
 

 

 الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية

 ) دراسة نقدية (
 
 
 تأليف

 ناصر بن إبراهيم بن عبد اهللا التومي/ الدكتور 
 أستاذ الثقافة اإلسالمية املشارك بكلية الشريعة بالرياض

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 2

 
 

 



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 3

 تقدمي 
 صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ/ ملعايل الشيخ 

 وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .  املشرف العام على مركز البحوث والدراسات اإلسالمية

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات    ، حنمده ونستعينه ونستغفره   احلمد هللا 

، وأشهد أن ال إله إال اهللا         هادي له، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال  أعمالنا

 :  ، أما بعد ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم   وأشهد أن حممدا عبده ورسوله   
 رمحه -فإن الدعوة اإلصالحية اليت قام هبا اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب       

ء املستشرقون الذين ، ومن بني هؤال  لقيت اهتماما كبريا من قبل الكتاب واملؤلفني-اهللا 

، ويبدو ذلك واضحا من خالل الكتابات الكثرية اليت      اهتموا بدراسة حياة الشيخ ودعوته 

،    ، سواء أكانت كتبا أم موسوعات أم مقاالت أم غري ذلك  أصدرها املستشرقون حوله 

، وعدد قليل من املصادر    ولقد اعتمدوا يف دراساهتم على عدد كبري من املصادر األجنبية

، وكان لتلك املصادر أثر يف دقة تلك الدراسات وصحتها أو احنرافها حول حياة         العربية

، وقد أصبحت هذه الكتب فيما بعد مصدرا مهما للمعلومات يف البالد    الشيخ ودعوته

، على الرغم مما يف تلك املصادر من أخطاء متعمدة   الغربية عن هذه الدعوة اإلصالحية   

،    ، كما يبدو ألي باحث يف تلك الدراسات غلب املستشرقنيوغري متعمدة وقع فيها أ

الشيخ حممد بن  " : وبني أيدينا كتاب مهم يسلط الضوء على هذه اجلوانب وهو بعنوان     
 ناصر   :، للدكتور  دراسة نقدية " عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية

  . بن إبراهيم بن عبد اهللا التومي
 :   حبثه على حتقيق األمور اآلتيةوقد حرص الكاتب يف 

 تقدمي دراسة وصفية ألهم مصادر املستشرقني اليت كتبت عن الشيخ ودعوته    - 1

،    ابتداء من تلك الكتابات اليت ظهرت يف منتصف القرن الثامن عشر حىت القرن العشرين 

 .  ، والرسائل العلمية ، والتقارير ، واملقاالت  وتشمل الكتب واملوسوعات 
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بيان الرؤية االستشراقية لكبار املستشرقني عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب     - 2

 .  ، ونقد هذه الرؤية   ، وتكوينه العلمي ، ورحالته  ، ونسبه  والدته :  من حيث
 التعريف بالرؤية االستشراقية لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من حيث - 3

 .  ، ونقد هذه الرؤية   مذهبية الدعوة وجانباها السلوكي والتشريعي
وتأيت أمهية هذا البحث يف حماولة التعرف إىل الرؤية االستشراقية من خالل مصادرها         

، وأسباب وقوع هذه املصادر يف األخطاء فيما يتعلق      األصلية املكتوبة باللغة اإلجنليزية 

، وأن املصادر الصحيحة سبب رئيس يف ظهور بعض الكتابات    حبياة الشيخ ودعوته

 .  وضوعية عن حياة الشيخ ودعوته  امل
وقد بذل فضيلة الباحث جهدا كبريا يف البحث حىت أصبح متميزا يف حمتواه كما أنه   

، ودراسات كاشفة  ، وحتريرات مفيدة ، فاشتمل على حتقيقات بديعة متميز يف موضوعه 

 -عتىن الباحث وا.  عن مجلة من األمور اليت هتم الباحثني فيما يتعلق باجلوانب اليت تناوهلا

، وما ألصق هبا من هتم   ببيان حقيقة ما وصفت به الدعوة من نعوت سيئة-وفقه اهللا 

، وما هبت به الشيخ من جهة خصومه الذين اهتموه زورا وهبتانا ملا أرادوا به تشويه       باطلة

ومل يكن الشيخ يف هذا اجلانب بدعا من .  ، والتنفري من دعوته وصد الناس عنها صورته

  ، وقبلهم أسوة اجلميع وقدوهتم نيب اهللا ورسوله حممد      بقيه من أئمة اهلدى والعلم  سا

 عليه الصالة  -، حيث أطلق عليه    فقد لقي من أذى املشركني وكفار أهل الكتاب أنواعا 

وهذه سنة اهللا اليت مضت بابتالء   .   عدد من األوصاف القادحة يف رسالته-والسالم  

، وهو ابتالء    ، وأتباعهم من املؤمنني وأئمة اهلدى   ة والسالم  أنبيائه ورسله عليهم الصال

، وتبليغهم  ، ومتحيصهم رفع درجات أهله:  ، منها يتحقق بسببه عدد من احلكم واملنافع

 .  منازل مل يكونوا ليبلغوها جملرد أعماهلم 
نبوة  إمنا هي يف حقيقتها جتديد ملا اندرس من معامل ال- يرمحه اهللا -إن دعوة الشيخ  

، غري أن      وهذا أمر يعرفه املنصفون حىت من املخالفني      وإحياء لسنة رسول اهللا حممد   

، وجنحوا      الناظر فيما كتبه أكثر املستشرقني يرى أهنم يف اجلملة امتطوا مركب االعتساف 
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.  ، وإما بسبب عدم التقصي وضعف التحقيق ، إما بسبب سوء القصد إىل اإلجحاف

بات اليت مل يلتزم فيها التجرد واإلنصاف آثار سيئة ونتائج مذمومة   وقد كانت هلذه الكتا

 يرمحه -خصوصا وأهنا املصدر األساس عند كثري من األمم األخرى للتعرف إىل الشيخ       

 .   ودعوته-اهللا 
 حىت وجد حالوة التوحيد    -وهذا يقتضي ممن شرح اهللا صدره هلذه الدعوة املباركة   

 العناية ببيان حقيقتها -، نعم باآلثار احلسنة هلا  وة وحلمتها والسنة اللذين مها سدى الدع

، ورد االفتراءات والبهتان عنها    ، والذب عنها وعن أئمتها  وإيضاح صورهتا الناصعة

 .  وعنهم
آمل أن يكون هذا البحث نواة رئيسة ألحباث مستقبلية عن الرؤية االستشراقية للشيخ  

الفرنسية واإلسبانية  :  ، مثل ات احلية األخرىحممد بن عبد الوهاب ودعوته يف اللغ  

، كما أسأل اهللا أن يبارك   ، وأسأل اهللا إلمامنا ومن نصره وأيده الرمحة واملغفرة      وغريمها

، وأن يوفقهم إىل ما فيه عز اإلسالم    يف مؤلف هذا الكتاب والقائمني على نشره

 .  واملسلمني
  . وصلى اهللا وسلم حممد وعلى آله وصحبه وسلم  
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 املقدمة 
 :   وبعد ، والصالة والسالم على رسوله حممد   احلمد هللا 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته  " : فيسرين أن أقدم هذا الكتاب الذي هو بعنوان

 :  ويتكون هذا الكتاب من ثالثة فصول.  " دراسة نقدية:  ودعوته يف الرؤية االستشراقية 
سة وصفية ألهم مصادر املستشرقني عن حياة درا:  " التمهيدي "  الفصل األول-

 .  الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته 
حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتكوينه العلمي يف الرؤية     :   الفصل الثاين-

 .  االستشراقية ونقدها
 .  دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرؤية االستشراقية ونقدها  :   الفصل الثالث-

املستشرقون بدراسة حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته اهتماما     لقد اهتم 

، ويربز هذا االهتمام من خالل املؤلفات والكتابات املتعددة اليت أصدروها حول        كبريا

 مصدرا مهما للمعلومات يف الغرب عن    - فيما بعد  -، واليت أصبحت    شخصيته ودعوته 

 تلك املصادر من أخطاء وقع فيها أغلب   ، على الرغم مما يف  هذه الدعوة اإلصالحية  

 .  ، كما يبدو ذلك ألي باحث موضوعي يف تلك الدراسات  املستشرقني
إن اهتمام املستشرقني بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يندرج ضمن اهتمامهم 

، والذي يقتضي تتبع ما جيري يف العامل   بدراسة اإلسالم واملسلمني والبالد اإلسالمية  

،  ومن القضايا اليت عين هبا االستشراق الدعوات اإلصالحية     .   ورصده وحتليله اإلسالمي

،    وأبرزها دعوة الشيخ اجملدد حممد بن عبد الوهاب اليت تعرضت لكثري من سوء الفهم  

، والذي كان له األثر يف نشر املفاهيم املغلوطة عنها    وخصوصا من قبل بعض املستشرقني 

 .  املسلمني هبا ، وتأثر بعض أبناء  يف الغرب
إن هذا الواقع يؤكد أمهية الدراسة النقدية لكتابات املستشرقني حول الشيخ حممد بن     

لذا فقد  .  ، وبيان حقيقة الرؤية االستشراقية   ، يف مصادرها األصلية عبد الوهاب ودعوته 

، حماوال إبراز  أجريت هذه الدراسة باالعتماد على املؤلفات والكتابات االستشراقية 
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، وهذه املؤلفات والكتابات حول حياة الشيخ           انب العام من الرؤية االستشراقية ونقدها اجل

 :  حممد بن عبد الوهاب ودعوته تتمثل يف مؤلفات املستشرقني البارزين ومن أمهها ما يأيت 
مذكرات عن البدو    " Burkhardt )1(  كتاب يوهان لودفيج بوركهارت-

عبد .  الذي ترجم جزءا منه د    " Notes on Bedouins and Wahabys " والوهابيني

 .  " مواد لتاريخ الوهابيني " اهللا الصاحل العثيمني حتت عنوان 
 والذي  Sir Harford Jones Brydges تقرير السري هارفورد جونس برايدجس  -

وصف     " أحلقه بتقريره الذي كتبه حتت عنوان " تاريخ موجز عن الوهابية " حيمل عنوان

 .  " م1811 - 1807، من  حلة جاللة امللك لبالط فارس   إلجراءات ر

An Account of the transaction of His Majesty's Mission To The court 

of persia in the Years 1807 - 1811 to which is appended  .A Brief History 

of the Wahauby  
رواية رحلة     " William Gifford Palgrave.  )2(  كتاب وليام جيفورد بلجريف-

 Narrative of A Year's Journey through " سنة يف وسط اجلزيرة العربية وشرقها

Central And Eastren Arabia  
.  د :  ، ترمجه وحققه  " رحلة إىل الرياض  " Lewis Pellty.  )3(  كتاب لويس بلي-

                                           
، ودرس يف أملانيا قبل جميئه إىل بريطانيا      م من أب سويسري 1784 هـ 1199ولد بوركهارت يف عام ) 1( 

، وهو يعد من أدق الرحالني الذين زاروا اجلزيرة       حيث درس يف جامعة كمربيدج اللغة العربية والطب والفلك     
الرحالة الغربيون يف اجلزيرة     :  ، انظر   م1817 هـ 1233ت يف عام  ، وما ، وله عدة مؤلفات  العربية 
 هـ  1409، الرياض  ، جامعة امللك سعود   عبد اهللا بن آدم نصيف    .  د:  ، ترمجة  روبن بدول  .  د:  العربية 

 .   م1989
وانضم  .  ، وتلقى تعليمه يف مدرسة تشارتر هاوس وأكسفورد          م1826 هـ 1242ولد بلجريف يف عام   ) 2(

 1888 هـ 1306ومات يف عام .  وطاف املشرق يف زي طبيب سوري     .  إىل الرهبانية اليسوعية يف لبنان    
، بدون    ، الطبعة الرابعة ، القاهرة  ، دار املعارف  61، ص 2، ج جنيب العقيقي:  املستشرقون :  انظر .  م

 .  تاريخ 
حق بالقوات املسلحة حلكومة اهلند يف    ، وبعد أن أكمل تعليمه الت  م1825 هـ 1241ولد لويس بيلي سنة ) 3(

، أرسل     ، وبعد أن قضى فترة قصرية كمقيم سياسي يف زجنبار     ، وقد كلف بكثري من املهام السياسية   بومباي 



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 8

 .  عويضة بن مترييك اجلهين.  عبد الرمحن عبد اهللا الشيخ ود 
مسح تارخيي لظهور الوهابية يف اجلزيرة     " Wilfried Blunt،    مقالة ولفرد بلنت-

 Historical Sketch of the Rise and decline of Wahhabism in " العريية وأفوهلا 

Arabia1(  امللحق بكتاب الليدي آن بلنت(Lady Anne Blunt "    رحلة إىل بالد

 .  A Pilgrimage to Najd " جند
 عن الوهابية  D  .S  .Margoliouth)2( مارجليوث.  س.  قالتان اللتان أعدمها د امل-

 The First، وبالتحديد يف دائرة املعارف اإلسالمية األوىل     يف دائرة املعارف اإلسالمية 

Encyclopedia of Islam 1913 - 1936   ويف دائرة املعارف اإلسالمية املختصرة ، 

Shorter Encyclopedia of Islam  
اجلزيرة العربية مهد   " Samuel M Zwemer.  )3(  كتاب صمويل مارين زومير-

اإلسالم يف اجلزيرة    :   ومقالته Arabia  :The Cradle of Islam " اإلسالم

، اليت نشرت يف  ) Islam in Arabia ) The Wahabis " الوهابيون " العربية

                                           
،    م1873 هـ 1290، وظل يف هذا املنصب حىت عام      إىل منطقة اخلليج ليكون مقيما بريطانيا يف بو شهر     

عبد الرمحن عبد اهللا    .  د:  ، ترمجة وحتقيق وتقدمي  5، ص ونيل لويس بيليكول:  " رحلة إىل الرياض "  : انظر 
 .  عويضة بن مترييك اجلهين .  ، ود الشيخ 

، حفيدة الشاعر اإلجنليزي اللورد         ، وهي مستشرقة إجنليزية     م1837 هـ 1253ولدت آن بلنت يف عام    ) 1(
زوجها على خالف مع حكومته ملعارضته     ، وكان  بريون وزوجة الشاعر السياسي اإلجنليزي ولفرد بلنت    

رحلة    :  انظر .  ، وكانا يقتنيان إسطبال للخيول العربية   ، وكانت تتقن العربية مثل زوجها   سياستها االستعمارية
،   ، الرياض  منشورات دار اليمامة  210، ص ، ترمجة حممد أنعم غالب  الليدي آنت بلنت  :  إىل بالد جند
 .   م1978 هـ 1389،  الطبعة الثانية 

، خترج يف   م1940 هـ 1359، ومات فيها عام   م يف لندن1858 هـ 1275ولد مارجليوث يف عام ) 2(
،   ، انتخب عضوا يف اجملمع العلمي العريب يف دمشق         ، ويعد من أشهر أساتذهتا من املستشرقني  جامعة أكسفورد 

 .  77، ص  2، ج املستشرقون  :  انظر 
، وكان    م1952 هـ 1372، ومات يف عام   م1867هـ 1284 عام ولد صمويل مارين زومير يف ) 3(

، وله مصنفات عديدة يف        " العامل اإلسالمي"  ، توىل رئاسة حترير جملة   رئيس املنصرين يف الشرق األوسط     
 .  138، ص  3، ج املستشرقون :  ، انظر  العالقات بني اإلسالم والنصرانية أفقدها قيمتها العلمية بتعصبه   
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 .  " The Mohammedans World of today " عامل احملمديني اليوم " : كتاب
اجلزيرة   " H  .St  .J  .B  .philby.  )1(  كتاب هاري سانت جون فيليب  -

  Arabia " العربية
 يف   Wahhabi وهايب  Thomas patrick Hughes مقالة توماس باتريك هيوس -

  Dictionary of Islam " قاموس اإلسالم " : قاموسه املسمى
 Ibn Abd alwahhab " ابن عبد الوهاب " H Laoust.  )2( الوست.  مقالة هـ -

  The Encyclopedia of Islamيف دائرة املعارف اإلسالمية  
 The " الوهابيون وابن سعود " M  .F Samalley.  صمويلي .  ف.   مقالة م-

Wahhabis and Ibn Saud   اليت نشرت يف جملة العامل اإلسالمي The Muslim World 

الوهابية واململكة العربية    " George Rentz)3(  مقالة جورج رنتز-

شبه اجلزيرة    "  اليت نشرت يف كتاب wahhabism and Saudi Arabia " السعودية

 ومقالته The Arabian peninsula Society and Politics " العربية اجملتمع والسياسة

يف الشرق   األديان  " :  اليت نشرت يف كتابThe Wahhabis " الوهابيون " الثانية

                                           
، التحق      ، أمت دراسته يف جامعة كمربيدج   م1885 هـ 1303هاري سانت فيليب يف سيالن عام  ولد ) 1(

، انتدب أستاذا       ، أشهر إسالمه ومسي بعبد اهللا   ، ورأس البعثة الربيطانية إىل اجلزيرة العربية       باخلدمة املدنية باهلند  
:  ، انظر  ، وله مؤلفات كثرية   م1960 هـ 1380، ومات فيها عام   زائرا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت     

 .  116، ص  2، ج املستشرقون  
، عني  ، خترج من مدرسة اللغات الشرقية والسربون بفرنسا        م1905 هـ 1323ولد الوست يف عام ) 2(

يعرف بأنه صاحب املصنفات والدراسات عن هلجات الرببر    .   م1945 هـ 1365أستاذا جبامعة ليون عام 
:  ، انظر  ، واشتهر من بني املستشرقني باهتمامه بشيخ اإلسالم ابن تيمية    ؤلفات عديدة ، وله م يف املغرب 

 .  322 - 321، ص  1ج ) املستشرقون (
، وتعلم اللغة العربية خالل قيامه بالتدريس يف    م1912 هـ 1331ولد جورج رنتز يف بنسلفانيا عام   ) 3(

ا وحصل على درجة الدكتوراه يف تاريخ الشرق         م أكمل دراسته العلي 1948 هـ 1368، ويف عام  سورية
،   ، وله مؤلفات عديدة   ، ويعد من أبرز املؤرخني     األوسط والدراسات العربية من جامعة كاليفورنيا بريكلي    

فيليب  ( هـ 1419،  ، ربيع اآلخر  ، العدد الثاين جملة الدرعية :  انظر.   م1987 هـ 1408ومات يف عام 
 .  63 - 62، ص  حسني الغامدي  .  د:  ، ترمجة وتعليق  جورج رنتز :  )سعوديةمؤرخا للمملكة العربية ال   
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 Religion in the Middle East " األديان الثالثة يف توافقها وتعارضها  :  األوسط

Three Religions In concord and conflict  
 املكمل لدراسة املاجستري حتت  Lee David Cooper حبث يل ديفيد كوبر -

لقرن التاسع عشر   كتابات الرحالة األجانب مرجعا لدراسة الدعوة الوهابية يف ا    " : عنوان

 Travelers Account as a source for the study of Nineteenth " امليالدي

Century Wahhabism   ،PP 60 ،  عبد  .  د .   وقام بترمجة هذا البحث والتعليق عليه أ

احلركة   :  ، وطبع حتت العنوان السابق مث طبع مرة أخرى حتت عنوان   اهللا بن ناصر الوليعي

 .  يون الرحالة األجانب  الوهابية يف ع
 :  وسوف تنحصر هذه الرؤية يف كتابات املستشرقني املذكورة سابقا لألسباب اآلتية  

، العتماد عدد من القراء الغربيني عليها يف      خطورة املوسوعات االستشراقية - 1

، والنظر إليها بوصفها مرجع األساس يف معرفة املراجع      احلصول على معلومات ميسرة

 .  املتضمنة معلومات مفصلةاألخرى 
، لتعدد احملررين يف    إن املوسوعات االستشراقية تغلب عليها الرؤية اجلماعية  - 2

:  ولشهرة هؤالء املستشرقني الذين أشرفوا على هذه املوسوعات مثل   .  الدائرة الواحدة  

 .   وغريهم Schach)2( وشاخت Wensinck.  )1( فينسنك
 املذكورة سابقا من األمساء البارزة يف الدراسات   تعد األمساء االستشراقية- 3

 .  ، وتعد كتبهم من املراجع الضرورية للمستشرقني املتأخرين    االستشراقية
؛ لذا من غري املمكن إيراد رأي كل       كثرة الكتابات االستشراقية وتعددها- 4

                                           
، انتدب أستاذا     ، وأتقن اللغات السامية وختصص يف أديان الشرق      م1882 هـ 1300ولد فينسنك يف عام  ) 1(

يف ، ومات  ، وسعى إىل وضع املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الذي يعد من أمهات مصنفاته  يف جامعة ليدن
 .  319، ص  2، ج املستشرقون :  انظر .   م1939هـ 1358عام 

، واشتهر بدراسة التشريع      ، وليبزيج  ، خترج يف جامعيت برسالو  م1902هـ 1320ولد شاخت يف عام ) 2(
، ص   2، ج املستشرقون  :  انظر .   م1969 هـ 1389، ومات يف عام  ، وله مؤلفات كثرية اإلسالمي

469  . 
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 .  مستشرق والرد عليه 
 ناصر بن إبراهيم بن عبد اهللا التومي .  د

  . هـ 1423 / 3 / 23 الرياض يف
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 الفصل األول
 )التمهيدي(

 دراسة وصفية
 ألهم مصادر املستشرقني

 عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 13

 الفصل األول 
 )التمهيدي(

 أوال الكتب باللغة العربية 

 بدراسة حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته اهتماما  )1( اهتم املستشرقون 

، ويبدو ذلك واضحا من الكتابات العديدة اليت أصدرها االسستشراق حوله سواء       اكبري

واعتمدوا يف دراساهتم على كثري من املصادر العربية   .  أكانت كتبا أم مقاالت أم غري ذلك

، لذا      ، وقد كان لتلك املصادر أثر يف دقة تلك الدراسات وصحتها أو احنرافها واألجنبية

ة تلك املصادر دراسة وصفية تبني حقيقتها ومدى إمكان االعتماد      فقد حرصت على دراس 

، ومن مث     ، وما خلفته من أثر سليب أو إجيايب بإمجال يف دراسات املستشرقني    عليها

الكشف عن مدى إمكان االعتماد على تلك الدراسات االستشراقية يف النظر إىل الدعوة    

جمتمعاتنا يستندون إليها يف حبوثهم  ، وال سيما أن كثريا من الباحثني يف   وصاحبها

 .  ودراساهتم
 :  تقصد هذه الدراسة إىل حتقيق عدد من األهداف هي

                                           
، وقد اختلفت   )Orientalism(مصطلح مولد وهو ترمجة ملصطلح أجنيب باللغة اإلجنليزية     االستشراق ) 1(

 تعريف    -:  ، ومن هذه التعريفات ما يأيت    تعريفات املفكرين لالستشراق؛ وذلك لعدم وضوح مفهومه لديهم      
"  يان والغرب أسلوب يف الفكر قائم على متييز بني الشرق يف معظم األح    "  : إدوارد سعيد الذي عرفه بأنه   

، مؤسسة   م1984، الطبعة الثانية   38، ص  كمال أبو ديب :  ، ترمجه إدوارد سعيد  :  )االستشراق(
الدراسات الغربية املتعلقة بالشرق     "  :  تعريف حممود زقزوق الذي عرفه بأنه  -.  )بريوت(األحباث العربية  

االستشراق واخللفية الفكرية   . ( " ه بوجه عاماإلسالمي يف لغاته وآدابه وتارخيه وعقائده وتشريعاته وحضارت  
، بريوت  ، مؤسسة الرسالة )5 -سلسلة كتاب األمة  (،  حممود محدي زقزوق .  د:  )للصراع احلضاري 

حممد  .  د:  )أضواء على االستشراق واملستشرقني     :  وملزيد من التعريفات انظر     .   م1987/  هـ 1407
االستشراق يف األدبيات    (، و  م1989 هـ 1410،  القاهرة ، دار املنار    11 - 10، ص  أمحد دياب 

،   مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية   .  18 - ا 7، ص  علي بن إبراهيم النملة   .  د:  )العربية
 .   م1993 هـ 1414الرياض 
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 اليت كتبت عن الشيخ ودعوته ابتداء من   )1(  حصر أهم مصادر املستشرقني - 1

 .  الكتابات القدمية اليت ظهرت يف منتصف القرن الثامن عشر إىل القرن العشرين   
واع املصادر حيث مشل أنواع املصادر املكتوبة باللغة اإلجنليزية     مشول العرض ألن- 2

 .  من كتب وتقارير ومقاالت وموسوعات ورسائل علمية
 بيان أسباب وقوع عدد كبري من املستشرقني يف األخطاء فيما يتعلق حبياة الشيخ - 3

 .  ودعوته
 اجليدة يف      إظهار أثر املصادر الصحيحة يف ظهور بعض الكتابات املوضوعية    - 4

 .  جمملها عن الشيخ ودعوته 
، وسوف     تشمل الدراسة مصادر املستشرقني اليت كتبت باللغة العربية واإلجنليزية

 :  تكون على النحو التايل 
 .  الكتب باللغة العربية:  أوال
 .  الكتب باللغة اإلجنليزية:  ثانيا
 .   مرحلة الحقة التقارير الرمسية باللغة اإلجنليزية اليت طبعت يف:  ثالثا
 .  املوسوعات والقواميس باللغة اإلجنليزية :  رابعا

 .  املقاالت املنشورة باللغة اإلجنليزية يف الكتب واجملالت العلمية :  خامسا 
 .  الرسائل العلمية باللغة اإلجنليزية:  سادسا 
 :   الكتب باللغة العربية-أوال 

                                           
 األستاذ مسعود من تأليف"  حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه  "  : لقد أفاد الباحث من كتاب) 1(

 أن الكتاب أغفل بعض  -:  ، ولكين الحظت أمورا عدة أمهها ما يلي  ، يف باب املراجع التارخيية   الندوي 
 أنه مل يطلع    -.  الذي اعتمد عليه عدد كبري من املستشرقني      "  ملع الشهاب "  : ، ومنها كتاب املراجع املهمة  

.  200، انظر ص  ه مل يطلع مثال على كتاب لويس بيلي  على بعض املصادر الغربية يف املوضوع؛ إذ اعترف أن   
 أن ما أعد حول مصادر املستشرقني عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته من املصادر يف هذا            -

 أن الكتب التارخيية اليت أشار إليها الكاتب مسعود الندوي مراجع عامة بينما هذا   -.  البحث أمشل وأحدث 
 .  املستشرقني يف كتاباهتم باللغة اإلجنليزية   البحث دراسة ملصادر  
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م عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  لقد اعتمد املستشرقون يف دراساهتم وكتاباهت 

 :  ، من أمهها  ودعوته اإلصالحية على عدد من املصادر املكتوبة باللغة العربية 
، ويشتمل   ، وهو كتاب كبري يقع يف جزأين  حلسني بن غنام  " روضة األفكار " - 1

 1159، والغزوات ابتداء من   ، وحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  على فصول متهيدية

وقد ذكر بعض   .   هـ ، ورسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب1212إىل عام هـ 

، وجند أن املستشرقني الذين اعتمدوا على    املستشرقني هذا املرجع ضمن قائمة مراجعهم   

اجلزيرة     " : ومن هؤالء فيليب الذي بني يف كتابه .  هذا املرجع أقل خطأ من غريهم 

 أن كتاب حسني بن غنام مل Prefaceلكتاب  وبالتحديد يف فاحتة اArabia " العربية

، ولكنه يظهر من وقت آلخر يف  يستخدم إىل اليوم بوصفه مرجعا يعتمد عليه يف الكتابة

، وذلك بعد االنتهاء من كتابته قبل وفاته يف العقد األول من القرن     املراجع 

 .  )1( ) التاسع عشر ( األخري
،     املؤرخني احملدثني للجزيرة العربيةويرى فيليب أيضا أن حسني بن غنام هو أبو

، وهو االعتماد   ولذا أدعي بأنين سوف أقدم شيئا مبتكرا جديدا يف عملي هذا   " : ويقول

 .  )2( " على ابن غنام الذي أتبعه بإخالص " اجلزيرة العربية  " يف الباب األول من كتاب
ئمة مراجعهم    يف قا " روضة األفكار  " : ومن املستشرقني الذين ذكروا كتاب 

)3( " الوهابية "  يف مقالتهMargoliouth  .S  .D مارجليوث.  س .  املستشرق د 

Wahhabiya يف دائرة املعارف اإلسالمية األوىل The First Encyclopedia of Islam 

 Shorter encyclopedia of، ويف خمتصر دائرة املعارف اإلسالمية  1936 - 1913

Islam  مل يعتمد على كتاب ابن غنام إال يف فقرة واحدة تتعلق  ولكن هذا املستشرق

                                           
)1 (Arabia H St  .J  .B Philby P  .X  ،Ernest Benn mited  ،ndon  ،1930  . 
 .  املرجع السابق  ) 2(
،   ، ومل يعرف هذا املصطلح عند الشيخ أو تالميذه  ، يقصد به التشويه الوهابية مصطلح أطلق من أعداء الدعوة ) 3(

 .  ، ونفنده ونبني أنه مصطلح دخيل    التفصيل يف الفصل الثالث وسوف نناقشه ب
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 .  )1( ببعض املمارسات الشركية املنتشرة يف اجلزيرة العربية والباقية من عهد اجلاهلية 
؛ ألن املؤلف عاصر دعوة الشيخ حممد بن عبد        ومع أنه يعد من أقدم املراجع وأوثقها   

عوته ومتابعة للحوادث اليت وقعت يف     وكتب عن معرفة بالشيخ ود- يرمحه اهللا  -الوهاب 

 .  ، إال أن عددا كبريا من املستشرقني مل يعتمد عليه   زمنه
، وهو كتاب  لعثمان بن عبد اهللا بن بشر احلنبلي " عنوان اجملد يف تاريخ جند " - 2

، وحتدث فيه عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعن احلوادث ابتداء   كبري يقع يف جزأين

، وقد ذكر بعض املستشرقني هذا الكتاب  هـ1267 هـ إىل عام 1158من عام 

، ومارجليوث يف   " اجلزيرة العربية " : ، ومنهم فيليب يف كتابه ضمن قائمة مراجعهم 

وبعد حسني بن غنام يأيت عثمان بن عبد اهللا بن بشر     " : يقول فيليب.  " الوهابية " مقالته

س من القرن التاسع عشر وكتب تاريخ أسالفه  احلنبلي املؤرخ الذي جاء يف العقد اخلام 

 .  )2( ، وحل حمل ابن غنام بوصفه مؤرخا   ، وقد اشتهر  بناء على البحث واملعرفة 
ولعلنا نشري إىل أن تاريخ ابن بشر يعد أكثر تفصيال فيما يتعلق باحلوادث من تاريخ 

ه يتحول إىل عندما يتحدث عن احلدث نفس " أما فيما يتعلق بفيليب فإنه.  ابن غنام

االعتماد على ابن بشر بصفته مصدرا أساسيا مع أنه يذكر ابن غنام من بني 

 .  )3( " مصادره
، ولكننا نلحظ قلة  وكتاب ابن بشر يعد من الكتب املوثوقة يف تاريخ الشيخ ودعوته

 .  املستشرقني الذين اعتمدوا على هذا الكتاب املوثوق 

                                           
First Encyclopedia of Islam 1913 - 1936  .vol  ،VIII  ،P  ،1087انظر كال من  ) 1(

  ،Edited by M Th  .Houtsma  ،A  .J  .Wensinck  ،H  .A  .R  .Gibb  ،W  .
Heffening and E  .vi -provencal  ،E  .J  .Brill  ،1987 Shorter 

Encyclopedia of Islam  ،P  .619  ،Edited by II  .A  .R  .Gibb and J  .H 
Kramers  . 

)2 (Arabia P  .X  . 
 .  86 - 85، ص  ، فيليب مؤرخا للمملكة العربية السعودية    ، السنة األوىل  ، العدد الثاين  جملة الدرعية ) 3(
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، وهذا الكتاب ذكره بعض املستشرقني     لوسيحملمود شكري األ  " تاريخ جند " - 3

 Ibn Abd Al " ابن عبد الوهاب " : الوست يف مقالته. يف قائمة مراجعهم ومنهم هـ  

Wahhab يف دائرة املعارف اإلسالمية Encyclopedia of Islam  
وكتاب األلوسي يعد من الكتب املوجزة يف تاريخ جند ودعوة الشيخ حممد بن عبد  

 .  -ه اهللا  يرمح-الوهاب 
 .  وقد اعتمد املؤلف على كتاب ابن غنام وابن بشر يف تارخيه 

 عن هذا الكتاب الذي عين بتحقيقه - يرمحه اهللا -يقول الشيخ حممد هبجة األثري 

،   بعبارة وجيزة .  . كما تكفل بشرح الدعوة اإلسالمية السلفية " : والتعليق عليه

، هذا عدا ما جاء فيه     وال تنكره اخلاصة ، تفهمه العامة  وأسلوب سلس سائغ للشرب

، وكشف   ، وبعض الفصول التارخيية واملناظرات العلمية    استطرادا من األشعار الرائقة

 .  )1( " حقيقة بعض البالد اجملاورة تصرحيا أو تلوحيا
أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب    " - 4
ذكر هذا الكتاب بعض املستشرقني يف قائمة مراجعهم    .  د الفقيحملمد حام " وغريها

 يف دائرة    Ibn Abd Al Wahhab " ابن عبد الوهاب " : الوست يف مقالته . ومنهم هـ  

  Encyclopedia of Islamاملعارف اإلسالمية 
، فهو     ويعد كتاب الفقي من الكتب املختصرة اجليدة اليت كتبت عن الشيخ ودعوته 

، وقد حتدث عن دعوة الشيخ وبيان حقيقتها مدعما ذلك   ألزهر الشريفمن علماء ا

بقول من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب بينت أن دعوته دعوة جتديدية وفق منهج      

 .  ولكنه مل يضمن كتابه املراجع العلمية اليت اعتمد عليها    .  )2( السلف الصاحل

                                           
، الطبعة   ، املطبعة السلفية مبصر    4، ص حممد هبجة األثري :  حتقيق ،  حممود شكري األلوسي:  تاريخ جند ) 1(

 .  هـ1347الثانية 
 7، ص حممد حامد الفقي  :  أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها           :  انظر ) 2(

 .  هـ 1354، القاهرة   15 -
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وهذا    .  ملؤلف جمهول   " لوهابكتاب ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد ا  " - 5

يف  " الوهابية " : الكتاب ذكر يف مراجع عدد من املستشرقني ومنهم مارجليوث يف مقالته

،    First Encyclopedia of Islam 1913 - 1936دائرة املعارف اإلسالمية األوىل  

 ويف مقالة     Shorter Encyclopedia of Islamويف خمتصر دائرة املعارف اإلسالمية   

 يف دائرة املعارف اإلسالمية     Ibn Abd Alwahhab " ابن عبد الوهاب " وستال

Encyclopedia of Islam  
ولعل من املهم اإلشارة إىل أن عددا من املستشرقني اعتمدوا على هذا الكتاب كليا يف      

، ومنهم مارجليوث الذي اعتمد على الكتاب يف مقالتيه يف دائرة املعارف      معلوماهتم

؛   ، وخاصة فيما يتعلق برحالت الشيخ وتعلمه   األوىل ويف خمتصر دائرة املعارف اإلسالمية

 اليت زارها الشيخ حممد بن   - معتمدا على كتاب ملع الشهاب -إذ أورد عددا من األماكن   

 )1( ، وأنه درس الفلسفة اإلشراقية  ، وأصفهان  ، ومهذان  كردستان:  ، ومنها عبد الوهاب

أن الكتاب وصل خمطوطا إىل املتحف الربيطاين يف لندن عام وجيدر بنا أن نشري إىل 

 م إىل أن قامت  1967 هـ 1387وبقي يف املتحف إىل عام  .   م1860 هـ 1277

وملا  .  أمحد مصطفى بو حاكمة يف ذلك العام    .  دار الثقافة يف بريوت بنشره بتحقيق د 

ندت دارة امللك عبد   طبع هذا الكتاب وبدأ ينتشر وعرف ما فيه من التجين والكذب أس 

العزيز بالرياض إىل الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهللا آل الشيخ مسؤولية التحقيق والتعليق     

 .  )2( ، وذلك للرد على ما جاء فيه من املفتريات   على هذا الكتاب
، فإن عددا من املستشرقني الباحثني اعتمدوا على هذا الكتاب     وكما أشرنا سابقا

 :  ظر عن االعتبارات اآلتيةوعدوه مرجعا بغض الن 

                                           
)1 (Shorter Encyclopedia of Islam  ،P  .618  . 
الشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد          :  ، حتقيق وتعليق   كتاب ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب     ) 2(

 .  ، بدون تاريخ  ، مطبوعات دارة امللك عبد العزيز      و-اهللا آل الشيخ ص هـ   
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 .   ومع ذلك اعتمدوا عليه  )1( ، وقد اشتهر ذلك بني الناس   أن املؤلف جمهول  -
 أنه معاد لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ولذلك يعترف مارجليوث -

 .   ومع ذلك يعتمد عليه )2( " إنه معاد ولكن ليس إىل درجة مفرطة    " : ويقول
 مما ال  )3(  للكتاب يبدو عاميا وغري ملم بقواعد اللغة العربية أن هذا املؤلف اجملهول  -

، ولذا وقع املؤلف يف         يؤهله لوضع مؤلف علمي عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب      

 سواء املعاصرة  -وقد اعتمد يف تسجيله للوقائع واملعلومات التارخيية  " ،  كثري من األخطاء

 بل   -بار والسماع رواية فإنه يشك يف مروياته   على األخ -له أم السابقة لعصره بقليل   

، فهو باخلطأ فيما يروي ويسمع     ؛ ألن من أخطأ يف ما هو ثابت ومدون  -متهم فيها 

 .  )4( " لفقدانه التحري والتقصي.  . أوىل 
 ثانيا الكتب باللغة اإلجنليزية 

م عن الشيخ     يف كتاباهت )5( لقد اعتمد املستشرقون على عدد من كتب الرحالة الغربيني    

                                           
وقع الفراغ   "  :  ختم كتابه بنص يقول فيه - الكاتب -يرى بعض الكتاب أن الكاتب غري جمهول وذلك ألنه    ) 1(

 هـ كتبه العبد اجلاين 1233من حترير هذا الكتاب يف يوم السبت السادس والعشرين من شهر حمرم سنة    
، عبد     ، كتاب ملع الشهاب    ، السنة الثانية   ، العدد الثاين   جملة الدارة  :  ، انظر  " حسن بن مجال أمحد الريكي     

 .  231، ص  الواحد راغب  
)2 (Shorter Encyclopedia of Islam  ،P  .618  . 
 .  240، ص  ، كتاب ملع الشهاب   ، السنة الثانية  ، العدد الثاين  جملة الدارة ) 3(
 .  242، ص املرجع السابق  ) 4(
 -:  ، وأحيل إىل ثالثة مراجع مهمة ومفيدة وهي  لقد كتب عدد من الغربيني املتأخرين كتابات عن الرحالة  ) 5(

"  اختراق اجلزيرة العربية   "   الذي ألف كتابا أمساه  David George Hogarthديفيد جورج هوجارث   
The Penetration of Arabiaإنه سجل لتطور املعلومات لدى الغربيني عن شبه        :   ويقول عنه مؤلفه

،  ، وبلجريف  ، حيث استعرض كتابات عدد من الرحالة الغربيني ومنهم سادلري وبوركهارت   اجلزيرة العربية  
، كما أنه حتدث عن وسط اجلزيرة ومشاهلا     وقد حتدث عن تاريخ جند والصراع مع املصريني . وداويت وغريهم

"  الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية     "   الذي ألف كتابا أمساه   Robin Bidwell روبن بدول   -.  وجنوهبا
Travellers in Arabia  .   العربية وقد ترجم الدكتور عبد اهللا آدم نصيف هذا الكتاب إىل اللغة   ،

،  ، وبوركهارت  نيبور:  وحتدث فيه املؤلف عن مشاهدات عدد كبري من الرحالة وانطباعاهتم ومنهم  
رحالت   :  بالد العرب القاصية   "   بيتر برنث الذي ألف كتابا أمساه     -.  ، وغريهم ، وفيليب ، وداويت وبلجريف 
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، وقد بدأت الرحالت االستطالعية الغربية يف أوائل القرن       حممد بن عبد الوهاب ودعوته

، عندما قام لودو فيكو     م1502 هـ 908، وبالتحديد يف عام  السادس عشر امليالدي

، وهو من أوائل    برحلته إىل البالد العربيةLudo Vico De Varthemaدي فارميا 

ولقد اختلفت دوافع   .  )1( استطاعوا وصف احلج إىل مكة املكرمة   األوربيني الذين 

، كما تفاوتت  ، ولكن أغلبهم ارتبطوا باجلمعيات اجلغرافية االستشراقية يف أوروبا   الرحالة 

 :  ، ومن املناسب أن نقسم الرحالة صنفني  كتاباهتم تبعا ألهدافهم وقدراهتم
  : الصنف األول

ويدخل ضمن هذه الفئة جمموعة كبرية      :  نشاط تنصرييالرحالة الذين مل يعرف عنهم   

، أشري إىل أشهرهم من الذين تتداول كتبهم بني الغربيني بكثرة من أجل     من الرحالة

 :  ومن هذه الكتب ما يأيت .  احلصول على معلومات عن اجلزيرة العربية وأحواهلا وتارخيها  
 Travels through Arabia " رحالت إىل اجلزيرة العربية والبالد الشرقية " - 1

and other countries in the east2(  كتبه نيبور(Niebuhr 1146 - 1231   هـ 

وكان نيبور وأصحابه قد أكملوا التدريبات للسفر إىل اجلزيرة .   م1815 - 1733

،    ، وكانوا ستة أشخاص   م 1761 هـ  1175العربية يف شهر يناير كانون الثاين عام   

، ومضت مثانية عشر شهرا قبل أن تطأ أقدامهم    را من مدينة كوبنهاجنوبدؤوا رحلتهم حب

، ونيبور  ، وكان نيبور أكثر أفراد البعثة عقالنية وأقدرهم على حتمل املشاق      البالد العربية 

 .  )3( مل يأت إىل جند إمنا ذهب إىل جدة مث إىل اليمن   
                                           

، وحتدث يف هذا الكتاب عن بالد       ن سبانو ترمجه خالد أسعد عيسى وأمحد غسا  "  املستشرقني إىل بالد العرب    
 .  ، وغريهم ، وبلنت  ، وداويت بلجريف :  ، منهم العرب القاصية وعن عدد من الرحالة    

،   ، الرياض 23، ص  عبد اهللا آدم نصيف.  د:  ، ترمجة روبن بدول.  د:  الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية ) 1(
 .   م1989 هـ 1409

،   ، ورغب أن حيترف مهنة مساحة األرض  ، وتعلم يف أملانيا ، ولد يف هولشتاين  رق دامنركي مستش:  نيبور) 2(
، فذهب إىل كوبنهاجن ملواصلة الدراسة تأهبا       وطلب منه أن يلتحق بالبعثة الدامنركية إىل جنوب بالد العرب  

 .  516 - 515، ص  2، ج )املستشرقون : ( انظر .  ، ويعد من أبرز الرحالة   للسفر 
 .  38 - 35، ص  الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية   ) 3(



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 21

اباته تعد كتابة موجزة     عن الدين اجلديد يف جند وكت - كما يزعم -ولقد كتب نيبور 

، ولكنها تعد من أقدم الكتابات يف هذا       عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته  

 .  ، مما جعله يقع يف أخطاء عن الشيخ ودعوته   ، واستقى معلوماته بالسماع املوضوع  
 Notes on the Bedouins and " مذكرات عن البدو والوهابيني " - 2

Wahabysودفيج بوركهارت  من تأليف يوهان لBurkhardt 1199 - 1233  هـ 

ويعد هذا الكتاب من املراجع املهمة لعدد كبري من املستشرقني   .   م1817 - 1784

، وقد ترجم جزء من هذا الكتاب حتت      الذين تناولوا الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته  

ّ  ويعد  .  الصاحل العثيمنيقام بترمجته الدكتور عبد اهللا  " مواد لتاريخ الوهابيني " : عنوان    

 ولقد     )1( "                                                       ً       من أدق الرحالة الذين زاروا اجلزيرة العربية وأصحهم تدوين ا       " بوركهارت

كتب عن الشيخ ودعوته يف مقدمة كتابه وحتدث عن الفرق بني مبادىء دعوة الشيخ وما      

قليل ، وقد وقع يف بعض األخطاء واعتمد على عدد   عليه األتراك الذين مل يقبلوا الدعوة 

، ولكن من املهم اإلشارة إىل أن بوركهارت كما يقول  من املصادر ومنها كتاب نيبور

، وفيما أورده            ً                                     كان حمايد ا بدرجة كبرية يف حديثه عن أنصار الدعوة  " : الدكتور العثيمني

ومما أورده عن     .  )2( " عنهم الكثري من املعلومات املفيدة للمهتمني بتارخيهم 

وأن الفرق بينه وبني األتراك السنة أن      .  . ه مل تكن معتقدات دين جديد معتقدات " : الشيخ

الوهابيني يتبعون بصالبة الشريعة نفسها اليت أمهلها اآلخرون أو توقفوا عن ممارسة تعاليمها    

 .  )3( " كلية
 Lady كتبته الليدي آن بلنت A Pilgrimage to Najd " رحلة إىل بالد جند " - 3

Anne Blunt  
                                           

 .  44، ص املرجع السابق  ) 1(
،  8، ص   عبد اهللا الصاحل العثيمني   .  د :  ، ترمجة ، للرحالة جوهان لودفيج بوركهارت     مواد تاريخ الوهابيني   ) 2(

 .   م1985 هـ 1405،  ، الطبعة األوىل  جامعة امللك سعود 
)3 (Notes on the Bedouins and Wahabys  ،John wis Burckhardt  ،PP  .275   ،

282 Henry Colburn and Richard Bentley  ،ndon  ،1830  . 
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، وقام  " رحلة إىل بالد جند  " : د ترمجت فصول من هذا الكتاب حتت عنوان ولق

، وكانت الليدي آن بلنت رحلت إىل اجلزيرة العربية ومعها    بترمجتها حممد أنعم غالب

وهلما  .   م 1879 هـ  1297 وقد زارا مدينة حائل عام  Wilfriedزوجها ولفرد   

 .  )1( إعجاب كبري باخليل
مسح   " : ثاين من هذا الكتاب اشتمل على حديث مهم حتت عنوان إن ملحق اجمللد ال 

 Historical Sketch of the Rise and " تارخيي لظهور وأفول الوهابية يف اجلزيرة العربية    

Decline of Wahhbism In Arabiaوقد اعترف بأنه كتب هذه     أعدها ولفرد بلنت ،

، وقد وقع ولفرد يف عدد من      الكولونيل روس            ً                               املقالة معتمد ا على املادة العلمية اليت أعدها  

كما حتدثت زوجته عن دعوة      .  )2( ، ومنها وصف دعوة الشيخ بأهنا دين جديد      األخطاء

 .  )3(                                 ً      ً                                الشيخ وقيام الدولة السعودية حديث ا خمتصر ا أثناء حديثها عن حكم ابن رشيد  
H  .St . J  .B  .Philby هلاري سانت جون فيليب  Arabia " اجلزيرة العربية " - 4

           ً                        الذي ألف كتب ا متعددة عن اجلزيرة     )   م 1960 - 1885 / 1380 - 1303 ( 

، فال يوجد    ، ولعله يعد من أعظم الرحالة الذين زاروا اجلزيرة العربية وكتبوا عنها  العربية

،   من الرحالة من رأى اجلزيرة العربية بقدر ما رأى فيليب الذي غطى كل ركن منها    

كتاباته كثرية   " وتعد .  )4( أنه قد اخترقها عدة مرات من خمتلف االجتاهاتباإلضافة إىل 

،    ، وقد صاغ مؤلفاته بأسلوب بسيط يكاد خيلو من اجلمال األديب     ً                جد ا وشاملة ودقيقة 

 .  )5( ولكنها تزخر باملعلومات املطردة 

                                           
 .  137 - 136، ص  الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية   ) 1(
)2 (A Pilgrimage to Najd  ،dy Anne Blunt  ،Vol II  ،P  .252  ،Frank Cass 

and Co d  ،1968  . 
،   ، منشورات دار اليمامة    210، ص  ، ترمجة حممد أنعم غالب  ، الليدي آن بلنت   رحلة إىل بالد جند ) 3(

 .   م1978 هـ 1389،  ، الطبعة الثانية  الرياض 
 .  90، ص  الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية   ) 4(
 .  98، ص  املرجع السابق  ) 5(
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لغربية الذي يعد من أهم الكتابات ا  " اجلزيرة العربية  " : ولعل من أهم كتبه كتاب

                ً                                                ، وقد أشرنا سابق ا إىل أنه اعتمد يف تأليفه عن تاريخ جند على املصادر   عن تاريخ جند

 .  ، مما جعل لكتابه مكانة عالية مرموقة لدى الباحثني املوضوعيني  األصلية باللغة العربية
 Saudia Arabia In the " العربية السعودية يف القرن التاسع عشر  " - 5

Ninteenth Centuryبيلي ويندر .   من تأليف رR  .Bayly Winder  ويف مقدمة هذا 

،    وتعد آراء هذا املؤلف يف عمومها جيدة    .  الكتاب حتدث الكاتب عن الشيخ ودعوته 

العتماده على مصادر عربية صحيحة أو مصادر أجنبية اعتمدت على مصادر عربية مثل 

به من أن مصطلح املوحدين أفضل  ومن آرائه اجليدة ما دونه يف مقدمة كتا.  كتاب فيليب

 .  )1( ، وأن دعوة الشيخ رجوع إىل اإلسالم      من مصطلح الوهابية
 Ibn Sa’oud of Arabia his " شعبه وأرضه.  . ابن سعود اجلزيرة  " - 6

People and His Landأمني رحياين :   من تأليفAmeen Rihani  وهو كاتب عريب 

       ُ                                       ، وقد ذ كر هذا الكتاب ضمن قائمة مراجع بعض       يزيةنصراين له مؤلفات بالعربية واإلجنل 

يف خمتصر دائرة املعارف    " الوهابية " املستشرقني ومنهم مارجليوث يف مقالته 

لقد حتدث رحياين يف أحد فصول كتابه عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب    .  )2( اإلسالمية

ولكنه    .  )3( شيخ، وتبدو كتابته موضوعية ونقل عن كتب ال  وعن الوهابية بشكل عام

وقع يف بعض األخطاء مثل وصفه املذهب احلنبلي الذي تبناه الشيخ حممد بن عبد الوهاب   

 .  )4( بأنه مذهب متشدد
  : الصنف الثاين

                                           
،  Saudi Arabia In the Ninteenth Century  ،R  .Bayly Winder  ،P  .2:  انظر ) 1(

9 St  .Marting ] apos;s Press  ،New York 1965  . 
 .  Shorter Encyclopedia of Islam P  .621:  انظر ) 2(
 Ibn Sa ] apos;oud of Arabia his People and his nd  ،by Ameen:  انظر ) 3(

Rihani  ،P  .246  ،Caravan  .Books  . 
 .  247 - 246، ص  املرجع السابق  ) 4(
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، وألفوا مؤلفات أصبحت مراجع لعدد        كتب الرحالة الذين عرفوا بنشاطهم التنصريي 

 :  يت، ومن أهم هذه الكتب ما يأ   من املستشرقني الغربيني
1863 - 1862رواية رحلة سنة يف وسط اجلزيرة العربية وشرقها  " - 1

 " Narrative of A year’s Journy through central and eastern Arabia 1863 

William Gifford Palgrave ) 1242 - 1306 لوليام جيفورد بلجريف 1862-

 مجاعة اآلباء  ، وهذا املؤلف راهب يسوعي انضم إىل     )  م 1888 - 1826هـ 

        َّ                                                 ً       ، وقد بي ن أنه يهدف من انضمامه إىل هذه اجلماعة إىل العمل منصر ا بني    اليسوعيني

 .  ، وكتابه حافل باألخطاء عن الشيخ ودعوته  العرب
، ومنهم الكاتب املنصر صمويل زومير الذي يقول      وقد انتقده بعض الكتاب الغربيني

لقد زار بلجريف عاصمة الدولة     " : " د اإلسالم اجلزيرة العربية مه  " عنه يف حاشية كتابه

، ولكن اليسوعي الروماين                ً             ، وأعطى وصف ا تصوريا هلا   السعودية أثناء إمارة فيصل 

بأي وصف يدعو إىل    )  اإلصالحية ( الكاثوليكي مل يصف الدعوة التطهريية   

كتابه   وقد ذهب فيليب إىل التشكيك يف بعض رحالت بلجريف املدونة يف   )1( " اإلعجاب

، إال أنين أحتدى هذا      م 1963يدعي بلجريف أنه زار اخلرج واألفالج عام    " : فقال

، ولكن لذهايب إىل هذه األماكن     ، وال يسمح اجملال ملناقشة هذا األمر بالتفصيل  االدعاء

، بل إنه مل يصل إىل   بنفسي أستطيع أن أقول إنين مقتنع أن بلجريف مل ير اخلرج واألفالج 

 ولكن ذهب بعض املؤرخني إىل أن مذكراته ضاعت فاضطر    )2( . " ال القصيمالرياض و

ولذا يصفه أمحد راتب   .  إىل أن يكتب من ذاكرته مما جعله يقع يف عدد كبري من األخطاء    

، واملكلف    وليم جيفورد بلجريف اليهودي املتنصر على املذهب اجلوزييت   " : محوش بقوله

                                           
)1 (Arabia the cradel of Islam  .S  .M  .Zwemer  .P  .198  ،Fleming  .H  .

Revell Company  ،Fourth Edition  . 
)2(  .Arabian Days  .H  .St  .J  .B  .philby  ،P  .167  ،Robert Hale mited  ،

ndon  ،1948  . 
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، وتورطه     وتبشريه باملسيحية يف لبنان.  . . لثالثمبهمات رمسية سرية من نابليون ا

، ووصفه كل األشخاص واألحداث      ، وتنكره بأمساء مستعارة السياسي يف أحداث املنطقة 

             ً                                  ، وتأليفه كتاب ا حول ذلك من ذاكرته بعد أن ضاعت   واملشاهد واألحوال اليت تعرض هلا  

الغربيني الذين وجدوا يف بعض   ، وقد انتقده يف معلوماته تلك كثري من الرحالة   أوراقه

 .  )1( "            ً           ثناياها بعد ا عن احلقيقة
 ألفه   Travels In Arabia Deserta " رحالت يف صحراء اجلزيرة العربية  " - 2

)   م1926 - 1843 هـ 1259 - 1345 ( Charles Doughty)2( تشارلز داويت

لقد درست  " T  .E  .Lawrenceإي لورانس  .  وكتابه هذا كتاب ضخم يقول عنه ت  

، وعندما تستعلم عن أي شيء عن اجلزيرة     كتاب الصحاري العربية ملدة عشر سنوات

 .  )3( "                                        ً   إن كتابه ال حيمل تارخيا وال ميكن أن يصبح قدمي ا  .  جتده يف كتابه
، ومل خيجل من إظهار  إنه حمافظ على دينه " : امتدحه صمويل زومير بقوله

، وسافر من  ل أوروبا مث رحل إىل مشال إفريقية وقربص          ً      سافر كثري ا داخ)4( " نصرانيته

ً                                      م متجه ا إىل اجلزيرة العربية حيث زار حائل    1876 هـ 1293دمشق يف عام        

ويغلب على  .   م 1878 هـ  1295مث إىل جدة يف عام    )  بريدة وعنيزة ( والقصيم

ن اجلانب ، حتدث عن اإلسالم وخباصة ع كتابه االهتمام باجلانبني االجتماعي والديين

                                           
، ترمجة خالد أسعد عيسى وأمحد      بيتر برنت :   رحالت املستشرقني إىل بالد العرب     ، بالد العرب القاصية   ) 1(

 .   م1990 هـ 1411، دار قتيبة   11، ص غسان سبانو
، شد رحاله إىل املشرق حيث زار سوريا       ، وفقه اللغات واآلثار درس داويت يف كمربدج علم طبقات األرض   ) 2(

انظر     .  أواسط جزيرة العرب حىت وصل إىل مدائن صاحل وتيماء وخيرب       ، مث التحق بقافلة من احلجاج إىل    ومصر
 .  71 - 70، ص  2، ج )املستشرقون (

)3 (Islam in Arabia Deserta  .S  .Zwemer  ،The Muslim World Vol xxx111
  ،p  .157  ،July 1943  . 

 .  املرجع السابق  ) 4(



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 26

 وقد   )1( كما أنه حتدث عن عنيزة وحماولة األمري فيصل بن سعود استعادهتا  .  الشعائري فيه

ً                                 حتدث أيض ا عن موقف الوهابيني من التبغ وقال  .  )2( إهنم يرونه بول إبليس :        
 ألفه   Arabia  :the cradle of Islam " اجلزيرة العربية مهد اإلسالم " - 3

 - 1867 هـ Samuel M  .Zwemer )1284 - 1372صمويل مارين زومير 

وقد حتدث يف كتابه هذا عن   .  الذي يعد من أشهر املنصرين يف البالد العربية  )   م1952

، وحاول أن يذكر الفروق بني حركة        ، وقد وقع يف كثري من األخطاء   الشيخ ودعوته 

ى عشرة ، وذكر قائمة تتألف من إحد الشيخ حممد بن عبد الوهاب والنظام السين

 .  )3( نقطة
، وقد    ومن خالل هذه النقاط يتضح لنا األخطاء الفادحة اليت وقع فيها صمويل زومير       

، وقد ذكرها يف هناية  وقع يف األخطاء العتماده على املصادر املعادية للشيخ ودعوته

 .  كتابه
     ً                                           ثالث ا التقارير والوثائق الرمسية باللغة اإلجنليزية 

ني على التقارير الرمسية لذا كان من الضروري اإلشارة إىل عدد      يعتمد كثري من الباحث

ونشري إىل أشهر التقارير الرمسية اليت   .  من التقارير الرمسية اليت طبعت يف كتب فيما بعد 

 :  ، ومن هذه التقارير ما يلي  تعد من املراجع املهمة لعدد من املستشرقني الغربيني  
 الذي  Sir Hartford Jones Brydgesدجس   تقرير السري هارفورد جونس براي- 1

وصف    " : أحلقه بتقريره الذي كتبه حتت عنوان    " تاريخ موجز عن الوهابية  " حيمل عنوان

 .  "  م1811 - 1807إلجراءات رحلة جاللة امللك لبالط فارس من    

An account of the Transactions of His Majesty’s mission to the court 

                                           
)1 (Travels In Arabia Deserta  ،By Chades M . Doughty  ،Vol  .11 P  .429  .

cambridge University Press  ،1888  . 
 .  247، ص 1، ج املرجع السابق  ) 2(
)3 (Arabia  :the cradle of Islam  ،S  .Zawemer P  .193  . 
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of persia in the years 1807 -1811 to which is appended A Brief of History 

of the Wahauby  .  حيث                       ً                              لقد كان برايدجس حاكم ا على البصرة من قبل بريطانيا ،

           ً                    وكتب تقرير ا مطوال ذيل مبالحظات  )1(  م1784هـ 1199وصل إىل البصرة عام 

.  )2( قل عنه يف مواضع عدة  وقد اعتمد يف تقريره على بوركهارت ون .  طويلة على النص 

، وقام بالرد على الكاتب الفرنسي وما   وقد دافع عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ويغلب على  .  )3(  من أن الوهابيني ألغوا احلج Chapelain De Saoudسطره يف كتابه 

وذلك نقال   ،  ، إذ أهنى تقريره حبصار الدرعية واحتالهلا   تقريره االهتمام باجلانب التارخيي

 .  )M  .Maigin )4ميجن .  عن الكاتب الفرنسي م
 الذي أعد   Capt  .George F  .Sadiler تقرير الكابنت جورج فوستر سادلري - 2

1819رحلة عرب اجلزيرة العربية خالل عام      " : مذكرات طبعت يف كتاب حتت عنوان 

، وقام سادلري برحالته إىل   ، وقام أنس الرفاعي بترمجة هذا الكتاب إىل اللغة العربية     " م

أن يهنئ الباشا على النجاحات  " ، وكان هدفه من رحالته األحساء وجند واملدينة املنورة 

، واليت كانت أيضا حصيلتها النهائية االستيالء على مدينتهم    اليت حققها ضد الوهابيني

ً                                ، وليؤكد له أيض ا مدى ميله إىل التعاون مع احلكومة األساسية الدرعية  )5( "  الربيطانية              

،    ويعد سادلري يف نظر هوجارث أول رحالة اخترق اجلزيرة العربية من حبرها إىل حبرها      

                                           
)1 (An account of the Transactions of His Majesty ] apos;s mission to the 

court of persia in the years 1807 -1811 to which is appended A Brief of 
History of the Wahauby  ،Vol 11 P  .9  .James Bohn  ،ndon  . 

 .  143، و  125، و  110، و  107، و  77، و  48، و  19، انظر ص  املرجع السابق  ) 2(
 .  112، ص  املرجع السابق  ) 3(
 .  135 - 134، ص املرجع السابق  ) 4(
، ترمجة أنس    فورستر سادلري.  ، مذكرات كتبها الكابنت ج   م1819حلة عرب اجلزيرة العربية خالل عام  ر) 5(

 .  م1983 هـ 1403،  ، الطبعة األوىل  بومباي -، مطبعة الثقافة االجتماعية يف بابكوال    7، ص الرفاعي
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                     ً              ويعد كتاب سادلري مفيد ا يف معرفة    )1( وأول من وصف وسطها من خالل رؤية عينية  

، ولكن كتابه ال                     َّ     ، وعن البالد اليت مر  هبا   ، إذ كتب عن أحداث تلك الفترة   رحلته الشاقة

، وإمنا توجد     يشتمل على معلومات مفصلة عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو عن دعوته      

معلومات تارخيية مثل حصار الدرعية وبعض اإلشارات إىل أتباع الشيخ حممد بن عبد     

 .  )2( ، كوصفهم بأهنم ليسوا من أهل السنة واجلماعة   الوهاب
 هـ colonel Lewis Pelly ) 1241 - 1310 تقرير الكولونيل لويس بيلي - 3

وقد  .  " رحلة إىل الرياض  " : الذي طبع يف كتاب حتت عنوان)   م1892 - 1823

، وقام بالترمجة والتحقيق كل من الدكتور عبد الرمحن بن عبد اهللا  ُ                      ت رجم إىل اللغة العربية 

 .  الشيخ والدكتور عويضة بن مترييك اجلهين 
 املقيم السياسي حلكومة بريطانيا يف   - بيلي وتناول الكتاب الرحلة اليت قام هبا لويس    

،     إىل مدينة الرياض يف زمن اإلمام فيصل بن تركي بن حممد بن سعود-اخلليج العريب 

     ً                                                   ، مبين ا أنه ال يقصد من زيارة عاصمة الوهابيني كتابة تقرير   وقد حتدث الكاتب عن رحلته

دائية حيملها األمري واليت   يتمثل يف إبعاد أية مشاعر ع " ، وإمنا هدفه األساس  مفصل

ترسبت يف عقل مسوه إزاء إجراءاتنا ضد الرق يف الساحل الشرقي إلفريقيا وهجماتنا على  

 .  )3( الساحل البحري
                                      ً      ً                      لقد حتدث الكاتب بيلي يف مقدمة كتابه حديث ا موجز ا عن الشيخ حممد بن عبد 

 .  غري الدقيقة، ويف هذا احلديث كثري من األخطاء واملعلومات    الوهاب ودعوته
 الذي طبع يف كتاب حتت  J  .G  .Lorimerلورمير    .  ج .   تقرير ج- 4

 حيوي هذا الكتاب اجلانبني Gazetteer Of Persian Gulf " دليل اخلليج  " : عنوان

                                           
)1 (The Penetration of Arabia  ،David Hogarth P  .8 Khayats  ،Beirut  ،

1966  . 
 .  151 - 145، ص  1819رحلة عرب اجلزيرة العربية خالل عام    :  انظر ) 2(
الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا     :  ، ترمجها وحققها وقدم هلا الليفتنانت كولونيل لويس بيلي :  رحلة إىل الرياض ) 3(

 .  هـ1411،  ، جامعة امللك سعود  2، ص ، والدكتور عويضة بن مترييك حامد اجلهين    الشيخ 
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    ً                      ونظر ا للمعلومات القيمة     " : يقول الدكتور سعيد بن عمر آل عمر  .  التارخيي واجلغرايف 

                    ً           ً                                سواء ما كان منه تارخيي ا أم جغرافي ا فقد قام مكتب مسو أمري دولة     اليت حيويها هذا الكتاب 

قطر السابق خليفة بن محد آل ثاين بترمجة هذا الكتاب القيم إىل العربية يف أربعة عشر  

، وذلك يف سنة   ، سبع جملدات منها للقسم التارخيي وأخرى مثلها للقسم اجلغرايف     ً جملد ا

عيد آل عمر باالطالع على الترمجة ومقارنتها بالنص  وقد قام الدكتور س.  )1(  م1975

تاريخ اململكة العربية    " : ، وأخرج تاريخ اململكة يف كتاب مستقل حتت عنوان    األصلي

 .  " السعودية يف دليل اخلليج 
:  على عدد كبري من املصادر الغربية مثل " دليل اخلليج " لقد اعتمد لورمير يف كتابه

، ولويس    سادلري :  ر رمسية كتبها أفراد حكومة اهلند الربيطانية مثل   ، وتقاري كتب الرحالة

 .  )2( ، وغريمها بيلي
لالستخدام الرمسي من قبل السلطات الربيطانية يف  " إن كتاب دليل اخلليج كتب

 .  )3( " ، وقام بكتابته أحد رجال حكومة اهلند الربيطانية    اخلليج العريب 
،   تارخيي عن تاريخ الدولة السعودية األوىل والثانية    لقد حتدث لورمير يف اجلانب ال   

وعند حديثه عن تاريخ جند ووسط اجلزيرة العربية حتدث عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب        

 .  )4(            ً      ً                                           ودعوته حديث ا خمتصر ا فيه عدد من األخطاء حول حياة الشيخ ودعوته  
مذكرة   " : وان  الذي حيمل عنJ  .G  .Laith Waiteليث ويت  .  ج.   تقرير ج- 5

تارخيية عن العالقة بني أمراء الوهابيني وابن سعود مع شرقي اجلزيرة واحلكومة الربيطانية     

 Historical Memorandum on the Relations of.   م1934 - 1800من عام 

the Wahhabi Amirs and Ibn Saud with Eastern Arabian and the British 

                                           
، صنفه وعلق عليه الدكتور سعيد بن عمر            لورمير .  ج .  ، ج تاريخ اململكة العربية السعودية يف دليل اخلليج        ) 1(

 .   م1996 هـ 1417،  ، الطبعة األوىل  ، مكتبة العبيكان  6، ص  آل عمر  
 .  6 - 5، ص  املرجع السابق  ) 2(
 .  5، ص املرجع السابق  ) 3(
 .  14 - 11، ص  بق انظر املرجع السا  ) 4(
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Government 1934 - 1800 .  
 - 1853الوثائق األصلية من عام  :  حدود اجلزيرة    " ،  وهذا التقرير طبع يف كتاب 

 .  Arabian Boundaries  :Primary Documents 1853 - 1957 "  م1957
ّ                                                           ويعد  تقرير ليث ويت من التقارير املطولة ويغلب عليه اجلانب التارخيي ، وقد حتدث      

، وذكر بأنه ال داعي        ً      ً   حديث ا موجز ا -زعم  كما ي-يف تقريره عن ظهور فرقة الوهابية 

، وقد وقع يف عدد من األخطاء مع قصر حديثه عن   للحديث عن هذا األمر بالتفصيل

 .  )1( " ، كوصفه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأهنا فرقة   الشيخ ودعوته
    ً                                      رابع ا املوسوعات والقواميس باللغة اإلجنليزية 

           ً     ً       ؛ إذ إن عدد ا كبري ا من    ات والقواميس من أمهية بالغةال خيفى على أحد ما للموسوع

، لذا كثرت املوسوعات والقواميس      الباحثني يعدوهنا املرجع األول للتعرف إىل املوضوع      

، ولعل من أهم هذه املوسوعات اليت كتبت باللغة اإلجنليزية عن الشيخ    وراجت وانتشرت

 :  ، ما يلي حممد بن عبد الوهاب ودعوته 
، ويدخل ضمن هذه القائمة  وسوعات اإلسالمية اليت أعدها املستشرقون امل- 1

 The first                    ُ                                     املوسوعة املتقدمة اليت ت عرف باسم دائرة املعارف اإلسالمية األوىل  

Encyclopedia of Islam    واليت كتب فيها املستشرق مارجليوث مقالة عن الوهابية - 

 .   وهي حافلة باألخطاءWahhabiya -كما يزعم 
ً                                                      وهذه املقالة أيض ا نشرت بعد تغيري طفيف يف دائرة املعارف اإلسالمية املختصرة                 The 

Shorter Encyclopedia of Islam  وللمستشرق الوست أيضا مقالة عن الشيخ حممد 

 ويوجد هبا بعض  Encyclopedia of Islamبن عبد الوهاب يف دائرة املعارف اإلسالمية 

                         ً     ، وهذه املوسوعة رتبت ترتيب ا      جاء يف مقالة مارجليوث ، ولكن أخطاءه أقل مما     األخطاء

              ً           ، ومن املؤسف جد ا أن        ، مما يسهل على الباحث الوصول إىل املعلومة اليت يريدها            ً هجائي ا

                                           
)1 (Arabian Boundaries Primary Documents 1853 - 1957  ،Edited by 

Richard Schofield and Gerald Blake  ،Vol 15  ،p  .157  . 
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هذه املوسوعة أصبحت من املراجع املعتمدة يف الغرب على الرغم من كثرة األخطاء   

 من املستشرقني حتدثوا عن دعوة الشيخ  ، وجتدر اإلشارة إىل أن هناك جمموعة الواردة فيها

                      ً                                                          حممد بن عبد الوهاب حديث ا عرضيا أثناء كتابتهم لبعض املواد يف دائرة املعارف اإلسالمية   

، مثل ما سطره فينسنك يف مادة السنة من أن الوهابيني ينكرون األصول         األوىل

ن سعود من أن    وكذلك ما ذكره مورمتان يف مادة اب)1( ) األدلة األربعة ( األربعة

الوهابيني رفضوا السماح لقوافل احململ الذي أعد من قبل احلكومة التركية بدخول    

 وما ذكره شاخت يف مادة التقليد من أن الوهابيني مع إمامهم ابن   )2( األراضي املقدسة

 .  )3( عبد الوهاب ينكرون التقليد
د هذه املوسوعة من      وتعThe Encyclopedia Britannica املوسوعة الربيطانية  - 2

 هـ 1185 - 1182؛ إذ صدرت طبعتها األوىل ما بني عامي    املوسوعات القدمية 

، وبعد االطالع تبني أن الطبعة     ، وطبعت بعد ذلك عدة طبعات  م1771 - 1768

احلادية عشرة احتوت على مقالة موسعة مقارنة بغريها حتت 

 Griffithesيلر تاتشر   كتبها القس جرفس و  Wahhbis " الوهابيون " : عنوان

Waheeler Thatcher   4(  وهذه املقالة تكثر فيها األخطاء عن الشيخ ودعوته(  . 
 من The Concise Encyclopedia of Islam املوسوعة اإلسالمية املوجزة    - 3

 Huston Smith وتقدمي األستاذ هيوسنت مسيث   Cyril Glasseإعداد سريل قاليس  

 وفيها مجلة Wahhabis " الوهابيون "  ودعوته حتت عنوانواحتوت على مقالة عن الشيخ

؛ الحتوائها يف   ، ولكنها أفضل من غريها من املقاالت املنشورة يف املوسوعات أخطاء 

                                           
)1 (Frist encyclopedia Of Islam  ،p  .557  . 
)2 (Ibid  ،P  .415  . 
)3 (Ibid  ،P  .631  . 
)4 (the Encyclopedia Britannica P  .245  .Eleventh Edition 1910 - 1911  . 
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 .  )1( األغلب على معلومات صحيحة عن الشيخ ودعوته 
 :  ، فلعل من أشهرها   أما فيما يتعلق بالقواميس

 الذي أعده توماس باتريك هيوس Dictionary of Islam " قاموس اإلسالم " -

Thomas Patrick Hughes     الذي كتب مقالة مطولة عن الشيخ ودعوته وتاريخ الدولة 

،    وقد وقع يف عدد من األخطاءWahhabi " وهايب " : السعودية األوىل حتت عنوان 

ا ذكره   ، مع أن م   ومنها ما ذكره عما يتميز به معتقد الشيخ وأتباعه وجعله يف عشر نقاط   

 )2( ، فلم يأت الشيخ حممد بن عبد الوهاب مبعتقد جديد    هو اعتقاد أهل السنة واجلماعة  

، إال أنه رجع إىل مراجع غربية أوقعته     ومما الشك فيه أن املقالة تشري إىل أن الكاتب مطلع  

 .  يف عدد من األخطاء
ً                                                 خامس ا املقاالت املنشورة باللغة اإلجنليزية يف الكتب واجملالت ا  لعلمية    

، وأصبحت   هناك عدد كبري من املقاالت اليت كتبت يف الكتب واجملالت العلمية

 :  ، ومن أهم هذه املقاالت ما يلي      ً                  مرجع ا لكثري من الغربيني
 من  The Wahhabis And Ibn Saud:  " الوهابيون وابن سعود " :  مقالة- 1

 theلة العامل اإلسالمي     اليت نشرت يف جم M  .F  .Samalleyصمويلي  .  ف .  إعداد م 

Muslim World هـ 1330 وهي جملة تنصريية استشراقية أسسها صمويل زومير عام

، وعن األمري   وهذه املقالة من املقاالت املفصلة واملعمقة عن الشيخ ودعوته     .   م1911

وقد أوضح الكاتب أن معلوماته يف هذه املقالة جاءت غري مباشرة من       .  حممد بن سعود 

، إذ إهنا كانت تطبع     ّ                                                وبي ن أن مطبوعات الوهابية يف فترة سابقة كانت حمدودة  .  ع املراج

، أما بالنسبة لألوروبيني فقد عرفوا   ، وبعد فترة من الزمن أوجدت مطبعة يف مكة يف اهلند

                                           
)1 (The Concise Encyclopedia of Islam  ،Cyril Glasse  ،Interoduced by 

Proff  .Huston Smith  ،Stacey International  ،ndon 1989  . 
)2 (Dictionary of Islam  ،by Thomas Patrick Hughes  ،PP 661 - 662 

Premier Book House  ،Anarkali hore 1964  . 
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، وبعد فترة من الزمن عرفوها     م1764 هـ 1178الوهابية عن طريق نيبور يف عام 

كما يشري صمويلي إىل أن أفضل   .  ت وداويت وغريهمعن طريق بلجريف وبوركهار

؛ إذ استخدم حبرية املواد اليت كتبها   املعلومات يف مقالته جاءت عن طريق فيليب والرحياين

 .  )1( هؤالء الرجال 
، فإمنا   ، وإن وقع الكاتب يف بعض األخطاء      وتتصف املقالة بشكل عام بالعمق والسعة 

 .   ويقل اخلطأ عند اعتماده على فيليب ، العتماده على بلجريف وزومير 
 wahhabism and Saudi " الوهابية واململكة العربية السعودية    " :  مقالة- 2

Arabia جورج رنتز  :   من إعدادGeorge Rentzشبه اجلزيرة   " :  ونشرت يف كتاب

 وهي   The Arabian Peninsula Society and Politics " اجملتمع والسياسة  :  العربية

؛ إذ بدأ رنتز مقالته باحلديث عن اجلزيرة                         ً     ً  ، وقد رتبت ترتيب ا جيد ا  ن املقاالت الطويلة م

، مث     ، مث حتدث بعد ذلك عن مؤسس الوهابية   العربية يف بداية القرن الثامن عشر امليالدي

ويبدو    .  )2( ، وانتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  عن االتفاق بينه وبني آل سعود

، واليت سوف أشري إليها يف مبحث  لة صدرت بعد كتابته رسالته للدكتوراه أن املقا

، ومقالته من املقاالت املوضوعية     ، ويعد الكاتب من املختصني يف التاريخ  الرسائل العلمية

 .  ، العتماده على املصادر األصلية يف هذا املوضوع   اجليدة 
 Islam In Arabia " The " بيونالوها " اإلسالم يف اجلزيرة العربية " :  مقالة- 3

Wahhabis " "  القس صمويل زومير :  ، إعداد  .Rev  .S  .M Zwemer  وقد نشرت 

 وهذه املقالة    the Mohammedans World of Today " عامل احملمديني اليوم " يف كتاب

  ، إذ   " اجلزيرة العربية مهد اإلسالم  " : تشابه إىل حد كبري ما كتبه الكاتب يف كتابه

، ومنها توكيد   ، إال أن هذه املقالة حتتوي على بعض املعلومات اإلضافية      اعتمد على كتابه

                                           
)1 (The muslim worled p  .229  ،vol xx 11  ،1932  . 
)2 (The Arabian Peninsula society and Politics  ،Edited by Derek Hop 

Wood P  .54  ،56 George Allen and Unwin d  ،ndon  . 
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 .  )1( ضرورة معرفة األمور التفصيلية حول اجلزيرة العربية 
وهذه املقالة ضمن املقاالت اليت قدمت يف املؤمتر األول للمنصرين املعقود يف القاهرة   

 .  )  م1906 إبريل نيسان عام 9 - 4 (  من هـ وبالتحديد يف الفترة1324يف عام 
حتليل جملموعة من   :  حممد حياة السندي وحممد بن عبد الوهاب  " :  مقالة- 4

 Mohmmad Hayya Al Sindi and " املفكرين يف القرن الثامن عشر يف املدينة

Mohammd Ibn Abd Al Wahhab  :an analysis of an Intellectual Group in 

Eighteenth century Madina  
 ونشرت يف جملة مدرسة الدراسات الشرقية John Vollوهذه املقالة كتبها جون فول  

 Bulletin of the School of Oriental and African.  واإلفريقية التابعة جلامعة لندن

Studies  
ينة  يف بداية هذه املقالة حتدث الكاتب عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتعلمه يف املد     

، وركز حديثه على طالب الشيخ حممد حياة     على يد الشيخ حممد حياة السندي 

، وتوصل إىل أن احلركات اإلصالحية اليت قامت يف البالد العربية ومنها حركة       السندي

، ومبا قدمه هلم من شرح     الشيخ حممد بن عبد الوهاب تأثرت بالشيخ حممد حياة السندي 

 حتدث عن تأثر احلركات اإلصالحية يف العامل اإلسالمي  ، وبعد ذلك لألحاديث النبوية

 .  )2( بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 George Rentzجورج رنتز   :   من إعداد The Wahhabisالوهابيون  :   مقالة- 5

، األديان الثالثة يف توافقها    األديان يف الشرق األوسط  " : املنشورة يف كتاب

 Religion in the Middle East Three Religions in Concord and " وتعارضها

                                           
)1 (The Mohammedans World of today  ،Edited by S  .M . Zwemer  ،F  .

G  .S  .E  .M  .Wherry  ،D  .1906  ،ID  .James Barton  ،N  .D  .P  .101  .
Fleming H  .Revell Company  ،Second Edition  ،1906  . 

)2 (Bulletin of the School of Oriental and African Studies  ،PP  ،32  ،35 - 
38  ،Vol  ،xxx V111  ،part 1  ،1975  . 
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Conflict وحتدث فيها الباحث عن حياة الشيخ حممد بن عبد   وهي من املقاالت املطولة ،

كما تناول تأثر .  ، ولكن تركيزه يف هذه املقالة على الوهابية اليوم             ً      ً الوهاب حديث ا خمتصر ا

 .  )1( . وهاباحلركات اإلصالحية بدعوة الشيخ حممد بن عبد ال  
    ً                                                                    ونظر ا العتماد جورج رنتز على بعض املصادر األصلية املوثوقة فقد اتسمت كتابته   

 .  )2(                                     ً               حول دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عموم ا باملوضوعية   
 سادسا الرسائل العلمية باللغة اإلجنليزية 

لغرب لدى  من املراجع املعتمدة يف ا  - وخباصة بعد طباعتها -تعد الرسائل العلمية  

وهناك عدد من الرسائل اليت كتبت عن الشيخ ودعوته أو تعرضت   .  عدد من املستشرقني 

 :  ، ومن أهم عناوين هذه الرسائل العلمية   هلما يف إطار موضوعات هلا ارتباط هبما
وبداية إمرباطورية    )   م1792 - 1704 / 1703( حممد بن عبد الوهاب " - 1

                                           
)1 (Religion in the Middle East  ،Three Religions in Concord and 

Conflict  .General Edition  ،A  .J  .Arberry Vol 2  ،Islam  ،PP 270 - 277
  ،282  ،Cambridge University Press  ،1969  . 

 -:  وهي كالتايل.  ت األخرى  ، ومن املناسب اإلشارة إىل مجلة من املقاال  لقد حتدثنا عن أهم املقاالت   ) 2(
 The Wahhabis their:  " ، وتأثريهم  ، ومعتقدهم   ، وتارخيهم  ظهورهم :  الوهابيون"  : مقالة

origin  ،history  ،tenits  ،and influence  جملة فيكتوريا أو اجلمعية الفلسفية يف       :   من إعداد
 Journal of the transaciton of the Victoria institute or philosophicalبريطانيا 

society of great Britain xxx 111 ) .1901 (311 - 330 .  .-احلركة الوهابية  :   مقالة
The Wahhabite Movement   كتبها األستاذ جوليس إيتنغ ،Juluis Euting   وترمجها إىل اللغة 

اجلزء الثالث عام  ،  The Arab Bulletin ونشرت يف جملة العرب   Alfred Guillaumeالعربية 
آل سعود أو "  :  مقالة-.  Archive 1989  ،Editions م 1989 طباعة األرشيف عام 1918
 - Al Saud or Wahabiya 1159 م مشال اجلزيرة العربية ووسطها  1746 / 1159"  الوهابية
1746 Northern and Central Arabia  كلفورد إدموند بوسورث  :  ، من إعدادClifford 

Edmund Bosworth     ونشرت هذه املقالة يف كتاب الساللة اإلسالمية احلاكمة ،The Islamic 
Dynasties  ،Edinburgh University Press  ،1967  .-اإلخوان والوهابيون "   مقالة  "

The Ikhwan and the Wahhabis     كتبها جون فيليب ونشرت يف جملة العرب The Arab 
Bulletin  م1986 طباعة األرشيف عام 4 م اجمللد 1919 عام   ،)Archive Editions(  . 
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،    م1948،   جلورج رنتز من جامعة كاليفورنيا بريكلي " املوحدين يف اجلزيرة العربية   

 - Muhammad Ibn Abd Al Wahhab ) 1703 / 04رسالة دكتوراه يف التاريخ  

1792  (and the Beginning of Unitarian Empire in Arabia  ،by George 

Rentz ph  .D  .Dissertation in History  ،1948 ا  ويصف رنتز هذه الدراسة بأهن

 :  ، منها ما يأيت  وقد احتوت على أمور جيدة  )1( حمصلة اهتمامه بالشرق
بدال  " املوحد   " ، إذ استخدم الباحث مصطلح    عنوان الرسالة -

.  ، وعند خصوم الشيخ ودعوته يف الشرق     املصطلح الشائع يف الغرب  " الوهايب " من

ا هلذه الرسالة ويف أثنائها     ً عنوان  " املوحد   " وقد فضلنا استخدام مصطلح " : يقول رنتز

كانت بالضبط هي ما أطلقه الشيخ   " موحد " إذ إن لفظة   " الوهايب " على مصطلح

ً                     ولقد كان من األصح أيض ا أن يستخدم مصطلح  )2( " وتالميذه على أي من أتباعهم                     

 .  موحد داخل الرسالة 
اء هذا النقص يف   وإز " : ، إذ يقول  اعتماده على املصادر األصيلة باللغة العربية-

               ً                                                                  الوثائق ال جند بد ا من التعويل على كتب التاريخ املعاصر أو شبه املعاصر اليت ألفها رجال  

وقد   .  كانوا على علم ببواطن األمور يف دولة التوحيد أيام الشيخ وبعد أيامه بوقت قصري

ً                                   استقينا معلومات هذه الدراسة أساس ا من الكتابني اللذين وصال إىل أيدينا  ويقصد    .  )3( "                                

 .  بذلك كتايب ابن غنام وابن بشر
،    ، وفيليب بوركهارت:   اعتماده على عدد من الرحالة الغربيني األقل خطأ مثل   -

 .  )4( وغريمها
 كتابات الرحالة األجانب كمرجع لدراسة احلركة الوهابية يف القرن التاسع عشر         - 2

                                           
عبد  .  د.  أ:  ، ترمجة وتعليق  ، وجورج رنتز  يل ديفيد كوبر:  احلركة الوهابية يف عيون الرحالة األجانب بقلم) 1(

 .   م1997 هـ 1417،  ، الطبعة األوىل ، مؤسسة املمتاز  135، ص  اهللا بن ناصر الوليعي  
 .  140، ص املرجع السابق  ) 2(
 .  141، ص املرجع السابق  ) 3(
 .  149 - 148املرجع السابق ص   ) 4(
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 م 1984 جامعة أريزونا-لتاريخ  صفحة من إعداديل ديفيد كوبررسالة ماجستري يف ا  60

 Traveler’s Accounts As A Source for theحبث مكمل ملتطلبات درجة املاجستري 

Study of Nineteenth Century Wahhabism PP . 60 ، by lee D . Cooper ، 

M . A In History ، University of Arisona . 1984  
بن ناصر الوليعي هذه الرسالة إىل اللغة العربية    وقد ترجم األستاذ الدكتور عبد اهللا   .  

احلركة     " : ، ولكن الكتاب أعيد طبعه حتت عنوان آخر وهو    وطبعها حتت العنوان السابق

ويشري األستاذ .  يل ديفيد كوبر وجورج رنتز:  بقلم " الوهابية يف عيون الرحالة األجانب 

 أن العنوان    - كما يذكر -ن قليال الدكتور عبد اهللا الوليعي إىل أن سبب تغيري العنوا

، وألنه أضاف مادة هلا عالقة باملوضوع عن     اجلديد أقصر مع الداللة على املضمون نفسه   

املصادر اليت ذكرها جورج رنتز عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وإمرباطورية املوحدين    

 .  )1(  م1948عام 
 فصلني موجزين من  وقد حتدث الباحث يل ديفيد كوبر عن الشيخ ودعوته يف 

؛ العتماده على     ، لكنه وقع يف عدد من األخطاء   ، وحبثه يف اجلملة جيد ومفيد     الرسالة

 .  كتابات الرحالة واملوسوعات االستشراقية 
جامعة   وضعفها بقلم جون حبيب   ظهورها وتطورها    حركة اإلخوان يف جند   - 3

 The Ikhwan Movement of Najd : Its م 1970عام  رسالة دكتوراه ميتشجن

Rise ، Development and Decline . By . John S . Habib ، The University of 

Michigan Ph . D . 1970  
حتدث الباحث يف الفصل األول باختصار شديد عن دعوة الشيخ حممد بن عبد   

الوهاب ووصفها بأهنا املطالبة بالرجوع إىل األخذ باإلسالم واالعتماد على القرآن        

، وذكر أن حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تعرف باملوحدين أو أهل          لسنةوا

                                           
 .  26 - 25، ص املرجع السابق  ) 1(
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 أما أغلب حديثه يف هذا الفصل فعن اجلانب التارخيي والصراع بني الدولة     )1( التوحيد

 .  السعودية وأعدائها 
جامعة   املاضي واحلاضر بقلم دونا زامسكا   إخوان اململكة العربية السعودية  - 4

حبث مكمل ملتطلبات درجة املاجستري قسم الدراسات  م1983ميجل بكندا عام 

 . The Ikhwan of Saudi Arabia Past and Present ، by Donna Lاإلسالمية 

Zamiska ، Megill University Montreal ، 1983 . A Thesis in Partial 

Fulfilment of the Requirment of the Degree of Master in Islamic Studies . 

ما   مث بعد ذلك طرحت سؤاال   حتدثت الباحثة يف مقدمة هذه الرسالة عن معتقد الوهابيني  

ويف مقدمة    الوهابية ؟ مث حتدثت باختصار عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب العلمية

تسمية حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأهنا فرقة       هذه الرسالة عدد من األخطاء ومنها 

  )2 (سنية

                                           
)1( The Ikhwan Movement of Najd : Its Rise ، Development and Decline . John . S 1970 ، P3 .  
)2(The Ikhwan of Saudi Arabia Past and Present ، by Donna L . Zamiska ، 1983 ، P . 11 .  
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 والدته ونسبه: املطلب األول

.   من قبيلة متيم، من آل وهبة " يرى بوركهارت أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 وهي قرية تبعد عن  )1( ، ومسكنهم األساسي احلوطة   ومعظم بين متيم مزارعون يف جند

وهي مسقط رأس حممد بن عبد  .                      ً                     الدرعية مخسة أيام جنوب ا باجتاه وادي الدواسر

، ويسمي الشيخ حممد بن عبد   بل يذهب بوركهارت إىل أبعد من هذا)2( " الوهاب

؛ إذ هو     وكان مؤسس تلك الفرقة من املعروفني " : ، إذ يقول  عبد الوهاب:  الوهاب

            ً                منذ قرن تقريب ا ظهر عريب امسه   " :  بينما قال برايدجس )3( " عامل عريب امسه عبد الوهاب

أما   .  )4( "                               ً                                عبد الوهاب من قبيلة متيم ترك جند ا للدراسة يف مدارس وكليات يف الشرق

، قد ولد    املذهب ويدعى حممد بن عبد الوهاب  وكان منشئ هذا  " : لويس بلي فقد قال

                                                            ً              يف العيينة يف وادي حنيفة عاصمة أسرة بين عامر اليت حتكم آنذاك جانب ا من جند أو    

وذكر ولفرد بلنت أن حممد بن عبد الوهاب ولد يف  .  )5( " مرتفعات شبه جزيرة العرب 

 الشيخ حممد      ورأى مارجليوث أن )6(  م يف العيينة يف العارض1691 هـ 1103عام 

                 ً    اليت تعد اآلن مكان ا  -، ولد يف العيينة    ، وهو فرع من متيم    بن عبد الوهاب من بين سنان

أما  .  )7(  م 1786 / هـ 1201، ومات سنة    م1703/  هـ 1115 سنة -   ً  خرب ا 

                                           
 .  ، لكنها ليست املسكن الوحيد   احلوطة من مساكن بين متيم ) 1(
،   11 - 10عبد اهللا الصاحل العثيمني ص .  د:  ، ترمجة جوهان لودفيج بوركهارت :  مواد لتاريخ الوهابيني) 2(

 .   م1985 هـ 1405،  ، الطبعة األوىل  جامعة امللك سعود 
 .  9، ص سابق املرجع ال ) 3(
)4 (An account of the transaction of his majesty’s mission to the court of persia in the years1807 - 11 

to wich is appended A Brief history of the Wahhaby ، By ، Sir Harford Jones Briydges ، Vol . 11 ، 
P . 7 ، James bohn .  

.  ، ود عبد الرمحن عبد اهللا الشيخ .  د:  ، ترمجة وحتقيق وتقدمي الكولونيل لويس بيلي:  رحلة إىل الرياض) 5(
 .  هـ1411،  جامعة امللك سعود .  6، ص عويضة بن مترييك اجلهين  

)6 (A pilgrimage to najd ، Iady anne Blunt ، vol ، II p . 251 ، Frant cass and Co Ltd 1968 .  
)7 (Wahhabiya . D . S . Margoliouth ، Vol VIII ، P . 1086 ، First Encyclopedia of Islam 1913 - 1936 ، 

edited by M . Th . Houtsma ، A . J . Wensinck ، H . A . R . Gibb . W . Heffening and E . Levi-
provencal ، E . J . Brill ، Leiden ، 1987 . and wahhabiya ، d . S . Margoliouth ، p . 618 . Shorter 
Encycpedia of islam ، edited by h . A . R . Gibb ، and J . H . Kramerst E . J . Brill ، Leiden ، 1961 .  
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رأي صمويل زومير فهو أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن مشرف ولد يف وسط جند عام           

 وأورد فيليب أن الشيخ حممد مؤسس احلركة الوهابية ولد يف        )1(  م1691 هـ 1103

، وأن اسم والد الشيخ هو عبد الوهاب بن سليمان       م1703هـ 1115العيينة يف عام 

 ويرى توماس باتريك هيوس أن حممد بن عبد الوهاب ولد يف      )2( من عشرية مشرف

ر أن الشيخ حممد بن   أما الوست فقد ذك)3(  م1691 هـ 1103العيينة يف جند يف عام 

 م يف  1703هـ 1115، ولد يف عام   ، مؤسس احلركة الوهابية  عبد الوهاب احلنبلي

 ويرى صمويلي أن الشيخ حممد بن      )4( وسط جند يف العيينة اليت تعد واحة يف ذلك الوقت  

، ولكن بعضهم قال إنه ولد يف     م1691هـ 1103عبد الوهاب ولد يف جند يف عام 

 بينما قال جورج رنتز إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ولد  )5(  م1703هـ 1115عام 

، ومات يف   م يف بلدة العيينة يف جند1704هـ 1116 م أو 1703 هـ 1115عام 

 وذكر أن الشيخ حممد بن عبد    )6(  م عن عمر يناهز التسعني1792 هـ 1207عام 

 .  )7( الوهاب من قبيلة متيم
  : نقد الرؤية االستشراقية 22
 :  الحظ الباحث املطلع على الرؤية االستشراقية األمور التالية ي

 .   ضعف ما كتب عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب من حيث والدته ونسبه- 1

                                           
)1 (Arabia : the cradle of islam ، Rev ، S . M . Zwemer ، p . 192 ، Fleming H . Revell company ، fourth 

edition .  
)2( Arabia ، H . St . J . B . PhilPy ، p 8 ، Ernest Benn Limited ، 1930 .  
)3 (Dectionry of Islam . by Thomas Patrick hughes ، p . 659 ، Premier book House ، Anarkali ، 

Lohore ، 1964 .  
)4 (Ibn Abd Al-Wahhab ، encyclopedia of Islam by . H . Laoust ، Vol III ، P . 677 ، Edited by D . B . 

Lewis ، V . L . Menage ، ch . Pellat and J . Schacht . E . J . Brill ، Leiden ، 1979 .  
)5 (The Wahhabis and Ibn Saud ، M . F . Samalley ، the Muslim World ، Vol ، xxII ، P . 230 / 1932 .  
)6 (The arabian Peninsula Society and Politics ، p . 55 ، Edited by derk Hopwood ، George Allen and 

Unwin ، Ltd ، London .  
)7(Religion in the Middle East Three religions in concord and conflict  ،Vol  ،2  ،p  .270  ،General 

editor  ،A  .J  .Arbery  ،Cambridge univ Press  ،1969  . 
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 اخللط يف ذكر السنة اليت ولد فيها الشيخ حممد بن عبد الوهاب والسنة اليت مات - 2

 .  فيها
 حممد بن عبد الوهاب كان  أن ما ذكره بوركهارت من أن مسقط رأس الشيخ - 3

 .  ؛ ألن املعلوم من املراجع املوثوقة أن والدته كانت يف العيينة      يف احلوطة غري صحيح  
:   أن ما ذكره بوركهارت وبرايدجس من أن اسم الشيخ حممد بن عبد الوهاب  - 4

، واليت توضح ضحالة بعض      من األخطاء اليت يقع فيها املستشرقون عادة  " عبد الوهاب

 .  تابات االستشراقيةالك
 أن ما ذكره لويس بيلي من أن وادي حنيفة عاصمة أسرة بين عامر اليت حتكم - 5

، والصحيح أن أسرة آل معمر هي اليت كانت حتكم                 ً                آنذاك جانب ا من جند غري صحيح

 .  العيينة يف وقت ظهور الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
ن عبد الوهاب من بين سنان غري  أن ما ذكره مارجليوث من أن الشيخ حممد ب- 6

َ           ، وقد اعتمد يف ذلك  على كتاب  صحيح ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد   " :                 

 .  )1( " الوهاب
،    ومما ذكرته املصادر األصيلة عن نسب الشيخ حممد بن عبد الوهاب ووالدته ووفاته

ن حممد بن أمحد  هو حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ب " : ما أورده ابن غنام أنه

 هـ يف    1115وولد سنة  .  )2( " بن راشد بن بريد بن حممد بن بريد بن مشرف التميمي 

 هـ وله من العمر حنو اثنني وتسعني  1206، وأنه مات سنة  بلدة العيينة من بلدان جند

 .  )3(    ً عام ا
ن الشيخ حممد بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليما  " : أما ابن بشر فذكر أنه هو

                                           
الشيخ عبد  :  ، حتقيق وتعليق  ، ملؤلف جمهول " شهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب ملع ال"  : انظر كتاب ) 1(

 .  ، دارة امللك عبد العزيز     18، ص  الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ      
، مطابع الشرق    75، ص  1، ج ناصر الدين األسد .  د:  ، حرره وحققه حسني بن غنام:  تاريخ جند) 2(

 .   م1982 هـ 1402،  ة الثانية ، الطبع األوسط
 .  84، ص 75انظر املرجع السابق ص   ) 3(
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بن علي بن حممد بن أمحد بن راشد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن  

 .  )2( هـ1206 وأنه مات يف عام  )1( " زاخر بن حممد بن علوي بن وهيب
 رحالته:  املطلب الثاين

زار عدة مدارس يف مدن الشرق     " يرى بوركهارت أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ومل يلتفت أحد إىل ابن     " :           ً   ويقول أيض ا )3( " ، كما هي عادة أهل بلده حىت اآلن    لرئيسةا

 مع أسرته يف   - بعد كثري من التجول يف جزيرة العرب     -عبد الوهاب حىت استقر   

وأورد برايدجس أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ترك جندا للدراسة يف          .  )4( " الدرعية

 وذكر ولفرد أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب   )5( مشقمدارس وكليات يف الشرق ود

، وذهب إىل      ، وأدى احلج    ، ومن احملتمل أنه ذهب إىل دمشق    ذهب يف شبابه إىل البصرة 

 .  )6( املدينة
، وأنه قضى   وأشار مارجليوث إىل أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رحل إىل املدينة 

أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب عاش   " معالل "     ً      وطبق ا لكالم.  معظم حياته يف الرحالت 

، إذ تزوج امرأة غنية ورث عنها     ، وعاش مخس سنوات يف بغداد   أربع سنوات يف البصرة 

 عاش Hamadhan( ان ذ، ويف مه  ويف كردستان عاش سنة واحدة  .  ألفي دينار بعد وفاهتا

، مث    م 1736 هـ 1148، مث انتقل إىل أصفهان يف بداية عهد نادر شاه يف    سنتني

 .  )7( ذهب إىل قم
وذكر صمويل زومير أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب زار مدارس مكة والبصرة       

                                           
 .  ، مكتبة الرياض احلديثة   89، ص 1، ج عثمان بن بشر النجدي    :  عنوان اجملد يف تاريخ جند  ) 1(
 .  انظر املرجع السابق   ) 2(
 .  10 - 9، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 3(
 .  10، ص املرجع السابق  ) 4(
)5(A brief history of the Wahauby p  .7  . 
)6(A Pilgrimage To Najd  ،P  .251  . 
)7(Wahhabiya  ،D  .Margoluth  ،P  .1086 and P  .618  . 
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 .  )1( وبغداد واملدينة 
، مث بقي    إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب أدى احلج إىل مكة      :  أما فيليب فقد قال

 إىل احلجاز  وقد قام بزيارات متعددة.  بعض األشهر يف املدينة قبل الرجوع إىل موطنه  

، ولكن ال يظهر أنه     ، وزار األحساء                  ً  ، بل إىل دمشق أيض ا  ، وذهب إىل بغداد   والبصرة

أما توماس باتريك هيوس فقد أورد أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب زار    .  )2( زار مصر

.  )3(  يف املدينة  ، وأنه أدى احلج مع أبيه وزار قرب النيب    مدارس مكة والبصرة وبغداد 

،   ، وقال إنه أدى احلج   الوست أنه ال توجد إال معلومات قليلة حول توقيت رحالته وأقر 

، ولكن ال يعلم تاريخ   ، وبعد ذلك ذهب إىل البصرة  ، مث توجه إىل املدينة   وجلس مبكة  

    ً           ووفق ا للمؤلف   .   م1739هـ 1152ويبدو أن مغادرته البصرة كانت يف عام  .  ذهابه

، بتحقيق أمحد بو  "  يف تاريخ حممد بن عبد الوهابملع الشهاب  " : اجملهول لكتاب

 فإن حممد بن عبد الوهاب بعد - الشخصية اخلرافية اليت تبدو يف عدة جوانب -حاكمة 

، مث ظهر    ، وبقي فيها مخس سنوات ، ذهب إىل بغداد أن أمضى أربع سنوات يف البصرة

 م   1736 هـ 1148، إذ وصل إليها عام    بعد ذلك يف كردستان يف مهذان وأصفهان  

، واستقر هبا إىل أن مات  ، وعندما ترك البصرة ذهب إىل حرميالء  يف بداية عهد نادر شاه

 .  )4(  م1740 هـ 1153والده يف عام 
، وزار بعض   أما صمويلي فقد أشار إىل أنه زار املدارس يف البصرة وبغداد ودمشق

 .  )5( املدن مثل أصفهان واملدينة وأدى احلج إىل مكة     
، وقام   ، وزار املدينة ألول مرة     إنه أدى احلج األول إىل مكة     :  وقال جورج رنتز

   ِ                               ، وإ ن ابن عبد الوهاب رغب يف زيارة   ، وذهب إىل البصرة  بزيارة أخرى إىل مكة واملدينة  

                                           
)1(Arabia the Cradle of Islam P  .192  . 
)2(Arabia  ،P  .8  . 
)3(Dictionary of Islam  ،P  .659  . 
)4(Ibn Abd Al-Wahhab  ،H  .Laoust  ،PP 677 - 678  . 
)5( The Wahhabis And Ibn Saud  ،M  .F  .Samalley  .P  .230  . 
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، فقرر    ، لكنه مل يكن ميلك وسائل السفر دمشق ألهنا املركز القدمي لعلماء احلنابلة

، وملا رجع إىل جند وجد أباه قد انتقل إىل       إال أنه زار األحساء ،  الرجوع إىل الوطن   

 .  )1( حرميالء البلد اجملاور  
  : نقد الرؤية االستشراقية

من خالل ما سبق يتضح لنا أن معظم املستشرقني وقعوا يف أخطاء كثرية فيما يتعلق  

 :  تية، ومن املمكن إبرازها يف النقاط اآل   برحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل يتجول يف جزيرة العرب كما يزعم - 1

، ولكن من املعلوم من خالل املصادر التارخيية أنه انتقل من حرميالء إىل          بوركهارت

 .  ، مث انتقل إىل الدرعية  العيينة
 يوجد خلط كبري لدى أغلب املستشرقني فيما يتعلق برحالت الشيخ حممد بن      - 2

ملع الشهاب   " : وقد اعتمد املستشرقان مارجليوث والوست على كتاب .  الوهابعبد 

، ومل يعتمد   ، وهو من الكتب املعادية للشيخ ودعوته   " يف سرية حممد بن عبد الوهاب

، وأن ما ذكره املستشرقان مارجليوث والوست       على مصادر مكتوبة- اجملهول  -املؤلف   

، وقم جمرد افتراءات ال دليل   ، وأصفهان  ، ومهذان  ن، وكردستا من أن الشيخ زار بغداد

 .  عليها
ملع     " : يقول الشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ يف التعليق على كتاب 

 مل يتعد يف رحلته  - رمحه اهللا  -إن الشيخ   " : " الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب 

 .  )2( " ، مث األحساء   لبصرة      ً   ، وشرق ا ا ، ومشاال املدينة             ً     العلمية غرب ا مكة
 رأي املستشرق مارجليوث غري صحيح فيما يتعلق بأن الشيخ قضى معظم حياته   - 3

 .  )3( ، وذلك أن املصادر التارخيية املوثوقة ال تقدم دليال يعضد هذا الرأي     يف الرحالت 

                                           
)1( The Arabian Peninsula Society and Politics  ،P  .55  . 
 .  11، ص كتاب ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب   ) 2(
 .  7، ص 1، ج ريخ جند ، وعنوان اجملد يف تا 76 - 75، ص  1، ج تاريخ جند :  انظر ) 3(
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ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد     " : ولكن اعتماد مارجليوث على كتاب

والتسليم بالرحالت الكثرية املزعومة اليت ذكرها صاحبه جعل مارجليوث يدعي     " الوهاب

ولعل من الضروري اإلشارة إىل أن من  .  أن الشيخ قضى معظم حياته يف الرحالت  

ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد     " : أسباب اعتماد بعض املستشرقني على كتاب 

ول رحالت الشيخ حممد بن عبد  ، عند تنا ، خباصة مارجليوث والوست " الوهاب

 :  الوهاب أمرين مهمني
 1860 هـ 1277 أن الكتاب وصل إىل املتحف الربيطاين بلندن عام    : األول

،    ، واالعتماد عليه  مما سهل على املستشرقني الغربيني الرجوع إىل هذا املرجع        )1( م

 .  وإمهال املصادر التارخيية املوثوقة  
ل رحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف املصادر   قلة املعلومات حو  : الثاين

ومن املؤسف أن ابن غنام وابن بشر وغريمها       " : ، يقول الدكتور منري العجالين  التارخيية

، وهذا مما جعل    من مؤرخي جند مل يتبسطوا يف وصف رحالت الشيخ إىل خارج جند   

، فوقعوا على    لشيخ                        ً                               بعض املستشرقني يطلبون مصدر ا آخر ملزيد من املعرفة برحالت ا   

، ونقل عنهم مؤرخون    ونقلوا منه " ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب " كتاب

 .  )2( " ، فضلوا وأضلوا   عرب
 عدم صحة ما ذكره توماس باتريك هيوس من أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  - 4

أشارت إىل أنه زار   وذلك ألن الكتب التارخيية املوثوقة  بعد أداء احلج زار قرب النيب 

، وزار القرب وسلم     ؛ إذ ال تشد الرحال إال لذلك   مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 .              ً       وصاحبيه تبع ا لذلك على رسول اهللا
 عدم صحة ما ذكره توماس باتريك هيوس من أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  - 5

 .  ؛ إذ مل تشر املصادر التارخيية إىل ذلك  حج مع أبيه 

                                           
 . ، ص هـ  ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب   :  انظر كتاب ) 1(
 .   م1983هـ 1403،  ، دار النفائس  178، ص 1، ج منري العجالين.  د:  تاريخ البالد العربية السعودية   ) 2(
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 عدم صحة ما ذكره بعض املستشرقني من أمثال ولفرد بلنت وفيليب وصمويلي   - 6

 .  حول زيارة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل دمشق 
 تعد كتابة جورج رنتز عن رحالت الشيخ حممد بن عبد الوهاب أفضل    - 7

 .  ، العتماده على املصادر التارخيية املوثوقة الكتابات االستشراقية يف هذا الباب
ومما جاء يف املصادر األصلية اليت تناولت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن     

، حىت بلغ فيه  فرحل يف طلب العلم إىل ما يليه من األمصار  " : ، ما قاله ابن غنام رحالته

مث خرج    .  . . ، مث أقام يف املدينة املنورة ، فبدأ حبج بيت اهللا احلرام    ً               شأو ا فاق فيه شيوخه

آذاه بعض أهل البصرة أشد    .  . . ، وقصد البصرة يف طريقه إىل الشام نة إىل جندمن املدي

، ولكن نفقته اليت كانت معه  ، فاجته إىل الشام ، وأخرجوه منها وقت اهلجرية    األذى

مث اجته    .  .      َّ                         ، ومر  يف طريقه إليها باألحساء                ً        ، فانثىن عائد ا إىل جند  ضاعت منه يف الطريق

 .  )1( " الء  منها إىل بلدة حرمي
،   جتهز من بلد العيينة إىل حج بيت اهللا احلرام     " : ومما كتبه ابن بشر يف هذا الشأن  

فأقام يف املدينة ما  .  . فلما قضى حجه سار إىل املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم 

يقرأ   ، فلما وصلها جلس   ، وجتهز إىل البصرة يريد الشام  مث خرج منها إىل جند .  شاء اهللا

،    مث إن الشيخ جتمع عليه أناس يف البصرة من رؤسائها وغريهم فآذوه أشد األذى      .  . فيها

مث إن الشيخ أراد أن       .  . . وأخرجوه منها وقت اهلجرية وحلق شيخه منهم بعض األذى    

فخرج من تلك .  ، فانثىن عزمه عن املسري إليها يصل إىل الشام فضاعت نفقته اليت معه

، وكان أبوه عبد    مث إنه خرج من األحساء وقصد بلد حرميالء      .  . حساءالديار وقصد األ

 .  )2( " الوهاب قد انتقل إليها من العيينة يف سنة تسع وثالثني ومائة وألف 

                                           
 .  77 - 76، ص  1، ج تاريخ جند ) 1(
 .  8 - 7، ص 1، ج عنوان اجملد يف تاريخ جند  ) 2(



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 49

 
 

 املبحث الثاين 
 العلمي يف الرؤية االستشراقية ونقدها  تكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 :  وفيه مطلبان
 .  كوينه العلمي يف جند واحلجاز ت:  املطلب األول 
 .  تكوينه العلمي يف العراق واألحساء :  املطلب الثاين



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 50

 املطلب األول
 تكوينه العلمي يف جند واحلجاز

                                              َّ     ً                     يرى مارجليوث أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب قد تكو ن علمي ا من خالل دراسته     

ين اكتشفا أو الحظا عنده    يف املدينة على يد سليمان الكردي وحممد حياة السندي اللذ  

 .  )1(    ً            طبق ا لكالم دحالن )  اإلحلاد ( أمارات اهلرطقة واالبتداع 
وأشار صمويل زومير إىل أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب تعلم يف املدينة بتوسع من   

 .  )2( ، وانتفع من كتب احلديث الستة الصحيحة علماء املسلمني
، وهو الذي غرس يف             ً كان رجال عامل ا)  خوالد الشي ( ورأى فيليب أن عبد الوهاب

، وأن الشيخ حممد عبد الوهاب حفظ القرآن الكرمي يف      ابنه حب تعلم املذهب احلنبلي

     ً     مركز ا    أما فيما يتعلق بتعلمه يف احلجاز فقد اختار مدينة الرسول.  سن العاشرة

 .  )3( عد باملدين، وأعجب بالشيخ عبد اهللا بن إبراهيم النجدي الذي عرف فيما ب  لتعلمه
أما املستشرق توماس باتريك هيوس فذكر أن ابن عبد الوهاب عزم على زيادة معرفته    

، وبعد حديثه عن زيارات الشيخ إىل العراق ذكر        وعلمه بواسطة زيارة املدارس يف مكة 

أن كل املراكز السابقة توجد فيها مكتبات يف متناول الطالب الذين حيرصون على دراسة   

، باإلضافة إىل فرصة االطالع على عدد من املخطوطات يف الفقه    الصحيحة الستةالكتب 

، وجلس يتعلم على يد الشيخ عبد اهللا بن  ، ولقد ذهب الشيخ إىل املدينة اإلسالمي

 .  )4( إبراهيم الذي تلقى عنه التفسري والفقه
      ً  اب حممد ا ، وإن الش إن هناك بضعة ممثلني للمذهب احلنبلي يف جند:  وقال الوست

، وإن جده سليمان بن حممد كان قاضيا                              ً                    يتبع للعائلة اليت أجنبت عدد ا من العلماء احلنابلة

                               ً                                              ، أما والده عبد الوهاب فكان قاضي ا يف العيينة يف فترة إمارة عبد اهللا بن حممد بن     يف جند
                                           

)1(Wahhabiya  ،D  .Margolouth  ،P  ،1086 and P  .618  . 
)2(Arabia  :The Cradle Of Islam  ،P  .192  . 
)3 (Arabia P  .8  . 
)4(Dictionary of Islam  ،P  .659  . 
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ّ                              ، ولقد در س احلديث والفقه يف مسجد البلدة  معمر لقد بدأ   ، و            ً            ، وترك عدد ا من املؤلفات         

، مث     ، ولقد حفظ القرآن الكرمي      تعليم الشيخ حممد بن عبد الوهاب حتت توجيهات والده 

 620ت  ( بدأ يف تعلم املذهب احلنبلي من خالل مؤلف الشيخ موفق الدين ابن قدامة     

    ً                                     وطبق ا لكالم ابن بشر يعد يف تلك الفترة من   .  ، وبالتحديد العمدة  )  م1223/ هـ 

 .  ن يف جنداملؤلفني املعتربي
، فقد   ، ولكن ال يعرف ألي سبب بالضبط  ولقد ترك عامل العقيدة الشاب العيينة

يكون تركها ألنه بدأ دعوته ضد التربك باألولياء واألعمال اجلاهلية اليت كانت سائدة لدى     

، باإلضافة إىل أن األمري مل يظهر إال رغبة قليلة يف اتباع الشيخ بن عبد الوهاب فيما  البدو

، وقد يكون من احملتمل أنه ترك العيينة ألهنا مل تقدم إال قلة من          يتعلق مبحاربة البدع 

 .  ، ولذا رأى أنه حيتاج إىل الذهاب إلكمال تعليمه يف مراكز أخرى   املصادر الفكرية
، ولكن جلوسه يف املدينة كان     ، ولكنه وجد التعلم غري مرض    لقد ذهب إىل مكة  

ً                  حامس ا يف تشكيل أفكاره  ، إذ قابل فيها عامل العقيدة احلنبلي الشيخ عبد اهللا بن     وآرائه   

، ولقد كان الشيخ عبد اهللا من املؤيدين                                      ً      ً إبراهيم النجدي الذي أثر يف الشيخ تأثري ا بالغ ا

 هـ  1071ت  (                  ً                         ، مث أنه كان تلميذ ا للشيخ عبد الباقي احلنبلي للشيخ احلنبلي ابن تيمية

، ويف املدينة قابل الشيخ حممد     الذي درس على البهويت   ،  من سكان بعلبك )   م 1661/ 

العامل  )   م1751 / هـ 1165ت  ( بن عبد الوهاب من العلماء حممد حياة السندي 

، كما أنه    احلنفي الذي يبدو أنه مل يكن له تأثري حاسم يف الشيخ حممد بن عبد الوهاب     

 .  )1( )  م1780/ هـ 1194ت  ( قابل حممد بن سليمان الكردي
، وأورد أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب كان حمبا البن                   ً        وذكر صمويلي كالم ا عاما 

 .  )2( ، مما جعله يكتب كتبه بيده وحيمل نفس اآلراء اليت محلها ابن تيمية   تيمية
                                                      َّ                وأشار جورج رنتز إىل أن والد الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجد ه كانا قاضيني من 

                                           
)1(Ibn Abd Al - Wahhab  ،H  .Laoust  ،PP  ،677 - 678  . 
)2(The Wahhabis And Ibn Saud  ،m  .f  .Samalley  ،p  .230  . 
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مد بن عبد الوهاب تلقى عن أبيه العلوم الشرعية واللغة   ، وأن الشيخ حم   قضاة احلنابلة

،    ، ولزيادة تعليمه ذهب إىل املدينة ، وأنه حفظ القرآن الكرمي قبل بلوغه العاشرة  العربية

ً                                ، والذي أظهر له سالح ا يقول إنه أعده لتخليص          وأن أحد معلميه يف املدينة كان من جند                       

ويف موضع آخر يقول  .  )1( يت مملوء بالكتب، وهذا السالح يتمثل يف ب  قلب اجلزيرة

، وبقي كذلك إىل                                                      إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ريب على أن يكون حنبلي ا  :  رنتز

، ولقد بدأ الشيخ     احلمد هللا أننا متبعون ولسنا مبتدعني  :  ، وأنه كان مياال إىل ترديد   مماته

 .  )2( ملدينة حممد بن عبد الوهاب تعلمه العقيدة يف بلده وتابعه يف ا 
 :  نقد الرؤية اإلستتشراقية

يلحظ املطلع على الرؤية االستشراقية فيما يتعلق بتكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب  

 :  العلمي يف جند واحلجاز األمور التالية 
 عدم منهجية مارجليوث حول ما ادعاه من أن العاملني سليمان الكردي وحممد       - 1

إذ إن مارجليوث   .                        ً               شيخ أمارات االبتداع طبق ا لكالم دحالن    حياة السندي اكتشفا عند ال

، ومل تشر الكتابات التارخيية   ، مما يبني أن هذا حمض ادعاء  مل يذكر املرجع لكالم دحالن    

، باإلضافة إىل  املوثوقة وال غريها من كتابات الغربيني إىل هذا األمر ال من قريب أو بعيد  

 .  لشيخ حممد بن عبد الوهاب أن دحالن يعد من أشد خصوم دعوة ا   
، وإغفال عدد منهم    كثرة املتحدثني من املستشرقني عن تكوينه يف احلجاز- 2

 .  تكوينه يف جند
 وفرة املعلومات فيما يتعلق بتكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف جند لدى        - 3

 .  املستشرقني الوست وجورج رنتز وفيليب
معلومات موسعة عن تكوين الشيخ حممد بن     متيز الوست من غريه يف عرض  - 4

ابن عبد   " : ، ولعل السبب يرجع إىل أن عنوان مقالة الوست    عبد الوهاب العلمي

                                           
)1( The Arabian Peninsula Society And Politics  .P  .55  . 
)2( Religion In The Middle East  ،P  .270  . 
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، بينما كتابات اآلخرين عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اليت يطلقون    " الوهاب

 .  " الوهابية " عليها
يني حول أهم الشخصيات    توجد اختالفات واضحة لدى عدد من الكتاب الغرب   - 5

؛ إذ يرى الوست أن أهم شخصية هي    املؤثرة يف تكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 أن أهم    John Voll، بينما يرى جون فول     شخصية الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم النجدي 

شخصية هي شخصية الشيخ حممد حياة السندي الذي شجع الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

، وعلى االستفادة من   املذهيب الذي عرف يف القرون الوسطى على رفض التعصب

ّ                                                         ، كما أنه در سه رفض املمارسات الدينية اخلاطئة الشائعة يف ذلك الوقت       االجتهاد              ،

 .  )1( ) البدع ( واملتعلقة باألولياء وقبورهم
                  ً     ً     ، فإن للشخصيتني أثر ا كبري ا يف       ً                                    ووفق ا لرأي الدكتور عبد اهللا بن صاحل العثيمني

، وقد جاءت صلته هبما يف مرحلة قابلة للتأثر   تكوينه العلمي واجتاهه اإلصالحي 

 من الشيخ عبد اهللا بن - فيما يبدو -، وإن كان تأثري حممد حياة السندي أعمق   والتوجيه 

 .  )2( سيف
ومما أوردته املصادر التارخيية حول تكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف جند  

،   تلقى يف طفولته العلم يف بلدته العيينة " : ، إذ يقول  تاريخ ابن غنامواحلجاز ما جاء يف

، سريع       َّ        ، وق اد الذهن ، وكان حاد الفهم فحفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة من عمره

،                                              ً     ً  ، روى أخوه سليمان أن أبامها كان يتوسم فيه خري ا كثري ا        ً     ً ، فصيح ا فطن ا احلفظ

إنه استفاد من  :  ، وكان يتحدث بذلك ويقول نهويتعجب من فهمه وإدراكه مع صغر س 

، وكتب والده إىل بعض إخوانه رسالة نوه فيها بشأن ابنه   ولده حممد فوائد من األحكام 

                                           
)1(Muhammad hayya AI -Sindi and Muhammad Ibn Abd AI –Wahhab   :an analysis of an intellectual 

Group in Eighteenth - Century Medina  ،John Voll  ،Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies  ،Vol  .xxx VIII  ،Part 1  ،P  ،32  . 
 .  ، دار العلوم  34، ص  عبد اهللا الصاحل العثيمني  .  د:  حياته وفكره:  الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ) 2(
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،    ، فقرأ عليه يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد  وكان والده آنذاك قاضي العيينة.  . حممد

ب التفسري واحلديث وكالم  كثري املطالعة يف كت- على صغر سنه -وكان رمحه اهللا 

ً          يكتب يف اجمللس الواحد كراس ا من    - لسرعة كتابته   -، وكان    العلماء يف أصل اإلسالم                         

 .  ، وسرعة كتابته ، فيحار من يراه لسرعة حفظه  غري أن يتعب
، فأخذ ينكر    فشرح اهللا صدره مبعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه اليت تضل عن سبيله  

، ومع أن بعض الناس كان   الشرك الذي كان قد فشا يف جندتلك البدع املستحدثة من

، فرحل يف طلب   ، غري أنه رأى أن األمر لن يتم له على ما كان يريد يستحسن ما يقول

 .                  ً                ، حىت بلغ فيه شأو ا فاق فيه شيوخه  العلم إىل ما يليه من األمصار
 أخذ فيه العلم عن الشيخ عبد                              ً   ، مث أقام يف املدينة املنورة حين ا   فبدأ حبج بيت اهللا احلرام 

، وهو والد إبراهيم بن عبد اهللا       ، وأجازه من طريقني  ، مث املدين    اهللا بن إبراهيم النجدي

، وكذلك أخذ عن الشيخ حممد حياة  " العذب الفائض يف علم الفرائض " مصنف كتاب

 .  )1( " السندي املدين
 يف - رمحه اهللا تعاىل -ه وكان  فقرأ الشيخ على أبيه الفق  " : ومما أورده ابن بشر 

صغره كثري املطالعة يف كتب التفسري واحلديث وكالم العلماء يف أصل اإلسالم فشرح اهللا   

، ومل يتلق   فلما رأى أنه ال يغين القول   .  . صدره يف معرفة نواقضه املضلة عن طريقه    

، فلما قضى حجه      رامإىل حج بيت اهللا احل    " العيينة " ، جتهز من بلد   الرؤساء احلق بالقبول 

، فلما وصلها وجد فيها الشيخ العامل     سار إىل املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم   

القرية املعروفة يف     " اجملمعة " عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف من آل سيف رؤساء بلد

العذب الفائض يف علم  " ، وهو والد إبراهيم مصنف   من جند)  سدير ( ناحية

تريد أن     :             ً         كنت عنده يوم ا فقال يل:  قال الشيخ.  ، فأخذ الشيخ حممد عنه  " الفرائض

، وقال هذا  فأدخلين مرتال فيه كتب كثرية.  نعم:  ؟ قلت         ً                أريك سالح ا أعددته للمجمعة

الذي أعددنا هلا مث أنه مضى به إىل الشيخ العالمة حممد حياة السندي املدين فأخربه بالشيخ  
                                           

 .  76 - 75، ص  1، ج تاريخ جند ) 1(
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 .  )1( "  فأقام عنده الشيخ وأخذ عنه  حممد وعرفه به وبأهله 
 املطلب الثاين تكوينه العلمي يف العراق واألحساء  

                                           
 .  7 - 6، ص  1، ج د يف تاريخ جند  عنوان اجمل) 1(
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 املطلب الثاين
 تكوينه العلمي يف العراق واألحساء

زار عدة مدارس يف مدن الشرق     " يرى بوركهارت أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ته القتناعه مبا الحظه خالل   ، وقد قام بدعو ، كما هي عادة أهل بلده حىت اآلن  الرئيسة

، وأن معظم الناس يف    أسفاره من أن عقيدة اإلسالم األصلية قد فسدت وغمرهتا املساوئ  

 .  )1( " ، خاصة األتراك قد أصبحوا ضالني   الشرق 
 Theology                                              ً                     وذكر برايدجس أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ترك جند ا لتعلم العقيدة      

 .  )2( ن املدارس والكليات يف الشرق   يف عدد م)  Divinity( واأللوهية
،    وأشار ولفرد بلنت إىل أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف شبابه ذهب إىل البصرة

 .  )3( ومن املمكن أنه ذهب إىل دمشق لدراسة الفقه  
أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب عاش  " . . اللمع "                     ً       أما مارجليوث فريى طبق ا لكتاب

، وعاش مخس سنوات              ً                    يث كان طالب ا يف مرتل القاضي حسني أربع سنوات يف البصرة ح 

، مث انتقل إىل    ، ويف مهذان عاش سنتني  ، ويف كردستان عاش سنة واحدة  يف بغداد

، فقد ذكر عنه أنه درس أربع  )  م1736 هـ 1148 ( أصفهان يف منطقة نادر شاه 

        ً        ً  أصبح بليغ ا ومؤيد ا ، مث ذهب إىل قم بعد أن   سنوات الفلسفة اإلشراقية وطرق الصوفية  

 .  )4(       ً                  ومناصر ا مذهب أمحد بن حنبل
،    وأورد صمويل زومير أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب زار عدة مدارس لزيادة تعليمه    

                          ً                     ، ومن خالل زياراته الحظ أمور ا دخيلة يف اجلانبني      ومن هذه املدارس يف البصرة وبغداد   

إن    :   وقال فيليب)5(  املدينة الكبرية العقدي والشعائري وخباصة لدى األتراك والعرب يف   

                                           
 .  10 - 9، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
)2(A Brief History Of The Wahauby  ،P  .7  . 
)3(A pilgrimage To Najed  ،P  ،251  . 
)4(Wahhabiya  ،D  .Margoliouth  ،P  .1086 and P  .618  . 
)5(Arabia  :The Cradle Of Islam  ،P  .192 .  
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، وأنه واصل   الشيخ حممد بن عبد الوهاب ذهب إىل البصرة ليتشرب املعرفة من العلماء

                                 ً   ، وأن األحساء يف ذلك الوقت كان مقصد ا   ، بل حىت إىل دمشق جتواله وتنقله إىل بغداد

 .  )1( ، ولذلك مل يدعه الشيخ حممد بن عبد الوهاب   للتعلم
                                                    ً             توماس باتريك هيوس أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب كان عازم ا على زيادة وذكر 

، ووجود فرصة املكتبات اليت يف متناول    معرفته وعلمه بزيارة املدارس يف البصرة وبغداد 

، باإلضافة إىل إمكانية االطالع على عدد من املخطوطات يف الفقه          الطالب

 .  )2( اإلسالمي
أوضح أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ذهب إىل البصرة        أما املستشرق الوست فقد 

                          ً      ً             ، وكانت البصرة ال تزال مركز ا نشيط ا للثقافة     ولكن ال يعلم مىت تاريخ هذه الرحلة   

، ومنهم                       ً             ، ولقد قابل فيها عدد ا من املعلمني   ، ويبدو أنه جلس فيها مدة طويلة  اإلسالمية

خ حممد بن عبد الوهاب على يديه ، الذي درس الشي  على وجه التحديد حممد اجملموعي 

، أنه أتيحت له     ، بوصف البصرة مدينة خمتلطة السكان                  ً  ، ومن احملتمل أيض ا  اللغة والسرية 

،   ، مثل الصوفية وفرق الشيعة الفرصة لالطالع على عدد من حلقات اجلماعات الروحية   

 - الشيخ الشاب  وأن ما رآه من تقديس األولياء واملمارسات الدينية األخرى اخلاطئة جعل  

 يف - فيما يبدو -، ولقد ترك البصرة    يباشر يف هذه الفترة دعوته اإلصالحية -فيما يبدو 

،       ً                       ً                          منهي ا رحلته العلمية ومبتدئ ا رسالته الدينية والسياسية)   م1739 هـ 1152 ( عام

،   " ملع الشهاب يف تاريخ حممد بن عبد الوهاب     " :     ً                       وطبق ا للمؤلف اجملهول لكتاب   

، فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد أن       م1967، بريوت  أمحد بو حاكمة  :  يقحتق

، مث ظهر بعد     ، ذهب إىل بغداد وجلس فيها مخس سنوات   قضى أربع سنوات يف البصرة

 هـ  1148                    ً          ، إذ وصل إليها تقريب ا يف عام    ذلك يف كردستان يف مهذان وأصفهان  

، مث ذهب إىل دمشق     سفة والصوفية  م يف بداية عهد نادر شاه حيث درس الفل1736

                                           
)1( Arabia  ،P  .8  . 
)2( Dictionary of Islam  ،P  .659  . 
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 .  )1(            ً                                         ، وهذه تقريب ا الرحلة نفسها اليت نسبت إىل أمحد بن حنبل   والقاهرة
وأورد صمويلي أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب درس األدب العريب والفقه يف مدارس  

أما جورج رنتز فقد ذكر أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب      .  )2( البصرة وبغداد ودمشق 

، مما جعلهم خيرجونه    ، انتقد عالنية البدع واألعمال الشركية ، وأنه ألول مرة   البصرةزار 

، ويف طريقه إىل اجلزيرة كاد يهلك لوال أن أنقذه         ، وكان ذلك يف الصيف   خارج املدينة

 -، وكان الشيخ حممد بن عبد الوهاب يرغب يف الذهاب إىل دمشق    رجل من الزبري 

،   كن كانت تنقصه املوارد املالية وبدال من ذلك توجه إىل بلده      ول-مركز قدمي للحنابلة  

 .  )3( ، ودرس على عامل شافعي ويف طريقه توقف يف األحساء 

                                           
)1(Ibn Abd AI -Wahhab  .H  .Laoust  ،P  .678  . 
)2(The Wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .Samalley  ،P  .230  . 
)3(The Arabian Peninsula Society And Politics  ،P  .55  . 
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 :  نقد الرؤية االستشراقية
يلحظ املطلع على الرؤية االستشراقية لتكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب العلمي يف 

 :  العراق واألحساء األمور اآلتية 
غلب على عدد من املستشرقني من أمثال بوركهارت وبرايدجس وصمويل      ي- 1

زومير وفيليب وتوماس باتريك هيوس وصمويلي التعميم يف حديثهم عن تكوين الشيخ  

، وهذا يوضح ضعف بعض الكتابات      حممد بن عبد الوهاب يف العراق واألحساء   

 .  االستشراقية وضحالتها
 الشيخ حممد بن عبد الوهاب العقيدة يف      ال صحة لرأي برايدجس حول تعلم   - 2

، إذ إن املصادر التارخيية املوثوقة تشري إىل تعلمه العقيدة يف       مدارس الشرق وكلياته

  )1( موطنه
 اخللط الكبري الذي وقع فيه مارجليوث والوست العتمادمها على املؤلف اجملهول   - 3

ما ادعاه من أن الشيخ حممد بن   و " ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب   " : لكتاب

، وذلك لألمور    ، وهذا االدعاء باطل مردود عليه عبد الوهاب درس الفلسفة والصوفية

 :  التالية
أن املصادر التارخيية املوثوقة مل تشر إىل أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ذهب إىل   

 .  ، أو أنه تعلم اللغة الفارسية لكي يدرس هناك  بالد فارس
 .  )2( مه املزعوم مل يظهر له أثر يف مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب   أن تعل

، فكيف   ، وهو مصدر غري موثوق به حافل باألخطاء " . . ملع الشهاب " أن كتاب

 .  ؟ يعتمد عليه وتترك الكتب التارخيية املوثوقة
  ، وذلك أن   " . . ملع الشهاب "  يتعارض كالم الوست مع ما ذكره عن كتاب- 4

1152 ترك البصرة يف عام - فيما يبدو -الوست ذكر أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  

                                           
 .  7،  6، ص  1، ج ، وعنوان اجملد يف تاريخ جند   76، ص  1ج،  انظر كال من تاريخ جند  ) 1(
 .  41، ص  حياته وفكره:  الشيخ حممد بن عبد الوهاب   :  انظر ) 2(
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، مث   ، وعندما نقل من كتاب اللمع ذكر أنه قضى أربع سنوات يف البصرة  م1739هـ 

                                   ً            ، مث ظهر يف كردستان إذ وصل إليها تقريب ا يف         ذهب إىل بغداد وجلس فيها مخس سنوات    

ا يوضح بطالن ادعاء تعلمه الفلسفة والتصوف يف        ، وهذ )  م 1736 هـ 1148 ( عام

، واملصادر التارخيية تشري إىل أن وفاة والد الشيخ حممد بن عبد الوهاب كانت          بالد فارس

، وأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وصل قبل وفاته    هـ يف حرميالء  1153يف عام 

 .  )1( بسنني وقرأ عليه
 مارجليوث والوست ومها قد حتدثا   ، ومنهم   إغفال عدد من املستشرقني - 5

 .  ، تعلم الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف األحساء بالتفصيل عن رحالته وتكوينه العلمي 
 متيز جورج رنتز عن غريه من املستشرقني فيما يتعلق باحلديث عن تكوين الشيخ    - 6

رخيية العربية  ، وذلك العتماده على املصادر التا    حممد بن عبد الوهاب يف العراق واألحساء    

 .  املوثوقة 
ومما كتبته املصادر التارخيية حول تكوين الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف العراق   

، وقصد البصرة      مث خرج من املدينة إىل جند     " : ، إذ قال  ، ما أورده ابن غنام   واألحساء

ا النحو ، وقرأ هب  ، ويف البصرة مسع احلديث والفقه من مجاعة كثريين يف طريقه إىل الشام

وكان يف أثناء مقامه يف البصرة ينكر ما يرى   .  ، وكتب الكثري من اللغة واحلديث   وأتقنه

، ويعجبون ملا يظهر    وكان بعض الناس يستغربون منه ذلك.  . ويسمع من الشرك والبدع 

،   ، ومشاهدهم هلم من شدة إنكاره لعبادة الصاحلني واألولياء والتوسل هبم عند قبورهم

فلما .  ، فالناس ليسوا على شيء                              ً   إن كان ما يقوله هذا اإلنسان حق ا  :  قولونوكانوا ي

، فاجته    ، وأخرجوه منها وقت اهلجرية    تكرر منه ذلك آذاه بعض أهل البصرة أشد األذى

، فانثىن عائدا إىل جند ومر يف       إىل الشام ولكن نفقته اليت كانت معه ضاعت منه يف الطريق  

زل فيها على الشيخ العامل عبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف   طريقه إليها باألحساء ون

                                           
 .  8، ص  1، ج ، وعنوان اجملد يف تاريخ جند   77، ص  1، ج انظر كال من تاريخ جند  ) 1(
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  )1( ، مث اجته منها إىل بلدة حرميالء    الشافعي األحسائي
، فلما   مث خرج منها إىل جند وجتهز إىل البصرة يريد الشام  " : ومما قاله ابن بشر

 يف -ة   قرية من قرى البصر-وصلها جلس يقرأ فيها عند عامل جليل من أهل اجملموعة    

فأقام مدة يقرأ عليه فيها وينكر أشياء من  .  ، ذكر يل أن امسه حممد اجملموعي      مدرسة فيها

، وانتفع    ، وقرر له التوحيد  ، واستحسن شيخه قوله   ، وأعلن باإلنكار الشركيات والبدع

،  ، فآذوه أشد األذى   مث إن الشيخ جتمع عليه أناس يف البصرة من رؤسائها وغريهم  .  . به

، فلما خرج الشيخ من   رجوه منها وقت اهلجرية وحلق شيخه منهم بعض األذى   وأخ

،   البصرة وتوسط يف الدرب فيما بينها وبني بلد الزبري أدركه العطش وأشرف على اهلالك       

        ً                                                                   وكان ماشي ا على رجليه وحده فوافاه صاحب محار مكاري يقال له أبو محيدان من أهل   

، فسقاه ومحله على محاره   ار وهو مشرف على اهلالك  بلد الزبري فرأى عليه اهليبة والوق 

 .  حىت وصل الزبري 
، فانثىن عزمه عن املسري  مث إن الشيخ أراد أن يصل الشام فضاعت نفقته اليت معه  

، فلما وصل إليه نزل على الشيخ العامل   فخرج من تلك الديار وقصد األحساء.  . إليه

، وقصد   ، مث إنه خرج من األحساء     األحسائيعبد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي 

 .  )2( " بلد حرميالء 

                                           
 .  77 - 76، ص  1، ج تاريخ جند ) 1(
 .  8 - 7، ص  1، ج د عنوان اجملد يف تاريخ جن ) 2(
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  املطلب األول
 هابيةالتسمية بالو

)  الوهايب ( أو مصطلح)  الوهابية ( استخدم املستشرقون السابقون مصطلح

يف مؤلفاهتم ومقاالهتم للداللة على حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب      )  الوهابيون ( أو 

بوركهارت وبرايدجس    :  ، بل إن بعضهم جعله يف عنوان كتابه مثل    ومن انتمى إليها 

،    ، وصمويل زومير   ، ومارجليوث  ولفرد بلنت :  ثل، أو يف عنوان مقالته م    وكوبر

، مع اعتراف بعضهم بأن هذه      ، وجورج رنتز   ، وصمويلي  وتوماس باتريك هيوس

، وأن املصطلح ليس مبستخدم عند أتباع الشيخ حممد           التسمية أطلقت عليها من أعدائها 

أطلقت من   " ) الوهابية ( إن التسمية ب :  ويف ذلك يقول مارجليوث .  بن عبد الوهاب

، ومل   ، وقد استخدم األوروبيون هذه التسمية قبل املعارضني يف فترة حياة مؤسسها

 .  )1( " ، بل كانوا يسمون أنفسهم باملوحدين تستعمل من قبل أتباعها يف اجلزيرة العربية 
فرقة إصالحية مسلمة أسسها     )  الوهابية ( أما توماس باتريك هيوس فقد ذكر أن 

Muhammadans " ، وأن أعداءهم ال يريدون تسميتهم باحملمديني     لوهابحممد بن عبد ا

 .  )2( ، ومسوهم بالوهابيني  ، ولذا ميزوهم باسم أيب الشيخ  " املسلمني "  " 
، واملوقف     ، وداللته                                      ً                أما جورج رنتز فيفصل يف شرح املصطلح مشري ا إىل من أطلقه   

 ما سطره يف   ، وذلك من خالل     ، وسبب استخدامه هلذا املصطلح    منه

:  يقول جورج رنتز.  " الوهابية واململكة العربية السعودية     " ، و   " الوهابيون " : مقالتيه

أطلق على أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب من قبل املسلمني     )  الوهايب ( أن اسم 
                                           

)1(Wahhabiya   ،D  .S  .Margoliouth  ،vol  ،VIII  ،P  .1086  ،First Encyclopedia of Islam 1913 - 

1936  ،Edited By M  .Th  .Houtsma  ،A  .J  .Wensinck  .H  .A  .R  .Gibb  .W  .Heffening 

And E  .Levprovencal  ،E  .J  .Brill  ،Leiden  ،1987  .And Wahhabiya  ،D  .S  .Margoliouth

  .P  .618  .Shorter Encyclopedia of Islam  .Edited By H  .A  .R  .Gibb  ،And J  .H  .
Kramers  ،E .  .J  .Brill  ،Leiden 1961  . 

)2( Dictionary of Islam  ،by Thomas patrick Hughes  ،P  .659  ،premier Book House  ،Anarkali  ،
Lahore  ،1964  . 
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يفهم منه أنه اقتراح بأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب )  الوهايب ( ، وإن اسم  املعارضني

 .  س فرقة جديدة ال بد من مقاومة انتشارها وإيقاف معتقدها أس
أما من أطلق عليهم هذا املصطلح فهم يعتقدون أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

، وأن مصطلح     ، وأن دعوته تسمى الدعوة إىل التوحيد    ، ولذا يرفضون هذا املصطلح   سين

،    ، فإنه مصطلح مضلل  الغربينيأما بالنسبة إىل القراء   .  املوحدين هو املصطلح الدقيق  

، عالوة على معناها   وذلك ألن مصطلح املوحدين له معىن إضايف توحي به الكلمة   

واستخدموه يف األغلب على   )  الوهايب ( ، أما الكتاب الغربيون فأخذوا مصطلح    األصلي

 ، ولكن املصطلح ال   أما أنا فأستخدمه يف البحث من أجل اإليضاح.  أنه مصطلح ازدرائي

 .  )1( حيمل أي معىن عدائي
اسم دعوة إصالحية    )  الوهابية ( ويشري جورج رنتز يف مقالة أخرى إىل أن مصطلح 

؛    ، وأنه مصطلح يتجنبه أتباع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حديثة يف اجلزيرة العربية

ً                      ألهنم يرونه مصطلح ا أطلقه أعداء الدعوة  ظرية أهل   ، لإليهام بأهنا فرقة جديدة خارج ح               

 .  السنة
، ولكن من  ، وأستخدمه هنا لغرض املالءمة    شائع يف الغرب)  الوهابية ( ومصطلح

 .  )2( غري أن يتضمن مدلول االبتداع
 :  نقد التسمية بالوهابية

على الرغم من  )  الوهابية ( يتضح مما سبق أن املستشرقني قد استخدموا مصطلح

ً            ، اجتاه ا باالحنراف   ما يشي به من ذم هلذه الدعوة     وعيهم بالبعد األيديولوجي للمصطلح و        

 :  ، وإن كانوا يف استخدامهم على صنفني  عن اجتاه أهل السنة واجلماعة 
 .  الذي استخدم الكلمة مع تبين ما تدل عليه من ازدراء للدعوة  :  الصنف األول

                                           
)1(Religion in the Middle East three religions in concord and conflict  ،Vol  ،2  ،P  .270  ،General 

Editor A  .J  .Arberry  ،Cambridge Univ press  ،1969  . 
)2(The Arabian Peninsula  ،Society And Politics p  .54  . 
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وبينوا أن   ،  الذين استخدموه ألنه قد بدا هلم أنه أكثر دقة من غريه  :  الصنف الثاين

 .  استخدامهم للمصطلح ال حيمل معىن السخرية أو االزدراء 
ً                                         وإذا كان االجتاه األيديولوجي واضح ا يف استخدام الصنف األول فإن الصنف الثاين                                

، ذلك أن املصطلح يف ذاته حيمل داللة          ُ                             ً  وإن مل ي رد السخرية قد وقع يف اخلطأ أيض ا 

ملنهج العلمي املوضوعي يف البحث وضع مصطلح                       ً       ، لذا فمن املفترض بناء  على ا االزدراء

ً        ً دقيق ال يتضمن اجتاه ا مذهبي ا ، وهذا أمر ممكن حىت ال يدخل املغرضون من هذا الباب                       

، ووجه    ومن قبل سد اإلسالم هذا الباب.  كما هو شأهنم يف استخدام العبارات املومهة  

 عن استخدام كلمة راعنا  ولذا جاء هني املؤمنني   .  إىل استعمال اللفظ املناسب للمعىن

$ {:  ، قال تعاىل وأمرهم باستخدام كلمة انظرنا  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ 

(#θ ä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ$# (#θ ãèyϑ ó™ $#uρ 3 š ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪{ )1( ) يقول  .  ) سورة البقرة

كان املسلمون يقولون حني خطاهبم      " : الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري هذه اآلية  

، يقصدون هبا معىن   راع أحوالنا :  أي.  " راعنا " :  عند تعلمهم أمر الدين  للرسول

، فانتهزوا الفرصة فصاروا خياطبون       ً سد ا، وكان اليهود يريدون هبا معىن فا      ً صحيح ا

                                 ً          ، فنهى اهللا املؤمنني عن هذه الكلمة سد ا هلذا      ، ويقصدون املعىن الفاسد  بذلك الرسول

، وفيه األدب واستعمال األلفاظ    ، إذا كان وسيلة إىل حمرم    ففيه النهي عن اجلائز  .  الباب

، أو اليت فيها نوع من    لقبيحة، وترك األلفاظ ا  اليت ال حتتمل إال احلسن وعدم الفحش

وقولوا     " : فأمرهم بلفظة ال حتتمل إال احلسن فقال.  التشوش واحتمال ألمر غري الئق 

 .  )2( " ، فإهنا كافية حيصل هبا املقصود من غري حمذور  " انظرنا
ومن خالل شرح الشيخ السعدي هلذه اآلية أرى ضرورة اجتناب استخدام       

أما ما يزعم من دقة   .  مله من احتماالت التشويش على الناس   ملا حي)  الوهابية ( مصطلح
                                           

 .  104:  آية سورة البقرة ) 1(
121 - 120، ص  1، ج الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي       :  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان     ) 2(

 .  هـ 1407،  ، عنيزة  ، مركز صاحل بن صاحل الثقايف   



 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته ودعوته يف الرؤية االستشراقية     

 67

                             ً                                             املصطلح وداللته فذلك منقوض تارخيي ا حيث سبق استخدام املصطلح للداللة على فرقة    

من فرق اخلوارج ظهرت يف املغرب قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب واليت ورد  

ن فتاوى علماء إفريقية واألندلس  املعيار املعرب واجلامع املغرب ع " : ذكرها يف كتاب

َ      للمؤلف أمحد بن حيىي الو نش ريسي  " واملغرب   َ                     )1(  . 
 حتت 168 ص 11لقد لفت نظري ما رأيت يف ج  " : يقول الدكتور الشويعر

 .  !!؟  كيف يعامل معتنقو املذهب الوهايب :  عنوان سؤال جاء هبذه العبارة 
ة وأن دعوة الشيخ حممد بن عبد      ، خاص ، ومثري لالنتباه  وهو سؤال ملفت للنظر 

، املصححة ألمور العقيدة اإلسالمية مما داخلها قد    الوهاب رمحه اهللا اإلصالحية التجديدية 

 .  )2( " كادت ال تعرف إال هبذا االسم الذي أطلقه أعداؤها على هذه الدعوة   
 ودعوة الشيخ     الرستمية)  الوهابية (       ّ                                  ً       ولقد بي ن الدكتور الشويعر بأنه ال صلة إطالق ا بني   

سئل :  وعند قراءيت لنص السؤال رأيته كما يلي  " : ، إذ يقول  حممد بن عبد الوهاب

، وأظهروا اآلن مذهبهم                                                             ً     اللخمي عن قوم من الوهابية سكنوا بني أظهر أهل السنة زمان ا    

، علي بن  رجعت لترمجة حياة اللخمي .  .           ً                           وبنوا مسجد ا إىل آخر ما جاء يف السؤال   

كما وجدت على غالف كل جزء من أجزاء         .  . هـ 478هو قد تويف عام   ، وإذا    حممد

وملا كان .  هـ 914املعيار أن املؤلف أمحد بن حيىي الونشريسي قد تويف بفاس عام 

 وهو صاحب الدعوة التجديدية السلفية يف  - رمحه اهللا -الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 هـ ، مبعىن أن هذا اجلواب قد  1115، حيث إن والدته يف عام  جند مل يكن ولد بعد

، وأكثر من مائيت  سبق والدته بأكثر من ستمائة عام بالنسبة لوفاة اجمليب وهو اللخمي

 :  بناء على ما تقدم يتضح ما يلي.  )3( " سنة بالنسبة للمؤلف وهو الونشريسي  
                                           

ج :  سي أمحد الونشري :  املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى وعلماء إفريقية واألندلس واملغرب   :  انظر) 1(
 .   م1981 هـ 1401،   بريوت-، دار الغرب اإلسالمي    168، ص  11

،   ، الرياض   ، مكتبة املعارف  2.  ، ص دكتور حممد بن سعد الشويعر   :  تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية  ) 2(
 .   م1993 هـ 1413،  الطبعة الثانية 

 .  70، العدد  اجمللة العربية ) 3(
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، وضرورة جتنب الكتاب املسلمني   ) الوهابية ( خطأ استخدام مصطلح :  أوال

، وعدم    ) الوهابية ( ركني حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب استخدام مصطلح املد

 .  التساهل يف هذا األمر
عدم صحة كالم املستشرق باتريك هيوس وعدم دقته حول تسمية دعوة         :      ً ثاني ا

، فهذا املصطلح يطلق    ألجل متييزهم)  بالوهابية ( الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه

، كما أنه باإلمكان االستعاضة عنه   على فرقة سابقة فتنتفي دعوى التميزكما تقدم 

، أو الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة         كدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :  مبصطلح أدق 

 .  ، أو حنو ذلك   العربية
 ّ                                                                   متي ز كتابة جورج رنتز من كتابات غريه من املستشرقني فيما يتعلق باملعلومات  :  ثالثا

لدى الغرب وإحياءات هذا   )  الوهابية (  والدقيقة حول مفهوم مصطلح الصحيحة

، وإن صرح       ، ولكنه من املؤسف أنه اخنرط كغريه من املستشرقني يف استخدامه     املصطلح

ولقد انفرد جورج رنتز عن غريه من .  بأنه استخدمه كما يقول لغرض املالءمة واإليضاح 

ّ   املوح د  " املستشرقني باستخدام مصطلح يف عنوان رسالته للدكتوراه بدال من استخدام   "    

 .  )1( الشائع يف الغرب)  الوهابية ( مصطلح
 املطلب الثاين تصورات املستشرقني عن الدعوة  

 

                                           
.  د.  أ :  ، ترمجة وتعليق  ، جورج رنتز   يل ديفيد كوبر  :  ية يف عيون الرحالة األجانب  احلركة الوهاب :  انظر ) 1(

 .   م1997/  هـ 1417،  ، مؤسسة املمتاز  140، ص  عبد اهللا بن ناصر الوليعي  
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 املطلب الثاين
 تصورات املستشرقني عن الدعوة

من خالل التتبع الدقيق لكتابات املستشرقني استطاع الباحث رصد جمموعة من   

، أما   ة واإلجيابية لدى املستشرقني عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهابالتصورات السلبي

 :  التصورات السلبية فأبرزها ما يأيت
من التصورات السلبية املشهورة لدى عدد كبري من املستشرقني أن دعوة الشيخ         :  أوال

يقول املستشرق بوركهارت يف  .  حممد بن عبد الوهاب فرقة أو مذهب جديد أو دين  

إن البدو من الطبقة العامة الذين اتبعوا العقيدة    " :  حديث له عن الدعوة اإلصالحية إطار

 .  )2( " ديانة حممدية)  الوهابيني ( إن ديانة " :           ً  ويقول أيض ا)1( " اجلديدة 
 ويقول  )3( ) الوهابية ( كيف اعتنق األمري الفرقة " : ويقول وليم جيفورد بلجريف

أما لويس بلي فعند   .  )4( املتقدم للفرقة الوهابية يف اجمللد األوللقد ذكرت التاريخ  :     ً أيض ا

إهنا املكان الذي ولد فيه مؤسس الدعوة اإلصالحية        " : ، يقول حديثه عن العيينة

 .  )6( " وكان منشئ هذا املذهب " :           ً  ويقول أيض ا)5( " الدين الوهايب " السلفية
 التجديد وادعى أنه قائد الفرقة   إن عبد الوهاب دعا إىل:  ويقول صمويل زومير

واشتهرت الدعوة خارج احلدود مما جعلهم يعتنقون الدين       " :  ويقول فيليب)7( اجلديدة 
                                           

9، ص  ، ترمجة الدكتور عبد اهللا الصاحل العثيمني   ، للرحالة جوهان لودفيج بوركهارت  مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
 .   م1985 هـ 1405،   جامعة امللك سعود ، 

 .  املرجع السابق  ) 2(
)3(Narrative A years Journey Through centeral and Eastern Arabia (1862 / 63)  ،William Gifford 

palgrave  ،Vol ii  ،p  ،39  ،Macmillan and co  .1865  . 
 .  140املرجع السابق ص   ) 4(
الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا   :  ، ترمجها وحققها وقدم هلا الليفتنانت كولونيل لويس بلي:  رحلة إىل الرياض) 5(

 .  م1991،  ، جامعة امللك سعود  69، ص الشيخ والدكتور عويضة بن مترييك اجلهين    
 .  6املرجع السابق ص   ) 6(
)7(Arabia  :The Cradle of Islam  ،Samuel M  .Zwemer  ،P  .193  ،Fleming H Revell company  .

Fourth editon  . 
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 .  )2( " الوهابية فرقة مسلمة  " : ويقول توماس باتريك هيوس .  )1( " اجلديد
د  ومن التصورات السلبية لدى عدد قليل من املستشرقني أن دعوة الشيخ حمم      :      ً ثاني ا

 .  ، وأن قصد أتباعهم إخضاع جرياهنم حلكمهم    بن عبد الوهاب هدفها الغزو والغنم 
وتتبع تاريخ الوهابية ما هو إال تسجيل لوقائع مشاهبة   " : يقول املستشرق بوركهارت

، قبيلة ذات حظ تصل إىل السلطة فتحصل على غنائم                  ً             لتلك اليت حتدث يومي ا يف الصحراء 

 .  )3( اوتبسط نفوذها على جرياهن
نظرته نفسها إىل  )  الوهابيني  ( إن ملك فارس ينظر إىل   " : أما برايدجس فيقول

 .  )4( " ، إذ إهنم عدوانيون   احلكومة الربيطانية 
يف  )  الوهابية ( لقد ذكرت التاريخ املتقدم للفرقة  " : ويقول وليم جيفورد بلجريف 

انية والغزو عند حممد بن عبد الوهاب                         ً                     اجمللد األول الذي يبدو كافي ا للقارئ إلظهار العدو

 لديهم - وهم أشد محاسة -وأن هذين الرجلني ومن بعدهم   .  وأتباعه وقائد آل سعود

، بل   ، وليس لتحويل جرياهنم إىل معتقدهم   ، ولكن إمرباطورية  رؤية ليس إلجياد فرقة

 .  )5( " إلخضاعهم
عم محاسة يف زعيم الرياض  وقد وجد حممد بن عبد الوهاب املف    " : ويقول لويس بلي 

 .  )6( "                 ً                     اجملاور املسمى سعود ا أداة للغزو والغنم  
ً                                     ومن التصورات السلبية أيض ا لدى عدد قليل من املستشرقني أن       :      ً ثالث ا                        

 .  متزمتة ومتعصبة وبدائية)  الوهابية ( الدعوة 
                                           

)1(Arabia  ،By  ،H  .St  ،J  .B  .Philby  ،P  .13  .London  ،Ernest Benn limited  ،1930  . 
)2(Dictionary of Islam  .p  .659  . 
 .  13 - 12، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 3(
)4(An Acount of the transactions of His Majesty's Mission to the court of persia in the year's 1807 - 11

  .To Which is appended A Breif History of the Wahauby  .Sir Harford Jones Brydges  ،vol II p  .
40  ،London James Bohn  . 

)5(Narrative  ،A Year's Journey  .P  .14  . 
 .  6، ص رحلة إىل الرياض ) 6(
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ل   ويقو)1( " ديانة حممدية متزمتة)  الوهابيني ( إن ديانة " : يقول بوركهارت

؛ إذ     نفس النظرة للحكومة الربيطانية  )  الوهابيني ( إن ملك فارس ينظر إىل  " : برايدجس

 .  )2( " عدوانيون ومتعصبون )  الوهابيني ( إهنم أي
ً                              مسعت أخري ا أن مبعوثني وشيوخ ا قد أرسلوا من العاصمة إىل     " : ويقول لويس بلي                 ً       

)  الوهابية (  احملافظة السلفيةاألحساء لإلنكار على الناس حياهتم املنحلة ولتطبيق 

 .  )3( " املتعصبة
ً                  اخلالصة تبدو وجه ا من وجوه        )  الوهابية ( ، فإن السلفية  باختصار " :          ً ويقول أيض ا               

ورغم أن األهداف العسكرية والسياسية قد       .  "           ً                               اإلسالم قاصر ا على الفقراء واملناطق النائية  

شكل مظهري بني اجملتمعات الثرية إال أنه   تستمر يف الوجود ب " الوهابية " جتعل السلفية

، فإن طبيعة األمور يف مثل هذه املناطق جتعل     عند االحتكاك باحلضارة والتجارة 

 .  )4( يف هناية األمر جمرد اسم  " الوهابية " السلفية
وعلى الرغم من انتماء الشيخ حممد بن عبد الوهاب    " : ويقول يل ديفيد كوبر

                                    ً                     ، فقد كانوا على وجه العموم أكثر تشدد ا من احلنابلة يف أداء   نبليوأتباعه إىل املذهب احل

 .  )5( " املناسك
ومن أخطر التصورات السلبية لدى عدد قليل من املستشرقني التفريق بني      :      ً رابع ا

أن هذه الدعوة       :  ، يقول صمويل زومير   دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأهل السنة   

 :  ، ومنها   بالنقاط اآلتيةOrthodox systemتتميز من نظام السنة 
، وال     أو الويل أو الصاحل     ال يقدمون الدعاء إىل النيب   )  الوهابيني (  أن - 1

 .  يزورون قبورهم من أجل الدعاء 
                                           

 .  9، ص تاريخ الوهابيني مواد ل) 1(
)2(An Acount of The Transactions P  .40  . 
 .  103، ص  رحلة إىل الرياض ) 3(
 .  48، ص املرجع السابق  ) 4(
 .  51، ص احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 5(
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 .   ليس بشافع إال يف اليوم اآلخر إن حممدا :   يقولون- 2
 .   حيرمون على املرأة زيارة قرب امليت - 3
 Lailatالفطر واألضحى وعاشوراء وليلة املعراج   :  عة أعياد هي يقبلون بأرب- 4

Elmooarek  
 .    ال حيتفلون مبولد حممد - 5
 عندهم فكرة التجسيم اآلتية من تفسريهم احلريف لنص القرآن حول يدي اهللا - 6

 .  واستوائه وغري ذلك
 .                                       ٍ   يؤمنون باجلهاد وأنه ليس مبنته وأنه ماض   - 7
رات وبناء املشاهد وكل شيء مل يستخدم خالل السنوات األوىل من   يدينون املنا- 8

 .  )1( اإلسالم
ملع    "  تأثروا مبا كتب يف كتاب)2(                          ً              ومن املهم اإلشارة إىل أن عدد ا من املستشرقني 

، وما ذكر فيه من تفريق بني دعوة الشيخ حممد   " الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب 

 .  واجلماعة بن عبد الوهاب وأهل السنة  
اليت قبلت من عامة   )  الوهابية ( سوف أذكر هنا قائمة مبعتقدات  :  ويقول صمويلي

                                           ً                   ، وذكر صمويلي قائمة صمويل زومير املذكورة سابق ا مع تغري يتمثل يف    الناس يف الشارع

 :  النقطتني اآلتيتني
اجز عن  ، وذلك ألن عقل اإلنسان ع   ال يعطون جماال للعقل يف األسئلة الدينية- 1

 .  ، وإمنا حلها عن طريق القرآن والسنة    إجياد حل صحيح ملشاكل احلياة والدين  

                                           
)1(Arabia  :The Cradle Of Islam  ،P 193  . 
يف خامتة كتابه حول مثاين مسائل يف      "  ملع الشهاب  "  به مؤلفومن هؤالء مارجليوث الذي تبىن ونقل ما كت     ) 2(

وقام الشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ بالرد عليها يف       .  عقيدة الوهابيني كما يزعم  
 193، ص  " ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب   "  : ملزيد من املعلومات انظر كتاب   .  حاشية الكتاب 

 Shorter Encyclopedia ofالوهابية يف دائرة املعارف اإلسالمية املختصرة    :  ، وانظر مقالة مارجليوث  204 -

Islam  ،p 618  . 
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)  الوهابية (  يؤمنون ويعلمون الناس أن املسلمني الذين ال يؤمنون مبعتقد - 2

 .  )1( مبتدعون
تلك هي أبرز التصورات السلبية عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب لدى 

 .  املستشرقني
 :  ورات اإلجيابية فهي كما يلي أما التص
من التصورات اإلجيابية لدى عدد كبري من املستشرقني أن دعوة الشيخ حممد :  أوال

بن عبد الوهاب دعوة تطهريية وإصالحية جاءت للرجوع بالناس إىل عصر السلف        

 .  الصاحل
 ، بل مل تكن مبادئ حممد بن عبد الوهاب مبادئ ديانة جديدة   " : يقول بوركهارت

، ونشر العقيدة             ً                                            كانت جهود ا موجهة فقط إلصالح املفاسد اليت تفشت بني املسلمني  

، لكنهم جهالء بالدين وغري مبالني بكل                                        ً الصافية بني البدو الذين كانوا مسلمني امس ا

، وكما هي احلال بالنسبة لكل املصلحني مل يفهم حممد بن عبد     فروضه اليت أوجبها  

 .  )2( "  من قبل أعدائهالوهاب من قبل أصدقائه وال
وأشار مارجليوث إىل أن هدف الشيخ حممد بن عبد الوهاب العام هو إبعاد مجيع        

البدع اليت وجدت بعد القرن الثالث حيث يتسىن للجماعة أو اجملتمع االعتراف باملذاهب 

 .  )3( الفقهية األربعة وكتب احلديث الستة 
عبد الوهاب يتمثل يف الرجوع إىل    وذكر صمويل زومير أن إصالح الشيخ حممد بن      

 .  )4( اإلسالم القدمي
، وذلك بالرجوع إىل      تدعو إىل تنقية اجملتمع)  الوهابية ( أما جورج رنتز فقد ذكر أن 

                                           
)1(The Wahhabis and Ibn Saud  ،M  ،F Samalley  ،The Muslim world  ،vol  ،XX II  ،p  ،241  . 
 .  13، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 2(
)3(Wahhabya  ،D  .Margliouth  ،P  .1086  .and P  .618  . 
)4(Arabia  :The Cradle of Islam  ،P  .193  . 
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، ولذا ال بد من الرجوع إىل القرآن الكرمي والسنة    طريقة الرسول والسلف الصاحل 

 .  )1( النبوية
ن يف دعوة الشيخ جديد ألنه كان يرى عالج  ومل يك " : أما ديفيد كوبر فقد قال

وكان جل    .           ً                                                       املشكالت مجيع ا يف العودة إىل سنة النيب حممد وأصحابه من السلف الصاحل     

وهو ما قضى حياته هو   .  الشرك والبدع  :  مهه أن خيلص العامل من شرين عظيمني مها  

 .  )2( " وأتباعه يناضل يف سبيل حتقيقه يف محاس شديد
 التصورات اإلجيابية لدى عدد قليل من املستشرقني وصفهم دعوة الشيخ   ومن:      ً ثاني ا

، وأنه ال فرق بينه وبني أهل السنة   حممد بن عبد الوهاب بأهنا قائمة على الكتاب والسنة

 .     ً               خالف ا لبعض املستشرقني
، تتفق  ، كما سيتضح فيما بعد األساسية)  الوهابيني ( ومبادئ " : يقول بوركهارت

 فالقرآن والسنة     )3( اليت تدرس يف املناطق األخرى من اإلمرباطورية اإلسالميةمع تلك 

، وآراء املفسرين األجالء للقرآن      لديهم مصدران أساسيان مشتمالن على كل األحكام

، ويف حماولة إليضاح األعمال األصيلة   حمترمة بالرغم من أهنا ليست متبعة على إطالقها

،   ، كما هو ثابت يف تلك األحكام  األول وأتباعه األوائل  واملعتقدات الصافية للمؤسس  

كان ال بد هلم من مهامجة عدد من اآلراء اخلاطئة واملفاسد اليت طرأت على اإلسالم كما       

، من اإلشارة إىل احلاالت الكثرية اليت يتصرف هبا األتراك                ً ، وال بد هلم أيض ا يدرس اآلن

 .  )4( " هؤالء أنفسهم بأهنا أساسيةعلى نقيض مباشر مع املبادئ اليت يعترف 
)  الوهابيني ( وأشار بوركهارت يف هذا الصدد إىل جمموعة من نقاط االختالف بني   

                                           
)1(Religions In Middle East P  .272  . 
 .  48، ص احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 2(
 .  مصطلح اإلمرباطورية مصطلح غري دقيق واألصح أن تسمى اخلالفة اإلسالمية      ) 3(
 .  18، ص ريخ الوهابيني مواد لتا) 4(
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 :   تتمثل يف اآليت)1( واألتراك
؛     والوهابيون حمقون يف هذا الشأن    األتراك إطراءهم للنيب  )  الوهابيون  (  يلوم- 1

 .   بشر وذلك ألن اآليات توضح أن الرسول   
، ولذا يوجد يف كل مدينة تركية عدد كثري من      أن األولياء خيصون باإلطراء  - 3

،   ، وإن التقي ال يشفع ألحد    إن الناس سواسية عند اهللا :  والوهابيون يقولون  .  األضرحة 

فظن األتراك أهنم يقومون هبذا الحتقارهم  .  ولذا قاموا هبدم قباب األولياء وأضرحتهم 

 .  ليهم القبابأولئك الذين بنيت ع
فهو يقول عن  .  )2(  إمهال كثري من األتراك بعض أحكام الدين - 3

)  الوهابيني ( ، هو أن   ، مهما قيل عنه واخلالف بني فرقته وبني األتراك السنة   " : ذلك

 .  )3( " يتبعون بدقة نفس األحكام اليت أمهلها اآلخرون أو توقفوا عن مزاولتها كلية   
؛ ألنه كان يرى   ومل يكن يف دعوة الشيخ جديد   " : فقد قال ّ                أم ا يل ديفيد كوبر 

 .  )4( "              ً                                                      عالج املشكالت مجيع ا يف العودة إىل سنة النيب حممد وأصحابه من السلف الصاحل    
وسواهم من املسلمني يتمثل يف    )  الوهابيني ( وأشار إىل أن الفرق الرئيس بني   

، ولذا قاموا بتحطيم القباب واألضرحة       عن تقديس األولياء والتربك هبم )  الوهابيني ( هني

 .  )5( والقبور املزخرفة 
تلك هي أهم اجلوانب اإلجيابية يف التصور االستشراقي عن دعوة الشيخ حممد بن عبد    

 .  ، وسأبني فيما يلي األخطاء يف اجلوانب السلبية الوهاب
 :  نقد الرؤية االستشراقية

                                           
                                                                                   ً                    املقصود بكلمة األتراك اليت وردت يف ثنايا هذا البحث األتراك كشعب وليس املراد هبا املسلمني عموم ا واليت             ) 1(

 .  قد تستخدم من بعض الكتاب الغربيني    
 .  21 - 18، ص  املرجع السابق  ) 2(
 .  23، ص  املرجع السابق  ) 3(
 .  48، ص رحالة احلركة الوهابية يف عيون ال) 4(
 .  94، ص املرجع السابق  ) 5(
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دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حتمل  يتضح مما سبق أن الرؤية االستشراقية عن   

، وقد يكون مرجع السليب منها إىل االستناد إىل مصادر غري      جوانب إجيابية وأخرى سلبية  

       ً              ، انطالق ا من املوقف     موثقة أو إىل التصور الغريب للدين بعامة وللدعوة بصفة خاصة     

 .  االستعماري من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
طلع على الرؤية االستشراقية للتصورات لدى املستشرقني عن دعوة      يلحظ الباحث امل

 :  الشيخ حممد بن عبد الوهاب األمور اآلتية
، بل                                                  ً        ً       ً مل تكن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فرقة أو مذهب ا أو دين ا جديد ا:  أوال

، فأجاب عنها بقوله    وهذه التهمة وجهت للشيخ يف وقته   .  هي دعوة إصالحية مباركة 

 :  يف إحدى رسائله
، عقيديت وديين الذي أدين به   متبع ولست مببتدع- وهللا احلمد -وأخربك أين   " 

، الذي عليه أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إىل        مذهب أهل السنة واجلماعة  

 .  )1( " يوم القيامة
ن دعوة  ال صحة لرأي بوركهارت وبرايدجس وبلجريف ولويس بلي من أ  :      ً ثاني ا

، وذلك أن هدف       الشيخ حممد بن عبد الوهاب هدفها الغزو والغنم وإخضاع اآلخرين    

دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب هدف ديين حمض يتمثل يف األمر باملعروف والنهي عن  

وأما القتال فلم نقاتل  " : يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف إحدى رسائله  .  املنكر

،                 ً  ، وال أبقوا ممكن ا  ، وهم الذين أتونا يف ديارنا   دون النفس واحلرمة      ً               أحد ا إىل اليوم إال  

äτℜ#) {ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل املقابلة  t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ({ )2( )  سورة

                                           
،   ، الطبعة الثانية 155، ص 2، ج ، حرره وحققه الدكتور ناصر الدين األسد    حسني بن غنام :  تاريخ جند) 1(

يف عقائد اإلسالم من رسائل الشيخ        :  ، انظر  ، ملزيد من املعلومات حول معتقد الشيخ         م1982 هـ 1402
عبد اهللا بن حممد بن عبد        :  ه جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية         حممد بن عبد الوهاب ويلي   

 .   م1981 هـ 1401،  ، بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة  2، ص الوهاب 
 .  40:  سورة الشورى آية  ) 2(
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 .  )1( " ، وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرفه ) الشورى
عدم صحة وصف بعض املستشرقني من أمثال بوركهارت وبرايدجس ولويس     :      ً ثالث ا

، أي أهنا ال تنتشر إال يف املناطق    بأهنا متزمتة ومتعصبة وبدائية)  الوهابية ( بلي الدعوة

 أن اجلزيرة العربية شهدت يف ظل     ؛ وذلك   وفساد هذا الرأي معلوم  .  الفقرية والنائية

، كما أن الدعوة السلفية انتشرت يف       الدعوة السلفية االزدهار والتقدم والتطور التقين 

 .  )2( أماكن كثرية خارج اجلزيرة العربية
، وهذه    بطالن التفريق بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأهل السنة:      ً رابع ا

عقيديت وديين الذي أدين به  " : ، فأجاب عنها بقوله وقته التهمة مما جوبه هبا الشيخ يف  

، الذي عليه أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إىل        مذهب أهل السنة واجلماعة  

، أما  هذا فيما يتعلق بالتفريق العام بني عقيدة الشيخ وعقيدة أهل السنة.  )3( " يوم القيامة

ضهم كما فعل صمويل زومير من التمييز بني دعوة   اجلوانب األخرى اليت فصل فيها بع

، كتحرمي زيارة القرب على املرأة      الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأهل السنة يف مسائل معينة  

، فذلك  ، وحنوها أو عدم قبول االحتفال باملولد النبوي أو إنكار بناء الشواهد على القبور 

 بزيارة القبور للمرأة فقد اعتمد الشيخ  ، ففيما يتعلق يدل على جهل بالشريعة اإلسالمية

 لعن زائرات القبور واملتخذين  أن الرسول  {:  حممد بن عبد الوهاب على حديث

والصحيح أن النساء    " : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.  )1( )4( }عليها املساجد والسرج 

                                           
 .  158، ص  2، ج تاريخ جند ) 1(
انتشار دعوة الشيخ حممد    : ( ، انظر كتاب لوهاب ملزيد من املعلومات حول انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد ا   ) 2(

،  ، الطبعة الثانية   ، مطبوعات دارة امللك عبد العزيز        حممد كمال مجعة  :  )بن عبد الوهاب خارج اجلزيرة العربية      
 .   م1981 هـ 1401،  الرياض 

 .  155، ص 2، ج تاريخ جند ) 3(
، ابن ماجه ما جاء يف   )3236(أبو داود اجلنائز ،  )2043(، النسائي اجلنائز  )320(الترمذي الصالة ) 4(

 .  )1/337(، أمحد  )1575(اجلنائز 
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 .  )2( " مل يدخلن يف اإلذن يف زيارة القبور
، وذلك أن     أما االحتفال باملولد النبوي فدعوة الشيخ ترى أنه بدعة من البدع احملدثة   

وقد صرح مجاعة من العلماء   " . هذا االحتفال مل يعرف يف عصر الصحابة والتابعني

، وخالف بعض املتأخرين   ة املذكورة وغريهابإنكار املوالد والتحذير منها عمال باألدل

 وكاختالط   فأجازها إذا مل تشتمل على شيء من املنكرات كالغلو يف رسول اهللا    

، وظنوا أهنا   ، واستعمال آالت املالهي وغري ذلك مما ينكره الشرع املطهر    النساء بالرجال

 كتاب اهللا وسنة رسوله   ، والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إىل    من البدع احلسنة  

وقد رددنا هذه املسألة وهي االحتفال باملوالد إىل كتاب اهللا سبحانه وتعاىل     .   حممد

، وخيربنا بأن اهللا   ، ليحذرنا عما هنى عنه  فيما جاء به  فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول

 أما    ) )3 ، وليس هذا االحتفال مما جاء به الرسول    سبحانه قد أكمل هلذه األمة دينها  

هنى {:  إنكار البناء على القبور فقد ورد يف السنة النبوية يف حديث جابر الذي قال فيه 

 .  )5( )4( }، وأن يبىن عليه  ، وأن يقعد عليه   أن جيصص القرب  رسول اهللا

ً   خامس ا  يقبلون بأربعة )  الوهابيني (  أن )6(                                ً ا افتراه املستشرق صمويل زومير أيض اومم:     

:  ، ومها عيدان فقط والصحيح أن الشيخ ال يقبل من األعياد إال ما جاء به الشرع    .  أعياد

                                           
هذا   :  ، وقال الترمذي    يف كتاب الصالة 320، والترمذي رقم     يف كتاب اجلنائز 3236رواه أبو داود رقم   ) 1(

 .  حديث حسن  
،  132، ص يف الدين الكاتب  س:  ، راجعه وعلق على حواشيه   شيخ اإلسالم ابن تيمية  :  كتاب الزيارة ) 2(

، لقد ذكر العلماء أن زيارة القبور تكون شرعية أو بدعية    م1980 هـ 1400،  ، بريوت مكتبة احلياة
 .  39 - 38كتاب الزيارة ص :  ، انظر  وشركية

،   اض ، الري ، مكتبة املعارف  5 - 4، ص  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز     :  التحذير من البدع  ) 3(
 .   م1982 هـ 1402

،   )3225(، أبو داود اجلنائز   )2027(، النسائي اجلنائز   )1052(، الترمذي اجلنائز    )970(مسلم اجلنائز   ) 4(
 .  )3/339(أمحد 

 .  ، باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه  كتاب اجلنائز :  صحيح مسلم  ) 5(
 .  Arabia  ،The Cradle of Islam P  .193:  انظر ) 6(
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وهذه الفرية توضح املنهج االستشراقي املتمثل يف احلصول      .  عيد الفطر وعيد األضحى 

، ويشري أحد    ، وليس بالرجوع إىل مؤلفات العلماء  على معلومات من واقع الناس

كانوا يفتقرون إىل اإلملام بالشريعة     "                   ً                      املستشرقني إىل أن كثري ا من الرحالة الغربيني  

، وال ريب يف أن أغلبهم مل يكن على بينة بالفروق القانونية      اإلسالمية واحلديث والقرآن   

 .  )1( " بني املذاهب اإلسالمية األربعة
ً سادس  عدم صحة ما ذكره صمويل زومير من وجود فكرة التجسيم    :  ا    

وذلك أن اإلميان بصفات اهللا الواردة يف كتابه العزيز والثابتة عن رسوله     )  الوهابية ( عند

ً           األمني ليس جتسيم ا كما يزعم ؛ وذلك أن أهل السنة واجلماعة يقولون نؤمن هبا من غري                

، وال تشبه    وأن صفاته تليق جبالله وعظمته   ، حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

øŠs9 Ïµ§{ {:  قال تعاىل.  صفات املخلوقني Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪
 .  ذهب إليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب وهذا هو ما ي .  ) سورة الشورى ( )2( }

تيسري العزيز   " يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب يف كتابه

هللا أمساء وصفات  " : إن اإلمام الشافعي رمحه اهللا قال:  " احلميد يف شرح كتاب التوحيد

ما قبل قيام احلجة  ، وأما   ، ومن خالف بعد ثبوت احلجة عليه كفر          ً      ال يسع أحد ا ردها

 .  )3( " ، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فإنه يعذر باجلهل 
ً                             وذكر يف كتابه أيض ا ما ثبت عن سفيان بن عيينة   ملا سئل  " :  أنه قال- رمحه اهللا  -               

، والكيف غري     االستواء غري جمهول  :  ؟ قال كيف االستواء :  ربيعة بن أيب عبد الرمحن  

:  وقال ابن وهب.  ، وعلينا التصديق ، وعلى الرسول البالغ   ، ومن اهللا الرسالة  عقولم

≈ß {يا أبا عبد اهللا :  كنا عند مالك فدخل رجل فقال oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθ tGó™ $# ∩∈∪
                                           

 .  103 - 102، ص  احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 1(
 .  11:  سورة الشورى آية  ) 2(
677، ص ، الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب       تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد    ) 3(

 .  ، رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد     
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.   وأخذته الرحضاء   - رمحه اهللا   -؟ فأطرق مالك    كيف استوى)  سورة طه  ( )1( }

،    االستواء غري جمهول.  . . ، كما وصف نفسه الرمحن على العرش استوى :  وقال

 .  )2( " ، والسؤال عنه بدعة  ، واإلميان به واجب   والكيف غري معقول
 فيقول الشيخ  أما فيما يتعلق مبا ذكره صمويل زومير عن شفاعة الرسول:  سابعا

 الشافع  ، بل هو ال أنكرها وال أتربأ منها " : اب يف إحدى رسائلهحممد بن عبد الوه

è% °! èπ≅ {:  ، كما قال تعاىل لكن الشفاعة كلها هللا .  املشفع وأرجو شفاعته  yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd 

“  } tΒ #sŒ ، كما قال وال تكون إال من بعد إذن اهللا )  سورة الزمر ( )3( }) Ï% ©!$# 

ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4{ )4( ) وال يشفع يف أحد إال بعد أن يأذن اهللا     ) سورة البقرة ،

Ÿω {:  ل جالله  ، كما قال ج فيه uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ )  سورة األنبياء ( )5( }#$

 .  )6( " وهو ال يرضى إال التوحيد
  اء إىل النيب ال يقدمون الدع )  الوهابيني ( أما ما ذكره صمويل زومير من أن   :  ثامنا

، فكالم جممل حيتاج إىل  ، وال يزورون قبورهم من أجل الدعاء أو الويل أو الصاحل 

أن السائل يطلب من اهللا وجيعل النيب أو الويل وسيلة إىل اهللا   " ، فإن كان املقصود  تفصيل

،   ، فهذا بدعة  أسألك كذا جباه نبيك أو وليك  :  ، كأن يقول  يف استجابة دعوته وطلبه 

 أما إن كان املقصود طلب التوسل من الرسول أو الويل أو الصاحل            )7( " كمه الكراهية  وح

                                           
 .  5:  طه آيةسورة ) 1(
 .  674، ص  املصدر السابق  ) 2(
 .  44:  سورة الزمر آية ) 3(
 .  255:  سورة البقرة آية ) 4(
 .  28:  سورة األنبياء آية ) 5(
 .  36 ص2، ج تاريخ جند ) 6(
  الشيخ عبد الرمحن بن عبد    :  ، حتقيق وتعليق  ، ملؤلف جمهول كتاب ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب   ) 7(

عبد   :  ، مجع  ، والدرر السنية يف األجوبة النجدية     205، حاشية الكتاب ص   اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ      
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بوصفه واسطة بينه وبني اهللا فهذا حمرم منهي عنه وقد يصل إىل الشرك حسب اعتقاد   
š {:  ، قال تعاىل الشخص Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# 

#’ s∀ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† óΟßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪
زيارة قرب امليت فهو مشروع للرجال للدعاء للميت بالدعاء   أما .  ) سورة الزمر  ( )1( }

، فهذا حمرم منهي عنه وقد يصل إىل      أما إن كان املقصود الزيارة للتوسل بامليت   .  املشروع 

صار لفظ زيارة القبور   " : ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية الشرك حسب اعتقاد الشخص 

، وأكثرهم ال   ) ، والزيارة الشرعية   البدعيةالزيارة ( يف عرف كثري من املتأخرين يتناول

فأما الزيارة الشرعية .  ، فلهذا كره هذا اإلطالق     يستعملوهنا إال باملعىن البدعي ال الشرعي 

،  ، كما يقصد بالصالة عليه يقصد هبا الدعاء للميت:  فهي من جنس الصالة على امليت 

Ÿω {:  كما قال اهللا يف حق املنافقني uρ Èe≅ |Á è? #’n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% (
                                                  َّ        فلما هنى عن الصالة على املنافقني والقيام على قبورهم دل  ذلك    )  سورة التوبة ( )2( }

والقيام على قربه .  علة احلكم أن ذلك مشروع يف حق املؤمنني    ، و بطريق مفهوم اخلطاب

، وهذا هو الذي مضت     بعد الدفن هو من جنس الصالة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له      

، وأما الزيارة البدعية فهي   به السنة واستحبه السلف عند زيارة قبور األنبياء والصاحلني

ليهود والنصارى عند قبور األنبياء من جنس الشرك والذريعة إليه كما فعل ا 

 .  )3( " والصاحلني
، فاملعروف    للمنارات)  الوهابيني  (     ً                                وأخري ا ما ذكره صمويل زومير حول إدانة  :  تاسعا

، حيث دلت أحاديث كثرية   أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ضد زخرفة املساجد   

                                           
 هـ   1398،  ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، دار العربية  290، ص  3، ج الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي 

 .   م1978
 .  3:  سورة الزمر آية ) 1(
 .  84:  سورة التوبة آية ) 2(
 .  39 - 38، ص   كتاب الزيارة )3(
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،    ملنارات اليت يرفع فيها املؤذن األذان   أما فيما يتعلق با)1( على النهي عن زخرفة املساجد 

 .                          ً                                        فعلماء الدعوة ال يرون مانع ا من إقامتها ويرون أهنا عالمة على املسجد  
يؤمنون ويعلمون   )  الوهابيني (  ال صحة ملا ذكره املستشرق صمويلي من أن        :     ً  عاشر ا 

 .  مبتدعة)  الوهابية ( الناس بأن املسلمني الذين ال يؤمنون مبعتقد
فالشيخ يدعو  .  ا القول مبين على التفريق بني دعوة الشيخ ومذهب أهل السنة    إن هذ

، ليس ألنه   ، ويرى أن من خيالف ذلك مبتدع     اللتزام مذهب أهل السنة الذي هو مذهبه   

 .  خالف شخصه وإمنا ألنه خالف املنهج املتبع الذي أمر املسلمون باتباعه    
 متبع  - وهللا احلمد   -وأخربك أين    " : يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف ذلك

، الذي عليه   ، عقيديت وديين الذي أدين اهللا به مذهب أهل السنة واجلماعة            ً ولست مبتدع ا

      ّ                لكين بي نت للناس إخالص   .  أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إىل يوم القيامة 

، وعن إشراكهم   ريهم، وهنيتهم عن دعوة األحياء واألموات من الصاحلني وغ الدين هللا

، وغري ذلك مما هو حق اهللا     ، والسجود  ، والتوكل ، والنذر  ، من الذبح       ُ          فيما ي عبد اهللا به

 .  )2( " الذي ال يشركه فيه ملك مقرب وال نيب مرسل
، وذلك أن اإلسالم   " اإلسالم القدمي " ال صحة لعبارة صمويل زومير:  حادي عشر 

ستشرقني الراغبة يف تقسيم اإلسالم إىل قدمي وجديد   ، ولكن هذه من عبارات امل  واحد 

، ويف هذا خلط بني اإلسالم وبني     لكونه يف تصورهم من إنشاء البشر يتطور بتقدم الزمان

 .  واقع املسلمني املتغري 

                                           
حتذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة         :  ، انظر كتاب   ملزيد من املعلومات حول بدعة زخرفة املساجد       ) 1(

،   ، دار الرضوان    الشيخ عبد القادر األرناؤوط     :  ، صححها وقدم هلا  ، السيد عبد املقصود عبد الرحيم      املساجد 
 .   م1989 هـ 1410

 .  155، ص 2، ج تاريخ جند ) 2(
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 املبحث الثاين 
 اجلانبان التشريعي والسلوكي يف الرؤية االستشراقية ونقدها 

 :  وفيه مطلبان
 .  اجلانب التشريعي  :  ولاملطلب األ 

 .  اجلانب السلوكي  :  املطلب الثاين
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 املطلب األول
 اجلانب التشريعي

، ومنها ما  اهتم املستشرقون بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من جوانب متعددة 

، وسوف أشري إىل ما    يتعلق باجلانب التشريعي الذي هو حمل اهتمامنا يف هذا املطلب 

 :  وتربز رؤيتهم من خالل النقاط اآلتية .                ً          ً   ن سواء أكان سلب ا أم إجياب ا  سطره املستشرقو
فقد اختذ حممد بن عبد    " : فيما يتعلق مبصادر التشريع يقول بوركهارت:  أوال

أما املستشرق صمويل زومير فريى    .  )1( " الوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد    

 ويشري املستشرق   )2( فسرين املتأخرينيرفضون اإلمجاع أو إمجاع امل)  الوهابيني ( أن 

 .  )3( يرفضون اإلمجاع أو إمجاع املفسرين املتأخرين  )  الوهابيني ( صمويلي إىل أن  
، أو كما     الضريبة " : فيما يتعلق بالزكاة يقول بوركهارت:      ً ثاني ا

 ، وقد نظم ، وإيتاء الزكاة ركن أساس من أركان اإلسالم  الزكاة )  الوهابيون ( يسميها

، والزكاة معترف هبا لدى األتراك    بدقة )  الوهابيون ( ، وراعاها   مقاديرها حممد

جمربون على )  الوهابيني  ( ، يف حني أن   ، لكن توزيعها متروك لضمري كل إنسان    ً أيض ا

، ومل   وقد حدد الشرع اإلسالمي بدقة أنصبة زكاة املال .  أدائها إىل زعيمهم لتوزيعها

 .  )4( " ي تغيري فيهاأ)  الوهابيون ( حيدث
تدفع من ربح املال السري مثل )  الوهابيني ( وأشار مارجليوث إىل أن الزكاة لدى 

أما يل ديفيد  .  )5( ، على حني أن ابن حنبل يلزم بإخراجها من نتاج املال الظاهر  التجارة

وكذلك تشددوا يف مجع الزكاة فاعتربوها واجبة ال على الظاهر من   " : كوبر فيقول

                                           
 .  23،  مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
)2(Arabia  :The Cradle of Islam  ،P  .193  . 
)3(The Wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .Samalley  .P  .241  . 
 .  58، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 4(
)5(wahhabia  ،D  .Margoliouth  ،p 1086  ،and p  .681  . 
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ً                    ، بل وعلى اخلفي منه أيض ا كالربح يف التجارة  الدخل فحسب                       " )1(  . 
فيما يتعلق باحلج أشار بوركهارت إىل أن الكاتب روسو قد كتب :  ثالثا

)  الوهابيني ( ، وأكد أن    م1808رسالتني يف بغداد وحلب حوايل عام  )  الوهابيني ( عن

، ومن     د أبطلوا احلج إىل مكة كلية     ، وأهنم مع اعترافهم بالقرآن ق   أتوا بديانة جديدة 

، لكن رمبا كان من السهل  املؤكد أن ذلك كان هو الرأي السائد حينذاك يف حلب  

، ومن البدو يف تلك املدينة   احلصول على معلومات أكثر صحة من احلجاج األذكياء

 .  )2(               ًّ                 ، ومن املدهش حق ا أن ذلك مل حيدث    ذاهتا
 م ذكر    1808يف عام )  روسو ( كاتب الفرنسي أما برايدجس فقد أشار إىل أن ال   

وقام برايدجس   .  ، ومع اعترافهم بالقرآن منعوا احلج     أتوا بدين جديد )  الوهابيني ( أن 

،   ، إذ ذكر أن حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود يأمران باحلج  بالرد على هذه الفرية 

وأهنما حيرمان األعمال البدعية   .          ً                                                 ولكن طبق ا ملا ورد يف أداء هذه الشعرية يف القرآن الكرمي        

 .  )3( مثل تعظيم الصاحلني
فيما يتعلق بنظام املرياث يف اإلسالم يشري املستشرق لويس بلي إىل أن نظام  :      ً رابع ا

، فالرجل ال يستطيع أن يوصي بأكثر  مأخوذ من القرآن الكرمي   )  الوهابيني ( الوراثة عند

، أما األرملة اليت ال ولد هلا فتحصل على  لتركة، ويأخذ علماء الدين ثلث ا  من النصف

، على حني حيصل ذريتها على الثمن    ، وأما األرملة اليت هلا أوالد فتأخذ مثن التركة       الربع

 .  )4( اآلخر
، يقول   فيما يتعلق بتحقيق األمن والنظام وتوحيد البالد وتطبيق احلدود :  خامسا 

مد ديانته على كل جند إال بعد كثري من ومل يبسط عبد العزيز بن حم " : بوركهارت

                                           
 .  52، ص ة الوهابية يف عيون الرحالة احلرك) 1(
 .  17 - 16، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 2(
)3(An Account of the Transactions  ،pp  .112 - 113 . .  
 .  53 - 52، ص  رحلة إىل الرياض ) 4(
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، وجعل     ، توىل السلطة العليا ، وألنه مل يعد زعيم قبيلة بل رئيس منطقة الصراع الشديد 

ً                                       حكمه مشاهب ا لذلك الذي زاوله األوائل من أتباع حممد            )1(  . 
                                                                    ً      كما أشار بوركهارت إىل أن مشايخ القبائل يف اجلزيرة العربية مل يعد مسموح ا هلم  

، بل ال بد من الرجوع إىل احملكمة للنظر يف         بالتحاكم إىل السالح يف أي خالف بينهم    

 .  )2( مجيع قضاياهم
أصبح    " : كما أشار إىل األمن الذي حتقق يف فترة اإلمام عبد العزيز ابن حممد بقوله

مون  ، وأصبح البدو ينا   التاجر يستطيع أن خيترق وحده صحراء اجلزيرة العربية بأمان تام    

 .  )3( " دون خوف أن تؤخذ دواهبم من قبل اللصوص الليليني     
املأخوذة من   )  الوهابية ( كما أشار بوركهارت إىل تطبيق احلدود ووصفها بالقوانني  

، وحد القصاص    إذ أشار إىل إنفاذ حد السرقة بالسارق القرآن الكرمي وأقوال الرسول   

 .  )4(  متعمد، أو دفع الدية إذا كان غري    بالقاتل املتعمد
، وأن من   قضى على ما يعرف بالثأر للدم)  الوهابيني ( وذكر برايدجس أن قائد 

 .  )5( أهدافهم منع حدوث اجلرائم  
،    أما ولفرد بلنت فأشار إىل أن النظام والقانون ظهر حتت قيادة احلكومة املركزية    

ُ                           وأصدر أمري الدرعية بيان ا ي عد  فيه باحلفاظ على األنفس واملم تلكات والتجارة يف                       ً  َ  

 .  )6( أرضه
يف جند هدف حضاري يتمثل يف  )  الوهابية ( وذكر جورج رنتز أن هدف الدولة    

                                           
 .  26، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
 .  28، ص املرجع السابق  ) 2(
 .  46، ص املرجع السابق  ) 3(
 .  51، ص املرجع السابق  ) 4(
)5(An Account of The Transactions  ،pp  .115 - 116  . 
)6(A Pilgrimage to Najd; Lady Anne  .Blunt  ،vol  .II  ،p  .255 Frank Cass and co Ltd  ،1968  . 
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 .  )1( حتقيق األمن والنظام
 :  نقد الرؤية االستشراقية

يتبني مما سبق احتواء الرؤية االستشراقية على حق وباطل يف تصورها للجانب   

 :  التشريعي وهي كاآليت
علق باملصادر مل يكن الشيخ كما صورته الرؤية االستشراقية يأخذ بالقرآن ما يت:  أوال

، وقد أبان الشيخ عن    ، بل كان يأخذ من املصادر األخرى   الكرمي والسنة النبوية فقط  

وأنا  " : يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب.  موقفه من مصادر التشريع يف إحدى رسائله 

 وإما إىل     ، وإما إىل سنة رسول اهللا   ما إىل كتاب اهللا إ:  أدعو من خالفين إىل أحد أربع   

 فلقد اعتمد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف دعوته على القرآن   )2( " . . إمجاع أهل العلم

 .  ، وهلذا كان الشيخ يروي ويوثق أراءه بذلك    الكرمي والسنة النبوية وآثار السلف الصاحل  
يوث ويل ديفيد كوبر حول التشدد يف أخذ     عدم صحة قول املستشرقني مارجل  :      ً ثاني ا

، وذلك ألن الزكاة جتب يف األموال الظاهرة واألموال غري   الزكاة من املال غري الظاهر

َ  َْ          َْ                            ، ولكن ه ذ ي ن املستشرق ي ن اعتمدا على مؤلف كتاب ملع   الظاهرة كعروض التجارة        

يقول الشيخ عبد     .  ، مما أوقعهما يف هذا اخلطأ    الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب 

وقوله     " : الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ يف تعليقه على كتاب ملع الشهاب 

:  اجلواب .  ويأمر بالتجسس.  . وكان يوجب على الناس دفع زكاة أمواهلم الباطنية إخل 

أن يقال كما قال أبو احلسن منصور بن إمساعيل بن عمر اجليزي أو حممد بن عبد الرمحن  

 :  بو بكر بن قريعة على روايةأ
ــيس ــيلة      ول ــذاب ح ــنم  يل                    يف الك ــن ي ــيلة يف م                       ح

ــيلة ــيه قلـ ــيليت فـ                           مـن كـان خيلف ما يقول                               فحـ
 سبيل االفتراض والترتل مع هذا املفتري فعلماء أهل السنة واجلماعة ذكروا يف     وعلى

                                           
)1(The Arabian Peninsula  .P 60  . 
 .  52، ص 2، ج تاريخ جند ) 2(
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ومل يفرقوا بني  ،  مجلة ما يعتقدونه أن الصدقات تدفع إىل األمراء عدلوا فيها أو جاروا    

األموال الظاهرة كاحلبوب والثمار والسائمة وال بني األموال الباطنة كالذهب والفضة    

 وإىل اخللفاء   ، وقد كانت زكاة األموال الباطنة حتمل إىل النيب وعروض التجارة

 .  )1( " الراشدين من بعده
ن دعوة الشيخ    ، فال شك بأ  وجود خلط فيما ذكره لويس بلي حول املرياث     :      ً ثالث ا

، ولكن التفصيل الذي ذكره ال صحة له من     تستند يف قسمة املرياث إىل الكتاب والسنة  

، وأن رجال الدين     حيث زعمه أن الرجل ال يستطيع أن يوصي بأكثر من النصف    

.  ، وكذا ما ذكره حول أخذ الذرية الثمن لألرملة اليت هلا أوالد   يأخذون ثلث التركة

 وليست الوصية موقوفة على  الثلث كما ورد يف حديث الرسولفالوصية ال تتجاوز 

، فقد تصرف على من ختصص يف دراسة العلم الشرعي أو غريه من      رجال الدين

، وقسمة التركة على الورثة ال تتم إال بعد   املصارف اليت حيددها صاحب الوصية بإرادته

توىف عنها زوجها فإن مل يكن له     أما من ي.  إخراج احلقوق املتعلقة هبا كالديون والوصايا    

وأما باقي الثروة فيقسم على الورثة   .  ، وإن كان له أوالد فلها الثمن     ولد فلها الربع 

ومل يبتدع الشيخ يف قسمة   .  حبسب وضعهم إن كانوا من أصحاب الفروض أو العصبات 

 .  املعادي، وإمنا حيصل اخلطأ كما سبقت اإلشارة بسبب املصادر أو املوقف              ً التركة شيئ ا
موضوعية بعض املستشرقني من أمثال بوركهارت وبرايدجس وبلنت ورنتز  :      ً رابع ا

، واهتمام   ، والرجوع إىل القاضي يف حال اخلصومة       فيما يتعلق بتحقيق األمن والنظام

 .  دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بتطبيق احلدود  
 املطلب الثاين اجلانب السلوكي 

 

                                           
 .  216، ص ملع الشهاب ) 1(
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  املطلب الثاين
 انب السلوكياجل

اهتم املستشرقون باحلديث عن اجلانب السلوكي يف دعوة الشيخ حممد بن عبد  

 :  ، ويتلخص هذا االهتمام يف النقاط اآلتية               ً     ً الوهاب اهتمام ا كبري ا
اهتم عدد من املستشرقني باحلديث عن إلزام الناس على أداء الصالة مجاعة يف        :  أوال

يقول املستشرق  .  ها يف املسجداملساجد ومعاقبة من يتخلف عن أدائ 

وحني استوىل سعود على املدينة أمر بعض أتباعه أن ينادوا بعد الصلوات      " : بوركهارت

، وكان على كل واحد أن جييب على     ، كل رجل بالغ من السكان بامسه يف املسجد

الث  ، إذا تغيب أي واحد مرتني أو ث      وحينئذ أمرهم أن حيضروا الصلوات بانتظام     .  انفراد

، وكان إذا حان وقت الصالة يف مكة                         ً                         مرات أرسل إليه واحد ا من رجاله ليضربه يف بيته 

، ويسوقوا كل السكان بالقوة إىل    ، ومعهم عصي غليظة  أمر أتباعه أن يطوفوا باألسواق 

 .  )1( " ، ولكن يربره ما اشتهر به املكيون من عدم التدين   ، وهذا عمل قاس  املسجد
أما املستشرق صمويلي فقد  .  )2( ن حضور صالة اجلماعة واجب ويذكر مارجليوث أ

 من هارسون الذي كتب يف جملة العامل اإلسالمي يف عام - كما يزعم -نقل قطعة مشرقة 

               ً     ً                         وأشار إىل أن عدد ا كبري ا من الناس يؤدون الصالة   .   م عن احلياة يف مدينة الرياض1918

 املتبع يف الشتاء هو تالوة األمساء يف صالة    ، وأن النظام  مخس مرات يف اليوم يف الرياض

ويذكر  .  ، وأن املتخلف عن الصالة يضرب عشرين جلدة يف اليوم التايل   الفجر والعشاء

الصالة   :  ال يكتفون بالنداء للصالة والذي يقول فيه املنادي )  الوهابيني ( صمويلي أن 

ً                               ، بل أن شخص ا آخر يقوم بطرق األبواب للصال    خري من النوم  ، ويشري    ة           

، فإن مل   إىل أن الشخص الذي ال يصلي تكاسال أو جاهال حيذر    )  الوهابية ( مؤسس

                                           
 .  53 - 52، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
)2(Wahhabia  ،D  .Margoliouth  ،p 1086  ،and P  .618  . 
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 .  )1( ، ورفض أداء الصالة يقتل    يتب
بأداء الصالة مجاعة يف   )  الوهابيني ( ويذكر املستشرق يل ديفيد كوبر اهتمام 

د الوهاب وعلى الرغم من انتماء الشيخ حممد بن عب " : ، وذلك عندما قال املسجد

                                    ً                     ، فقد كانوا على وجه العموم أكثر تشدد ا من احلنابلة يف أداء   وأتباعه إىل املذهب احلنبلي

 .  )2( "                       ً                      ، فعدوا صالة اجلماعة واجب ا ال ميكن التخلي عنه    املناسك
، يقول  اهتم عدد كبري من املستشرقني باحلديث عن حترمي التبغ واملعاقبة عليه     :      ً ثاني ا

 بصفة  - بعد حرهبم لألولياء   -الشديد  )  الوهابيني ( د انصب هجوموق " : بوركهارت

 .  )3( " رئيسة على املالبس وتدخني التبغ 
، وذلك العتقادهم   يعدون تدخني التبغ غري جائز )  الوهابيني ( وذكر برايدجس أن  

 .  )4( أنه مؤثر يف العقل 
وذكر أنه حتدث مع  ،                                           ً     ً أما بلجريف فقد أوىل احلديث عن التدخني اهتمام ا كبري ا

،  ) الوهابيني ( صديقه يف اجلزيرة العربية عبد الكرمي وسأله عن كبائر الذنوب لدى

، وقد دافع بلجريف     " تدخني التبغ "            ً            ، أوال وثاني ا شرب املخزي  فأخربه بأنه الشرك باهللا

ّ                        عن التدخني وعد ه عادة حضارية اجتماعية               " )5(  . 
 كما ذكر  )6( حيرمون بشدة تدخني التبغ  )  الوهابيني ( وذكر ولفرد بلنت أن 

 .  )7( قاموا بكسر آالت استخدام التبغ)  الوهابيني ( أن 
، وال يزيد على   ، وأن فاعله جيلد   حيرمون التبغ)  الوهابيني ( وأشار مارجليوث إىل أن 

                                           
)1(The Wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .Samalley  ،P  .242  . 
 .  51، ص احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 2(
 .  24، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 3(
)4(An Account of The Transactions  ،P  .112  . 
)5(Narrative  ،Ayear's Journey  ،PP  .7 - 15  . 
)6(A Pilgrimage to Najd  .P  .252  . 
 .  املرجع السابق  ) 7(
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 .  )1( أربعني جلدة
 )2( د أن يتجنب، وأنه ال ب ميقتون التبغ)  الوهابيني ( وأشار صمويل زومير إىل أن 

ملا دخلوا مكة على يد سعود قاموا جبمع أدوات التبغ       )  الوهابيني ( كما ذكر أن 

 .  )3( فحرقوها
، وأنه    ) الوهابيني ( أما املستشرق صمويلي فقد أشار إىل أن التبغ يعد من البدع عند     

قه عن ، مث بعد ذلك حتدث عن بلجريف وسؤاله لصدي   ) الوهابية ( حمرم من بداية تأسيس

، وبعد ذلك حتدث عن الرحالة الرحياين وقصته مع رفيقه الذي يفزع وذلك     كبائر الذنوب

)  الوهابيني (                     ً     ً    ، ويرى صمويلي أن عدد ا كبري ا من بقفزة إىل أعلى عند رؤيته أحد املدخنني 

 .  )4( يرون أن الشرك واستخدام التبغ من أعظم الذنوب  
 .  )5( ميقتون بشدة تدخني التبغ )  ينيالوهاب ( ويشري يل ديفيد كوبر إىل أن 

السب والشتم  )  الوهابيني ( اهتم عدد من املستشرقني باحلديث عن حترمي :  ثالثا

،   ألزم بدفع غرامة مالية كبرية  )       ً وهابي ا ( فذكر بوركهارت أن من سب  .  وحلق اللحية 

، كما أشار بوركهارت إىل أن      وأشار إىل أهنم عرفوا مصطلح السب وحدوده      

،             ُ                          ، وأن هذا ي عمل مبن خالف من املشاهري فقط يعاقب حبلق اللحية)  الوهايب ( الزعيم

 .  )6( وأنه يعد إهانة
ويشري   .  )7( استحق عقوبة كبرية)  الوهايب ( أما برايدجس فذكر أن من لعن 

، وتترك    مارجليوث إىل أن حلق اللحية واستخدام الكلمات البذيئة تستحق العقوبة 

                                           
)1(Wahhabiyya  ،D  .Margoliouth  .P  .1086 And P  .618  . 
)2(Arabia  :The Cradle of Islam P  .192  . 
)3(Ibid ، P  .194  . 
)4(The wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .samalley  ،P  .240  . 
 .  51، ص  احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 5(
 .  52، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 6(
)7(An Account of The Transactions  ،P  .120  . 
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 .  )1( للقاضي
إن    " : ، وقد اعتمد على مارجليوث فقال  كما أشار يل ديفيد كوبر إىل هذا األمر  

 .  )2( حلق اللحية أو السب خمالفة شرعية تستوجب املثول أمام القاضي 
، والتسبيح    اهتم عدد كبري من املستشرقني باحلديث عن منع استخدام املسبحة :  رابعا

 .  فقد مبفاصل اليد
، وهو أمر شائع لدى    الدعاء باملسبحة)  الوهابيون ( وقد حرم  " : يقول بوركهارت

 ويذكر مارجليوث )3( " ، ومنعوا استعماله  املسلمني مع أن الشرع مل ينص عليه     

، ولذا يرون أن التسبيح يكون بواسطة أصابع        حيرمون استخدام املسبحة  )  الوهابيني ( أن 

يستخدمون مفاصل  )  الوهابيني (  أن  وأشار صمويل زومير إىل  )4( اليد بدال عن املسبحة 

ملا دخلوا مكة    )  الوهابيني (  وذكر أن )5( ، وال يستخدمون املسبحة أصابعهم يف التسبيح

وذكر املستشرق صمويلي    .  )6( يف عهد سعود قاموا جبمع املسابح وأشعلوا فيها النار

 .  )7( حة حرام ، وأن استخدام السب  يستخدمون أصابعهم يف التسبيح)  الوهابيني ( أن 
، واستعملوا    منعوا استعمال السبحة يف التسبيح عند الصالة " : ويقول يل ديفيد كوبر

 .  )8( " األصابع بدال منها
استخدام احلرير )  الوهابيني ( ُ                                ع ين عدد من املستشرقني باحلديث عن حترمي:  خامسا 

يف  )  الوهابيني ( وكان ميكن معرفة " : يقول املستشرق بوركهارت.  والذهب والفضة 

، فالعريب الذي مل يعتنق دعوهتم من املؤكد أن يكون جزء                       ً         جزيرة العرب فور ا مبالبسهم 
                                           

)1(Wahhabiyya  ،D  .Margoliouth  ،p 1086  ،and P  .618  . 
 .  52 - 51، ص  احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 2(
 .  25، ص مواد لتاريخ الوهابيني ) 3(
)4(Wahhabiyya  ،D  .Margoliouth  ،p 1086  ،and P  .619  . 
)5(Arabia  :The Cradle of Islam  ،P  .193  . 
 .  194، ص  املرجع السابق  ) 6(
)7(The wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .samalley  ،P  .241  . 
 .  52، ص احلركة الوهابية يف عيون الرحالة ) 8(
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، أو يطرز به               ّ                                  ، إما أن حيل ي به الغطاء الذي يلفه على رأسه     من مالبسه من احلرير 

، وذكر أن مالبس أغنياء     واألتراك)  الوهابيني ( كما عقد مقارنة بني.  )1( " بردته

تراك ال تتفق يف الغالب مع السنة اليت حترم لبس احلرير والذهب والفضة إذا كانت غري    األ

حيرمون بشدة احلرير والذهب يف     )  الوهابيني ( وذكر ولفرد بلنت أن  .  )2( قليلة

 .  )3( املالبس 
حيرمون بشدة استخدام احلرير   )  الوهابيني ( أما املستشرق صمويل زومير فيشري إىل أن 

ويذكر املستشرق صمويلي أن استخدام احلرير والذهب والفضة        .  )4( والفضة والذهب 

 .  )5( للزينة حمرمة لدى الوهابيني
، فقد ذكر بوركهارت أنه   أشار عدد قليل من املستشرقني إىل حترمي القهوة  :  سادسا

ً            ، إذ إهنم دائم ا يشربوهنا   ، ولكن ذلك غري صحيح  إهنم حرموا شرب القهوة   " : يقال             

 .  )6( " در كبريبق
حيرمون القهوة فهو   )  الوهابيني ( أما املستشرق برايدجس فقد أورد أن ما ذكر من أن 

 .  )7( " ، واحلقيقة أهنم يشربون القهوة وأهنا منتشرة بينهم    دعاية من األتراك هلدف معني 
 :  نقد الرؤية االستشراقية

ها للجانب السلوكي يف   حفلت الرؤية االستشراقية بالعديد من األخطاء يف تصور  

، ويظهر ذلك من نسبتهم األحكام إىل الدعوة مع أهنا         دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  

، وفيما يلي تفصيل الرد على ما أثاره    مما جاء به اإلسالم كوجوب صالة اجلماعة وحنوها   

                                           
 .  24، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 1(
 .  املرجع السابق  ) 2(
)3(A Pligrimage to Najd  ،P 252  . 
)4(Arabia  :The Cradle of Islam  ،P 192  . 
)5(The wahhabis and Ibn Saud  ،M  .F  .samalley  ،P  .242  . 
 .  25، ص  مواد لتاريخ الوهابيني ) 6(
)7(The Account of The Transactions  ،P 112  . 
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 .  املستشرقون حول هذا اجلانب   
يخ حممد بن عبد الوهاب عدم صحة التفريق بني ما نسب إىل دعوة الش:  أوال

، وذلك أن املذهب احلنبلي يوجب     واملذهب احلنبلي فيما يتعلق بفرضية صالة اجلماعة  

، ويؤكد هذا ما ذكره أحد علماء احلنابلة وهو ابن قدامة      أداء صالة اجلماعة على األعيان    

 وأيب  ، روي حنو ذلك عن ابن مسعود اجلماعة واجبة للصلوات اخلمس   " : يف كتابه املغين

، ومل يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة   ، وبه قال عطاء واألوزاعي وأبو ثور موسى

# {ولنا قول اهللا تعاىل .  . والشافعي sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑs% r'sù ãΝ ßγs9 nο 4θn=¢Á9 سورة   ( )1( }#$

، ولو مل تكن واجبة لرخص فيها حالة اخلوف ومل جيز اإلخالل بواجبات الصالة          ) النساء

والذي نفسي بيده لقد مهمت  {:   قال وروى أبو هريرة أن رسول اهللا .  من أجلها

، مث أخالف    ، مث آمر رجال فيؤم الناس  ، مث آمر بالصالة فيؤذن هلا    حبطب حيتطب أن آمر

 وفيه ما يدل   )3( متفق عليه.  )2( }إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم   

 .  )4( "                          َّ                ؛ ألنه لو أراد اجلمعة ملا هم  بالتخلف عنها    على أنه أراد اجلماعة 
لوهاب أخذت بالقول الذي يرى وجوب صالة     لذا فدعوة الشيخ حممد بن عبد ا  

، وأما  ، وذلك لقوة األدلة الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية    اجلماعة على األعيان

فيما يتعلق باإلجراءات اليت تدفع الناس إىل أداء الصالة مجاعة يف املساجد مثل طرق   

باملعروف والتعاون على الرب  األبواب أو أمر الناس يف األسواق وغريها فمن قبيل األمر 

θ#) {:  ، قال تعاىل والتقوى çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ 

                                           
 .  102:  سورة النساء آية ) 1(
، النسائي  )217(، الترمذي الصالة   )651(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )618(البخاري األذان ) 2(

،   )2/531(، أمحد  )791(بن ماجه املساجد واجلماعات  ، ا )548(، أبو داود الصالة   )848(اإلمامة 
 .  )1274(، الدارمي الصالة   )292(مالك النداء للصالة   

 .  ، باب وحوب صالة اجلماعة   كتاب األذان :  صحيح البخاري  ) 3(
 .  ، مكتبة الرياض احلديثة   176، ص 2، ج ابن قدامة :  املغين) 4(
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©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∪{ )1( ) أما ما ذكره بعض املستشرقني    ) سورة املائدة ،

، ويكون العقاب    حول معاقبة من ختلف عن أداء صالة اجلماعة فصحيح ملن تكرر ختلفه   

 .  من ويل األمر
 ال صحة للمبالغة اليت ذكرها املستشرقان بلجريف وصمويلي حول جعل    :     َ ثاني ا

، وذلك أن تدخني التبغ     غ يف املرتبة الثانية بعد الشرك لدى معظم الوهابيني تدخني التب

Ït≅‘ {:  ، قال تعاىل ، ولكنه ليس من الكبائر حرام ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$#
، فتحرميه يستند إىل هذه اآلية ذلك بأن التبغ ليس من الطيبات  ) سورة األعراف ( )2( }

، وأنه سبب   ، وال ختفى اآلن خطورة التدخني على صحة اإلنسان     بل هو من اخلبائث

أما   .  لعدد من األمراض وقد توالت الصيحات يف الغرب والشرق حتذر الناس من أضراره  

،  ، والزجر عن ارتكابه   شارب التبغ أو كسر آالت التبغ فهو من قبيل إنكار املنكرمعاقبة 

 .  ، بل هو من التعزير الذي يأمر به ويل األمر وليس هناك حد لشارب التبغ
ال صحة ملا أورده بوركهارت حول املعاقبة على املعصية حبلق حلية املخالف   :      ً ثالث ا

، وأما ما يتعلق حبلق اللحية أو     ية على فعل منكر، وذلك ألنه ال عقاب مبعص  املشهور 

،    أهنكوا الشوارب{  ، يقول الرسول السب فهي من األمور اليت هنت الشريعة عنها

، وأحفوا      خالفوا املشركني ووفروا اللحى{:            ً  ويقول أيض ا)4( )3( }وأعفوا اللحى

 .  )3( )2( }سباب املسلم فسوق وقتاله كفر {  ويقول الرسول .  )1( )5( }الشوارب

                                           
 .  2:  سورة املائدة آية ) 1(
 .  157:   األعراف آية  سورة) 2(
،   )15(، النسائي الطهارة   )2763(، الترمذي األدب   )259(، مسلم الطهارة    )5554(البخاري اللباس   ) 3(

 .  )2/16(، أمحد  )4199(أبو داود الترجل   
 .  ، باب إعفاء اللحى  كتاب اللباس :  ، يف الصحيح  رواه البخاري  ) 4(
،   )5046(، النسائي الزينة   )2764(، الترمذي األدب   )259(طهارة   ، مسلم ال )5553(البخاري اللباس  ) 5(

 .  )2/118(، أمحد  )4199(أبو داود الترجل   
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عدم صحة ما ذكره بعض املستشرقني من أن األصل يف التسبيح استخدام   :      ً رابع ا

، وينكرون   ، وأن الشيخ وأتباعه يستخدمون األصابع بدال من السبحة    حةالسب

، وأن    والصحيح أن استخدام السبحة على القول املعضود باألدلة أمر مبتدع .  استخدامها

 أحد علماء القرن الثالث -، ويؤكد هذا ما أورده ابن وضاح  األصل استخدام األصابع

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به      " :  عن الصلت بن هبرام أنه قال -اهلجري  

ّ                              ، مث مر  برجل يسبح حبصى فضربه برجله    فقطعه وألقاه ركبتم  .  لقد سبقتم :  ، مث قال       

 فالوسيلة املشروعة للتسبيح العد     )4( "     ً   علم ا  ، أو لقد غلبتم أصحاب حممد           ً بدعة ظلم ا

ثه املهتدون هبديه املقتفون ألثره إىل     ، وتوار   بقوله وفعله  دل عليها النيب " باألنامل اليت

.  )5( ، وبه يتحرى الصحيح عند الرتاع  يرد أمر اخلالف   ، وإىل هديه  يومنا هذا

 .  فالشيخ مل يبتدع يف ذلك وإمنا هو متبع ملن قبله 
ً   خامس ا  ً                                                   ومن األخطاء أيض ا نسبة حترمي احلرير والذهب والفضة إىل الشيخ حممد بن    :                   

، فاحلرير والذهب والفضة      حكم شرعي وردت فيه نصوص واضحة    عبد الوهاب مع أنه  

 .  حرام على الرجال دون النساء   

 أو قال   -هنى عن خامت الذهب   :   عن سبع  هنانا النيب{:  يقول الرباء بن عازب

، وآنية                            ّ ، وامليثرة احلمراء والقسي   ، والديباج ، واإلستربق ، وعن احلرير -لذهب حلقة ا

                                           
 .  ، باب تقليم األظافر  كتاب اللباس :  رواه البخاري يف الصحيح   ) 1(
4108(الدم ، النسائي حترمي   )1983(، الترمذي الرب والصلة   )64(، مسلم اإلميان    )48(البخاري اإلميان  ) 2(

 .  )1/385(، أمحد  )69(، ابن ماجه املقدمة   )
 .  ، باب ما ينهى من السباب واللعن   كتاب األدب :  رواه البخاري يف الصحيح   ) 3(
 هـ  1402،  ، الطبعة الثانية  ، دار الرائد العريب    12، ص  ، حممد بن وضاح القرطيب   البدع والنهي عنها) 4(

 .   م1982
 .   م1998 هـ 1419،  ، دار العاصمة   100، ص  بكر بن عبد اهللا أبو زيد   :  ا وحكمهاتارخيه:  السبحة ) 5(
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 الذي رواه     ، وذلك حلديث الرسول   أما لبس اخلامت من فضة فجائز  .  )2( )1( }الفضة

 .  )4( )3( }ان فصه منه  كان خامته من فضة وك أن النيب {  أنس

واستخدام النساء للحرير والذهب والفضة أمر جائز لورود األدلة على ذلك يف السنة        

 .  )5( النبوية الشريفة

                                           
(، النسائي اجلنائز    )2809(، الترمذي األدب   )2066(، مسلم اللباس والزينة    )5525(البخاري اللباس  ) 1(

 .  )4/287(، أمحد  )1939
 .  ، باب خواتيم الذهب   كتاب اللباس :  صحيح البخاري  ) 2(
،   )2718(، الترمذي االستئذان واآلداب     )2092(، مسلم اللباس والزينة    )5532(لبخاري اللباس   ا) 3(

 .  )3/170(، أمحد  )4214(، أبو داود اخلامت   )5201(النسائي الزينة  
 .  ، باب فص اخلامت كتاب اللباس :  صحيح البخاري  ) 4(
، باب   ، وباب القرط للنساء    ، باب احلرير للنساء    اس انظر األحاديث الواردة يف صحيح البخاري يف كتاب اللب         ) 5(

ِ           ، وباب القالئد والس خاب  للنساء    اخلامت للنساء    ِّ                    . 
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 اخلامتة 
، والشكر له على إمتام هذه الدراسة اليت من       احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات  

 :  أبرز نتائجها على سبيل اإلمجال
ذا البحث رصد أهم مصادر املستشرقني اليت كتبت عن الشيخ حممد بن   ّ     مت  يف ه )  1 (

                       ً                                                       عبد الوهاب ودعوته ابتداء  من تلك اليت ظهرت يف منتصف القرن الثامن عشر حىت القرن    

 .  ، وتشمل الكتب والتقارير واملوسوعات واملقاالت والرسائل العلمية  العشرين
،   مد بن عبد الوهاب ودعوتهكثرة الكتابات االستشراقية حول الشيخ حم)  2 (

ومعظم هذه الكتابات مغلوطة وغري دقيقة يف نظرهتا إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب     

،   ، وقد اعتمدت الكتابات املتأخرة على الكتابات القدمية اليت كتبت عن بعد   ودعوته

ً                                                                       وخصوص ا من قبل بعض الرحالة الغربيني الذين اعتمدوا على السماع من الناس أو          

 .  تمدوا على مؤلفات اخلصوماع
؛ ألهنا وقعت  خطورة املوسوعات والقواميس االستشراقية على القراء الغربيني    )  3 (

، وهي     يف عدد كبري من األخطاء حول رؤيتها للشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته

 .  تستخدم بكثرة من قبل املتخصصني واملهتمني هبذا املوضوع   
ّ                                              بات الرح الني الغربيني الذين هلم دوافع دينية وسياسية مل   الحظ الباحث أن كتا)  4 (        

                                              ّ      ، مما أدى إىل وقوعها يف أخطاء أكثر من كتابات الرح الني    تلتزم املعايري العلمية يف البحث

 .  الغربيني اآلخرين
                               ً                                          ندرة الكتابات الغربية اجليدة نسبي ا وامللتزمة املنهج العلمي يف رؤيتها للشيخ   )  5 (

 :  ، وذلك لألسباب اآلتية    الوهاب ودعوته حممد بن عبد
 .   االعتماد على املصادر الغربية القدمية عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته -
؛ إذ جند أن     عدم االعتماد على املصادر األصلية املكتوبة باللغة العربية إال فيما ندر   -

ة العربية األصلية أقل من   أخطاء املستشرقني الذين رجعوا إىل املصادر املكتوبة باللغ

 .  غريهم
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 .   عدم توافر ترمجة للمصادر العربية األصلية-
 خلو املكتبات الغربية من املوسوعات اإلسالمية العلمية واعتماد الغرييني على  -

 .  املوسوعات االستشراقية
بيان الرؤية االستشراقية ونقدها عن حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من    )  6 (

والدته ونسبه ورحالته وتكوينه العلمي يف كل من جند واحلجاز والعراق       حيث 

 .  واألحساء
، أو    مشلت الدراسة رؤية كبار املستشرقني الذين اشتهروا مبؤلفاهتم عامة   )  7 (

 .  كتاباهتم يف دائرة املعارف اإلسالمية خاصة 
وهاب وتكوينه  أغلب الكتابات االستشراقية حول حياة الشيخ حممد بن عبد ال)  8 (

،                  ً                                ، العتمادها غالب ا على املصادر الفرعية أو املعادية العلمي غري صحيحة وغري دقيقة

 .                                      ً وإغفاهلا املصادر التارخيية املوثوقة علمي ا
يالحظ الباحث ضعف بعض الكتابات االستشراقية وضحالتها من أمثال   )  9 (

ن عبد الوهاب وتكوينه بوركهارت وبرايدجس ولويس بيلي حول حياة الشيخ حممد ب

 .  العلمي
، فعندما يكون املرجع      الحظ الباحث أمهية املرجع بالنسبة للمستشرق   )  10 (

ً                                                 صحيح ا يوفق املستشرق يف تدوين املعلومات الصحيحة ونقلها   ، ولكن األمر خيتلف يف        

د  ، فهو عندما يعتم               ً               ، وهذا يتضح جلي ا يف مقالة الوست حالة عدم وجود املرجع املوثوق   

، ولكن جيانبه الصواب عند    على املصادر التارخيية املوثوقة تكون معلوماته صحيحة 

 .  " . . . ملع الشهاب  " اعتماده على مرجع 
 يف طرح  - ومنهم مارجليوث -ابتعاد بعض املستشرقني عن املوضوعية  )  11 (

ى بعض   ، وهذا يبني خطورة هذا املنهج غري العلمي لد       مزاعمهم وعدم توثيق أقواهلم  

 .  املستشرقني
، العتماده على    متيزت كتابات جورج رنتز من كتابات غريه من املستشرقني )  12 (
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 .  املصادر التارخيية املوثوقة 
بيان الرؤية االستشراقية لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ونقد هذه     )  13 (

 .  الرؤية 
اشتهروا مبؤلفاهتم عامة أو     مشلت هذه الدراسة رؤية كبار املستشرقني الذين   )  14 (

،    ، وبرايدجس   بوركهارت:  كتاباهتم يف دائرة املعارف اإلسالمية خاصة من أمثال   

 .  ، ويل ديفيد كوبر  ، وجورج رنتز   ، وصمويلي  ، وصمويل زومير  ومارجليوث
اتضح من الدراسة أن أغلب الكتابات حول دعوة الشيخ حممد بن عبد       )  15 (

،   ؛ العتمادها على املصادر غري املوثقة أو املعادية   دقيقةالوهاب غري صحيحة وغري

 .                                      ً وإغفاهلا املصادر التارخيية املوثوقة علمي ا
؛  يف الكتابة أو يف الكالم  )  الوهابية ( ضرورة االبتعاد عن استخدام مصطلح  )  16 (

ه  التنفري وإظهار هذ- وباعتراف بعض املستشرقني -ألن هذا املصطلح حيمل يف داخله   

، باإلضافة إىل أن هذه التسمية غري     الدعوة السنية مبظهر فرقة جديدة تستحق املقاومة   

 .  مقبولة لدى الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه
عدم صحة ما علق بأذهان عدد من املستشرقني حول مسات مذهبية دعوة        )  17 (

، مما    ائية والعدوانية الشيخ حممد بن عبد الوهاب اليت تتمثل يف التشدد والتعصب والبد

 .  جعلهم يفرقون بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأهل السنة  
موضوعية بعض املستشرقني يف كتاباهتم حول وصف دعوة الشيخ حممد بن   )  18 (

، وأهنا دعوة    عبد الوهاب بأهنا دعوة إصالحية جاءت للرجوع بالناس إىل عصر السلف  

 .  قائمة على الكتاب والسنة
، ومن هؤالء لويس بيلي يف طرح       ابتعاد بعض املستشرقني عن املوضوعية  )  19 (

، واخلوض يف مسائل تفصيلية ال علم هلم هبا مثل مسائل    ، وعدم توثيق أقواهلم مزاعمهم

 .  ، وهذا يبني خطورة هذا املنهج غري العلمى لدى بعض املستشرقني    املرياث
 أغلب املستشرقني يف معرفة األحكام  يالحظ الباحث الضعف الواضح لدى  )  20 (
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، مما أوقعهم يف أخطاء كثرية عند حديثهم عن اجلانبني التشريعي والسلوكي    الشرعية

 .  لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 .  ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني     وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني   
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