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المد هللا النان النان الوجود أبًدا وأزًال بال كيف وال مكن، والصالة 
والسالم ل اجب الصطف والرسول الجتk ممد اجب األمي وبعد: قال 
ُمُرون 

ْ
ِ َوَيأ  إِلَى الَْخيْر

ٌ يَْدُعونَ ة ّمَََ
ُ
ْ أ اهللا تبارك و تعال : ﴿ َولْتَُكنْ ِمنُْكم

بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر ۚ﴾  وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : « َحBk َمkَ تَرُِعوَن َعن 
ذِْكِر الَفاِجِر اذُْكُروُه بَِما ِفيِه َحBk َيَْذرَُه اجBاِس ».  

عمًال بهذه اآلية الكريمة وهذا الديث الشيف قمنا بمع بعض األدلة ف 
هذا الكتاب اiي أسميناه:  « اإلياز ف إثبات أن قرن الشيطان طلع ف ند 
الجاز » وسبب ذلك أن الكثي من الوهابية « أدعياء السلفية » أنكروا أن 
تكون ند الجاز ه القصودة بديث اجب ملسو هيلع هللا ىلص وزعموا أنها ند العراق 
وما هذا إال د�ل ل سخافة عقولم، فأردنا أن نسوق لم ما يثبت أن 
القصود بالديث ما ه إال ند الجاز من حيث طلع قرن شيطانهم كما 

سنبي بعون اهللا تعال، وقد رتّبنا هذا الكتاب إل سبعة أبواب:  



 اكاب األول:  عرض كعض األحاديث الواردة ف اكحذير من الوهابية

  اكاب اكاk:  أقوال العلماء ف إثبات أن قرن الشيطان طلع ف ند الجاز 

 اكاب اكالث: الجسم ابن تيمية يقر أن قرن الشيطان طلع ف ند الجاز

 اكاب الرابع: إعتاف الوهابية بأن ند القصودة ف الديث ه ند الجاز 
  

   اكاب الامس:  الوهابية تكفر ك األمة اإلسالمية

   اكاب السادس:  أئمة الذاهب األربعة ردوا ل الوهابية

 اكاب السابع:  الردود القوية ل منكري اسم الوهابية

سائلي اهللا عز وجل اكوفيق وحسن اجية 



اكاب األول 

 عرض كعض األحاديث الواردة ف اكحذير من الوهابية

ُ اكخاري ف َصحيِحه عن ابْن ُقَمر أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:    روى اإلمام
« اللBُهمB بَارِْك َجَا ِف َشاِمنَا َوِ� َفَمِننَا » قَالُوا: َوِ¡ َنِْدنَا ؟ قَاَل: « اللBُهم بَارِْك َجَا ف 

َالِزُل َوالِْفَت َوبَِها َفْطلُع  Bَشاِمنَا َوِ� َفَمِننَا »، قَالُوا: َوِ¡ َنِْدنَا ؟ قَاَل: « ُهنَاَك الز

يَْطاِن ».  Bقَْرُن الش

َشاَر رَُسوُل اهللا 
َ
ِ£ َمْسُعوٍد قَاَل : أ

َ
وروى اإلماُم اكخارُي أيًضا ف َصحيِحه عن أ

ال إِن الَقْسَوة وَِغلَظ 
َ
َ ا�ََمن َفَقاَل « اإليَمانُ َفَمانٍ َها ُهنَا، أ ملسو هيلع هللا ىلص نِيَِده َنْو

ْذنَاِب اإلبِل، َحيُْث َفْطلُُع قَْرنَا الّشيَْطاِن ف 
َ
ُصوِل أ

ُ
الُقلُوِب ف الَفّداِديَن، ِعنَْد أ

َربِيَعَة َوُمَض ».  

وهذا من أصح األحاديث ف أن قرن الشيطان طلع ف ند الجاز، فقد ذكر 

ملسو هيلع هللا ىلص قبيلتان « ربيعة ومض » وهما ف الجاز وليسا ف العراق. 

والشق من الدينة ه ند الجاز وال مكن لا يدلسه الوهابية ويلبسونه ل 
اجاس أنها العراق وما الشق إال ند لصيح الديث فيها، ومن سأل الرسول 

الب°ة ججدهم عراقيون كنوا مع اجب؟ وهل فتحت العراق ف زمنه  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 



عندما تدث الرسول عن ند لم تكن العراق قد فتحت بعد، والصحابة 
اiين سألوا لم يكونوا عراقيي، إذن فالرسول يتكم عن ند الجاز، وهذه 

صاعقة للوهابية وقول اجب ملسو هيلع هللا ىلص يصح بأن ند الجاز ه قرن الشيطان. 
أوًال:  َند الجاز  كنت أرض الَفّدادين رِخء اإلبِل، والعراق كنت أرض 
زراعة وصناعة وتارة وما كنت ءانذاك أرًضا لرِخء اإلبل كما يّدع بعضهم 

أن الراد بُِطلُوع قرن الشيطان ف « ند » العراق وليس ند الجاز. 

ثانيًا: ند الجاز ه بالد ربيعة ومض وليس ند العراق، وأول فتنة ف 
اإلسالم ه فتنة الردة، ومسيلمة الكذاب، وما يدل ل أنها ند الزيرة 
العربية ما جاء ف صحيح اكخاري أن قرن الشيطان يطلع ف الفدادين أهل 

الوبر من مض، وهذه صفة أهل ند الجاز ال العراق. 
وسنذكر بعض األحاديث الواردة ف الوارج وتنطبق ل الوهابية ومؤسس 
مذهبهم ممد بن عبد الوهاب بإختصار، جاء ف خوارج العص الوهابية 
أحاديث صحيحة تذر من فتنتهم وتنه عن إتباعهم والث ل اكحذير 
� ف ءاِخر الّزمان قَْوم 

ْ
منهم، ومنها ل سبيل الثال، قول اجب ملسو هيلع هللا ىلص: « يَأ

ِ قَْولِ اَكِريBة َفْمُرقُونَ ِمن  ُ األْحالم  َفُقولونَ ِمْن َخْي ُ األسنَاِن ُسفهاء ُحَدثَاء
ْ ». رواه  ْ َحنَاِجَرُهم ُ  إِيَماُغُهم ِميBة ال ُياِوز Bْهمُ ِمَن الر Bاإلْسالم كما َفْمُرُقُ الس
اكخاري، و عن أ£ سعيد الدري رÆ اهللا عنه عن اجب ملسو هيلع هللا ىلص قال: « َيُْرج  
ين  وَن  الُقرَْءاَن الُيَاِوُز  تََراِقيَُهْم َفْمُرقُوَن ِمَن اِ�ّ

ُ
ناٌس ِمن قِبَل الَمْشِق َوَيْقَرأ

همُ إِل فُوقِِهِ   Bى َفُعود السBال َفُعوُدوَن ِفيهِ َحت Bة ُعمBمي Bْهمُ ِمَن الر Bكَما َفْمُرق الس
قيَل َما ِسيَماُهم قال ِسيماُهم اَكْحِليق » رواه اكخاري ومسلم.  



 kاكاب اكا

 أقوال العلماء ف إثبات أن قرن الشيطان طلع ف ند الجاز 

أوًال: خص ممد بن عبد الوهاب « مؤسس الر°ة الوهابية » أخوه الشيخ 
سليمان بُن عبد الوّهاب ورَد عليه ف كتابه الشهي « الَصواِعُق اإللية ف الرد 
ل الوهابية ». وقَد فَّس الشيخ ُسلَيماُن الديَث الذُكور بأن ند الجاز ه 

مكن الِفت والزالزل حيث يَطلُع قَْرُن الشيطان.  

وقال  اإلمام ابن الوزي النبل ف كشف مشك الصحيحي (1/436)، 
وقوÒ: « عند أصول أذناب اإلبل »: أي هم معها يسوقونها حيث يطلع قرنا 
الشيطان ف ربيعة ومض، كأن اإلشارة إل القوم قبل إسالمهم وتعرفهم 
ءاداب الشع ، وذكر قري الشيطان مثل يراد به طلوعه بالفت من تلك 

اجواÔ » أه. 

 وقال بدر اÙين العين ف عمدة القاري شح صحيح اكخاري (15/264) 
قوÒ: « ف ربيعة ومض » يتعلق بقوÒ : ف الفدادين أي الصوتي عند أذناب 
اإلبل، وهو ف جهة الشق حيث هو مسكن هاتي القبيلتي ربيعة 

ومض » اه. 



فهل هناك أصح من ذلك؟ وقد خرج ممد بن عبد الوهاب وأتباعه الوهابية 
منها بل ودعوا اجاس للهجرة إ�هم وÚن نفوا ذلك ا�وم ولكنا سنورد لكم 
األدلة من كتب القوم اككفيية يسيئون األعمال نرى الوهابية ا�وم 
يكفرون السلمي ويسارعون إل  إخراجهم من اللة  و هم من أبناء جتتنا 
و يتكمون بلساننا وسيماهم اكحليق وهذا ما وقع منهم فعليًا أثبت العلماء 
القريبون لنشأة الوهابية كمفت الشافعية بمكة الكرمة الشيخ أحد زين 
دحالن أن ممد بن عبد الوهاب كن يأمر من يدخل ف طاعته بلق شعره 
�نشأ بشعر جديد لم يشك فيه وقال وßن مفت زبيد السيد عبد الرحن 
األهدل يقول ال حاجة إل اكأ�ف ف الرد ل الوهابية بل يكف ف الرد 
عليهم قوÒ: سيماهم اكحليق فإنه لم يفعله أحد من البتدعة غيهم.  وما 
يؤ°د هذا القول اiي ياول أن ينفيه الوهابية ا�وم إعتاف سبط ممد بن 
عبد الوهاب بأن سيماهم اكحليق، يقول عبد العزيز بن حد « سبط ممد 
بن عبد الوهاب » ف جواب Ò، بعضا من أحكم حلق شعر الرأس ف بالد ند 
فقال فاiي تدل عليه األحاديث، اجه عن حلق بعض وترك بعض، فأما 
تر°ه كه فال بأس به، إذا أكرمه اإلنسان كما دلت عليه السنة اجبوية. وأما 
حديث كيب فهو يدل ل األمر باللق عند دخوÒ ف اإلسالم إن صح 
الديث، وال يدل ل أن استمرار حلقه سنة، وأما تعزير من لم يلق وأخذ 
ماÒ فال يوز وينه فاعله عن ذلك، ألن ترك اللق ليس منهيا عنه، وÚنما 
نه عنه وé األمر، ألن اللق هو العادة عندنا، وال يت°ه إال السفهاء عندنا، 
فنه عن ذلك نه تنيه ال نه تريم سًدا لثريعة، اهـــ. و ف قول سبط قرن 
الشيطان ما يكفينا وÚن حاول اللف واÙوران ولكنه ف اجهاية أثبت 



سيماهم وÚن نف وجوبها أوًال ثم ذكر ف نهاية كمه فعل ماذا يدل ذلك؟ 
جعلم أن الشيخ أحد زين دحالن قد ذكر حقائق عن هذه الطائفة وياولون 
بكل قوة يملكونها أن يمحوها ثم يلمزونه بالكذب فعليهم من اهللا ما 
يستحقون و¡ هذا القدر الكفاية جعلم مدى تطابق الديث عليهم يقتلون 
السلمي ويت°ون عبدة األوثان و الوهابية تأريهم ملوث بسفك دماء 
السلمي وÚستحالل أموالم ونساءهم كعلم أð السلم أن الوهابية من 

تنطبق عليهم األوصاف الت جاءت ف أحاديث اجب ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثانيًا: تقيق معن قرن الشيطان متًصا ولتداد معرفة بنجد فإن العاقل 
�نظر إل الر°ة الوهابية وÚل دختها وتعصبهم المقوت ثم ينظر إل مكن 
نشوء هذه الر°ة �عجب ك العجب ويتساءل ف نفسه ويقول : أليس ند 
هذا هو ا�مامة وهو مكن خروج مسيلمة الكذاب من وادي بن حنيفة؟ 
أليس هذا الكن هم اiين بدؤوا بالردة عن اإلسالم؟ وقاتلهم الليفة الراشد 
أ£ بكر الصديق رÆ اهللا عنه وفعل فيهم سيف اهللا السلول خاÙ بن 
الو�د رÆ اهللا عنه األفاعيل؟ ألم يكن أول الفت من هذا الكن بعد وفاة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وياول بعض الوهابية اÙفاع عن كبيهم ممد بن عبد 
الوهاب ف دعوة  بأنها ليست القصودة بالديث اiي عند اكخاري وأحد 
والتمذي وغيهم وهو دفاع لو أمعنت اجظر فيه لا رأيت إال تكلًفا كبًيا 
ومشقة باللغة وهذا األسلوب األعوج ما يوقع الوهابيون أنفسهم فيه ف أكث 
من موضع فلفظة ند إذا أطلقت هكذا ف جزيرة العرب ال يوز أن تمل 



عقًال ل غيها فإذا قلت ند أشت إل ما يقابل الجاز أرأيت أن لو قلت 
البنك وأنت ف بيتك ناد أمك من الغرفة أيوز Ò عقًال أن يناديها من بيت 
اليان بجة أن ف بيت اليان غرفة أيًضا؟ الديث صيح ال غبار وال 
غشاوة عليه ف أن القصود ند أهل الزيرة ال غيها حيث قال السائل : 
ندنا. واجاظر إل كتب الغرافيا يفطن إل ما نقول فنجد ه تماًما ما كن 
شق الدينة النورة وغربها ليس إال بر يسم األحر وجنوبها مكة الكرمة 
وشمالا تبوك، واالسم ند إذا أطلق هكذا عند ذكر أسماء بتان معروفة 
كلشام وا�من كما ف الديث ال يمكن مع من كن Ò مسيس عقل إال أن 
يعن بتة بعينها وه اسمها فكيف إذا لقه اكعريف باإلضافة ف قولم 
ندنا؟ وال يوجد ف اÙنيا بالًدا تسم نًدا إال واحدة فراجعوا خرائط اÙول 
القديمة واألطلس اإلسالم واألطلس العرü هل ستجدون بًتا تسم ندا!. 















 اكاب اكالث

ابن تيمية يقر أن الفتنة من ند الجاز 

  

ه:  يقول شيخ الوهابية أحد بن تيمية ف كتابه: « بيان تلبيس الهمية » ما نصُّ
«قد تواتر عن اجب إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من الشق اiي هو 
مشق مدينته كنجد وما يشق عنها» ثم ساق بعض األحاديث الواردة ف 
ذلك ف الصحيحي وغيهما إل أن قال: « وال ريب أن من هؤالء ظهرت 
الردة وغيها من الكفر، من جهة مسيلمة الكذاب وأتباعه وطليحة 

األسدي وأتباعه، وسجاح وأتباعها ».  

فهذا يدل بشك ال لبس فيه إقرار ابن تيمية بأن ندا ه ند الجاز وليس 
العراق فما هو رد الوهابية ل شيخهم ابن تيمية ؟ 









 اكاب الرابع

   إعتاف الوهابية بأن ند القصودة ف الديث ه ند الجاز

وسنورد لكم أيًضا من أقوال الوهابية ومن كتبهم الوثقة ما يدل ل كمنا 
ل أن ند الجاز ه الت خرج منها قرن الشيطان ممد بن عبد الوهاب. 

فهنا عثمان ابن بش الوها£ يصح بذلك قائًال: «واعلم رحك اهللا أن هذه 
الزيرة اججدية ه موضع االختالف والفت، ومأوى الشور والحن، 
والقتل واجهب والعدوان بي أهل القرى واكتان، ونوة الاهلية بي قبائل 

العربان »اهــــــ.  

ويصح مقبل بن هادي الوادع الوها£ ف كتابه: « مقتل الشيخ جيل 
الرحن » السؤال: ما القصود بنجد الت ورد ذكرها ف الديث أه ند 
الجاز أم ند العراق؟ الواب: اiي يظهر أنّها تشمل هذا وهذا فنجد عبارة 
عما ارتفع من األرض، والعراق مرتفع ويسم نًدا، وهكذا أيًضا ا�مامة 
وغيها فهو مرتفع ويسم نًدا، ولكن إخواننا اججديي (الوهابيي) 

يريدون أن يرموا به أهل العراق، فالظاهر أنه يشمل هذا وهذا » اهـــــ. 

وأخًيا إعتاف اللجنة اÙائمة لإلفتاء السعودية بأن ند الزيرة العربية الت 
خرج منها ممد بن عبد الوهاب ه قرن الشيطان بقيادة عبد العزيز بن باز 
وعبد الرازق عفيف وعبد اهللا الغديان وعبد اهللا بن قعود، تصيح اللجنة 
اÙائمة أنّها ند الزيرة واعتافات القوم بما جالوا وصالوا إلنكاره وÚخفاءه 

عن أمة اإلسالم. 















 اكاب الامس

  الوهابية تكفر ك األمة اإلسالمية

واآلن بعد ذكر األدلة الت تثبت أن قرن الشيطان خرج من ند الجاز 
سنذكر ما هذه الفتنة الت ظهرت من الفرقة الوهابية. 

أوًال: سنبي أن الذهب الوها£ دين جديد ال سند Ò، وأن اÙيانة الوهابية 
تأسست بال سند. 

مؤسس اÙين الوها£ ممد بن عبد الوهاب بتوجيه ودعم من الاسونية 
البيطانية يعتف ل نفسه أنه أسس دينه وابتدعه من عند نفسه بال سند 
وذلك أنه شهد ل نفسه بالكفر ول مشايه، وهذا إعتاف قرن الشيطان 

بـــإنقطاع دينه اكاطل اiي أسسه. 

 قال ابن عبد الوهاب معرفًا لم عن نفسه وأنه السند Ò ف دينه اiي ابتدعه 
ما نصه: «وأنا أخب°م عن نفn، و اهللا اiي ال ل إال هو لقد طلبت العلم 
واععتقد من عرفن أن ل معرفة وأنا ذلك الوقت ال أعرف معن ال ل إال 
اهللا، وال أعرف دين االسالم قبل هذا الي اiي من اهللا به ع، و°ذلك 
مشاي' ما منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم من علماء العارض أنه عرف 
معن ال ل إال اهللا أو عرف معن دين اإلسالم قبل هذا الوقت، أو زعم عن 
مشايه أن أحًدا عرف ذلك فقد كذب وافتى ولبس ل اجاس ومدح 

نفسه بما ليس فيه » اهـــ. 



ماذا أنتم فاعلون ياوهابية ؟ كيف تقبلون ل أنفسكم أن تكونوا رخع 
همج تأخذون دينًا باطًال منقطًعا السند Ò إال وساوس إبليس لقرن 
شيطانكم؟ كيف تدينون بدين مؤسسه شهد ل نفسه بالكفر؟  إنه لن 
العجب العجاب. فبان واتضح أن ممد بن عبد الوهاب هو وأتباعه جاؤوا 
بدين جديد ليس هو اإلسالم، وßن يقول من دخل ف دعوتنا فله ما جا 

وعليه ما علينا ومن لم يدخل معنا فهو كفر حالل اÙم والال.  

ثانيًا: بيان موجز عن حال ممد بن عبد الوهاب اججدي إمام الوهابية وبيان 
إنرافه عن أهل السنة.  

كن ابتداء ظهور أمره ف الشق سنة 1143 ه واشتهر أمره بعد 1150 ه بنجد 
وقراها، تو¡ سنة 1206 ه، وقد ظهر بدعوة مزوجة بأفكر منه زعم أنها من 
الكتاب والسنة، وأخذ ببعض بدع أحد بن تيمية فأحياها، منها: عقيدة 

اكجسيم هللا واكحي اهللا ف جهة، نعوذ باهللا من الكفر والضالل. 

اعلم أن السلمي اتفقوا ل أن اهللا تعال ال يلُّ ف مكن، وال يويه مكن 
وال يسكن السماء وال يسكن العرش، ألن اهللا تعال موجود قبل العرش 
وقبل السماء وقبل الكن، ويستحيل ل اهللا اكغّي من حال إل حال ومن 
صفة إل صفة أخرى، فهو تبارك وتعال كن موجوًدا ف األزل بال مكن، وبعد 
أن خلق الكن ال يزال موجوًدا بال مكن، و�ُعلم أن أهل الديث والفقه 
واكفسي واللغة واجحو وعلماء األصول، وعلماء الذاهب األربعة من 
الشافعية والنفية والالكية والنابلة كهم ل عقيدة تنـزيه اهللا عن الكن، 
إال أن الشبهة ومنهم الوهابية شّذوا عن هذه العقيدة القة فقالوا إن اهللا ف 

مكن وجهة ومستقر ل العرش  والعياذ باهللا تعال.  



ومن نقل إجاع أهل الق ل تنـزيه اهللا عن الكن اإلمام أبو منصور عبد 
القاهر اكميم اكغدادي التو- سنة 429هـ، ف كتابه: « الفرق بي الفرق » 
فقد قال ما نصه: « وأجعوا (أي أهل السنة والماعة) ل أنه (أي اهللا) ال 

يويه مكن وال يري عليه زمان »اه. 

وقال إمام الرمي عبد اللك بن عبد اهللا الُوين الشافع التو- سنة 478ه  
ف كتابه: « اإلرشاد » ما نصه: « ومذهب أهل الق قاطبة أن اهللا سبحانه 

وتعال يتعال عن اكَحيُّ واكَخصص بالهات » اه. 

ر اكمي » للشيخ  ُّÙف كتابه: « ا üالغر nوقال العالمة مـحمد مّيارة الفا
ْهُل الق قَاِطبَة ل أّن اهللا تَعال 

َ
جعَ أ

َ
عبد الواحد بن خش ما نّصه: « أ

الِجَهَة Ò، فال فوَق Ò وال تَت واليمَي وال شماَل وال أمام وال َخلَْف » اهــ. 

وقال العالمة أبو حامد بن مرزوق السطايف الزائري ف كتابه: « براءة 
األشعريي » ما نصه: « اتفق العقالء من أهل السنة الشافعية والنفية 
والالكية وفضالء النابلة وغيهم ل أن اهللا تبارك وتعال منه عن الهة 

والسمية والد والكن ومشابهة ملوقاته » اهــ. 
  

فالمد هللا اiي جعل جا من يبي عقيدة أهل السنة ويدافع عنها فتمسك 
أð السلم بهذه العقيدة الت عليها مئات الاليي من السلمي. ولكن شذ 
من األمة قوم نسبوا هللا الهة فضلوا وأضلوا بل قالوا من لم يقل إن اهللا 

موجود ف السماء فهو كفر ، وهذه أمثلة ل ذلك. 



صدرت فتوى للجنة اÙائمة السعودية الوهابية اككفيية يقول فيها: 
من قال: ال نقول إن اهللا فوق وال تت وال يمي وال شمال فهو بهذا مالف 
 Æلا دل عليه الكتاب والسنة وأجع عليه السلمون من عهد الصحابة ر
اهللا عنهم من أهل العلم واإليمان فيجب أن يُبي Ò الق فإن أص فهو كفر 

مرتد عن اإلسالم ال تصح الصالة خلفه اهــــ. 
وجاء أيًضا ف كتاب: « اللجنة اÙائمة » أن اهللا سبحانه وتعال ف جهة العلو 
ٍ ل عرشه، بائن من خلقه، كما دلت ل ذلك أدلة  فوق ملوقاته، مستو
الكتاب السنة، ومن نف ذلك فهو كفر باهللا عز وجل. مت (2 ص356) و ف 

الجت (1 ص 515) يكفر فيه من نف عن اهللا الهات الست. 

صدرت هذه الفتوى تت يد ك من العضو :عبد اهللا بن قعود، العضو :عبد 
اهللا بن غديان، نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيف، الرئيس : عبد 

العزيز بن عبد اهللا بن باز. 

قال القنو7 الوها£ ف كتابه السم اÙين الالص تت عنوان: « تقليد 
الذاهب من الشك » وبهذا يكون الوهابية قد كفروا جهور األمة ألن 

األمة اإلسالمية ا�وم هم أهل الذاهب األربعة وهم عند الوهابية كفار. 
قال عبد اهللا بن ممد الغنيمان الوها£ رئيس قسم اÙراسات العليا بالامعة 
اإلسالمية بالدينة النورة ف شح كتاب اكوحيد من صحيح اكخاري ما 
نصه: « وقد انتسب إل األشعري أكث العالم اإلسالم ا�وم من أتباع 
الذاهب األربعة، وهم يعتمدون ل تأويل نصوص الصفات تأويًال يصل 
أحيانًا إل اكحريف، وأحيانًا يكون تأويًال بعيًدا جًدا، وقد أمتألت اÙنيا 
بكتب هذا الذهب، وادع أصحابها أنهم أهل السنة، ونسبوا من آمن 



باجصوص ل ظاهرها إل التشبيه واكجسيم، هذا والبد لعلماء اإلسالم 
ورثة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من مقاومة هذه اكيارات الارفة، ل حسب ما تقتضيه 
الال، من مناظرات، أو باكأ�ف، وبيان الق بالباهي العقلية واجقلية، 

وقد يصل األمر أحيانًا إل شهر السالح » اهــ.  

الوهابية أتباع ممد بن عبد الوهاب ل نهجه ف تكفي األّمة اإلسالمية 
واستباحة دمائهم حk السيدة حواء رÆ اهللا عنها لم تسلم من تكفي 
الوهابية لا كما ذكر القنو7 ف كتابه السم "اÙين الالص" (ص 160) 
حيث يقول :"الصحيح أن الشك إنما وقع من حواء فقط دون ءادم". اهــــ. 

وبهذا تكون الوهابية جعلت البش أوالد زن.  

حk الصحابة لم تسلم من شيخهم ابن تيمية كما ف كتابه: « اقتضاء الصاط 
الستقيم » حيث اعتض ل عبد اهللا بن عمر تتبعه لألماكن الت صل 
فيها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وتراها ألجل الصالة فيها فقال ابن تيمية : « وذلك ذريعة 
ر ابن باز الصحا£ الليل بالل بن الارث الزي كما ف  إل الشك » اهـــ. و°ف
تعليقه ل شح اكخاري وقد أّدت وقاحة ممد بن عثيمي إل القول ف 
كتابه: « لقاء اكاب الفتوح » بأن الافظ ابن حجر العسقالk والافظ 

اجووي ليسا من أهل السنة.  

وقامت الوهابية بتكفي مليار ونصف من السلمي األشاعرة والاتريدية كما 
ف مقدمة الفوزان عن الكتاب السم: « اكوحيد » البن خزيمة 
يقول : « األشاعرة والاتريدية تالميذ الهمية والعتلة وأفراخ العطلة » اهـــ. 

وقد قال أحد مشايخ الوهابية وهو جاس الجازي ف شيط مسجل بصوته 
ا ف االعتقاد وهو ضال ».   Cكن أشعري üين األيوÙف االنتنت : « صالح ا



ومع تكفي الوهابية جيع السلمي استحلوا قتلهم وذبهم وسقة أموالم 
كما يشهد ل ذلك تاريهم حيث قال لم زعيمهم قبل دخول الجاز : « نن 
ذاهبون لقتال الش°ي فإن دخلوا ف دعوتنا فلهم ما جا وعليهم ما علينا 
وÚال فهم كفار مش°ون دمهم حالل ». وبذلك ينطبق عليهم وصف الرسول 
ْوثَان » 

َ
ْهل األ

َ
ْهَل اإلْسَالم َوَيَدُعون أ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص للخوارج حيث قال: « َفْقتُلُونَ أ

أخرجه اكخاري ف صحيحه.  
قال الوها£ الغامدي تلميذ ابن باز والعثيمي ف كتابه: « شح نواقظ 
اإلسالم » لحمد بن عبد الوهاب ما نصه: « وللسيوD كم صيح ف تويز 
الشك منثور ف كتابه الاوي ف الفتاوى، كالستغاثة باألموات ووجود 
األبدال اiين يتصفون ف الكون وغي ذلك من الكم اiي نزم فيه بكفر 
السيوD وردته والعياذ باهللا، فهو من أئمة الشك وليس من أئمة اإلسالم، 
وال يوز التحم عليه ول أمثاÒ من الش°ي، ومنهم القسطالk، صاحب 
إرشاد الساري شح صحيح اكخاري واكوصيي صاحب البدة… وابن 
خش األشعري صاحب الرشد العي…والزرقاk شارح الوطأ، والزبيدي 
صاحب شح إحياء علوم اÙين، و ابن خبدين صاحب حاشية رد الختار، 
وأحد زين دحالن صاحب اÙرر السنية ف الرد ل الوهابية، والكوثري، و 
عبد اهللا الغماري وعبد العزيز الغماري وعبد اهللا البn »… فبعد أن 
كفر أكث من مئة شيخ قال: « فهؤالء جلة من دخة الشك والقبورية من 
كتب ف تأييد الشك واÙعوة إ�ه أو تسي وسائله، وهم ف ازدياد وما ذكر 

منهم إال القليل ». 



وجاء ف كتاب (اÙرر الَسنية ف األجوبة اججدية، ج3، ص 211-210) :  
وهذه الطائفة الت تنتسب إل أ£ السن األشعري وصفوا رب العالي 
بصفات العدوم والماد؛ فلقد أعظموا الفرية ل اهللا، وخالفوا أهل الق… 
وأجازوا الشك اiي ال يغفره اهللا، فجوزوا أن يعبد غيه من دونه، وجحدوا 
توحيد صفاته باكعطيل. فاألئمة من أهل السنة وأتباعهم لم الصنفات 

العروفة ف الرد ل هذه الطائفة الكفرة العاندة. 

نقل مفت النابلة بمكة الكرمة الشيخ ممد بن عبد اهللا بن حيد فإنه أي 
« رأس الوهابية ممد بن عبد الوهاب » كن إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر 
ل قتله ماهرة يرسل إ�ه من يغتاÒ ف فراشه أو ف السوق �ل لقوÒ بتكفي 

من خالفه واستحالÒ قتله »اهــ. 

 وذكر الوها£ عبد اهللا بن عبد الرحن بن صالح آل بسام ف كتابه اiي سماه 
علماء ند خالل ثمانية قرون ف ترجة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب (ص 
350-357) "وقال ابن بش ف حوادث 1167 للهجرة : أن سليمان بن عبد 
الوهاب كتب مع سليمان بن خويطر كتابًا إل أهل العيينية وذكر فيه شبها 
ل اجاس ف اÙين، فتحقق عند الشيخ - أي ممد بن عبد الوهاب - أن ابن 
خويطر قدم العيينة بذلك فأمر بقتله فقتل ، وأرسل إل أهل العيينة رسالة 
عظيمة طويلة ف إبطال ما لبس به سليمان بن عبد الوهاب ل العوام، 

وأطال فيها الكم من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص" اه. 



فهل هذا إفتاء ل شيخ الوهابية؟ تأملوا يرحكم اهللا واعرفوا حقيقة 
الوهابية. اهللا يفظ السلمي من ش وفتنة الوهابية  أتباع قرن الشيطان فهم 

سبب الغمة الّت أحلت به األمة.  

انظروا واعلموا أن دين داعش وملتهم ه ذاتها ملة الوهابية (أدعياء 
السلفية) ومن لف لفيفهم، مع أنهم ينكرون لك ال يكتشف اجاس 
حقيقتهم هم وزعيمهم قرن الشيطان اiي جدد ضالالت ابن تيمية، هؤالء 
أعداء اÙين واألمة أدوات الصهيونية. وال يغرنكم إنتقاد الوهابية ومنظريها 
ورموزها وحk تكفيها لـ"داعش" فهو ليس سوى ذر للرماد ف العيون 
وللتمويه ل اجاس فهذا دأبهم كما بل لم جت استبدلوه بديد، �بق 
الفكر الوها£ اiي جاء بدين جديد ضال مضل ل يد زعيمهم ممد بن 

عبد الوهاب.  

ا�فاع عن اإلمام الطحاوي 
الوهابية يزعمون أنهم سلفيون وهم كذابون يقولون أن االمام الطحاوي من 
أهل اكدع وأنه أدخل ف عقيدته كم البتدعة. االمام الطحاوي من رؤوس 
السلف ومن ذمه أو خبه لعقيدته فهو البتدع واالمام الطحاوي أشهر من أن 
يعرف. الوهابية أبتدعوا مذهبا وزعموا أنه مذهب السلف وK من خالفه 
فهو مبتدع عندهم ولو كن السلف أنفسهم. ينقمون ل االمام الطحاوي أنه 
نزه اهللا عن السم والي واالدوات واالعضاء والهات الست فوق و تت و 
يمي و شمال و أمام  و خلف . واالمام الطحاوي لم يقل ف العقيدة الت 
ألفها أنها فقط عقيدته بل قال هذه عقيدة أهل السنة والماعة. علماء 
السلف أطلعوا ل هذه العقيدة وقبلوها وارتضوها لكن الوهابية فرقة 

أشهرت الفجور والضالل و°فروا السلف واللف. 

































 اكاب السادس

  األئمة من الذاهب األربعة ردوا ل الوهابية وبينوا شذوذهم 
عن أهل السنة 

1-مفت الشافعية بمكة الكرمة الشيخ زين دحالن التو- سنة 1304 ه 
قال الشيخ أحد زين دحالن ف كتابه « اÙرر السنية ف الرد ل الوهابية » ما 
نصه: "كن ممد بن عبد الوهاب اiي ابتاع هذه اكدعة يطب للجمعة ف 
مسجد اÙرعية ويقول ف ك خطبه: " ومن توسل باجب فقد كفر"، وßن 
أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم، فكن ينكر عليه 
إنكارا شديدا ف ك ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه ف nء ما ابتدعه، وقال 
Ò أخوه سليمان يوما: كم أرßن اإلسالم يا ممد بن عبد الوهاب؟ فقال 
خسة، فقال: أنت ججلتها ستة، السادس: من لم يتبعك فليس بمسلم هذا 
عندك ر°ن سادس لإلسالم. وقال رجل ءاخر يوما لحمد بن عبد الوهاب: 
كم يعتق اهللا ك �لة ف رمضان؟ فقال Ò: يعتق ف ك �لة مائة ألف، و¡ 
ءاخر �لة يعتق مثل ما أعتق ف الشهر كه، فقال Ò: لم يبلغ من اتبعك عش 
عش ما ذكرت فمن هؤالء السلمون اiين يعتقهم اهللا تعال وقد حصت 
السلمي فيك وفيمن اتبعك، فبهت اiي كفر. ولا طال الناع بينه وبي 
أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله فارتل إل الدينة النورة وألف رسالة ف الرد 
عليه وأرسلها Ò فلم ينته. وألف كثي من علماء النابلة وغيهم رسائل ف 
الرد عليه وأرسلوها Ò فلم ينته. وقال Ò رجل ءاخر مرة وßن رئيسا ل قبيلة 



بيث إنه ال يقدر أن يسطو عليه: ما تقول إذا أخبك رجل صادق ذو دين 
 kوأمانة وأنت تعرف صدقه بأن قوًما كثيين قصدوك وهم وراء البل الفال
فأرسلت ألف خيال ينظرون القوم اiين وراء البل فلم يدوا أثًرا وال أحدا 
منهم، بل ما جاء تلك األرض أحد منهم أتصدق األلف أم الواحد الصادق 
عندك؟ فقال: أصدق األلف، فقال Ò: إن جيع السلمي من العلماء األحياء 
واألموات ف كتبهم يكّذبون ما أتيت به ويزيفونه فنصدقهم ونكذبك، 
فلم يعرف جوابا iلك. وقال Ò رجل ءاخر مرة: هذا اÙين اiي جئت به 
متصل أم منفصل؟ فقال Ò حk مشاي' ومشايهم إل ستمائة سنة كهم 
مش°ون، فقال Ò الرجل: إذن دينك منفصل ال متصل، فعّمن أخذته؟ فقال: 
وÔ إلام كلض، فقال Ò: إذن ليس ذلك مصوًرا فيك، ك أحد يمكنه أن 
يدع وÔ اإللام اiي تدعيه، ثم قال Ò: إن اكوسل ممع عليه عند أهل 

السنة حk ابن تيمية فإنه ذكر فيه وجهي ولم يذكر أن فاعله يكفر". اه. 

2-مفت النابلة بمكة الكرمة ممد بن حيد اججدي التو- سنة 1295 ه 
قال مفت النابلة بمكة التو- سنة 1295 ه الشيخ ممد بن عبد اهللا 
اججدي النبل ف كتابه: « السحب الوابلة ل ضائح النابلة » ف ترجة 
واÙ ممد بن عبد الوهاب بن سليمان ما نّصه: "وهو واÙ مّمد صاحب 
اÙعوة الت انتش شرها ف االفاق، لكن بينهما تباين مع أن ممًدا لم 
يتظاهر باÙعوة إال بعد موت واÙه، وأخبي بعض من لقيته عن بعض أهل 
العلم عّمن خص الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كن غضبان ل وÙه ممد 
لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسالفه وأهل جهته ويتفرس فيه أن 



يدث منه أمر، فكن يقول للناس: يا ما ترون من ممد من الش، فقّدر اهللا 
أن صار ما صار، و°ذلك ابنه سليمان أخو الشيخ ممد كن منافيًا Ò ف 
دعوته ورد عليه رًدا جيدا باآليات واآلثار لكون الردود عليه ال يقبل 
سواهما وال يلتفت إل كم خلم متقدًما أو متأخرا كئنا من كن غي أحد 
بن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه يرى كمهما نّصا ال يقبل اكأويل ويصول 
به ل اجاس وÚن كن كمهما ل غي ما يفهم، وسم الشيخ سليمان رده 
ل أخيه "فصل الطاب ف الرد ل مّمد بن عبد الوهاب" وسلّمه اهللا من 
ّشه ومكره مع تلك الصولة الائلة الت أرعبت األباعد، فإنه كن إذا باينه 
أحد ورد عليه ولم يقدر ل قتله ماهرة يرسل إ�ه من يغتاÒ ف فراشه أو ف 
السوق �ال لقوÒ بتكفي من خالفه واستحالÒ قتله، وقيل إن منونًا كن ف 
بتة ومن خدته أن يضب من واجهه ولو بالسالح، فأمر ممدٌ أن يعطى 
سيًفا ويدخل ل أخيه الشيخ سليمان وهو ف السجد وحده، فأدخل عليه 
فلما رءاه الشيخ سليمان خاف منه فرم الجنون السيف من يده وصار 
يقول: يا سليمان ال تف إنك من اآلمني ويكررها مرارا، وال شك أن هذه 

من الكرامات ". اه. 

وقول مفت النابلة الشيخ ممد بن عبد اهللا اججدي إن أبا مّمد بن عبد 
الوهاب كن لضبا عليه ألنه لم يهتم بالفقه معناه أنه ليس من البزين 
بالفقه وال بالديث، إنما دعوته الشاذة شهرته، ثم أصحابه غلوا ف مبته 
فسموه شيخ اإلسالم والجّدد، فتبًا لم وÒ، فليعلم ذلك الفتونون والغرورون 



 kعوة، فلم يتجه أحد من الؤرخي الشهورين ف القرن اكاÙبه لجرد ا
عش باكبيز ف الفقه وال ف الديث. 

3-الشيخ ابن خبدين النف التو- سنة 1252 ه 
قال ابن خبدين النف ف كتابه: « رّد الحتار » ما نّصه: "مطلب ف أتباع ابن 
عبد الوهاب الوارج ف زماننا: قوÒ: "ويكفرون أصحاب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص علمت 
أن هذا غي شط ف مسم الوارج، بل هو بيان لن خرجوا ل سيدنا ع 
رÆ اهللا تعال عنه، واال فيكف فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما 
وقع ف زماننا ف أتباع ممد بن عبد الوهاب اiين خرجوا من ند وتغلّبوا 
ل الرمي، وßنوا ينتحلون مذهب النابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم 
السلمون وأن من خالف اعتقادهم مش°ون، واستباحوا بذلك قتل أهل 
السّنة قتل علمائهم حk كس اهللا شو°تهم وخرب بالدهم وظفر بهم 

عساكرالسلمي خم ثالث وثالئي ومائي وألف". اه. 

4-الشيخ أحد الصاوي الالك التو- سنة 1241 ه 
قال الشيخ أحد الصاوي الالك ف كتابه: « حاشية الصاوي » ما نصه: "وقيل 
هذه اآلية نزلت ف الوارج اiين يرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون 
بذلك دماء السلمي وأموالم كما هو مشاهد اآلن ف نظائرهم، وهم فرقة 
بأرض الجاز يقال لم الوهابية يسبون أنهم ل nء أال انهم هم الكذبون، 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا أوحك حزب الشيطان أال إن 

حزب الشيطان هم الاسون، نسأل اهللا الكريم أن يقطع دابرهم " اه. 



  اكاب السادس
 الردود القوية ل منكري اسم الوهابية

ينكر الكثي من الوهابية أن يكون هناك فرقة وهابية أو طائفة وهابية ألنهم 
يعرفون أن تاريهم حافل بالفساد والراب واإلرهاب ويتستون زوًرا 
ألنـه  اإلســم  بهذا  اجاس  يـــعــرفهم  وبهتانًا و°ذبًا باسم الّسلفية ويافون أن 
عرفه  اإلسم  هذا  ألن  والـــراب وذلك  مــار  والـد مـاء  الـِدّ بـسـفـك  ُمـرتـبـٌط 
ين للوصول إل ليتها، فحي يسمعـون  ّÙِاجاس أنه لطائفة باطلة تستخدم ا
الـوهابـيـة بـإطــالق هذا اإلسـم عـلـيهم يُنـكرونـه أشــد إنـكـار ويقولون ما ف 
وهابـــي، فتسميةُ الوهابية أنفَسهم سلفية كذٌب ظاهرٌ فال يوز  إسمه   n
وا أنفَسهم به �وهموا اجاس أنهم ل  تسميتُهم بهذا االسم اiي هم سم
اُهم به  وَن وهابية وهذا االسمُ هو االسم اiي سم مذهب السلف، إنما يَُسم
السلموَن منذ أوِل ما ظهروا إل يومنا هذا وهاكم الرد ف إفحام وÚسكت 
هـــؤالء وما يؤ°د لك أنهم وهابية وأن هذا اإلسم ينطبق عليهم وهذا هو الواقع 
حًقا ما جاء ف كتاب لم نشوه بعنوان: « الشيخ ممد بن عبد الوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية » بقلم أحد ابن حجر ءال بوطام ءال 
بن ع أحد كبار دختهم ف قطر وقضاتهم، قدم Ò عبد العزيز بن باز الطبعة 
اكانية طبع ش°ة مطابع الزيرة ص 105 حيث يقول: « فلما اكق الوهابيي 
ف مكة » ويقول: « إستطاع الوهابيون أن يقيموا اÙولة اإلسالمية ل أساس 
من البادئ الوهابية » ويقول: « ولكن اÙعوة الوهابية » ويقول: « يدينون 

اإلسالم ل الذهب الوها£ » اه. 



وما يؤ°د أيًضا أنهم هم الوهابية ما جاء ف كتاب ممد بن جيل زينو الدرس 
الوها£ ف مكة اiي أسماه: « قطوف من الشمائل الحمدية » طبع دار 
الصحابة (ص: 67) مفتخًرا باسم الوهابية ويقول ل زعمه: « وها£ نسبة إل 
الوهاب وهو إسم من أسماء اهللا ». وقد كذب ف هذا فإن الوها£ نسبة إل 
البتدع الجسم ممد بن عبد الوهاب، ولكنه جهل أن العرب تنسب 
ا  للمضاف إ�ه فتقول ف النسوب لعبد قيس قيn. وما يؤ°د ذلك أيًضً
إعتافهم بأن ما هم عليه هو اÙين الوها£ وتسميتهم iلك بالر°ة الوهابية 
كما ترى ذلك واضًحا ف تسمية كتاب أحد رؤوسهم وهو ممد خليل هراس 
حيث أسماه: « الر°ة الوهابية » طبع اiي يدافع فيه عن الوهابية ويسميها 

اÙعوة الوهابية.  

؟ نتك شيخهم ومرجعهم يي  التسمية  بهــــذه  الــوهــابـــية   nتــر سؤال: هل 
عن هذا السؤال. 

قال الوها£ ابن باز ف كتابه: « فتاوى نور ل اÙرب »  يقول السائل: فضيلة 
الشيخ، يسم بعض اجاس عندنا العلماء ف الملكة العربية السعودية 
بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد ل من يسميكم بهذا 

اإلسم؟ 

قال، الواب: هذا لقب مشهور لعلماء اكوحيد علماء ند ينسبونهم إل 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب...وصار أتباعه ومن دخ بدعوته ونشأ ل هذه 
اÙعوة ف ند يسم بالوها£، وßن هذا اللقب َعلًما لك من دخ إل توحيد 
اهللا، ونه عن الشك وعن اكعلق بأهل القبور، أو اكعلق باألشجار 



واألحجار، وأمر باإلخالص هللا وحده وسم وهابيًا، فهو لقب شيف عظيم 
يدل ل أن من لقب به فهو من أهل اكوحيد، ومن أهل اإلخالص هللا، ...هذا 
هو أصل هذه التسمية وهذا اللقب، هو نسبة إل ممد بن عبد الوهاب الخ 

من فلسفاته. 
فانظر قوÒ: «فهو لقب شيف عظيم»، وقوÒ: «فهو لقب معروف شيف، 

وليس بمستنكر». 

ثم إنكم أيها الوهابية كذبون ف دعوة السلفية، أي سلف نسب هللا الد؟ 
فتسميتكم أنفسكم بهذا االسم حرام، ألنها توهم أنكم ل عقيدة 
السلف وأنتم لستم ل عقيدة السلف وال اللف، أنتم تدينون دينًا جديًدا. 
وßن الوهابية قبل أن يفتضح أمرهم ويظهر ضاللم يفخرون بلقبهم الوها£ 
– صفحة 41)  فهذا ممد بن صالح العثيمي ف مموع فتاواه (الجت 28 
يقول عن نفسه وجاعته :( إن الوهابية وهللا المد من أشد اجاس تمسك 

بالكتاب والسنة. 
« الوهابيون واججديون » أشهر األسماء للحر°ة الت أسسها ممد بن عبد 
الوهاب ف ند، واشتهر هذان اإلسمان ل لسان الوهابيي أنفسهم ول 
لسان مالفيهم، إذ كنت حر°ة ممد بن عبد الوهاب تسم بالر°ة الوهابية 
أو اججدية عند الوافقي والفارقي، ولم يكن الوهابية يعتبون تسميتهم 
بهذا االسم أو باسم اججديي لزا أو سبة، إال أن التأخرين من الوهابية 
فضلوا اسم «السلفية»، واعتبوا أن تسميتهم بالوهابية كنت من قبل 
خصومهم فحسب ! وهذه دعوی تلفت االنتباه، فما هو اÙاع إل تليهم 



عن اسم كنوا يطلقونه ل أنفسهم ويقرونه، ويطلقه عليهم خصومهم وغي 
خصومهم .!؟ 

ومن الدير باiكر أن الوهابية األوائل لم يكن رائا بينهم تسمية أنفسهم 
بالسلفيي، وقد بثت ف كتاب اÙرر السنية ف األجوبة اججدية، وهو عبارة 
عن رسائل و مؤلفات مؤسn تلك الر°ة، فلم أجد أحًدا منهم أطلق ل 
حر°تهم اسم: «اÙعوة السلفية» أو «الر°ة السلفية»، ولم يطلق أحد منهم 

اسم السلفيي ل أتباع تلك اÙعوة. 

إن مصطلح «الوهابية» هو أشهر أسماء تلك الر°ة، نسبة إل ممد بن عبد 
الوهاب اججدي الؤسس األول، وقد كن الوهابية أنفسهم يقرون هذا االسم، 
حk اشتهرت دوكهم باسم اÙولة الوهابية نسبة إل ابن عبد الوهاب، ثم 

أصبحت تسم باسم اÙولة «السعودية» نسبة آلل سعود أنصار دعوته. 

ومن العلوم أن أغلب الذاهب لم تسم بأسماء مؤسسيها وÚنها بأسماء اآلباء 
أو العوائل، ألن الرجل يشتهر بنسبته آلبائه وخئلته، فهذا الذهب النف 
منسوب أل£ حنيفة اجعمان بن ثابت، والذهب النبل منسوب إل «حنبل» 
جد اإلمام أحد، والذهب الشافع منسوب إل «شافع» واÙ الد لإلمام ممد 
 Ùبن إدريس، وهكذا كثي من الذاهب، فتخطئة الوهابية نسبتهم إل وا

مؤسسهم غي سديدة. 



أما دعوى الوهابية أن هذا االسم قد أطلقه عليهم خصومهم فأمر عجيب، 
فقد جاء ف اÙرر السنية ف األجوبة اججدية  (1/566) ف «رسالة ممد بن 

 :Òعبد اللطيف إل أهل ا�من وغيهم ف بيان عقيدة أهل ند» قو
وصار بعض اجاس يسمع بنا معاش الوهابية، وال يعرف حقيقة ما نن عليه، 

وينسب إ�نا، ويضيف إل ديننا ما ال ندعو إ�ه». 

فتأمل تصيه وقوÒ: «يسمع بنا معاش الوهابية»، فال يرى غضاضة ف 
إطالق اسم الوهابية ل أنفسهم، فلماذا تغي موقف الوهابية العاصين من 

هذا اإلطالق؟ 

وقد أرسل ممد بن عبد اللطيف رسالة إل عبد اهللا بن ع الزحيف، وهو 
من وافقوا الوهابية ف أفكرهم لكنه لم يغادر بته ويهاجر إل موطن الوهابية، 
وتتضمن هذه الرسالة الرد ل شبهة الزحيف ف أن الجرة مستحبة ال واجبة، 
وما قاÒ ممد ابن عبد اللطيف ردا ل الزحيف الوافق لم (اÙرر السنية 8/ 
433): و°ذلك تزعم أيضا أنك تظهر دينك وتسب الش°ي، فهذه طامة 
كبی ومصيبة عظم، قد ده بها الشيطان كثيا من اجاس، من أشباهك 
وأمثالك؛ فغلطتم ف إظهار اÙين، وظننتم أنه مرد الصلوات المس، واألذان 
والصوم وغي ذلك، وأنكم إذا جلستم ف بعض الجالس الاصة، قلتم: 
هؤالء كفار، هؤالء مش°ون، وليس معهم من اÙين nء، وأنهم يعلمون أنا 
نبغضهم، وأنا ل طريقة الوهابية وتظنون أن هذا هو إظهار اÙين، فأبطلتم 

به وجوب الجرة».  



وال يف ل الطلع أن مقصوده بالش°ي والكفار هم قبيلة الزحيف، وه 
قبيلة مسلمة من قبائل الزيرة العربية، لكن مالفتهم للوهابية جعلتهم ف 
عداد الكفار والش°ي عند القوم، لكن الشاهد هنا أن مرسل الرسالة ال 
يكتف من الزحيف بإقامة الفرائض وتسمية خصومه بالش°ي، واإلقرار 
بأنه «ل طريقة الوهابية»، بل ال بد من االعتاف بوجوب الجرة أيضا، وهذا 

يدل ل أن اسم الوهابية كن مقبوال ورائا حk عند القوم أنفسهم. 
و¡ اÙرر السنية (10/511) رسالة مستقلة بعنوان: «الرد ل من أنكر ل 
أهل اÙعوة الوهابية إنكارهم الشك». و مؤلفها هو سليمان بن سحمان 

أحد أقطاب تلك الر°ة. 

وقال أحد شيوخهم ف رده ل عبد اللطيف الصحاف ف اÙرر السنية ف 
األجوبة اججدية( 267 /12): «فأبيتم هذا كه، وقلتم هذا دين الوهابية.. ونعم 
هو ديننا، بمد اهللا»، فلم يستنكر تسميتهم بالوهابية كما هو حال العاصين 

منهم. 

 وقال  سليمان بن سحمان السابق: 

نعم نن وهابية حنفية            حنيفية نسق لن لضنا الرا 

وÒ أيضا رسالة بعنوان: «الدية السنية واكحفة الوهابية اججدية». 



أما اiين تصدوا للرد ل مالف الوهابية، فلم يستنكفوا من تسمية تلك 
الر°ة باسم الوهابية أيضا، فقد ألف مبعوث الوهابية إل مص عبد اهللا 
القصيم كتابا ف الرد ل أحد علماء مص بعنوان: «الفصل الاسم بي 

الوهابيي ومالفيهم». 

وقد كتب رشيد رضا منشئ ملة النار رساكه الشهورة ف اÙفاع عن 
الوهابية بعنوان: «الوهابيون والجاز»، وه عبارة عن مموعة من القاالت 

الت كتبها ف ملته. 

و°تب سليمان بن صالح اÙخيل مدافعا عن الوهابية: «حقيقة الذهب 
الوها£». 

ولحمد حامد الفق رئيس جاعة الوهابية بمص: «أثر اÙعوة الوهابية». 

أما مالفو أفكر ممد بن عبد الوهاب فاصطلحوا ل تسمية حر°ته 
بالوهابية، وقد كنت معظم الردود ل تلك الر°ة تمل اسم الوهابية، فهذا 
القاÆ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب شقيق ممد بن عبد الوهاب، يرد ل 
حر°ة أخيه برسالة اسمها: «الصواعق اإللية ف الرد ل الوهابية»، والشيخ 
ممد صالح ابن إبراهيم الزمزم الك Ò رسالة بعنوان: «الرد ل الوهابية»، 
والشيخ يوسف األمي الصنعاÒ k رسالة بعنوان: «القول البي ف إدحاض 
حجج الوهابيي»، وقد ساهم الشيخ الصاوي ف حاشيته الشهية ل الاللي 
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بالوهابية أيضا، و°ذلك سماهم الشيخ ابن خبدين النف صاحب الكتاب 
الشهي «رد الحتار» ف الفقه النف، وللشيخ مصطف الشطي النبل رد 

بعنوان: «اجقول الشعية ف الرد ل الوهابية». 

و°ذلك اشتهر اسم الوهابية بي الؤرخي من العرب والعجم، فنجد أن 
البت يطلق عليهم اسم الوهابية، وسماهم ابن أ£ الضياف بهذا االسم 
أيضا، و°تب أيوب صبي التك: «تاريخ الوهابيي»، وأطلق عليهم 

دو°ورانn اسم «الوهابيي». 

أما تسميتهم «باججديي» و«الر°ة أو اÙعوة اججدية»، فهذا االسم كسابقه 
لم يعارضه أحد من الوهابية األوائل، بل كن رائا عندهم، فف اÙرر السنة 
ف األجوبة اججدية (8/78): «وقد حدثن من ال أتهم، عن ممد بن عبد 

الوهاب، إمام اÙعوة اججدية أنه قال مرة…». 

أما اسم «الوارج» فقد أطلقه مالفو الوهابية عليهم لا وجدوا من أمور 
مشت°ة بينهم، حيث وجدوا أن بعض األحاديث – كما ف اكخاري ومسلم 
– تدل ل خروج بعض اجاس من قبل الشق سيماهم اكحليق، ومن 
العلوم أن مكن خروج الر°ة الوهابية ه ند الواقعة شق الدينة 
اجبوية[4]، وقد ثبت أن الوهابية كنت سياهم اكحليق، و¡ اكخاري أنهم 
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يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان، وهذا قد ظهر ف الوهابية، وورد 
أنهم يأتون ف آخر الزمان والوهابية كذلك، وورد أنهم يرجون ل حي فرقة  

من اجاس، وقد كن خروج الوهابية كذلك. 

فقد ثبت لك بما أقروا به ل أنفسهم وبأقالم رؤسائهم و°بارهم أنهم هم 
الر°ة الوهابية ومع ك هذا اإليضاح تبي أن اسمهم القيق هو الوهابية 
فال يوز تسميتهم بالسلفية، فكن ل ذكر من ذلك متنبًها كمويهاتهم 
باألسماء الكثية التنوعة الباقة والرنانة الت يدخلون بها إل بيوت اجاس 

و°ف اهللا اكالد والعباد ش هذه الفتنة.  

. 

ال اجعل هذا المع خالصا لوجهك الكريم وصل اهللا ل سيدنا ممد 
ول آ´ وصحبه وسلم 






















