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إعداد: ضاري المطيري

خصوم الدع�وة كّفروا محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وبادروه�م بالقتال باعتراف المؤرخين وهذا ما ال يذكره المناوئون ألنه يناقض ما أش�اعوه
بداية ما حقيقة مس��مى »الوهابية« وملاذا 
يلمز أتباع االم��ام محمد بن عبدالوهاب 

بهذا املسمى؟
ان االس���ماء املعتبرة التي يتعلق 
بها املدح والذم ال تكون اال من األسماء 
الش���رعية التي ش���رعها اهلل كاملؤمن 
والكافر والعال���م واجلاهل واملقتصد 
وامللحد، وليست »الوهابية« في شيء 
من ذلك، أي ليس���ت اس���ما وال وصفا 
شرعيا، بل ان النبذ بالوهابية ال يستند 
قط الى حقيقة علمية، وال سند تاريخي، 
وال ش���هادة أمينة، فهو من ثم محض 
افتراء، وهو افتراء لم ينج منه سائر 
أهل الس���نة، حيث وصفهم خصومهم 
االقدمون باحلش���وية مثال، وان للنبذ 
بالوهابية هدفا سياسيا، وهو محاولة 
عزل الذين تأثروا بدعوة الش���يخ عن 
سائر املس���لمني، وهي محاولة يائسة 
على كل حال، اذ كيف يعزل هؤالء وهم 
يحملون عقي���دة األئمة األربعة الذين 
يتبعهم معظم مسلمي العالم في أصول 

االعتقاد، وفي املرجعية الفقهية؟

الخروج على العثمانيين

البع��ض يرى أن احل��روب التي خاضها 
االم��ام محمد بن عبدالوه��اب من قبيل 
اخل��روج عل��ى الدول��ة العثماني��ة، فما 

تعليقك؟ 
لم يك���ن خروج االم���ام محمد بن 
عبدالوهاب وظهوره في جند خروجا 
على الدولة العثمانية، ألن جند لم تكن 
حتكم من قب���ل الدولة العثمانية حني 
ظهرت فيها دعوته رحمه اهلل، بل كانت 
حتكم من قبل بعض القبائل، وهي ليست 
سلطة شرعية، بل وال والية عامة، فكل 
قرية لها أمير ال يدين بالطاعة ألحد، 

فقد كان في بلدة حرميالء أميرا، وفي 
»العيينة« أميرا، في »اجلبيلة »أميرا، 
وفي »الدرعية« أميرا، ولم يكن احلكم 
السائد هو الكتاب والسنة، بل كان هناك 

التحاكم الى العادات وغيرها.

رد العدوان.. فحسب

وم���ن اجلدير بالذكر أن كل من قرأ 
شيئا من التاريخ سيعرف أن األشراف في 
مكة كانوا هم نواب السلطان العثماني 
في بالد احلجاز، وهؤالء األش���راف ما 
كادوا يسمعون بدعوة االمام محمد بن 
عبدالوهاب ف���ي اجلزيرة حتى خافوا 
على أنفسهم منها، ورأوا أنها ستسلبهم 

الذي يأخذونه من  االتاوات والسحت 
القبور املقامة في بالد احلجاز، وعلموا 
أن من دعوته هدم القباب التي نصبت 
على القبور وحترمي الذبح لها والصالة 
عندها، ولذلك سيروا جيوشهم اجليش 
تل���و اجليش لتحارب دعوة االمام في 
جند، ولم يقم االمام محمد بن عبدالوهاب 
بأكثر من رد العدوان عن نفسه وعن 
دعوته، فأين كان في هذا خارجا على 

السلطان   ؟ 
هل نفه��م من كالم��ك أنه ل��م يبتدأهم 
بالقت��ال، وأن��ه لم يبح دماءه��م لكونهم 

كفارا كما يزعم البعض؟
متام���ا، فخص���وم الدع���وة كفروا 
االمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه، 
وبادروهم بالقتال وه���ذا ما ال يذكره 
املناوئون للدع���وة عند حديثهم عنها 
ألنه يناقض ويع���ارض ما يحاولون 
اش���اعته، وقد اعترف بهذا املؤرخون، 
بل ان االمام ثبت في رس���ائله أنه قال 
»وأما القتال فلم نقاتل أحدا الى اليوم 
اال دون النف���س واحلرمة، وهم الذين 
أتونا في ديارنا وال أبقوا ممكنا ولكن 
قد نقاتل بعضهم على س���بيل املقابلة 
)وجزاء سيئة سيئة مثلها( وكذلك من 
جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرفه 

يدورون في حلقة مفرغة، وجدال عقيم، 
عندما يتهمونه وأتباعه أنهم يكفرون 
املسلمني أو أن عندهم غلوا في التكفير، 
ألنه س���يرد عليهم بأنه يبرأ من ذلك 
كله، وإمنا هو يكفر من وقع في الشرك 
األكبر، فاخلالف بينه وبينهم ينبغي 
أال يكون في مجرد »التكفير«، ألنه ال 
إسالم دون تكفير ملن يستحق التكفير 
لو كان اخلصوم يعقلون، ونصوص 
الكتاب والسنة حافلة بهذا، إمنا اخلالف 
ينبغي أن يكون في حقيقة من كفرهم 
اإلمام، هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا 
إس���المهم مبا ارتكب���وه ودافعوا عنه 
من »شركيات«؟ فينبغي أن تنصرف 
جهود خصوم اإلمام إلى إثبات أن من 
كفرهم اإلمام مس���لمون رغم صرفهم 
أنواعا من العبادة لغير اهلل، من نذر أو 
ذبح أو دعاء، هاهنا املعترك بني اإلمام 
وخصومه، أما الصياح بأن اإلمام كفر 
هؤالء أو قاتل أولئك، واالعتقاد بأنهم 
بهذا أقاموا احلجة على أن دعوة اإلمام 
»تكفيرية« فهذا س���ذاجة وجهل، ألن 
الشيخ وعلماء دعوته لم ينكروا هذا كله 
رغم املزيدات والفهم السقيم حتى يفرح 
البعض بالعثور عليه بل هم يقرون ما 
ثبت منه، وال يعدونه مذمة مادام مرجعه 

األدلة الش���رعية، فاخلالف ينبغي أن 
يكون في »هل يستحق هؤالء املكفرين« 
أن يحكم عليهم بذلك، أو ال يستحقون؟ 
ويكون املرجع في هذا األدلة الشرعية 
بفهم سلف األمة، ال مبجرد العواطف 

واألماني التي يعقبها التباكي.

لم ينشئ مذهبا جديدا

البعض يزعم أن األمام عرف مبخالفته 
للعلماء واألئمة األربعة وتسفيه آرائهم 
والتحذير من اتباعهم، فما حقيقة هذا 
الزعم؟ اإلمام محمد بن عبدالوهاب لم 
يأت بجدي���د في الدين، بل هو حنبلي 
األصول، وخير من يبني حقيقة احلال 
هو اإلمام نفس���ه، حيث يقول »نحن 
مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف 
األمة وما عليه االعتماد من أقوال األئمة 
األربعة، أبي حنيفة النعمان بن ثابت، 
ومالك بن أن���س، ومحمد بن إدريس، 
وأحمد بن حنبل رحمهم اهلل«، وقال »إن 
كنتم تزعمون أن أهل العلم على خالف 
ما أنا عليه فهذه كتبهم موجودة«، وقال 
»أنا أخاصم احلنفي بكالم املتأخرين من 
احلنفية، واملالكي والشافعي واحلنبلي 
كال أخاصمه بكالم املتأخرين من علماء 
مذهبه الذي���ن يعتمد عليهم«، ويقول 
»وباجلملة فال���ذي أنكره االعتقاد في 
غير اهلل مما ال يجوز لغيره، فإن كنت 
قلته من عن���دي فارم به، أو من كتاب 
لقيته ليس عليه العمل فارم به كذلك، أو 
نقلته عن أهل مذهبي فارم به، وإن كنت 
قلته عن أمر اهلل ورسوله عليه الصالة 
والسالم وعما أجمع عليه العلماء في 
كل مذهب فال ينبغي لرجل يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر أن يعرض عنه ألجل أهل 
زمانه، أو أهل بلده، أو أن أكثر الناس 
في زمانه أعرض���وا عنه«، ويقول في 
موضع آخر »لست وهلل احلمد أدعوا 
إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو 
إمام من األئمة الذين أعظمهم مثل ابن 
القيم والذهبي واب���ن كثير وغيرهم، 
بل أدعو إلى اهلل وحده ال ش���ريك له، 
وأدعو إلى س���نة رسول اهلل ژ التي 
أوصى به���ا أول أمته وآخرهم وأرجو 
أن���ي ال أرد احلق إذا أتاني، بل أش���هد 
اهلل ومالئكت���ه وجميع خلقه إن أتانا 
منكم كلمة من احلق ألقبلها على الرأس 
والعني، وألضربن اجلدار بكل ما خالفها 
من أقوال أئمتي حاشا رسول اهلل ژ 

فإنه ال يقول إال احلق«.

األمر، ثم أوعز الى محمد علي والي مصر 
وأمره بقتال من سماهم بالوهابيني، وذلك 
عندما أفتى له علماء السوء أنهم كفار 
مارقون، ومعلوم أيضا أن محمد علي 
جهز عدة جيوش حلرب أتباع االمام ابن 
عبدالوهاب، وكان ذلك بعد وفاة االمام، 
فأين كان االمام ابن عبدالوهاب في كل 

ذلك خارجا على السلطان ؟    . 
هذا مع أن الدولة العثمانية حاربت 
أتباع ابن عبدالوهاب بدعوى أنهم كفار 
عن طريق محمد علي باشا والي مصر، إال 

والسالم«.
بل وص���ل األمر 
اتخ���ذ أش���راف  أن 
مكة موقف���ا عدائيا 
من دعوت���ه رحمه 
اهلل وم���ن الدول���ة 
السعودية على حد 
س���واء منذ البداية، 
فقد من���ع أهل جند 
الدعوة من  من أهل 
احلج، وسجن أحد 
أولئ���ك األش���راف 
التابعني  احلج���اج 
الس���عودية  للدولة 
س���نة 1162ه�، وقام 

بعض األش���راف بجم���ع العلماء من 
أهل الس���وء الذين أفت���وا بكفر محمد 
الناس  بن عبدالوهاب وخروجه على 
بدين جديد، وأصدر قاضي الشرع في 
تلك البلدة املقدسة فتوى بتكفير االمام 

محمد وأتباعه. 
وجهز الشريف غالب بعد ذلك جيشا 
كثيفا حلرب االمام ابن عبدالوهاب في 
جن���د، وملا لم يس���تطيعوا أن يبلغوا 
الدعوة اس���تعانوا  غايتهم في اخماد 
بالسلطان العثماني الذي تباطأ في هذا 

أن أهل جند واألمراء 
من أتباع الشيخ ابن 
عبدالوهاب لم يرفعوا 
لهم يدا من طاعة فيما 
يطيع���ون فيه اهلل 
ورسوله، وقد كتب 
األمي���ر عبداهلل بن 
سعود مجموعة من 
الرسائل إلى محمد 
علي باشا والي مصر 
محمود  والسلطان 
العثماني،  الغ���ازي 
يعلن في كل واحدة 
منه���ا أن���ه عبد من 
عبيده���م، وأنهم ما 
قام���وا بدعوتهم في جن���د إال إصالحا 
ألهلها، وإبعادا لهم عن الشرك واخلرافة، 
وإقامة للصالة والزكاة فيهم، وإنهم من 
جملة األتباع واخل���دام للباب العالي 

العثماني ولواليه محمد علي باشا .

التكفير بشروط وأسباب

إذن هل ميكن أن يق��ال إن اإلمام محمد 
بن عبدالوهاب ال يكفر أحدا إطالقا؟

إن اإلم���ام رحمه اهلل وأتباع دعوة 
التوحيد مع خصومهم قدميا وحديثا 

أكد لـ »األنباء« أن ظهور دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
في نجد لم يكن خروجا على الدولة العثمانية ألن نجد لم 
تكن تحكم من قبلهم حين ظهرت

موقف علماء الكويت من التبرك بالقبور

بقلم د.دغش العجمي
هذه كلمات غّراء لعلماء الكويت 
األفاضل في حماية جناب التوحيد 
والتحذير من الش���رك ووسائله، 
والتي بينوا فيه���ا حكم اهلل في 
زيارة القبور والتبرك بها وطلب 
النفع من أصحابها وش���د الرحل 
إليها، والتي تبني لنا بجالء موقف 
علماء أهل السنة في هذا البلد منذ 
نشأته إلى يومنا هذا من مثل هذه 
اخلراف���ات التي يروج لها بعض 

ضعاف العقول والدين.
ولنبدأ بقول الش���يخ العالمة 
عبد اجلليل الطبطبائي )1270ه� 
- 1853م( وه���و من قدماء علماء 
الكوي���ت وغني ع���ن التعريف، 
يقول رحمه اهلل، وهو يتكلم عن 
البدع والضالالت: »ومنه ما عم به 
االبتالء، من تزيني الشيطان للعامة 
تخليق حائط أو عمود، وتعظيم 
عني أو حجر أو شجر، لرجاء شفاء 
أو قضاء حاج���ة، وقبائحهم في 
هذه ظاهرة غني���ة عن اإليضاح 
والبيان«، املصدر: »القول احلسن 
فيما يستقبح وعما يسن« تأليفه، 
وهذا ظاهر في إنكار التبرك بالقبور 

أيا كان صاحبها.

ويق���ول الش���يخ عبدالعزيز 
الرش���يد مؤرخ الكويت )1356ه 
- 1938م( ف���ي خطبة له في عيد 
األضح���ى لع���ام )1351ه املوافق 
التحذير من الشرك  1933م( بعد 
بس���ائر أنواعه ق���ال: »إخواني: 
نقوا دينكم من البدع واخلرافات، 
واألضاليل واخلزعبالت، وطهروه 
من الشرك بسائر أنواعه، والتجئوا 
إلى ربكم في ملماتكم، وادعوه في 
سركم وعالنيتكم، أيها اإلخوان: ما 
هذا الضالل الذي ضرب الدين في 
سويدائه شلت من التوحيد ميينه، 
وارتفع من الشرك رأسه، يستغاث 
بأموات ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال 
ضرا، ويرجى منهم ما ال ينبغي أن 
يرجى إال من فاطر األرض والسماء، 
وقباب على القبور تشاد، ونذور 
إلى أربابها تساق، محادة هلل في 
دينه، ومخالفة لرسوله في هديه، 
حالة تفتت األكباد، وتذيب القلوب، 
لو أبصرنا خامت الرسل عليها ألنكر 
أن يكون أمثالنا من أمته، أو من 
يستحقون شفاعته واألمر يومئذ 
العدد  هلل«. )مجل���ة »التوحيد« 
الثالث(، وهاهو ينكر على بعض 
املنتسبني لإلسالم ما يفعلونه عند 

قبر النبي ژ من بعض العبادات 
فيقول - في مع���رض رده على 
من زعم أن هذا هو فعل املسلمني 
جميعا ليعيبهم به: »نحن ال ننكر 
أنه توجد شراذم ممن ينتمون إلى 
اإلسالم يأتون بأعمال أمام النبي 
ژ وبعض صلحاء أمته تشبه ما 
العبادات،  أنواع  يصرف هلل من 
ولكن ش���رعة اإلنصاف ال تسيغ 
اتخاذ مثل هذا حجة على اإلسالم 

وأهله«. 
ويقول الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي بعد أن عرض كالما لإلمام 
الش���وكاني اليمني )ت: 1250ه�( 
ينكر فيه البناء على القباب والقبور 
وجتصيصه���ا والغلو فيها وفي 
أصحابها إلى أن عبدت من دون اهلل 
فيقول القناعي: »وشاهدت بنفسي 
في العراق ما قاله الشوكاني من 
اعتقاد اجلهل���ة بأهل القبور من 
جلب املنافع ودفع الضرر وش���د 
إليها، واس���تغاثتهم بها  الرحال 
لقضاء احلوائج وتفريج الكرب، 
وأهل العمائم ينظرون إليهم وال 
يفهمونهم عن ه���ذه املناكر التي 
يأباها دين التوحيد. والسبب في 
ذلك: أنه���م لو قالوا لهم إن النفع 

والضر بيد اهلل وليس لصاحب 
القبر حل وال عقد لترك الس���واد 
الرمم،  الزي���ارات لهؤالء  األعظم 
وانقطع ع���ن أهل العمائم ما يدر 
عليهم الزوار م���ن الدنانير، فإنا 
هلل وإن���ا إليه راجعون على هذه 
املصائب التي بلي بها املسلمون 
وكلها من علماء السوء« »امللتقطات. 
حكم وفقه وأدب وطرائف« تأليفه 
)358(. فانظر إلى قوله: »وشاهدت 
بنفسي في العراق«... مما يدل على 
أن بالدنا كانت - والتزال- مطهرة 
من هذا الشرك، وبعيدة كل البعد 

عن هذه اخلرافات، فكيف يأتي اآلن 
من يدعو الناس للتبرك بالقبور 
والتمسح بها وطلب النفع منها، 
ويعد ش���د الرحل له���ا من أعظم 

األجور عند اهلل!
ويق���ول الش���يخ عبداهلل بن 
عبدالرحم���ن الس���ند رحمه اهلل 
)ت: 1397ه� - 1977م(: »اعلم أن 
رس���ول اهلل ژ نهى عن زيارة 
القبور في أول اإلسالم نهيا عاما 
يشمل الرجال والنساء، ولعل نهيه 
عن ذلك لقرب عهدهم بالش���رك 
واالفتتان بالقبور وأصحابها فقد 

كان العرب في اجلاهلية يتعلقون 
باألحجار واألشجار وقبور األنبياء 
والصاحل���ني وال يؤمن أن يكون 
فيهم بقية من تلك العادة إلى أن 
يثبت اإلميان والتوحيد في قلوبهم، 
ولذلك طلب بعض حديثي العهد 
باجلاهلية والوثنية من النبي ژ 
أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، 
ويعلقون عليها أسلحتهم للبركة، 
طلبوا ذلك ألنهم رأوا املش���ركني 
يفعلون ذلك ظنا منهم أنه جائز، 
ويقربهم إلى اهلل، فالتبس عليهم 
لق���رب عهدهم  بالباطل،  احل���ق 
باجلاهلية ووثنيتها، والرس���ول 
ژ حريص على قطع دابر الشرك 
واقتالعه من النفوس وسد ذرائعه 
املوصلة إليه، وكان نهيه ژ عن 
زيارة القبور في أول األمر خوفا 
عليهم م���ن الفتن���ة وإبعادا لهم 
عن الشرك وذرائعه، فلما استقر 
التوحيد من  اإلس���الم ومتك���ن 
نفوسهم وأمن عليهم أذن بزيارتها 
للرجال خاصة، مبينا صلى اهلل 
عليه وسلم فوائدها واحلكمة في 
شرعيتها، بقوله: »كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروا القبور، فإنها 
تزهد ف���ي الدنيا وتذكر اآلخرة«، 

فزيارة القبور ش���رعت للتذكير 
باملوت وباآلخ���رة والتزهيد في 
الدنيا والدعاء لألموات باملغفرة 
والترحم عليهم ولكن لكثرة اجلهل، 
واإلعراض عما جاء به املصطفى 
ژ ضل البعض من الناس فجعلوا 
لزيارة القبور استغاثة بالصاحلني، 
وتوس���ال بهم ولم مييزوا بني ما 
ش���رعه ألمته وبني ما نهى عنه«  
)»ذك���رى: ديوان خطب منبرية« 
ص )158-159( باختصار وتصرف 
يسيرين(. وملا وجه للعالمة الفقيه 
محمد بن سليمان اجلراح (1417ه( 
سؤال حول أثر »اخلضر« املزعوم 
بأنه في جزي���رة »فيلكا« أجاب 
بإجابة ذكر فيها وفاة اخلضر وأنه 
ال وجود لقبره وال لشيء من آثاره 
ثم ق���ال – رحمه اهلل-: »وكل ما 
نسب إليه من اآلثار املنتشرة في 
بالد املس���لمني هنا وهناك، فكلها 
إفك وبهتان من خرافات أهل الدجل 
والشعوذة، اختلقوها بوحي من 
وليهم الشيطان، ليضل الناس بها 
عن عبادة ربهم اخلالصة، وطرق 
الش���يطان كثيرة في إضالل بني 
آدم، وأع���ز ش���يء عليه صرفهم 
التوحيد اخلالص، وجعلهم  عن 

يتعلقون بغير اهلل، ليقطع عنهم 
عون اهلل وم���دده، فيكونوا من 
اخلاسرين، وعلى كل حال، فإنه 
ولو قدر وجود اخلضر، وحتدد 
مكان أثره في ه���ذه اجلزيرة أو 
غيرها، فليس لش���يء من آثاره 
وال آثار غي���ره من قبور األنبياء 
والصاحلني خواص مؤثرة، فهي ال 
تنفع وال تضر، وال تغني من اهلل 
شيئا، قال تعالى: )قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فال ميلكون كشف 
الضر عنكم وال حتويال(، فتعظيم 
تلك املزارات مبا ذكر في السؤال، 
واالستغاثة بها واالبتهال محض 
العبث والسفه، مع كونه عني ما 
نهى اهلل عن���ه باآليات البينات، 
وقبحته جميع الرس���االت. فاهلل 
وحده هو اخلالق الرازق، املعطي 
املان���ع، فال مانع مل���ا أعطى، وال 
معطي ملا منع، وهو الذي يجيب 
املضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، 
قال تعالى )وإن ميسسك اهلل بضر 
فال كاشف له إال هو وإن يردك بخير 
فال راد لفضله(، املصدر )جزيرة 
فيل���كا وخرافة اخلضر للحصني 
)73 - 88( و»ترجم���ة اجلراح« 

للمنيس )260- 269(.

)اسامة البطراوي( د. بسام الشطي متحدثا الى الزميل ضاري املطيري 

عبدالعزيز الفضلي

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

ان الباحث في حقيقة دعوة االمام املجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومفتريات خصومها، وحتفظات بعض 
ناقديه�ا، والكم الهائل مما قيل في ذلك وكتب، وما حش�ي في أذهان الناس جتاهها من تنفير وتضليل، س�يصاب 
بالذهول واحليرة ألول وهلة لكن ما ان يلج املنصف في عمق القضية حتى يجد األمر أيس�ر وأبني مما يتصوره، وحني 
يتجرد من الهوى والعصبية فان احلقائق ستنكش�ف له، وهي أن هذه الدعوة االصاحية الكبرى، امنا متثل االسام 
احلق، ومنهاج النبوة، وس�بيل املؤمنني والسلف الصالح في اجلملة، كما سيظهر جليا أن ما يثار حولها وضدها من 
الش�بهات، امنا هو من قبيل الشائعات واملفتريات واألوهام واخلياالت والبهتان، ومن الزبد الذي يذهب جفاء عند 
التحاكم الى القرآن والس�نة، واألصول العلمية املعتبرة، والنظر العقلي السليم. حول دعوة االمام والشبهات التي 
رمي�ت بها دعوته التقت »األنباء« مع رئيس حترير مجلة الفرقان ورئيس قس�م العقيدة والدعوة  في كلية الش�ريعة 

والدراسات االسامية د.بسام الشطي ليفندها ويوضح حقيقة األمر. 
أوضح الشطي أن للنبذ بالوهابية هدفا سياسيا، وهو محاولة عزل الذين تأثروا بدعوة الشيخ عن سائر املسلمني، 
وهي محاولة يائس�ة على كل ح�ال، اذ كيف يعزل هؤالء وهم يحملون عقيدة األئم�ة األربعة الذين يتبعهم معظم 
مسلمي العالم في أصول االعتقاد، وفي املرجعية الفقهية؟ الفتا الى أن النبذ مبسمى »الوهابية« ال يستند الى حقيقة 

علمية وال سند تاريخي وال شهادة أمينة.
 وأشار الش�طي الى أنه وبالرغم من أن الدولة العثمانية حاربت أتباع االمام محمد بن عبدالوهاب بدعوى أنهم 
كفار عن طريق محمد علي باشا والي مصر، اال أن أهل جند واألمراء من أتباع الشيخ ابن عبدالوهاب لم يرفعوا لهم يدا 
من طاعة فيما يطيعون فيه اهلل ورس�وله، وقد كتب األمير عبداهلل بن سعود مجموعة من الرسائل الى محمد علي 
باش�ا والي مصر والس�لطان محمود الغازي العثماني، يعلن في كل واحدة منها أنه عبد من عبيدهم، وأنهم ما قاموا 
بدعوتهم في جند اال اصاحا ألهلها، وابعادا لهم عن الشرك واخلرافة، واقامة للصاة والزكاة فيهم، وانهم من جملة 

األتباع واخلدام للباب العالي العثماني ولواليه محمد علي باشا ، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

الشطي: أهداف سياسية وراء النبذ 
بمسمى »الوهابية«.. ومحاولة يائسة لعزل 
الذين تأثروا بدعوة اإلمام محمد بن 
عبدالوهاب عن سائر المسلمين

شهادة من الغرب  اإلمام محمد بن عبدالوهاب والتكفير
نشرت مجلة الدعوة في عددها 1899 الصادر في 2003/7/3م 
رسالة الباحثة األميركية »نت« حول السيرة الفكرية للشيخ 
»محمد بن عبد الوهاب«، والتي حصلت الباحثة مبوجبها على 
الدكتوراه من جامعة »جورج تاون«، حيث نسفت رسالتها 
العلمي����ة الرصينة كل األباطيل واألكاذيب واالفتراءات التي 
روج لها البعض في كتاباتهم حول الدعوة الوهابية، حيث 
قالت »إن كل الذين حاولوا تش����ويه الدعوة الوهابية كانوا 
يعتمدون في معلوماتهم ع����ن الوهابية على كتب الرحالة 
الغربيني، وهؤالء الرحالة لم يلتقوا بالش����يخ أو بأحد من 
أتباعه، ولم يقرأوا ش����يئا مما كتبه. وأش����ارت الباحثة إلى 
كتاب »ستيفن شوارتز« عن الوهابية، كنموذج حلالة العداء 
الغربي لإلسالم، والذي أصبح املؤلف مبوجبه مدلال من قبل 
وسائل اإلعالم الغربية، وتضيف الباحثة قائلة »لقد أدركت 
أن معظم الناس قد أس����اءوا فهم رسالة الشيخ، وباألخص 
كتاب التوحيد على أساس أنه بيان حرب. لقد كان هذا الكتاب 
بحثا مستفيضا في مضامني التوحيد وعمال علميا رصينا 
وليس دعوة إلى احلرب. إنه رسالة تناقش مسؤوليات جميع 
املؤمنني. إن رسالته في اجلهاد لم يقصد منها إال وضع القيود 

على العنف والتدمير.

هذه بعض من نصوص منتقاة لإلمام محمد بن عبدالوهاب 
يتحدث فيها عن دعوته ومنهجه مع مخالفيه من كتابي »الدرر 
الس����نية« و»الرسائل الش����خصية« لإلمام رحمه اهلل، يوضح 
فيه����ا براءته من تهمة تكفير مخالفيه بالعموم ومبجرد الظن، 
ومس����تعرضا املنهج اإلسالمي في التكفير لكونه حكما شرعيا 
ال ميكن أن يصدر عن األهواء، حيث يقول في إحدى رس����ائله 
»من أظهر اإلس����الم وظننا أنه أتى بناقض ال نكفره بالظن ألن 
اليقني ال يرفع����ه الظن، وكذلك ال نكفر من ال نعرف منه الكفر 
بس����بب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه«، وقال »ما ذكر لكم 
عني أني أكفر بالعموم فهذا م����ن بهتان األعداء، وكذلك قولهم 
إني أقول من تبع دين اهلل ورس����وله وهو ساكن في بلده أنه 
م����ا يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان، إمنا املراد 
اتباع دين اهلل ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر 
بدين اهلل ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد 
األوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركني وزينه للناس، فهذا الذي 
أكف����ره وكل عالم على وجه األرض يكفر هؤالء إال رجال معاندا 
أو جاه����ال« ويقول في موضع آخر »من عمل بالتوحيد، وتبرأ 
من الشرك وأهله فهو املسلم في أي زمان وأي مكان وإمنا نكفر 

من أش����رك باهلل في إلهيته بعد ما نبني له احلجة على بطالن 
الش����رك وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة 
على إباحته، وكذلك من قام بس����يفه دون هذه املش����اهد التي 
يشرك باهلل عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، وقوله 
إني أكفر من توس����ل بالصاحلني، وقوله إني أكفر البوصيري 
لقوله يا أكرم اخللق، وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة 
الرسول لهدمتها ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزابها وجعلت 
لها ميزابا من خش����ب، وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى 
اهلل عليه وسلم، وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم 
وإني أكفر من يحلف بغير اهلل فهذه اثنتا عشرة مسألة جوابي 
فيها أن أقول )سبحانك هذا بهتان عظيم(«، وقال »نسبوا إلينا 
أنواع املفتريات، فكبرت الفتنة، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان 
ورجله، فمنها إشاعة البهتان مبا يستحي العاقل أن يحكيه فضال 
ع����ن أن يغتر به، ومنها ما ذكرمت أني أكفر جميع الناس إال من 
اتبعني، وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف 
يدخل هذا عقل عاقل، وهل يقول هذا مسلم؟1 إني أبرأ إلى اهلل 
م����ن هذا القول الذي ما يصدر إال من مختل العقل فاقد اإلدراك، 

فقاتل اهلل أهل األغراض الباطلة«.

عبدالعزيز الرشيد )عالم ومؤرخ كويتي(يوسف بن عيسى القناعي )عالم كويتي(

د. بسام الشطي


