
 دراسة يف املصادر واملراجع
 

لقد أُلفت الكثري من الكتب واألحباث واملقاالت عن الدعوة السلفية اليت ظهرت يف اجلزيرة 
العربية يف بدايات القرن الثاين عشر اهلجري، اليت قادها الشيخ السلفي حممد بن عبد الوهاب، 

 كتبت عن دعوة حممد بن وال اظن أنه من اململكن أن جتتمع لباحث واحد كل املؤلفات اليت
عبد الوهاب، بل من املستحيل ان يتمكن باحث واحد من االطالع على كل ما كتب يف  
حق هذه الدعوة، وذلك السباب عديدة، منها أن بعض هذه املؤلفات ليست متوفرة يف 

اال أنه ميكن للباحث اجلاد ان يطلع على عدد كبري من هذه .  املكتبات واملراكز العلمية
ؤلفات، سواء أكانت من مؤلفات املؤيدين للدعوة الوهابية أم من مؤلفات املعارضني هلا، امل

أو ما كتبه املستشرقون وبعض املفكرين املعتدلني يف العامل االسالمي، وإن كان هذا النوع 
االخري نادرا جدا، وفيما يتعلق بالنوع االخري من املراجع نورد هنا بعض الرسائل واملقاالت، 

 ذلك ما كتبه السيد امحد فوزي الساعايت، وكان هذا احد موظفيي حكومة دمشق يف ومن
االنصاف يف دعوة الوهابية وخصومها "الربع األول من هذا القرن، فكتب رسالة بعنوان 

وناقش القضايا املختلف فيها مع بعض املتحمسني املؤيدين لدعوة الشيخ حممد " لرفع اخلالف
 .بن عبد الوهاب

ل السيد الساعايت يف رسالته هذه إن الفرق اليت ظهرت يف االسالم بالرغم من    ويقو
تعددها، مل حيصل من تباين اراء زعمائها، وتصادم افكار اقطاهبا ما هو حاصل اليوم بني 

 ١مجاعة الوهابية وبني مجاعتنا من املوجدة اليت افضت إيل انتشار الفوضى العقلية
 نفسه أنه من املوالني للجماعة املقابلة جلماعة الوهابية يف بالد    ومع ان السيد الساعايت يعد

الشام، اال أنه حاول أن يتوسط بني الفريقني، وكالمة اليوحي بأي تعصب جلهة معينة أو 
 يصلح بني الفرقاء وجيمع كلمتهم ولذلك ميكن أن نعترب   لفرقة من الفرق، بل حاول أن

م، ورمبا كانت الوحيدة يف ١٩٢٢ت يف دمشق سنة رسالته أول حماولة من نوعها، إذ طبع
هذا املوضوع، أعين التوسط بني الوهابية  وغريها من اجلماعات املعارضة هلا،  ومن هنا 
تكمن أمهية هذه الرسالة، ألهنا حماولة للتقريب بني االجتاه الوهايب واالجتاهات السنية األخرى 

 .املخالفة هلا
 ميكن الرجوع إىل ما كتبه األمري شكيب أرسالن يف كتاب    وباالضافة إىل هذه الرسالة

ومع أن " تاريخ جند احلديث"حاضر العامل االسالمي وقد عقد عنوانا يف هذا الكتاب مساه  
                                                           

  ٢ ص م،١٩٢٢ محمد فوزي ساعاتي، االنصاف في دعوة الوهابية وخصومها لرفع الخالف، دمشق مطبعة الدولة ١
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األمري شكيب أرسالن وجه اهتمامه أىل اجلانب التارخيي والسياسي لدولة آل سعود، اال أنه 
ال غري مائل ألي مجاعة إسالمية، ومن ينظر اىل ما ميكن أن يستفاد ما كتبه بوصفه كاتبا معتد

كتبه األمري جيد أن كل حماوالته  كانت يف انقاذ الشعوب العربية واالسالمية من الورطة اليت 
 .وقعت فيها

 وهناك مقال يف جانب كبري من االمهية، وهو املقال الذي كتبه املفكر املصري أمحد أمني  
زعماء اإلصالح يف العصر "ودعوته،  وذلك  يف كتابه عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 .وقد عرض املؤلف الفكرة األساسية اليت كان الشيخ يدعو إليها" احلديث
تاريخ "   باالضافة  إىل ما ذكرناه،  فإن الشيخ  االمام  حممد ابو زهره ذكر يف كتابه 

ما يف العقيدة، واشار إىل السلفية والوهابية وعرض معتقداهتما ومذاهبه" املذاهب االسالمية
مواقفهما من بعض القضايا الكالمية، واخلالفات الىت وقعت فيما بينهما وبني االشاعرة من 
جهة واملعتزلة من جهة اخرى، وميكن الرجوع إىل ما كتبه االمام حممد ابو زهرة، وذلك النه 

ونقدها بطريقة علمية، أرخ جلميع املذاهب العقدية والفقهية اليت ظهرت يف العامل االسالمي 
وميكن " الفكر االسالمي يف تطوره"ولالستاذ حممد البهي مقالة عن الوهابية أوردها يف كتابه 

االستفادة من مقاالت اولئك املفكرين الكبار وميكن ان نستعني هبا  لتثبيت آراء املؤيدين 
تور طه حسني للدعوة وآراء خصومهم، كما ميكن الرجوع لنفس الغرض، اىل ما كتبه الدك

واالستاذ فهمي جدعان وعبد العزيز الدوري وغريهم من مفكري العامل االسالمي الذين 
 . كتبوا عن تاريخ الفكر االصالحي االسالمي

   واذا تركنا جانبا هذا النوع من املراجع، ميكن أن نصنف بقية املصادر واملراجع ايل 
 . جمموعات ثالثة

 اليت كتبها الشيخ حممد بن عبد الوهاب نفسه وما كتبه مؤيدو جمموعة املصادر واملراجع: أوال
حركته فيما بعد  وهذا النوع من املصادر واملراجع متوفر يف معظم املكتبات واملراكز العلمية، 
وذلك بفضل احلكومة السعودية اليت اخذت على عاتقها نشر هذه الكتب وطبعها بل 

العامل االسالمي جمانا، ومن مث متكنا من االطالع وتوزيعها يف مجيع ربوع العامل  وخاصة يف 
على عدد كبري من هذه املصادر واملراجع، واملشكلة الوحيدة اليت تواجه الباحث فيما يتعلق 
باملصادر واملراجع اليت كتبها مؤسس الدعوة ومؤيديه، هي ما يقال من أن بعض احملققني 

يه الشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف تصرفوا يف حتقيق هذه املصادر، من ذلك ما نوه إل
روضة االفكار "صاحب كتاب مشاهري علماء جند، من ان حمقق كتاب ابن غنام املسمى  

وهو الدكتور ناصر الدين االسد تصرف يف هذا الكتاب تصرفا خمال، وحذف منه "  واال فهام
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تاريخ "تاب ، كما اشار املستشرق الرسي صاحب ك٢اشياء كثرية بدون أدىن اشارة إليها
، ومن اجلدير بالذكر أن املخطوطات األصلية ٣إىل  مثل هذا التصرف"   العربية السعودية

اليت كتبها املؤيدون القدماء لدعوة الشيخ حممد مثل مؤلفات ابن غنام وابن بشر وابن 
سحمان ليست متوفرة يف معظم احلاالت، وامنا الكتب اليت استطعنا احلصول عليها هي 

قة هلذه الكتب، وبالتايل فإن الباحث مضطر يف مجيع االحوال إىل قبول ما جاء يف طبعات حمق
هذه الطبعات احملققة، إذ أنه من الصعب احلصول على الكتب أو املخطوطات األصلية هلذه 
الكتب، ومل تكن هذه املشكلة خمتصرة يف جمال حتقيق املصادر بل رمبا حصل شيء من ذلك 

 كتبها بعض كبار أنصار الدعوة الوهابية،  ومثال ذلك ما نشرة للرسائل اليت نشرت واليت
، فقد نشر رسالة لالستاذ حممود شكري آلوسي، كتبها ٤السيد رشيد رضا يف جملته املنار

االخري ردا على ما كتبه الشيخ حمسن العاملي عن الوهابية، ولكن السيد رشيد رضا مل ينشر 
 حذف منها بعض العبارات واجلمل اليت أوردها الرسالة كما كتبها املؤلف اآللوسي بل

املؤلف يف رسالته، واعتذر الناشر، بقوله إن نشر مثل هذه االقوال يؤدي إىل الفتنة، ومع أن 
اعتذار الناشر يبدوا مقبوال اال أن ذلك ال يعطيه حق احلذف أو التصرف فيما كتبه غريه فله 

ه أن ينشر بعضها وحيذف بعضها، وبعد هذا أن ينشر الرسالة كاملة وله أن يتركها، وليس ل
القدر، نورد هنا قائمة هلذه اجملموعة من املصادر واملراجع مع بعض التعليقات عليها 

 . للتوضيح
 مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ االمام للشيخ  عبد اللطيف بن عبد -١

جالء " على كتاب والكتاب رد. هـ١٢٩٢-هـ١٢٢٥الرمحن  بن حسن  آل الشيخ ت 
يروى أنه ) هـ١٢٨٢ت(للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور" الغمة عن تكفري هذه األمة

قرأ على علماء الدعوة السلفية الوهابية أوال مث اتصل بالعراق وتأثر بسليمان بن داوود وكان 
ا ، والشيخ عبد اللطيف ال يذكر اسم خصمه صراحة،  وامن٥األخري خصما لدودا للدعوة

يورد كالمه مث يرد عليه، وهو يسري يف رده على هذا االسلوب من أول الكتاب إىل اخره، 
                                                           

ر الطبعة الثانية، السعودية، دا  مشاهير علماء نجد  وغيرهم، ،بن عبداهللا آل الشيخ  عبد الرحمن بن عبداللطيف٢
 ١٨٥ ص م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤اليمامة، 

 ٧ صم  ترجمة خير الضامن وجالل الماشطة ١٩٨٦ فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية،  دار التقدم، موسكو ٣

 ١٢٠طبعت هذه الرسالة في الجزء االول من كتاب السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة للسيد رشيد رضا ص  ٤

هـ، مصباح الظالم في الرد على من كذب على ١٢٩٢ -هـ ١٢٢٥حسن آل الشيخ   عبداللطيف بن عبد الرحمن بن ٥
 ٦ ص الشيخ االمام، تقديم و مراجعة الشيخ اسماعيل بن سعد بن عتيق، طبع بدار الهداية في الرياض، بدون تاريخ
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وال شك أن يف ذلك فائدة، ذلك اننا نستطيع يف كثري من احلاالت ان نتعرف على آراء 
صفحة من القطع املتوسة وليس له أية ٤٠٠خصمه، ولكن الكتاب كبري تبلغ صفحاته 

 ممال جدا، ومما أفاده هذا املؤلف أنه نقل رسالة قال بان كاتبها عناوين داخلية فاصبح  بذلك
سليمان بن عبد الوهاب أخ الشيخ حممد ويقول املؤلف أن هذه الرسالة تدل على أن الشيخ 

النسخة اليت اطلعنا عليها، طبعت بدار اهلداية . سليمان رجع عن معارضته للدعوة الوهابية
 . بدون تاريخ -اعيل بن سعد بن عتيقبالرياض، تقدمي ومراجعة الشيخ امس

للشيخ عبد اللطيف - منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داوود بن جرجيس -٢
 .م١٩٨٧طبع بدار اهلداية يف الرياص، الطبعة الثانية -بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ 

بد الطيف لسليمان بن داوود، وتويف الشيخ ع" صلح االخوان"هذا الكتاب رد على كتاب 
قبل أن يكمل رده على كتاب صلح االخوان، ولكن السيد حممود شكري  اآللوسي  قام 
باكمال الكتاب، والكتاب يسري على النهج الذي سار عليه املؤلف يف كتابه مصباح الظالم، 

 .والشيخ املؤلف منوذج مثايل للمدافع املتحمس عن الدعوة الوهابية
غنام، حتقيق، ناصر الدين االسد، طبع بدار الشروق،  تاريخ جند، للشيخ  حسني بن -٣

 .م١٩٨٥الطبعة الثالثة 
هذا الكتاب من أهم الكتب التارخيية اليت سجلت وقائع وأحوال دعوة الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب من بدايتها واملؤلف من تالميذ الشيخ ومن املدافعني عن احلركة الوهابية، وقد سجل 

 يف زمنه وخاصة ما خيص دعوة الشيخ حممد، باالضافة اىل ذلك معظم الوقائع اليت حدثت
أورد يف كتابه رسائل الشيخ وبعض حماضراته يف التفسري وقد رتب احملقق الكتاب يف أقسام 
اربعة،  القسم األول  اخبار جند قبل دعوة الوهابية والقسم الثاين، يتحدث عن حياة الشيخ 

لث الغزوات اليت حدثت يف عهد املؤلف، ويف القسم حممد بن عبد الوهاب، ويف القسم الثا
الرابع الرسائل واملسائل والتفسري، وهلذا القسم االخري امهية كبرية لدراستنا وخاصة فيما 

 .يتعلق برسائل الشيخ ومكاتباته
وهو مكون ) هـ١٢٨٨ت( عنوان اجملد يف تاريخ جند، للشيخ عثمان بن بشر النجدي-٤

رياض احلديثة، وهو كتاب قيم يسجل بدقة غزوات أمراء النجد وما من جزأين طبع مبطبعة ال
دار بينهم وبني خصومهم من املعارك واملصادمات  ويبدأ اجلزء األول بذكر سرية الشيخ 

هـ وينتهي هذا اجلزء بذكر ١١٥٨حممد بن عبد الوهاب، مث يذكر بعدها حوادث سنة 
هـ  وينتهي هذا ١٢٦٧وادث سنة هـ، مث يبدأ اجلزء الثاين بذكر ح١٢٣٧حوادث سنة 

 .هـ١٢٨٧اجلزء بذكر حوادث سنة 
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والكتاب مرجع مهم لدراسة تاريخ جند ويتضمن فوائد كثرية، ومعلومات قيمة فيما خيص 
سرية الشيخ حممد ودعوته وأحوال جند قبل ظهور دعوة  حممد بن عبد الوهاب وبعدها وغري 

 .ذلك من املعلومات القيمة اليت ذكرها املؤلف
 القول الفصل النفيس يف الرد على املفتري داوود بن جرجيس، للشيخ عبد الرمحن بن -٥

 ).هـ١٢٨٥-هـ١١٩٣(حسن بن االمام حممد بن عبد الوهاب
مؤلف هذا الكتاب حفيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو من كبار املدافعني عن الدعوة،  

ر الدعوة، وطبع كتابه هذا ضمن عمل مع االمام تركي بعد عودته من مصر، يف سبيل نش
هـ، وقد طبع ألول مرة ١٤٠٥سلسلة التراث االصالحي،  صدرت الطبعة الثانية يف سنة 

هـ مبطبعة انصار السنة احملمدية مبصر، ويناقش املؤلف يف كتابه  مسائل كثرية ١٣٦٥عام
 .منها، مسألة التوسل واالستغاثة وغريمها من املسائل اليت دار حوهلا اجلدل

 املورد العذب الزالل  وهو لنفس املؤلف السابق، الشيخ عبد الرمحن بن حسن، وطبع -٦
وناقش املؤلف يف كتابه هذا أمورا كثرية وذات "  القول الفصل"هذا الكتاب مع  كتاب 

امهية كبرية ملوضوعنا، ومنها األمور الثالثة اليت عليها مدار االسالم  ومعىن ال إله اال اهللا كما 
 .وبة لبعض الشبه اليت أوردها بعض خصومهذكر أج

 مشاهري علماء جند وغريهم، للشيخ عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ، -٧
ترجم املؤلف يف . هـ١٣٩٤طبع مبطبعة  دار اليمامة للبحث والترمجة والنشر الطبعة الثانية 

مؤيدي الدعوة السلفية الوهابية، هذا الكتاب ألكثر من مائة عامل من علماء جند وغريهم من 
وهو كتاب قيم وفية معلومات دقيقة عن احوال املترمجني هلم، ولكن املؤلف يرمي خصومه 

 ٦بالكفر واإلحلاد بال تردد حيثما عنت له الفرصة
 السنة والشيعة او الوهابية والرافضة، لالستاذ حممد رشيد رضا، الطبعة الثانية سنة -٨

ملنار، وهو كتاب من حزأين يف جملد واحد، ومؤلفه كما هو م  دار ا١٩٤٧/هـ١٣٦٦
معروف من كبار املدافعني عن الدعوة الوهابية واملتحمسني هلا، ويعرض يف كتابه هذا تاريخ 
الشيعة ومعتقداهتم وموقفهم من أهل السنة أو الوهابية، ويستعمل املؤلف هذين املصطلحني 

ملا جاء يف كتاب حمسن العاملي  وخاصة كتابه وكأهنما مترادفان كما تضمن كتابه نقدا 

                                                           
ك قال عن  من كتابه حيث يقول عن   جميل صحقي الزهاري بأثه ملحد، وكذل٢٩٦، و٢٩٣انظر مثال، هامش ص   ٦

 .يوسف النبهاتي بانه وقح ضال وثني
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والكتاب يعطينا صورة صادقة ملعرفة موقف املؤلف من الشيعة والدعوة " كشف االرتياب"
 . الوهابية وال سيما ان املؤلف كاتب مشهور

 القصيدة الدالية، لالمام حممد بن امساعيل الصنعاين، منشورات املكتب االسالمي ببريوت -٩
 هذه القصيدة هي اليت يقال ان االمام الصنعاين مدح هبا الشيخ حممد بن هـ،١٣٨٦سنة 

، بعد أن عرف حقيقة دعوة ٧عبد الوهاب وبعض خصوم الوهابية يقولون أنه رجع عنها
الشيخ حممد، والقصيدة تتضمن معلومات مفيدة توضح لنا موقف االمام الصنعاين من 

 .هاالدعوة، إذا فرضنا  أنه مل يرجع عما قال في
 جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن باز، -١٠

اجلزء الرابع، التوحيد وما يلحق به، حتقيق  حممد بن سعد الشويعر، طبعة الرئاسة العامة 
الدارات  البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرياض، الطبعة األوىل 

، وكما هو معروف مؤلف هذا الكتاب واحد من كبار علماء الوهابية م١٩٩٠/هـ١٣١١
كما أنه من اشهر املنظرين هلا يف هذا العصر، ومؤلفه هذا يتضمن فتاوى كثرية تناولت 
مسائل العقيدة وما يلحق هبا عند الوهابية مثل التوسل واالستغاثة والتشفع وغري ذلك،  

از باعتباره الناطق الرمسي واملدافع احلقيقي عن الدعوة وميكن االعتماد على أقوال الشيخ ابن ب
 .السلفية الوهابية يف ايامنا هذه

 جمموعة الرسائل املفيدة املهمة يف أصول الدين وفروعه، من منشورات املؤسسة -١١
السعيدية بالرياض، مطبعة الكيالين بدون تاريخ، هذه اجملموعة تتضمن بعض رسائل الشيخ 

اب  وهي، ثالثة األصول، وشروط الصالة، اربع القواعد، كتاب التوحيد، حممد بن عبد الوه
كشف الشبهات، ورسائل أخرى ألمحد ابن تيمية، مثل الرسالة السنية والرسالة القربصية 
ورسالة اخرى للحافظ ابن حجر العسقالين والعالمة حممد بن احلسني الرحيب، ورسائل 

ضوع حبثنا، وأما رسائل ابن تيمية، مهمة لبحثنا،  هذين العاملني االخريين ال تدخل يف مو
وميكن حصول هذه الرسائل من مصادر أخرى ملقارنتها مبا هو موجود يف الطبعات احلديثة 

 .مثل مؤلفات الشيخ حممد وفتاوى الشيخ ابن تيمية املنشورة يف اجمللدات الكاملة احملققة
عها عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثامنة،  شرح العقيدة الواسطية، حملمد خليل هّراس، راج-١٢

اجلامعة االسالمية يف املدينة املنورة، مركز شؤون الدعوة، بدون تاريخ، وشارح هذا الكتاب 
هو واحد من  مدرسي اجلامعة، وهو كذلك من كبار املتحمسني واملدافعني عن الدعوة 

                                                           
 ٢٥٢ ص م  ١٩٩٠ابي حامد مرزوق،  التوسل بالنبي وبالصالحين، مكتبة الحقيقة، استنبول  ٧
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ورا مهمة دار حوهلا اجلدل، الوهابية، وقد تناول يف شرحه للعقيدة الواسطية البن تيمية أم
وهي يف جمملها مسائل كالمية متعلقة بأمور العقيدة وشرحه هذا مهم من ناحية أنه يوضح لنا 

 .كيفية فهم مؤيدي الوهابية آلراء ابن تيمية وتفسريهم ألقواله
 مؤلفات الشيخ حممد من عبد الوهاب، تصنيف واعداد عبد العزيز بن زيد وآخرون، -١٣

هذه اجملموعة . م حممد بن سعود االسالمية، اسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهابجامعة االما
الكاملة ملؤلفات الشيخ حممد قد طبعت اخريا حتت اشراف جامعة االمام حممد بن سعود 
االسالمية، مبناسبة اسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهذه اجملموعة الضخمة تتيح 

الشيخ حممد والسيما أهنا طبعت من جهة رمسية للباحث فرصة االطالع على مؤلفات 
وموثوق هبا، والذي يهمنا من هذه اجملموعة هو القسم األول الذي نشر فيه مسائل العقيدة  
والقسم اخلامس الذي نشر فيه الرسائل الشخصية للشيخ حممد،  وميكن االعتماد على هذه 

فات الشيخ حممد بن عبد الوهاب،  اجملموعة بصفتها  الطبعة االخرية املنقحة احملققة ملؤل
وحيسن بنا أن نشري إىل اننا قد متكنا من احلصول على معظم مؤلفات الشيخ حممد  وهي 
مطبوعة مبطبعات  خمتلفة ومستقلة بعضها عن بعض من مصادر خمتلفة، وسوف نورد هذه 

 .الطبعات يف قائمة الكتب
بن سحمان النجدي، طبعة الرئاسة  اهلدية السنية والتحفة النجدية، مجعها سليمان -١٤

 .م١٤٠٣العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، بالرياض سنة 
  هذا الكتاب يتضمن مخس رسائل، األوىل لالمام عبد العزيز األول، والثانية للشيخ حممد بن 

ن مل حيكم بالسنة الفواكه العذاب يف الرد على م"عبد الوهاب، والثالثة وهي معنونة،  بـ
وهي للشيخ امحد بن ناصر بن عثمان املعمري النجدي، وهي رسالة يقال انه "  والكتاب

كتبها عند ما ناظر علماء احلرم الشريف يف شيء من امور الدين، والرسالة الرابعة، معنونة 
للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد " يف نبذة من سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب"بـ
محن آل الشيخ، والرسالة اخلامسة للشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ الر

بعثها إىل أهل القرى ورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسري وهتامة وغريهم، وذلك يف سنة 
هـ، ويف آخر املؤلف منظومة للشيخ سليمان بن سحمان، وهذا املؤلَف مهّم جدا ١٣٣٩

 من رسائل تبني آراء بعض كبار أئمة جند ودعاهتم يف مسائل العقيدة لبحثنا وذلك ملا يتضمن
 .وموقفهم من خصوم الدعوة

 حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه، لالستاذ مسعود الندوي، ترمجها -١٥
إىل العربية عبد العليم عبد العظيم، مطبعة جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض 
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اجلماعة "مؤلف هذا الكتاب واحد من مؤسسي حركة  . م١٩٨٤/هـ١٣٠٤سنة 
وأحد دعاة االسالم املشهورين يف تلك املنطقة، وحبثه هذا قيم وقد "  اإلسالمية يف باكستان

استفاد املؤلف من مصادر خمتلفة، منها ما كتبه املستشرقون، ومنها ما كتب عن الوهابية 
دية، وكما يظهر من عنوان الكتاب فاالستاذ مسعود باللغات الشرقية مثل الفارسية واألور

الندوي  يؤيد الدعوة الوهابية بشدة ويرى ان كل ما قيل عن مؤسسها كذب وافتراء عليه، 
وقد استفدت من كتابه والسيما انه أحلق يف آخره قائمة جملموعة من املصادر علق عليها 

 االوربيني الذين زاروا اجلزيرة وقيمها من حيث صحتها وخاصة كتابات املستشرقني ورحالة
 .العربية ابان ظهور دعوة الشيخ حممد وما بعدها

 حبوث اسبوع الشيخ حممد بن الوهاب من منشورات جامعة االمام حممد بن سعود -١٧
هذا الكتاب يتكون من جزأين وهو عبارة عن جمموعة . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣اإلسالمية  سنة 

 الشيخ حممد الذي اقامته اجلامعة، واالحباث اليت نشرت احباث قدمت للجامعة مبناسبة اسبوع
يف هذين اجلزأين كثرية وشارك فيها عدد كبري من اساتذة اجلامعات يف العامل االسالمي، 
ودعاة االسالم يف بعض البلدان السالمية، واجلزء األول يتضمن تسعة احباث أمهها حبث 

وآخر للشيخ عبد " هاب ودعوته إىل التوحيدحممد بن عبد الو"للدكتور التهامي نقرة بعنوان 
وهذا البحث " الرسائل الشخصية للشيخ حممد بن عبد الوهاب"اهللا صاحل العثيمني بعنوان 

االخري هو افضل ما نشر يف هذه اجملموعة وذلك أن املؤلف استطاع أن يتحكم يف عواطفه 
اع  أن يلتزم قواعد البحث مع أنه من كبار املدافعني عن الدعوة الوهابية، ومن ثَّم استط

العلمي،  مما جعل حبثه يتسم بالدقة والتحري،  أما معظم االحباث اليت نشرت يف اجمللدين فال 
ختلوا من مبالغات، اال أن بعض هذه األحباث مبا فيها من املبالغات ال ختلوا من فوائد مجة، 

وبعضهم كتبوا عن تأثري الدعوة يف وذلك أن كُتَّاهبا ينتمون إىل بلدان إسالمية خمتلفة ومتعددة 
أثر دعوة "بعض البلدان اإلسالمية، مثال ذلك، مانشر يف اجمللد الثاين، وهو حبث يتناول 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب على الدعوة االصالحية يف اندونيسيا وغرب افريقيا واجلزائر 
قبال الشعوب اإلسالمية وغريها وميكن أن نستفيد من هذه االحباث ملعرفة  مدى ا" وتيالندا

 .يف تلك البالد اليت كُتبت عنها هذه االحباث، على دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب
 عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية واثرها يف العامل االسالمي، للدكتور صاحل بن عبد -١٨

 الحياء التراث اهللا بن عبد الرمحن العبود، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اجمللس العلمي
هذا الكتاب أصله رسالة أُعدت لنيل درجة الدكتوراة  . اإلسالمي، الطبعة األوىل بدون تاريخ

وتبحث عن أثر الدعوة السلفية الوهابية على العامل االسالمي،  وُيكثر املؤلف النقول من 
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عوة على املصادر املعروفة لدعوة الشيخ حممد وميكن أن يستفاد منه ما يتعلق بتأثري الد
 .  احلركات اإلسالمية يف العامل االسالمي

 الشيخ االمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف مباحث العقيدة للدكتورة آمنه حممد -١٩
هذا املؤلَف عبارة عن رسالة . م دار الشروق١٩٨٣/هـ١٤٠٣نصري، الطبعة االوىل سنة 

وضوع الذي تناولته الباحثة قدمت لنيل درجة الدكتوراة، وهو يقع يف ستة أبواب،  وامل
،  وتعرضت "منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف مباحث العقيدة"موضوع مهم، وهو

الباحثة يف الباب األول للعصر الذي عاش فيه الشيخ وبيئته، مث املعامل الرئيسية لفكر الشيخ 
الشيخ من حممد  ومنهجه،  يف الباب الثاين، ويف الباب الثالث والرابع حتدثت عن موقف 

الغيبيات والتصوف، أما الباب اخلامس فيبحث عن نظرة الشيخ حممد إىل دور العقيدة يف بناء 
الفرد من خالل اجلماعة ويف الباب االخري وهو الباب  السادس تعِرُض الباحثة فيه اآلثار اليت 

 .تركها الشيخ حممد يف الفكر والسياسة
ر الدين احلجازي االثري، طبعة التراقي  سنة  النفخة على النفحة واملنحة للشيخ ناص-٢٠

 .م١٩٢٢/هـ١١٣٠
 نظرة يف النفحة الزكية يف الرد على الوهابية، اليب اليسار الدمشقي امليداين، هذه -٢١

الرسالة واليت قبلها عبارة عن كتيب صغري طبع يف جملد واحد، واملؤلفان يردان على بعض 
لرسالتني تكمن يف أهنما كتبا يف الُربع األول من هذا خصوم الوهابية يف بالد الشام، وأمهية ا

القرن، ومن مث ميكن أن نستشف منهما طبيعة اخلصومات اليت دارت بني مؤيدي الدعوة 
 .وخصومهم يف تلك الفترة وخاصة يف البالد الشامية

 كتاب القول السديد يف مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي املتويف -٢٢
هذه الرسالة مطبوعة هبامش كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب . هـ١٣٧٦ة سن

ومعظم املسائل اليت يتناوهلا املؤلف يف رسالته هي . م١٩٨٢/هـ١٤٠٣طبعة جدة، سنة 
 .كاليت تناوهلا الشيخ حممد يف كتاب التوحيد

اء العلماء عليه،  الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عقيدته السلفية ودعوته االصالحية وثن-٢٣
للشيخ امحد بن حجر بن حممد آل ابو طامي، تقدمي وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز، طبع 

ويتعرض املؤلف لسرية  الشيخ حممد وحالة . هـ١٣٩٣مبطبعة احلكومة، مبكة املكرمة سنة 
ل جند الدينية والسياسية قبل ظهور الدعوة الوهابية، مث يناقش مسائل يف العقيدة، وحاو

املؤلف أن يكتشف األسباب اليت أدت اىل نفرة بعض املسلمني  عن الدعوة الوهابية وقد أفاد 
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املؤلف من هذه الناحية األخرية وهذه القضية طاملا أمهلها الكثريون من الباحثني املؤيدين 
 .للدعوة الوهابية

 خزعل،  اجلزيرة العربية يف عصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب، حلسني خلف الشيخ-٢٤
م مطابع دار الكتب بريوت وطبع ألول مرة سنة ١٩٧٢/هـ١٣٩٢الطبعة الثالثة، سنة 

 .م١٩٦٨
 
 اجملموعة الثانية من املصادر واملراجع : ثانيا

وهي املؤلفات واالحباث والرسائل اليت كتبها خصوم الدعوة السلفية الوهابية  هذه اجملموعة 
 .ميكن ان نقسمها إىل قسمني

 وهو مؤلفات ورسائل خصوم الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذين عاصروه، :القسم األول
وهذا القسم معظمه مفقود ومن الصعب احلصول عليه، ويقول املستشرق فاسيلييف يف هذا 

،  وقد ٨"إن العثور على مؤلفات خصوم الوهابية اآلن أصعب بكثري مما يف السابق"الصدد 
بن عبد الوهاب، األوىل حملمد بن عفالق احلنبلي ذكر هذا املستشرق رسالتني يف رد حممد 

البن " املشكالت املضية ردا على ابن عبد الوهاب"االحسائي، والثانية وهي معنونة بـ
وفيما يتعلق " يف أملانيا"، ٩"توبينغني"السويدي قال عنهما أهنما مازالتا حمفوظتني يف مكتبة 
 بن عبد الوهاب النجدي أخ الشيخ حممد هبذا القسم من املصادر فهناك كتاب للشيخ سليمان

وهو مطبوع ومتوفر يف " الصواعق اإلليهة يف الرد على الوهابية"بن عبد الوهاب بعنوان 
هـ، على ما يقوله االستاذ مسعود ١١٢٨معظم املكتبات وقد طبع يف مصر بعد سنة 

الت، ما ، وبالنسبة هلذ الكتاب فهناك مشكالت تواجه الباحث ومن هذه املشك١٠الندوي
ُيقال من أن الشيخ سليمان رجع عما كتبه يف هذا الكتاب، ومنها أن بعض الباحثني 
كاالستاذ مسعود الندوي يشككون يف مدى صحة تسمية الكتاب هبذا االسم، ويقول ان 

                                                           
 ٩ابي حامد،  السابق، ص   ٨

 ٩ ابي حامد مرزوق، السابق، ص٩

م عبدالعظيم البستوي،  مسعود الندوي، محمد عبدالوهاب مصلح مظلوم  ومفترى عليه، ترجمة وتعليق عبدالعلي١٠
، أما ٢١٥ هامش ص م١٩٨٤مراجعة وتقديم محمد تقيالدين الهاللي، الرياض جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 

 وقد نشر الكتاب ٢٠٦الطبعة التي اطلعت علها، فقد طبعت  بمطيعة نخبة اال خبار بالعراق لصاحبها محمد رشيد سنة 
 م ١٩٨٦يا سنةبعد ذلك بمطبعة الحقيقة في ترك



 

 

11 

، وبالنسبة هلاتني املشكلتني رمبا أمكن للباحث املتبصر ١١لقب الوهابية مل يكن معروفا آنذاك
ا بعد التمحيص والنقد وخاصة املشكلة االوىل وهي املتعلقة مبا يروي عن ان يتغلب عليه

الشيخ سليمان نفسه مما يشري إىل أنه رجع عن معارضته للدعوة وميكن مقارنة الرسالة اليت 
، واليت يقال انه كتبها لبعض دعاة احلركة الوهابية، ميكن مقارنة ١٢وردت يف بعض الكتب

ومن مث معرفة مدى توافق " الصواعق إالهلية" مبا جاء يف كتابه هذه الرسالة واسلوب كتابتها
االسلوبني ملعرفة ما قيل عن رجوع الشيخ سليمان عن رأيه السابق أما املشكلة الثانية وهي 
املتعلقة بعنوان الكتاب فليست ذات أمهية إذ اهنا ال تؤثر فيما جاء  يف مضمون الكتاب، 

ية وخصومهم جمموعون على نسبة الكتاب إىل الشيخ وعلى كل فإن مؤيدي الدعوة الوهاب
 . سليمان

أما رسائل العلماء املعارضني لدعوة الشيخ حممد واملعاصرين له مثل القاضي عبد اهللا بن عبد 
اللطيف وحممد بن عفالق من علماء االحساء فمن الصعب العثور عليها مع ان بعض رسائل 

، أما علماء حند املعاصرون للشيخ ١٣اتهذا االخري مازالت حمفوطة يف بعض املكتب
واملعارضون له وأشهرهم سليمان بن سحيم وعبد اهللا املويس، والشيخ سليمان بن عبد 

إن ما كتبه هؤالء النجديون باستثناء االخري "الوهاب، فيقول الشيخ عبداهللا بن صاحل العثيمني 
و املصادر واملراجع اليت كتبها ،  أما القسم الثاين من هذه اجملموعة، فه١٤"يكاد يكون مفقودا

خصوم الدعوة الوهابية بعد وفاة مؤسسها وحىت يومنا هذا، وهذا النوع من املصادر واملراجع 
موجود ومتوفر يف غالب االحيان معظمه طبع يف مصر وتركيا وايران ونورد هنا بعض  هذه 

 .اجملموعة
خلوارق،  جلميل افندي صدقي  الفجر الصادق يف الرد على منكري التوسل والكرامات وا-١

م، وهو عراقي عمل موظفا  للحكومة العثمانية،  والكتاب  يقع ١٩٣٦/هـ١٨٦٣زهاوي 
هـ، مث ١٣٢٣صفحة من القطع الصغرية، ونشر يف مصر  مبطبعة الواعظ سنة " ٧٦"يف

م، واملؤلف يتحدث ١٩٧٦صدرت له طبعات أخرى، منها طبعة مكتبة احلقيقة يف تركيا سنة 
 كتابه عن اجنازات احلكومة العثمانية وخدماهتا للعامل االسالمي،  مث ينتقل إىل نقد يف أول

                                                           
 ٢١٥مسعود الندوي، السابق، ص  ١١

  حيث وردت فيه الرسالة١٥٢ص " القول الفصل"انظر  ١٢

 ٩فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، ص ١٣

 عبداهللا بن صالح العثيمين، الرسائل الشخصية، بحوث اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، جامعة االمام محمد بن ١٤
  ١٦١ ص١هـ، ج١٤٠٣-م١٩٨٣وث سعود االسالمية، مركز البح
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ويناقش املؤلف بعض . احلركة الوهابية اليت كان يراها  حركة خارجة على اخلالفة اإلسالمية
القضايا اليت كثر حوهلا اجلدل، مثل قضية التجسيم، واالمجاع والقياس وغري ذلك، ونقده يف 

 .عقول كما أنه حيترم الشيخ ابن تيمية وتلميذة ابن القيم ويستشهد بآرائهمحدود امل
 النقول الشريعة يف الرد على الوهابية ملصطفي بن أمحد بن حسن الشطي احلنبلي هذه -٢

وهي عبارة عن مخس مقاالت، ناقش فيها " كتاب الفجر الصادق"الرسالة مطبوعة مع 
امهما، وحياة االنبياء والشهداء يف قبورهم ومسائل املؤلف، قضايا االجتهاد والشرك واقس

 .التوسل وغريها
 ضياء الصدور ملنكري التوسل بأهل القبور لظاهر شاه ميان ابن عبد العظيم طبعت، هذه -٣

ويناقش املؤلف  قضايا ال ختتلف عما جاء يف رسالة " الفجر الصادق"الرسالة أحلقت بكتاب 
رد أقوال الفقهاء االربعة الثبات جواز التوسل باألنبياء مث يو" النقول الشرعية"السابقة 
 .والصاحلني

م، والكتاب ١٩٩٠طبع يف تركيا سنة.  التوسل بالنيب وبالصاحلني، اليب حامد مرزوق-٤
التوسل وجهلة الوهابيني، كتب املؤلف "القسم األول، وهو حتت عنوان . يتكون من قسمني

ول الناشر، وهذا القسم هو القسم الرئيسي يف هذا القسم عند ما كان يف دمشق كما يق
صفة من القطع الصغرية، ويناقش بعض آراء ابن تيمية ٣٠٤الكتاب حيث تصل صفحاته 

وحممد بن عبد الوهاب يف التوحيد والصفات والتوسل وغريهم ومناقشته يف هذا القسم جيدة 
 وهي آخر ٣٣٦ إىل صفحة٣٠٥أما القسم الثاين وهو يبدأ من صفحة. تستحق القراءة

الكتاب حتدث فيه عن التوسل ويورد اقوال الفقهاء الثبات ذلك، ويقول الناشر أن املؤلف 
كتب هذا القسم االخري اثناء وجوده يف باكستان، وعلى كل حال فهذا القسم ليس كسابقه 

 .يف اجلودة
. م١٩٨٩سنة  البصائر ملنكري التوسل بأهل املقابر للسيد محد اهللا الداجوي، طبعة تركيا -٥

واملؤلف باكستاين، وكتابه هذا رد على الشيخ مال طاهر من علماء الباكستانيني الوهابيني 
أما مؤلف كتاب البصائر " البصائر للمتوسلني باملقابر"وقد كتب هذا األخري كتابا مساه 

ملنكري التوسل فهو صاحب عقلية متفتحة ويظهر من كتابه أن له باع طويل يف اجلدل 
ته مقبولة وفيها فوائد كثرية ملن اراد معرفة آراء خصوم احلركة الوهابية، ومن االمور ومناقش

اليت ناقشها املؤلف، احلياة بعد املوت، واقوال ابن تيمية يف التوسل، وقضايا االميان والكفر 
والبدعة وغريها  ويعترب الشيخ حممد بن عبد الوهاب خارجيا، واهنى تاليف كتابه سنة 

 .م١٩٦٥
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 غوث العباد ببيان الرشاد  ملصطفي ابو سيف احلمامي  وهي رسالة احلقت بآخر كتاب -٦
املذكور ويناقش املؤلف مسائل االجتهاد واجملتهدين ووجاهة االنبياء والصاحلني " البصائر"

 . والتوسل وغريهم وهو رد على الدعوة الوهابية
سليمان البغدادي، طبع يف تركيا،  املنحهة الوهابية يف الرد على الوهابية، لداوود بن -٧

وحياول املؤلف يف هذا الكتاب اثبات مساع املوتى وحياهتم بعد . م١٩٧٤الطبعة الثالثة سنة 
الوفاة، وهل هلم تصرف يف بعض االمور أم ال، والكتاب مطبوع مع جمموعة من الرسائل 

ير بالذكر أن املخطوطة وهذه الرسائل تتحدث عن املذهب النقشبندي يف التصوف، واجلد
وكتب الشيخ عبد اللطيف بن عبد " صلح االخوان"لداوود بن سليمان مؤلف آخر مساه 

الرمحن كتابه منهاج التأسيس  والتقديس، ردا عليه ويقول مؤلف كتاب مشاهري علماء جند 
هـ، بعد أن ١٢٩٩هـ وتويف ١٣٣١، داوود بن سليمان ولد عام ٩٨يف هامش صفحة

د ومكة واملدينة، ويصفه بأنه داعيه الكفر والضالل،  ويبدو أن داوود تنقل ما بني العراق وجن
هذا كان من اشد خصوم الدعوة الوهابية يف ايام الشيخ عبد اللطيف بن حسن بن حممد بن 
عبد الوهاب فاضطر كل من الشيخ عبد اللطيف وابيه أن يرد عليه وكتب األب كتابا مساه 

منهاج "املفتري داوود بن جرجيس  وكتب ابنه القول الفصل النفيس يف الرد على "
اال أنه تويف قبل أن يكمله، فاكمله االلوسي حممود شكري، ومهما يكن من أمر ". التقديس

فان الشيخ داوود هذا مل يكن يستعمل بعض الكلمات الشنيعة اليت استعملها خصوم الدعوة 
وهم الشيخ عبد الرمحن وابنه عبد الوهابية املتأخرين مع أنه لقي ردا عنيفا من قبل خصومه، 

 .اللطيف وحممود شكري اآللوسي وغريهم من مؤيدي الدعوة السلفية الوهابية
 كشف االرتياب يف اتباع حممد بن عبد الوهاب للسيد حمسن األمني العاملي، الطبعة -٨

 هـ وطبع ألول مرة يف نفس السنة املذكورة مبطبعة١٣٤٧اخلامسة، اهنى املؤلف كتابه سنة
ابن زيدون يف دمشق، وتزيد صفحات الكتاب عن مخسمائة صفحة، واملؤلف شيعي، 
ويبحث الكتاب بشكل مستفيض  عن تاريخ الدعوة الوهابية من أوهلا إىل آخرها، مث ينتقل 
إىل تقرير بعض املسائل األصوليه متهيدا  لرد أقوال دعاة الوهابية، مث يأخذ املسائل املختلف 

خرى  ويرد عليها ردا مفصال، كما يتعرض ألقوال ابن تيمية  والصنعاين  فيها واحدة بعد اال
وغريمها من علماء السلفية املشهورين بالنقد والتمحيص، وكتابه هذا يتضمن معلومات 
تفصيلية مفيده ملعرفة وجهة نظر علماء الشيعة وموقفهم من الدعوة الوهابية، ومل يقتصر 

العقود الدرية يف رد "ا كتبه نثرا، بل نظم قصيدة مساها املؤلف يف رده هذا على الوهابية مب
 .وهي قصيدة طويلة وقد أُحلقت بآخر الكتاب" شبهات الوهابية
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 علماء املسلمني وجهلة الوهابية، هذا الكتاب يتضمن جمموعة من املقاالت مجعها حسني -٩
 الرسائل الرسالة ويهمنا من هذه. م١٩٨٦محلي إيشيق ونشرها يف جملد طبع يف استنبول سنة 

ليوسف النبهاين من الفصل الثالث وما بعده " شواهد احلق"الثالثة وهي مأخوذة من كتاب 
ومرجع النبهاين فيما يقوله عن الوهابية يف هذه الرسالة مأخوذ من كتابات املفيت أمحد بن 

 .زيين دحالن
. الك ابن الشيخ داوود احلقائق اإلسالمية يف الرد على مزاعم الوهابية، تأليف احلاج م-١٠

م، مؤلف هذا الكتاب واحد من علماء افريقية ودعاهتا وهو ١٩٩٠طبع يف استنبول سنة 
. م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ألف الكتاب سنة " مايل"مدير مدرسة العرفان مبدينة كوتياال جبمهورية 

 إىل تاثري ويرى املؤلف ان دعاة الوهابية بثوا الفرقة بني اجملتمعات اإلسالمية يف مايل كما يشري
الدعوة الوهابية يف القارة االفريقية، ويقول ان بعض دعاة الوهابية ليسوا اتباعا صادقني لدعوة 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب، مث يذكر ما امساه وهابيني متعصبني وآخرين معتدلني، وأحلق 

حد الدعاة وهي من  تأليف أ" مقمعة للمنكرين"الناشر هذا الكتاب رسالتني االوىل  بعنوان 
وأما الرسالة الثانية، فهي مأخوذة من . م  يف غانا١٩٧٤/هـ١٣٩٤الغانيني  كتبها عام 

الذي . ال محد ابن ايب ضياف" احتاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد االمان"كتاب 
نشرته احلكومة التونسية بتحقيق جلنة من كتَّابة الدولة للشؤون الثقافية سنة 

والرسائل امللحقة به كبرية بالنسبة لبحثنا " احلقائق"أمهية كتاب  م، و١٩٦٣/هـ١٣٨٣
وذلك أنه يعرب عن وجهة نظر بعض دعاة االسالم يف القارة االفريقية وخاصة يف غرب 
افريقيا، وموقفهم من الدعوة الوهابية، ويكشف عن تأثري الدعوة الوهابية على بعض شعوب 

احتاف أهل "م، كما أن الرسالة املأخوذة من كتاب القارة االفريقية، ورد فعل بعض علمائه
مفيدة للغاية من الناحية التارخيية ومؤلف الكتاب يذكر اخبار الشيخ حممد بن عبد " الزمان

الوهاب، ويورد رسالة يقول أهنا وصلت يف القطر التونسي، ويقول أنه ملا شاعت هذه 
ء عصره وطلب منهم أن يوضحوا للناس الرسالة بعث هبا الباي ابو حممد حممود باشا إىل علما

املنح اإلهلية يف طمس "احلق، فكتب العالمة ابو الفداء امساعيل التميمي كتابا مطوال مساه 
 .مث يورد املؤلف رسالة من الكتاب املذكور" الضاللة الوهابية

وهو جزء من القسم الثاين من .  فتنة الوهابية، للمفيت السيد أمحد بن زيين دحالن-١١
مث طبع مرة ثانية . م١٩٧٥تاب الفتوحات اإلسالمية، وطبع هذا القسم يف تركيا سنة ك

الصواعق "وأحلقت به هذه املرة االخرية كتابان آخران مها  . م١٩٨٢بنفس املطبعة سنة 
، وسيأيت ذكرمها،  أما كتاب فتنة الوهابية، فهو عبارة عن رسالة "سيف اجلبار"، و"اإلهلية
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ن تاريخ حركة الوهابية واحلروب اليت خاضتها وبعض آراء اصحاب هذه حتدث فيها مؤلفه ع
يشكل الكتاب واحدا من املصادر املهمة اليت كتبت يف نقد . الدعوة يف مسائل التوحيد

 .الوهابية
 الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية، للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي، وهو -١٢

وة الوهابية، وقد ألف اثناء حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اقدم كتاب ألف يف نقد الدع
، وطبع ألول مرة يف ١٥ورد الشيخ نفسه يف بعض رسائله على بعض ما جاء يف هذا الكتاب

ومن املسائل املهمة اليت ناقشها املؤلف مسألة تكفري . م١٨٨٨/هـ١٣٠٦العراق سنة 
 .املسلم
ؤلف هذا الكتاب مهندس تركي، وقد ألفه م.  نصيحة للوهايب، حلسني محلي ايشيق-١٣

م يف تركيا، مث ترمجه إىل االجنليزية فنشر الترمجة االجنليزية ١٩٧٠بالتركية ونشر ألول مرة سنة
واملؤلف من كبار خصوم الوهابية املعاصرين وله ما يقارب عشرون كتابا . م١٩٧٦سنة 

ضمنت معظم هذه الكتب نقدا  بعضها باللغة التركية وبعضها باالجنليزية والعربية وقد ت
للدعوة الوهابية، أما هذا الكتاب فهو يتكون من قسمني، القسم األول يف نقد كتاب 
التوحيد للشيخ حممد بن بعد الوهاب والقسم الثاين يتحدث عن تاريخ الوهابية وحروهبم، 

 دحالن، ومعظم معلومات املؤلف يف هذا القسم األخري مستقاة مماكتبه املفيت أمحد بن زيين
 .م يف استنبول١٩٨٤وطبع الكتاب مرات آخرها طبعة سنة 

 سيف اجلبار للشيخ فضل الرسول، وهو واحد من علماء اهلند وطبع هذا الكتاب ألول -١٤
 .هـ١٢٦٠مرة سنة 

 
 اجملموعة الثالثة من املصادر واملراجع: ثالثا

 :  الكتب واملقاالت اليت كتبها بعض املستشرقني
ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية، لعبد اهللا فليب، تعريب عمر  تاريخ جند -١

الدويري من منشورات املكتبة اآللية، بريوت بدون تاريخ، ومؤلف هذا الكتاب قديس 
م صار ١٩١٧اجنليزي عمل ضابطا يف اجليش الربيطاين اهلندي مث ُنقل إىل العراق ويف عام 

، ويف بدايات العشرينيات أصبح املندوب السامي لدولة ممثال سياسا لربيطانيا عند ابن سعود
                                                           

 ابن غنام، االمام الحسين بن غنام انظر الرسالة السادية والعشرون من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب،  ١٥
النجدي، تاريخ نجد، جرده وحققه ناصرالدين االسد، قابله على االصل عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، الطبعة 

  ٣٦٠ص، م١٩٨٢الثانية، الرياض 
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م ترك اخلدمة واستقر يف السعودية،  وُيقال أنه ١٩٢٥برطانيا يف شرقي األردن، ويف عام 
اعتنق االسالم،  وكتابه تاريخ جند ذو أمهية كبرية لتاريخ جند ومعلوماته دقيقة يف أغلب 

 عبد الوهاب، اال أن كالمه عن دعوته االحيان ويبدو أنه منصف لدعوة الشيخ حممد بن
قليل، ويذكر يف الفصل الثاين عند كالمة عن حممد بن سعود وميالد الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب وبداية دعوته ورحالته واحوال جند الدينية وهذا الفصل هو الذي يهمنا من هذا 

رقة، وعلى كل الكتاب مع أن بقية فصول الكتاب ميكن أن حنصل منها على معلومات متف
فالكتاب أفاد كثريا عن تاريخ امراء جند وحروهبم، ومبا أن املؤلف يرى أن دولة أمراء آل 
سعود والدعوة الوهابية شيء واحد مل يعط الدعوة الوهابية اهتماما خاصا بوصفها حركة 

وب بني دينية اصالحية وامنا وجه اهتمامه إىل االحوال السياسية والتارخيية وما وقع   من احلر
 . أمراء آل سعود وخصومهم

ترمجه من اللغة الروسية إىل العربية خري " فاسيليف. أ " تاريخ العربية السعودية، لـ-٢
 .االحتاد السوفييت. م١٩٨٦ضامن، وجالل املاشطة، طبعة دار التقدم سنة 

ر   مؤلف هذا الكتاب مستشرق روسي قام بدراسة وافية الحوال اجلزيرة العربية قبل ظهو
الوهابية وقيام الدولة السعودية، وأعطى اهتماما كبريا للجوانب الدينية واالجتماعية 
والسياسية واالقتصادية لدعوة الوهابية ودولة آل سعود، كما قام بتحليالت مفيدة وجعل يف 
مقدمة كتابه حبثا يف املصادر واملراجع استفدنا منه  كثريا، عيب املؤلف الوحيد هو أنه يتناول 

والفصول اخلمسة األوىل من كتابه ميكن أن . وضوع من وجهة نظر الفسلفة املادية التارخييةامل
نستفيد منها فيما يتعلق بأحوال اجلزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة الوهابية حىت قيام  دولة 
سعود األول، حيث عرض يف الفصل الثاين حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته من 

 .لدينية والسياسية واالحتماعيةالناحية ا
" ابن سعود"حتت كلمة " كتاب الشعب" مقال ممورمتان يف دائرة املعارف اإلسالمية -٣

اعطى هذا املستشرق اهتماما كبريا فيما يتعلق بأمراء آل سعود وانساهبم وتسلسل التواريخ 
 .ووفق بني التواريخ اهلجرية وامليالدية  وافاد كثريا من هذه الناحية

 موسوعة  االديان حتت ) (John O. Voll مقالة  جون أو فول -٤
Wahhabiyah   ذكر هذا املستشرق بعض افكار  الوهابية  ومعلوماته معظمها 

وكتب ابن " جمموعة الرسائل واملسائل النجدية"صحيحة،  ويبدو أنه اخذها  عن  كتاب 
مد بن عبد الوهاب حياته بشر وابن غنام، وعن بعض الكتب احلديثة مثل كتاب الشيخ حم

 .وفكره لعبد اهللا صاحل العثيمني
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يف املوسوعة اإلسالمية املختصرة، للمؤلفني  جب  وكرمرس، ليدن " الوهابية" مقالة -٥
وأورد املؤلفان يف هذه املقالة بعض معتقدات الوهابية كما تعرضا حلياة حممد بن . م١٩٧٤

ىل واملصادمات اليت وقعت بني الوهابيني عبد الوهاب،  وتاريخ الدعوة يف ايامها االو
وخصومهم وظهور حركة االخوان وانتشار حركة  الوهابية يف اهلند ويف بعض بلدان العامل 

 .اإلسالمي
 .يف موسوعة االديان واالخالق، للمستشرق مارغليوت" الوهابية" مقالة -٦
 .يف املوسوعة اإلسالمية   للمستشرق مارغليوت" الوهابية" مقالة -٧
 .يف القاموس اإلسالمي  لالب توماس هوغاس" وهايب" مقالة -٨


