العارض، عن ال
أم مقتدون جبعفر بن أيب طالب وأصحابه، رضي اهللا : املسلمني، يدعون

هؤالء الذين : عنهم، حيث خرجوا من مكة مهاجرين إىل احلبشة؟ فأجابوا
ذكرهم السائل، وهم العجمان والدويش ومن تبعهم، ال شك يف كفرهم وردم، 

 إىل أعداء اهللا ورسوله، وطلبوا الدخول حتت واليتهم، واستعانوا ألم احنازوا
م، فجمعوا بني اخلروج من ديار املسلمني، واللحوق بأعداء امللة والدين، 

                                                 
  ٩٩-٧٣ينظر هداية الطريق، ص 237
 ١١٥-١١٤مشاهري علماء جند، صعن  238
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إم : وأما قول السائل... وتكفريهم ألهل اإلسالم، واستحالل دمائهم وأمواهلم
 مل يدخلوا حتت أمر ابن يدعون أم رعية األتراك، ومن األتراك السابقني، وأم

سعود وطاعته، إال مغصوبني، فهذا أيضا من أعظم األدلة على ردم، 
  .٢٣٩"وكفرهم

فمن مل ]... أي من علماء الدعوة الوهابية[وقال بعضهم رمحهم اهللا تعاىل " - 
ّيكفر املشركني من الدولة الرتكية، وعباد القبور كأهل مكة وغريهم، ممن عبد 

توحيد اهللا إىل الشرك، وبدل سنة رسوله صلى اهللا عليه الصاحلني، وعدل عن 
  . ٢٤٠..."وسلم بالبدع، فهو كافر مثلهم

عن مسلم له مثرة أخذها جريانه، يدعون : " أبا بطني وسئل الشيخ عبد اهللا- 
أم اشرتوها من رجل آخر اشرتاها من عدو تغلب عليهم، من أمراء األتراك 

أن هذا الرجل الذي باعها على : الثمرة بينةاملتغلبني على البالد، وأقام صاحب 
جريانه، استوهبها من العدو املتغلب فوهبها له، والبينة تشهد بإقرار البائع هلا، 
وكذلك تشهد البينة على إقرار املشرتين، الذين باشروا أخذها من رءوس النخل 

احلمد هللا رب العاملني، ال بد من الكالم على أصل هذه : إخل؟ فأجاب... 
املسألة، وهو ما حكم مال املسلم إذا استوىل عليه الكفار، هل ميلكونه بذلك 

  .٢٤١..."أم ال؟
وقد استزل الشيطان : وكذلك قوله رمحه: "ال الشيخ سليمان بن سحمان وق- 

أكثر الناس يف هذه املسالة فقصر بطائفة فحكموا بإسالم من دلت نصوص 
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 ١٧٧

ء كأمثال الذين حكموا بإسالم وهؤال: قلت. الكتاب والسنة واإلمجاع على كفره
  .    ٢٤٢..."طائفة الرتك وأشباههم

أي [السفر إىل بلد األحساء بعد أن أخرج اإلمام الدولة الكفار : "...  وقال- 
منها مباح، فهذا ال شك فيه، ألا صارت دار إسالم، بعد أن ] الدولة العثمانية
  . ٢٤٣..."كانت دار كفر

وستجد فيه " وان عقود اجلواهر املنضدة احلساندي" وأنظر أيضا ديوانه املسمى - 
  . ّمجلة كثرية من القصائد يكفر فيها الدولة العثمانية والرتك ومن رضي بواليتهم

نبني لكم سبب تصنيف : " بن عبد العزيز العنقري وقال الشيخ عبد اهللا- 
، فإن الشيخ سليمان، صنفها ملا هجمت العساكر الرتكية على جند يف "الدالئل"
قته، وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم مجاعة من أهل جند، من و

سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق : وكذلك. البادية واحلاضرة، وأحبوا ظهورهم
هو ملا هجمت العساكر الرتكية على بالد املسلمني، وساعدهم " سبيل النجاة"

 التصنيف مما فمعرفة سبب. من ساعدهم، حىت استولوا على كثري من بالد جند
يعني على فهم كالم العلماء، فإنه حبمد اهللا ظاهر املعىن؛ فإن املراد به موافقة 
الكفار على كفرهم، وإظهار مودم، ومعاونتهم على املسلمني، وحتسني 

  .٢٤٤"أفعاهلم، وإظهار الطاعة واالنقياد هلم على كفرهم
أقاموا على ذلك و: "... عبد اللطيف بن عبد الرمحن وقال الشيخ حممد بن - 

مدة سنني، يف أمن وعافية، وعز ومتكني، وبنودهم ختفق شرقا وغربا، جنوبا 
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ومشاال، حىت دمههم ما دمههم، من احلوادث العظام، اليت أزعجت القلوب، 
وزلزلتهم من األوطان، عقوبة قدرية، سببها ارتكاب الذنوب واملعاصي، ألن من 

والفتنة اليت حلت م، هي .  ال يعرفهعصى اهللا وهو يعرفه، سلط اهللا عليه من
فتنة العساكر الرتكية، واملصرية، فانتثر نظام اإلسالم، وشتت أنصاره وأعوانه، 

وأعلن أهل النفاق بنفاقهم، فرجع من رجع إىل دين ؛ وارحتلت الدولة اإلسالمية
وثبت من ثبت على ؛ آبائه، وإىل ما كان عليه سابقا من الشرك والكفر

ام م من أمور اجلاهلية أشياء، ال خترج من ثبت منهم عن وق؛ اإلسالم
  .٢٤٥"اإلسالم

ّ وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد - 
مث بلغنا أن الدولة ومن واالهم من النصارى وأشباههم، نزلوا على : "... الوهاب

ّوحضينا سعودا القطيف، يزعمون نصرة عبد اهللا، وهم يريدون اإلسالم وأهله، 
: قال اهللا تعاىل. ّعلى جهادهم ورغبناه يف قتاهلم، وكتبنا لبالد املسلمني بذلك

ُوإن استـنصروكم في الدين فـعليكم النصر{ ُ ُْ  ُ َْ َ ََ ِ  ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ والعاقل يدور مع احلق أينما . }َ
دار، وقتال الدولة واألتراك، واإلفرنج وسائر الكفار، من أعظم الذخائر املنجية 

  .٢٤٦" النارمن
وعبد اهللا له بيعة، وله والية شرعية يف : " وقال يف رسالة إىل محد بن عتيق- 

أي الدولة [أنه كاتب الدولة الكافرة الفاجرة : مث بعد ذلك بدا يل منه. اجلملة
فخاطبته شفاها ... ، واستنصرها، واستجلبها علي ديار املسلمني]العثمانية

                                                 
  ٤٥١-٤٥٠ ص١٠، جسابقال 245
  ٩٠٧-٩٠٦ عيون الرسائل واألجوبة على املسائل، ص246



 ١٧٩

ّقول إن هذا هدم ألصول اإلسالم، وقلع باإلنكار والرباءة، وأغلظت له بال
لقواعده، وفيه وفيه وفيه مما ال حيضرين تفصيله اآلن، فأظهر التوبة والندم، وأكثر 

  .٢٤٧"االستغفار
فأوصيكم بتقوى اهللا وطاعته : وبعد: " وقال يف رسالة إىل أهل احلوطة- 

د قامت واالعتصام حببله، وترك التفرق واالختالف، ولزوم مجاعة املسلمني، فق
احلجة بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعرفتم أنه ال إسالم إال 

وقد أناخ بساحتكم من . جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بطاعة
فمن ذلك الفتنة الكربى واملصيبة . ّالفنت واحملن ما ال نشكوه إال إىل اهللا
أي عساكر اخلالفة [ء امللة والدين العظمى؛ الفتنة بعساكر املشركني أعدا

، وقد اتسعت وأضرت، وال ينجو املؤمن منها إال باالعتصام حببل اهللا، ]العثمانية
وجتريد التوحيد، والتحيز إىل أولياء اهللا وعباده املؤمنني، والرباءة كل الرباءة ممن 

؛ ملكذبونّأشرك باهللا، وعدل به غريه، ومل ينزهه مما انتحله املشركون، وافرتاه ا
مقت أعدائه املشركني، وبغضهم وعداوم وجهادهم، : وأفضل القرب إىل اهللا

وذا ينجو العبد من توليهم من دون املؤمنني، وإن مل يفعل ذلك فله من 
  .٢٤٨"ّواليتهم حبسب ما أخل به وتركه من ذلك

أي الدولة [عمن مل يكفر الدولة : " وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف- 
؛ ، ومن جرهم على املسلمني، واختار واليتهم وأنه يلزمهم اجلهاد معه]مانيةالعث

واآلخر ال يرى ذلك كله، بل الدولة ومن جرهم بغاة، وال حيل منهم إال ما حيل 
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من مل يعرف كفر الدولة، : من البغاة، وأن ما يغنم من األعراب حرام؟ فأجاب
عرف معىن ال إله إال اهللا،؛ فإن ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني، مل ي

أن الدولة مسلمون، فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك يف كفر : اعتقد مع ذلك
ومن جرهم وأعام على املسلمني، بأي إعانة، فهي ؛ من كفر باهللا، وأشرك به

  .٢٤٩"ردة صرحية
ما ذكره : "طيف بن عبد اهللا آل الشيخ وقال الشيخ عبد الرمحن بن عبد الل- 

عبد الرزاق البيطار وفيه خطآن األول حذفه اسم والد املرتجم الشيخ عبد الشيخ 
اهللا فانه كما ذكرنا الشيخ عبد الرمحن ابن الشيخ عبد اهللا ابن شيخ اإلسالم 

واخلطأ الثاين ترمحه على السلطان حممود فما كان . حممد بن عبد الوهاب
لعثمانيني الذين يستحق ذلك وليس هذا حمل إبراز معائب السلطان حممود وا

ًتسلطوا على أهل هذه الدعوة السلفية بغيا وعدوانا واحلمد هللا أن هذه الدعوة  ً
ًالسلفية عادت أعظم مما كانت وأن أعداءها بادوا ال حتس منهم أحدا وال 
ًتسمع هلم ركزا أيد اهللا والة هذه الدعوة من ملوك آل سعود وجعلهم أنصارا 

  .٢٥٠"لدينه انه مسيع جميب
وأظهر االستغفار والندم، يريد بذلك اإلمام عبد اهللا بن فيصل : وقوله: " وقال- 

وسبب استغفاره وندمه وتوبته أنه استعان بالدولة العثمانية على قتال أخيه 
سعود بن فيصل وهذا ال جيوز ألنه حرام يف الشرع االستعانة باملشرك على قتال 

دين بالشرك والبدع وحتميها املسلم ومعلوم أن الدولة العثمانية كانت وثنية ت
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كما جرى ألهل هذه الدعوة . وتقاتل من وحد اهللا ودعا إىل إفراده بالعبادة
السلفية معهم من الوقائع واحلروب وما نقم العثمانيون من أهل هذه الدعوة 
السلفية إال أم آمنوا باهللا ورسوله ودعوا إىل إفراد اهللا جل وعال بالعبادة ودعوا 

له صلى اهللا عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما ى عنه إىل طاعة رسو
  .٢٥١..."وزجر

  
عبد اهللا وسعود، وعزم : ّوالعجيب، أنه ملا وقعت الفتنة بني أبناء فيصل: أقول

عبد اهللا على االستعانة بالدولة العثمانية، استفىت بعض العلماء الوهابية ومنهم 
جواز االستنصار " باب حممد بن إبراهيم بن عجالن، فأفتوه جبواز ذلك من

ّفرد عليه بعض علماء الوهابية ومنهم ". بالكفار على البغاة من أهل اإلسالم
وما ذكرت من : "الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن الذي قال يف رسالة له

إنا : "استعانته بابن أريقط، فهذا اللفظ ظاهر يف مشاقة قوله يف حديث عائشة
وكذلك . ط أجري مستخدم، ال معني مكرم، وابن أريق"ال نستعين بمشرك

إن شيخ اإلسالم ابن تيمية استعان بأهل مصر والشام، وهم حينئذ : قولك
وأما إجازتك االستنصار م، فالنزاع يف ...  كفار، وهلة عظيمة، وزلة ذميمة

غري هذه املسألة، بل يف توليتهم وجلبهم، ومتكينهم من دار إسالمية، هدموا ا 
وعند رؤسائهم قانون . م وقواعد امللة، وأصول الدين وفروعهشعار اإلسال

وطاغوت، وضعوه للحكم بني الناس يف الدماء واألموال وغريها، مضاد وخمالف 
للنصوص، إذا وردت قضية نظروا فيه وحكموا به، ونبذوا كتاب اهللا وراء 
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االستنصار م، فمسألة خالفية والصحيح الذي عليه : وأما مسألة. ظهورهم
 أن يكون فيه نصح للمسلمني، مث القائل به شرط... ًمنع ذلك مطلقا: احملققون

وشرط أيضا أن ال يكون . ونفع هلم، وهذه القضية فيها هالكهم ودمارهم
واشرتط . للمشرك صولة ودولة خيشى منها، وهذا مبطل لقولك يف هذه القضية

كل هذا . امع ذلك أن ال يكون له دخل يف رأي وال مشورة، خبالف ما هن
ذكره الفقهاء وشراح احلديث، ونقله يف شرح املنتقى، وضعف مرسل الزهري 

وأما استنصار املسلم . وكل هذا يف قتال املشرك للمشرك مع أهل اإلسالم. ًجدا
باملشرك على الباغي، فلم يقل ذا إال من شذ واعتمد القياس، ومل ينظر إىل 

ومن هجم على مثل هذه األقوال . مناط احلكم، واجلامع بني األصل وفرعه
الشاذة، واعتمدها يف نقله وفتواه، فقد تتبع الرخص، ونبذ األصل املقرر عند 

  . ٢٥٢..."سلف األمة وأئمتها
جواز االستنصار بالكفار "والقول جبواز االستعانة بالدولة العثمانية من باب 

ى كفر الدولة وهابية علّ، يدل على اتفاق علماء ال"على البغاة من أهل اإلسالم
 وهلذا فال يستغرب خروج الوهابية على اخلالفة العثمانية؛ ألا عندهم .العثمانية

   . دولة شركية وثنية حيرم الدخول يف واليتها
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  هل كانت الدولة العثمانية دولة إسالمية؟
  
ويقصد . والدولة العثمانية دولة دينية: "كتور عبد العزيز حممد الشناوي قال الد- 

ه العبارة الطابع الديين اإلسالمي الذي اتسمت به تشريعاا ومعظم ذ
  .٢٥٣"تصرفاا

ووضح الطابع الديين وعمقه يف الدولة من حرصها على تطبيق مبادئ : "وقال
الشريعة اإلسالمية تطبيقا صارما من ناحية، وعلى احملافظة على التقاليد 

  . ٢٥٤"اإلسالمية من ناحية أخرى
ويعترب التاريخ العثماين مكمال لتاريخ : "اعيل أمحد ياغيال الدكتور إمس وق- 

العثمانيني كانت هلم اهليبة واحملبة يف نفوس ) اخللفاء(اإلسالم، وإن السالطني 
املسلمني أسوة بغريهم من اخللفاء األمويني والعباسيني، فقد عملوا على نشر 

شرع الشريف مع علو ّاإلسالم، وأجلوا العلماء وأكرموا أهل القرآن، وانقادوا لل
واهتموا خبدمة احلرمني . قدرهم، فهم دائما للشرع معظمون وبإتباعه آمرون

الشريفني واالعتناء مبصاحلهما، وقدموا الصدقات اجلليلة واإلحسانات إىل 
  .٢٥٥..."األماكن املقدسة يف مكة واملدينة والقدس واخلليل

ية، فهي مركز اخلالفة، لذا كانت الدولة العثمانية متثل األقطار اإلسالم: "وقال
كان املسلمون يف كل مكان ينظرون إىل اخلالفة وإىل اخلليفة نظرة احرتام 
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وتقدير، ويعدون أنفسهم من أتباعه ورعاياه، وبالتايل كانت نظرم إىل مركز 
ّاخلالفة ومقرها احملبة والعطف وكلما وجد املسلمون أنفسهم يف ضائقة طلبوا 

  . ٢٥٦"ة كما كان اخللفاءالدعم من مركز اخلالف
الدولة العثمانية دولة إسالمية املنطلق، والراية، : "مة وقال زياد أبو غني- 

  . ٢٥٧"واهلدف
هلؤالء املتشككني، إن وجدوا، أسوق دليال آخر، يتمثل يف نصوص : "وقال

هذه الواجبات ... الواجبات اليت أناطها دستور الدولة العثمانية بسالطني الدولة
: ثانيا. ن خيضع السلطان ألحكام الشريعة اإلسالمية خضوعا كامالأ: أوال: هي

ّأن جيل الشريعة اإلسالمية ويبجل علماءها أن حيمي مقدسات : ثالثا. ّ
ع عن ختوم املسلمني ضد أن يداف: رابعا. ّاملسلمني، وينظم شؤون احلج بعناية

) العرب والرتك(ويؤكد األستاذ الدكتور عبد الكرمي غرايبة يف كتابه ... أعدائهم
ّلقد تعلق الناس بالسلطان الذي : اهلوية اإلسالمية للدولة العثمانية بقوله

وحدهم، فجعل بالدهم سوقا واحدة، ومحاهم من العدو اإلفرجني، ورفع راية 
  .  ٢٥٨"ّاإلسالم زمنا طويال، وطبق أحكام الشريعة

  اهلاديصفحات من تاريخ الدولة العثمانية، جلمال عبد: يف كتاب( وجاء - 
إن الدولة العثمانية كانت دولة عقدية ): "حممد مسعود ووفاء مجعة وعلي لنب

مبعىن أا تؤمن باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا رسوال؛ 
ولذلك فإن الدولة كانت تدعو إىل اإلسالم يف الداخل واخلارج وتريب النشء 
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ية املعارضة لإلسالم، وترتب على ذلك أيضا عليه، وحتميه من التيارات الفكر
مجيع أنظمة الدولة ومؤسساا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية 

من عقيد توحيد اهللا ... والتعليمية والثقافية والعسكرية كانت تنبثق من اإلسالم
. يةرب العاملني، وكذلك سياستها جتاه الدول اخلارجية وعالقاا الدولية واحملل

ّكما أن أركان العقيدة اإلسالمية من النظام العام الذي ال جيوز االعتداء 
  .٢٥٩"... عليه

ًأما كون املسلمني طبقوا اإلسالم عمليا : "قال الشيخ تقي الدين النبهاين و- 
فإن الذي يطبق النظام هو الدولة، والذي يطبق يف الدولة شخصان أحدمها 

. ناس، والثاين احلاكم الذي حيكم الناسالقاضي الذي يفصل اخلصومات بني ال
أما القاضي فإنه نقل بطريق التواتر أن القضاة الذين يفصلون اخلصومات بني 
الناس منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت اية اخلالفة يف 
استانبول، كانوا يفصلوا حسب أحكام الشرع الشريف يف مجيع أمور احلياة، 

وقد كانت احملكمة اليت . مني وحدهم، وبني املسلمني وغريهمسواء بني املسل
تفصل مجيع اخلصومات من حقوق وجزاء وأحوال شخصية وغري ذلك، حمكمة 

ومل يرو أحد أن قضية واحدة فصلت . واحدة حتكم بالشرع اإلسالمي وحده
على غري األحكام الشرعية اإلسالمية، أو أن حمكمة ما يف البالد اإلسالمية 

. بغري اإلسالم قبل فصل احملاكم إىل شرعية ونظامية بتأثري االستعمارحكمت 
وأقرب دليل على ذلك سجالت احملاكم الشرعية احملفوظة يف البلدان القدمية 
كالقدس وبغداد ودمشق ومصر واستانبول وغريها فإا دليل يقيين بأن الشرع 
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سلمني من حىت إن غري امل. اإلسالمي وحده هو الذي كان يطبقه القضاة
النصارى واليهود كانوا يدرسون الفقه اإلسالمي ويؤلفون فيه مثل سليم الباز 

وأما ما . شارح الة وغريه ممن ألفوا يف الفقه اإلسالمي يف العصور املتأخرة
أدخل من القوانني فإنه أدخل بناء على فتوى العلماء بأا ال ختالف أحكام 

م وأدخل ١٨٥٧هـ املوافق ١٢٧٥ء العثماين اإلسالم، وهكذا أدخل قانون اجلزا
هـ واملوافق ١٢٨٨م مث يف ١٨٥٨هـ املوافق ١٢٧٦قانون احلقوق والتجارة 

حماكم شرعية وحماكم نظامية، ووضع هلا : م جعلت احملاكم قسمني١٨٧٠
. م وضعت الئحة تشكيل احملاكم النظامية١٨٧٧هـ املوافق ١٢٩٥مث يف . نظام

وملا مل جيد العلماء . هـ١٢٩٦ات احلقوقية واجلزائية ووضع قانون أصول احملاكم
ًما يربر إدخال القانون املدين إىل الدولة وضعت الة قانونا للمعامالت، 

فهذه القوانني وضعت كأحكام جييزها . هـ١٢٨٦واستبعد القانون املدين وذلك 
 أن اإلسالم، ومل توضع موضع العمل إال بعد أن أخذت الفتوى بإجازا، وبعد

  .  ٢٦٠"أذن شيخ اإلسالم ا، كما تبني من املراسيم اليت صدرت ا
حىت يف أحلك أيام الدولة العثمانية : "...  وقال الدكتور أمحد آق كوندوز- 

وأكثرها سوءا بذلوا ما بوسعهم لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، فلم خيالفوا 
 بل اتبعوا الشريعة حىت صراحة حكما شرعيا إسالميا صرحيا كحرمة اخلمر مثال،

يف األمور االجتهادية، وماليني الوثائق املوجودة حاليا يف األرشيف العثماين 
  . ٢٦١..."تربهن على هذا
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ّويلزم أن نعني املصادر األساسية للتشريع العثماين حىت نستجلي : "... وقال
. إلسالميةطبيعة العالقة بني الدين والدولة العثمانية اليت هي خري أمنودج للدول ا

وإننا نعلم عند الرجوع إىل هذه املصادر، أن الدولة العثمانية نفذت الشريعة 
اإلسالمية، وال يتناقض ذلك مع استثناءات قليلة من النقص أو اخللل يف 

قدمها إىل السلطان عبد ) مذكرة(وننقل هنا خالصات من الئحة . التطبيقات
فيها مطالعة ) هولندا( الفلمنك احلميد الثاين حقوقي غري مسلم نسب نفسه إىل

الدولة العثمانية دولة إسالمية، والشريعة عند : ملصادر التشريع اإلسالمي وكنهه
عبادات (أوامر دينية وأوامر دنيوية : املسلمني أوامر إهلية تتفرع إىل فرعني

  . ٢٦٢..."ومها ال ينفصالن عن بعضهما) ومعامالت
ّمانية تبطل املزاعم اخلاوية بأن الدولة ّإن مراجعة متون القوانني العث: "وقال

العثمانية، السابقة لكثري من دول العامل احلاضر يف ميادين احلقوق واحلريات، قد 
قامت على السيف والقوة والسطوة والظلم، أو أا مل تعتمد على الشريعة 

ع اإلسالمية يف نظامها القانوين رغم أنف هذه الوثائق اليت تربهن التزامها بالشر
  .٢٦٣..."الشريف

الشريعة، وهي يف غىن عن : يوجد نظامان حقوقيان: " وقال يلماز أوزتونا- 
وهو " خاقاين"وعلى األكثر " سلطاين"اإليضاح، والنظام الذي يسميه العثماين 

ميكن به تشريع أحكام ال توجد يف الشريعة ووضع قوانني باسم . نظام تركي قدمي
ّبشرط أال تكون . لك مصاحل الدين العليااخلاقان حلماية مصاحل الدولة وكذ
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. ّطبق الفقه احلنفي بصورة كاملة تقريبا يف القانون املدين... متعارضة مع الشريعة
ولكن وضعت أحكام ونشرت قوانني جديدة يف ااالت كاجلزاء، والضريبة 

وأساسا كان مبدأ االستحسان يف املذهب احلنفي واالستصالح يف . والسياسة
ملالكي، يوفران تسهيالت وراحة وحرية مل بيدهم الصالحيات املذهب ا

التشريعية يف الدولة، وأبدع األمثلة لذلك هي القوانني اليت أمر القانوين بوضعها، 
أمكن ا، بدهاء قانوين خارق تلبية . وأعدها شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي

جدا دون احتياجات الدولة العاملية العظمى لذلك العصر بشكل لطيف 
  .٢٦٤"معارضة أحكام الشريعة

كان القانون العثماين يصدر على شكل : " وقال الدكتور خليل ايناجليك- 
، ويتضمن سلسلة من "كل ما يرمسه السلطان هو قانون للسلطان"ّفرمان، إذ إن 

وألجل . األنظمة اليت يصدرها السالطني شخصيا حسب مقتضى األحوال
ّأما . م بعد تنصيبه بتثبيت هذه القواننيذلك فقد كان كل سلطان جديد يقو

الشريعة فقد كانت القانون األساسي والثابت، وبالتحديد القانون الديين 
ّولذلك فقد كانت الفرمانات السلطانية تتضمن دائما مجلة تفيد أن . اإلسالمي

  . ٢٦٥"هذه الفرمانات تنسجم مع الشريعة والقوانني الصادرة من قبل
مث جاءت احلرب العاملية األوىل فكان ممن : " لبشري النيفرقال الشيخ حممد ا و- 

صلي نارها الدولة العثمانية الدستورية وهي يومئذ دولة اخلالفة ودينها اإلسالم 
مث وضعت احلرب أوزارها وخرجت الدولة . حسب املنصوص عليه يف دستورها
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كن فيه من منها مغلوبة على أمرها فرأت دولة انكلرتا أنه جاء الوقت الذي تتم
القضاء على اخلالفة اإلسالمية الدينية وتقيم مكاا دولة تقطع الصلة بينها 
وبني من يعتصم حببل الدين من الدول واألفراد يف الشرق والغرب، وسخرت 
هلذا أحد قواد األتراك ممن رضي أن يقوم ذا ويقضي على اخلالفة وجيردها عن 

ولة االنكليزية واخلسارات اجلمة على الدين، ويف هذا ما فيه من الفوائد للد
  .٢٦٦"اإلسالم ودولته

ّفالدولة العثمانية دولة إسالمية، كانت تطبق اإلسالم يف سياستها الداخلية 
واخلارجية، إال أا وقعت يف أخطاء فادحة مما أدى إىل ضعفها واحنالهلا 

  . وسقوطها
 الفكري مقتصرين ومل يكن اجلمود العلمي والكالل: " قال أبو احلسن الندوي- 

على تركيا وأوساطها العلمية والدينية فحسب، بل كان العامل اإلسالمي من 
شرقه إىل غربه مصابا باجلدب العلمي، وشبه شلل فكري، قد أخذه اإلعياء 

 -  إذا مل نقل القرن الثامن- ولعل القرن التاسع. والفتور، واستوىل عليه النعاس
ار يف الدين والعلم، واألدب والشعر آخر قرون النشاط والتوليد واالبتك

واحلكمة، والقرن العاشر أول قرون اخلمود والتقليد واحملاكاة، وترى هذا اخلمود 
عاما شامال للعلوم الدينية والفنون األدبية واملعاين الشعرية واإلنشاء والتاريخ 

ق ومناهج التعليم، فال جتد يف كتب الرتاجم اليت ألفت للعصور األخرية من تطل
عليه لقب العبقري، أو النابغة أو احملقق على األقل، أو من جاء يف فن من 
الفنون بشيء طريف مبتكر، أو زاد يف العلم زيادة حسنة إذا استثنينا بعض 
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وال نقرأ يف شعر هذه العصور األخرية على ... األفراد يف أطراف العامل اإلسالمي
ذهن أو إنشاء مرتسال ينشرح له كثرة ما نظم وقيل فيها شعرا مطبوعا يعلق بال

الصدر، ترى أدبا فاترا باردا قد أفسده التأنق يف احللية اللفظية واملبالغة والتهويل 
يف األلفاظ واملعاين وكثرة التملق يف املدح والغزل باملذكر يف الشعر، والتكلف 
حىت يف الرسائل اإلخوانية واألغراض الطبيعية والسجع البارد حىت يف كتب 

كذلك حلقات التعليم قد رحلت عنها كتب املتقدمني وحلت . اريخ والرتاجمالت
حملها كتب املتأخرين املتكلفني وغصت باحلواشي والتقريرات والتلخيصات 
واملتون اليت ضن فيها مؤلفوها على القرطاس، وتعمدوا التعقيد والغموض، 

 الفكري وكأم ألفوها يف صناعة االختزال، وكل ذلك ينبئ عن االحنطاط
ومل يكن احنطاط ... والعلمي الذي حل بالعامل اإلسالمي وتغلغل يف أحشائه

املسلمني يف العلوم النظرية واحلكمية واملدنية فحسب، بل كان هذا االحنطاط 
عاما شامال، حىت ختلفوا عن أوربا يف صناعة احلرب اليت كان الرتكي يف الزمن 

 بفضلهم وتربيزهم فيها العامل، ولكن األخري ابن جبدا وأبا عذرا، قد أقر
سبقتهم أوربا باخرتاعها وقوة إبداعها وحسن تنظيمها حىت هزمت جيوشها 

  . ٢٦٧..."اجليوش العثمانية هزمية منكرة
وما أن جاء القرن الثالث عشر اهلجري : " وقال الشيخ تقي الدين النبهاين- 

ة اإلسالمية والدول غري التاسع عشر امليالدي حىت كان ميزان التاريخ بني الدول
اإلسالمية يف تأرجح، فأخذت كفة العامل اإلسالمي ختف يف الوزن، وكفة الدول 

ًاألوروبية ترجح شيئا فشيئا فقد بدأت اليقظة يف أوروبا، وبدأت تظهر نتائجها . ً
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. وبدأت تظهر على املسلمني نتائج اجلمود الفكري وسوء التطبيق لإلسالم
ًعشر شاهد انقالبا خطريا يف األفكار األوروبية على أثر وذلك أن القرن التاسع  ً

اهود العظيم الذي بذله الفالسفة والكتاب واملفكرون، والتغيري الشامل الذي 
طرأ على الفكر األورويب إلحياء الشعوب، فنشأت احلركات املتعددة اليت كان 

من أهم ما وقع وكان . هلا أثر يف إحداث آراء جديدة يف وجهة النظر يف احلياة
تعديل األنظمة السياسية والتشريعية ومجيع أنظمة احلياة،  فقد زال شبح امللكية 
ًاملستبدة تدرجييا يف أوروبا، وحلت حملها أنظمة حكومية جديدة قائمة على 
احلكم النيايب وسيادة األمة، فكان هلذا أثر كبري يف توجيه النهضة األوروبية،  

. ي الذي ظهر يف هذا القرن يف أوروبا األثر الفعالكما كان لالنقالب الصناع
فكان لذلك يف جمموعه األثر الفعال يف . كما ظهرت االخرتاعات املتعددة

وكان من جراء هذه القوى املادية . تقوية أوروبا ويف تقدمها الفكري واملادي
ف والتقدم العلمي أن رجحت كفة العامل األورويب على العامل اإلسالمي يف املوق

ًالدويل رجحانا عظيما فتغري مفهوم املسألة الشرقية، فلم تعد مسألة اتقاء  ً
األخطار اإلسالمية على أوروبا، وإمنا صارت مسألة اإلبقاء على الدولة العثمانية 
ًأو تقسيمها، حيث اختلفت عليها الدول تبعا الختالفها يف املصلحة، وكان 

ما طرأ على أحوال أوروبا من االرتفاع هذا االنقالب يف مفهوم املسألة الشرقية و
الفكري، والتقدم العلمي، والثورة الصناعية؛ وما طرأ على العثمانيني من الضعف 
والتفكك، كل ذلك أدى إىل هذا االنقالب السياسي بني الدولة اإلسالمية 

وكان سبب هذا . ودول الكفر، فرجحت كفة األوروبيني وخفت كفة املسلمني
ي يف حالة أوروبا حماولة املفكرين فيها الوصول إىل نظام االنقالب السياس

وقد كان اختاذهم وجهة نظر معينة يف احلياة، واعتناقهم عقيدة معينة، . للحياة
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وبناء النظام على أساسها، هو الذي قلب مفاهيم األشياء عندهم وقلب مراتب 
 على وجود القيم لديهم، مما أدى إىل االنقالب العام يف احلياة، ومما ساعد

خبالف احلال يف العامل اإلسالمي أو يف الدولة . االنقالب الصناعي العظيم
العثمانية اليت كانت تتزعمه،  فإا بدل أن تنظر ألوضاعها النظرة الصحيحة، 
وتفكر يف مبدئها التفكري العميق،  وتثري األفكار وتعمل على إجياد االجتهاد، 

ثقة عن عقيدا، وتقبل على العلم وتعاجل مشاكلها حسب األحكام املنب
والصناعة، بدل أن تفعل كل ذلك أصابتها حرية وقلق مما حصل يف أوروبا، 
ووقفت جامدة من جراء هذه احلرية، ونتج عن ذلك ختلف الدولة العثمانية من 

. الناحية العلمية والصناعية، فتخلفت يف الرقي املادي وختلفت عن باقي الدول
ن الدولة العثمانية دولة إسالمية، والشعوب اليت حتكمها والسر يف ذلك هو أ

واإلسالم هو عقيدة الدولة وهو نظامها، وأفكاره أفكارها،  . شعوب مسلمة
ووجهة نظره يف احلياة هي وجهة نظرها،  فكان عليها أن تنظر إىل األفكار 
اجلديدة اليت حصلت يف أوروبا وتقيسها بقاعدا الفكرية، وأن تنظر إىل 

ملشاكل احلديثة من وجهة نظر إسالمية فتعطي حكمها على األفكار واملشاكل ا
ََُباجتهاد صحيح حسب وجهة نظر اإلسالم، فـتبت يف شأا من حيث الصحة 
والفساد، ولكنها مل تفعل؛ ألن األفكار اإلسالمية مل تكن واضحة لديها، فلم 

قاعدة فكرية تبىن عليها وألن العقيدة اإلسالمية مل تكن . تكن هلا مفاهيم حمددة
فكان األساس الذي تقوم عليه . مجيع األفكار،  وإمنا كانت عقيدة تقليدية

الدولة وهو العقيدة واألفكار غري واضح لدى الدولة العثمانية،  وكان النظام 
ًجامدا لعدم وجود االجتهاد، وكانت احلضارة اليت هي جمموع املفاهيم عن احلياة 

نة بأعمال الدولة، فسبب ذلك االحنطاط الفكري وعدم غري مبلورة وغري مقرت
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وجود ضة، وهلذا وقفوا مبهوتني أمام ما شاهدوه يف أوروبا من االنقالب 
الفكري والصناعي، فلم يقطعوا بأخذه، ومل يقطعوا برتكه، ومل مييزوا بني ما جيوز 

 من أن يأخذوه من علوم وصناعات واخرتاعات،  وبني ما ال جيوز أن يأخذوه
. فلسفة تعني وجهة النظر يف احلياة،  وحضارة هي جمموع املفاهيم عن احلياة

ًوبذلك مجدوا ومل يتحركوا،  فكان هذا اجلمود سببا يف وقوف عجلتهم يف حني 
كانت عجلة الدول األوروبية تسري، وما ذلك كله إال بسبب عدم فهمهم 

ًاإلسالم فهما صحيحا، وعدم إدراكهم التناقض بني األ فكار األوروبية ً
وأفكارهم، وعدم متييزهم بني العلم والصناعات واالخرتاعات مما حيثهم اإلسالم 
على أخذها، وبني الفلسفة واحلضارة والفكر مما مينعهم اإلسالم من 

  . ٢٦٨"أخذها
ورغم األخطاء اليت وقعت فيها الدولة العثمانية كسوء الفهم لبعض املسائل يف 

احلكم، ورغم تكالب األعداء عليها وسعيهم لتشويه العقيدة والشريعة ونظام 
صورا، ورغم خيانة بعض األمراء هلا كالشريف حسني وآل سعود، ورغم تكفري 
ّعلماء الوهابية هلا، إال أا ظلت يف نظر العامل اإلسالمي وعند أغلب املسلمني 

د قال الدكتور حممد حمم. ّخالفة إسالمية متثل وحدم وجيب الدفاع عنها
ّهذه النزعة اإلسالمية اليت رأيناها واضحة يف كتاب العصر وقادته : "حسني

فليس بني . ومفكريه نستطيع أن نتتبعها يف الشعر فنجدها يف مثل هذا الوضوح
الشعراء املعاصرين وقتذاك، على اختالفهم وتباين نزعام، من خيلو ديوانه من 

على املسلمني، وحرصه على شعر يف مدح اخلليفة الرتكي، واإلشادة بفضله 
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وليس فيهم من ختلف عن املشاركة بشعره يف حروب تركيا . إعالء كلمة الدين
وأحداثها اجلسام، مثل حرب اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور 

وهم يرون أن اخلليفة هو اجلامع لشمل املسلمني، . العثماين وسقوط عبد احلميد
 دفاعا عن اإلسالم ومتسكا بإعالء كلمته بني الدول وأنه حني حيارب إمنا حيارب

وهم يدعون إىل احتاد كلمة املسلمني يف ظل راية اخلالفة، . اليت ترتبص به
حمذرين من اإلصغاء إىل دعوة التفرقة اليت ال تصيب األمم اإلسالمية مجيعا إال 

"ّبالشر
٢٦٩ .  
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  المراجعالمصادر و
  
حتقيق عبد الرمحن بن عثمان بن عبد اهللا بن بشر، لتاريخ جند، عنوان اد يف . ١

م، مطبوعات دارة امللك عبد ١٩٨٢ سنة ٤عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ، ط
 .العزيز

 سنة ٤ّتاريخ جند، حلسني بن غنام، حترير وحتقيق الدكتور ناصر الدين األسد، ط. ٢
 .  بريوت–م، دار الشروق ١٩٩٤

سيد حممود شكري اآللوسي، حتقيق حممد جة األثري، نشر مكتبة تاريخ جند، لل. ٣
 .  القاهرة-مدبويل

عنوان اد يف بيان أحوال بغداد والبصرة وجند، إلبراهيم فصيح بن السيد صبغة . ٤
 . القاهرة-م، مكتبة مدبويل١٩٩٩ سنة ٢طاهللا احليدري البغدادي، 

م، املطبعة ١٩٢٨ سنة ١، طتاريخ جند احلديث وملحقاته، ألمني الرحياين. ٥
 .  بريوت-العلمية

 ٢بعثة إىل جند، لسانت جون فيليب، ترمجة وتعليق الدكتور عبد اهللا العثيمني، ط. ٦
 .  الرياض-م، مكتبة العبيكان١٩٩٨سنة 

تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، للدكتورة مدحية أمحد . ٧
 . ار الشروقم، د١٩٨٠ سنة ١درويش، ط

 ٤تاريخ الدولة السعودية الثانية، لألستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية، ط. ٨
  .  الرياض-م، دار املريخ١٩٩١سنة 

حماضرات يف تاريخ الدولة السعودية األوىل، لألستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن . ٩
 . الرياض-م، دار املريخ١٩٩١ سنة ٢أبو علية، ط



 ١٩٦

م، شركة ١٩٩٥ سنة ١ية السعودية، الليكسي فاسيلييف، طتاريخ العرب. ١٠
 .  بريوت-املطبوعات للتوزيع والنشر

 لألستاذ الدكتور ٤-١الدولة السعودية األوىل، ج: تاريخ البالد العربية السعودية. ١١
  . الرياض-م، دار الشبل١٩٩٣ سنة ٢منري العجالين، ط

 تركي بن عبد اهللا، لألستاذ الدكتور اإلمام: ٥ جتاريخ البالد العربية السعودية. ١٢
  . الرياض- م، دار الشبل١٩٩٠منري العجالين، سنة 

حبوث وتعليقات يف تاريخ اململكة العربية السعودية، للدكتور عبد اهللا الصاحل . ١٣
  .  الرياض-م، مكتبة التوبة١٩٩٠ سنة ٢العثيمني، ط

عويضة بن . رمجة وتعليق دموجز لتاريخ الوهايب، للسري هارفرد جونز بريدجز، ت. ١٤
  . هـ، دارة امللك عبد العزيز١٤٢٥ سنة ١مترييك اجلهين، ط

  .  بريوت-م، دار اجليل١٩٨٧ سنة ٨ملوك العرب، ألمني الرحياين، ط. ١٥
 ٣ّتصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية، للدكتور حممد بن سعد الشويعر، ط. ١٦
  .  السعودية-اجلامعة اإلسالميةهـ، ١٤١٩سنة 
تاريخ ما أمهله التاريخ، للويس دو كورانسي، ترمجة جمموعة من :  الوهابيون.١٧

  . الباحثني، رياض الريس للكتب والنشر
دراسة يف تاريخ الدولة السعودية، أللويس موسيل، ترمجة سعيد فايز : آل سعود. ١٨

  . بريوت-م، الدار العربية للموسوعات٢٠٠٣سنة ١السعيد، ط
  . م١٩٨٢سنة  ٣سالمي، حملمد جالل كشك، طالسعوديون واحلل اإل. ١٩
 سنة ١مواقفها من املسلمني، حلسني أبو علي، ط.. جذورها التارخيية : الوهابية. ٢٠

  .  إيران-هـ، مركز األحباث العقائدية١٤٢٨



 ١٩٧

م، للدكتور رحيم كاظم حممد ١٩١٤- ١٨٨١جتارة األسلحة يف اخلليج العريب . ٢١
  . دمشق- ء الدينم، دار عال٢٠٠٠ سنة ١اهلامشي، ط

حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، حلسني خلف الشيخ خزعل، مطابع دار . ٢٢
  .  بريوت-الكتب

 سنة ١جزيرة العرب، جلان جاك برييب، تعريب جندة هاجر وسعيد الغز، ط. ٢٣
  .  بريوت-م، منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع١٩٦٠

م، دار اآلفاق ٢٠٠١ سنة ١ب، حلافظ وهبه، طمخسون عاما يف جزيرة العر. ٢٤
  .  القاهرة- العربية
م، دار األمة ١٩٩٧ سنة ٤وم، طّكيف هدمت اخلالفة، لعبد القدمي زل. ٢٥

    . بريوت- للطباعة والنشر والتوزيع
م، دار األمة للطباعة ٢٠٠٢ سنة ٧الدولة اإلسالمية، لتقي الدين النبهاين، ط. ٢٦

  .بريوت-والنشر والتوزيع
  . قلب جزيرة العرب، لفؤاد محزة، مكتبة الثقافة الدينية. ٢٧
األدلة القطعية على عدم شرعية الدويلة السعودية، للدكتور حممد بن عبد اهللا . ٢٨

  . م، جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية٢٠٠٢ سنة ٦املسعري، ط
  . لظفرييأوراق منسية من تاريخ اجلزيرة العربية، لغريترود بيل، ترمجة عطية ا. ٢٩
تاريخ الفاخري، حملمد بن عمر الفاخري، حتقيق األستاذ الدكتور عبد اهللا بن . ٣٠

م، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على ١٩٩٩يوسف الشبل، طبعة سنة 
  . تأسيس اململكة العربية السعودية

خليل علي مراد، . ، إلمساعيل حقي جارشلي، ترمجة دأشراف مكة املكرمة. ٣١
  .  بريوت-م، الدار العربية للموسوعات٢٠٠٣ سنة ١ط



 ١٩٨

م، ١٩٩٦ سنة ١اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية، لنجدة فتحي صفوة، ط. ٣٢
  . بريوت-دار الساقي

ّعلماء جند خالل مثانية قرون، لعبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام، . ٣٣
  .  الرياض-هــ، دار العاصمة١٤١٩ سنة ٢ط

دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية، ألمحد بن عبد العزيز بن . ٣٤
  .  الرياض-م، دار عامل الكتب١٩٩٩ سنة ١عبد اهللا احلصني، ط

ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب، حتقيق الدكتور أمحد مصطفى أبو . ٣٥
  . بريوت-م، مطابع بيبلوس احلديثة١٩٦٧حاكمه، سنة 

تاريخ العرب احلديث، للدكتور عبد العزيز سليمان نوار وراندا عبد العزيز وثائق . ٣٦
  . مصر- عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعيةم، ٢٠٠١ سنة ١نوار، ط

عبد اهللا . املقامات، لعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، حتقيق د. ٣٧
  . عزيزم، دارة امللك عبد ال٢٠٠٥بن حممد املطوع، سنة 

 ١الصالت التارخيية بني اخلليج العريب والدولة العثمانية، جمموعة أحباث، ط. ٣٨
  . اإلمارات العربية املتحدة- م، مركز الدراسات والوثائق٢٠٠١سنة 
كيلي، ترمجة حممد أمني عبد اهللا، مطبعة عيسى . بريطانيا واخلليج، جلون ب. ٣٩

  .  مصر- البايب احلليب وشركاه
لماء جند وغريهم، لعبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل مشاهري ع. ٤٠

  . هـ، دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر١٣٩٤ سنة٢الشيخ، ط
ّج لورمير، أعدها قسم الرتمجة مبكتب أمري دولة قطر خليفة . لـجدليل اخلليج، . ٤١

  .  الدوحة-بن محد آل ثاين، مطابع علي بن علي



 ١٩٩

 سنة ١دولة السعودية األوىل، حملمد الفهد العيسى، طقاعدة ال: الدرعية. ٤٢
  .  الرياض-م، مكتبة العبيكان١٩٩٥

سم الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قا. ٤٣
  . العاصمي النجدي

منهاج أهل احلق واإلتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع، لسليمان بن . ٤٤
هـ، مكتبة ١٤١٧ سنة ١الم بن برجس العبد الكرمي، طسحمان، حتقيق عبد الس

  . املتحدة  اإلمارات العربية-الفرقان
الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك مع أوثق عرى اإلميان وفتيا يف حكم . ٤٥

 سنة ١السفر إىل بالد الشرك، لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، ط
  . ض الريا-م، دار القاسم للنشر٢٠٠٢

دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقد، لعبد العزيز . ٤٦
  .  الرياض-م، دار طيبة١٩٨٩بن حممد بن علي العبد اللطيف، سنة 

  .فصول من السياسة الشرعية يف الدعوة إىل اهللا، لعبد الرمحن عبد اخلالق. ٤٧
.  املعايل اجلويين، حتقيق دغياث األمم يف التياث الظلم، إلمام احلرمني أيب. ٤٨

  . اإلسكندرية-هـ، دار الدعوة١٤٠٠فؤاد عبد املنعم، سنة . مصطفى حلمي ود
عيون الرسائل واألجوبة على املسائل، لعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن . ٤٩

م، ٢٠٠٠ سنة١بن حممد بن عبد الوهاب، حتقيق حسني حممدبوا أبو عبد الرحيم، ط
   . اض الري-مكتبة الرشد

هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ محد بن علي بن عتيق، مجع إمساعيل . ٥٠
  .  الرياض-هـ، دار اهلداية١٤١٥ سنة ٤طبن سعد بن عتيق، 



 ٢٠٠

 ٤ج، هـ١٣٤٦ سنة ١ط ١ج :لعلماء جندجمموعة الرسائل واملسائل النجدية، . ٥١
  . مصر-مطبعة املنارهـ، ١٣٤٩ سنة ١ط

م، ٢٠٠٨هولة، ألمحد آق كوندز وسعيد أوزتورك، سنة الدولة العثمانية ا. ٥٢
  . وقف البحوث العثمانية

عبد العزيز حممد لدكتور دولة إسالمية مفرتى عليها، ل: الدولة العثمانية. ٥٣
  . القاهرة-م، مكتبة االجنلو املصرية١٩٨٠الشناوي، سنة 

 ٢اعيل أمحد ياغي، ط، للدكتور إمسالدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث. ٥٤
   .  الرياض-م، مكتبة العبيكان١٩٩٨سنة 
م، ١٩٨٣ سنة ١لزياد أبو غنيمة، ط، جوانب مضيئة يف تاريخ العثمانيني األتراك. ٥٥

  .  عمان- دار الفرقان
 سنة ١، ليلماز أوزتونا، ترمجة عدنان حممود سلمان، طتاريخ الدولة العثمانية. ٥٦

  .  تركيا-لتمويل منشورات مؤسسة فيصل لم،١٩٨٨
. للدكتور خليل ايناجليك، ترمجة د، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار. ٥٧

  .  بريوت-م، دار املدار اإلسالمي٢٠٠٢ سنة ١حممد األرناؤوط، ط
، أليب احلسن علي احلسين الندوي، سنة ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني. ٥٨

  . ة القاهر- م، مكتبة السنة١٩٩٠
 سنة ٧، للدكتور حممد حممد حسني، طاالجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر. ٥٩

  .  بريوت- م، مؤسسة الرسالة١٩٨٤
أمحد .  والواليات الدينية، أليب احلسن املاوردي، حتقيق داألحكام السلطانية. ٦٠

  .   الكويت-م، مكتبة دار ابن قتيبة١٩٨٩ سنة ١مبارك البغدادي، ط



 ٢٠١

هـ، للدكتور أمحد مصطفى أبو ١٣٨٥-١١٦٣: يت احلديثتاريخ الكو. ٦١
  . الكويت-م، منشورات ذات السالسل١٩٨٤ سنة ١حاكمة، ط

حلف القواسم وسياسة بريطانيا يف اخلليج العريب يف القرن الثامن عشر . ٦٢
والنصف األول من القرن التاسع عشر، مليخني فيكتور لينوفيتش، ترمجة مسري جنم 

  . ديب-م، مركز مجعية املاجد للثقافة والرتاث٢٠٠٩ة  سن١الدين سطاس، ط
كيف كان ظهور شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، ملؤلف جمهول، حتقيق . ٦٣

  . الرياض-م، مطبوعات دارة امللك عبد العزيز١٩٨٣الدكتور عبد اهللا العثيمني، سنة 
نشورات م ١٩٨٠سنة ، حممد عرايب خنلةللدكتور تاريخ األحساء السياسي، . ٦٤

  .  الكويت، نسخة الكرتونية-ذات السالسل
إسالمية ال وهابية، لألستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكرمي العقل، نسخة . ٦٥

  . الكرتونية من موقعه على النت
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