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 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل.

 والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واله.

 وبعد:

ممن يسمون  -نعق كثري فهذا حبث خمتصر يبني حقيقة الدولة العثمانية اليت ي
مبدحها والثناء عليها ووصفها بأهنا آخر معقل من معاقل اإلسالم  -باملفكرين اإلسالميني 

والذي هبدمه ذهبت عزة املسلمني، كما أنه يبني حقيقة موقف دعوة الشيخ حممد ابن عبد 
 الوهاب رمحه اهلل تعاىل من هذه الدولة، وقد جعلته يف فصلني:

 حقيقة الدولة العثمانية. يف الفصل األول:

 يف موقف دعوة الشيخ منها. الفصل الثاني:

 وصلى اهلل على حممد.



 

 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 الفصل األول
 حقيقة الدولة العثمانية

اليشك يف  -منذ نشأهتا وحىت سقوطها  -إن من يتأمل حال الدولة العثمانية 
 رين:مسامهتها مسامهة فعلية يف إفساد عقائد املسلمني، ويتضح ذلك من خالل أم

 من خالل نشرها للشرك. األول:

 .1من خالل حرهبا للتوحيد  الثاني:

وقد نشرت الدولة العثمانية الشرك بنشرها للتصوف الشركي القائم على عبادة 
القبور واألولياء، وهذا ثابت ال جيادل فيه أحد حىت من الذين يدافعون عنها وسوف أنقل 

 تعاطفني م  الدولة العثمانية:فيما يلي بعض النصوص اليت تثبت ذلك من امل

فقد قال )عبد العزيز الشناوي( في كتابه )الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى 
"وقد كان من مظاهر االجتاه الديين يف سياسة : -على سبيل المدح  -( 1/95عليها!! 

سون الدولة تشجي  التصوف بني العثمانيني وقد تركت الدولة مشايخ الطرق الصوفية ميار 
سلطات واسعة على املريدين واألتباع، وانتشرت هذه الطرق أواًل انتشارًا واسعًا يف )آسيا 
الوسطى( مث انتقلت إىل معظم أقاليم الدولة.. وقد مدت الدولة يد العون املايل إىل بعض 
الطرق الصوفية.. وكان من أهم الطرق الصوفية )النقشبندية( و )املولوية( و )البكتاشية( و 

 .2لرفاعية(...." أ. هـ)ا

                                      
وليست كذلك وقد جعل املدافعون عن حرب العثمانيني للدعوة السلفية تلك احلرب حربًا سياسية،  1

وإمنا كانت أساسًا حرب عقدية بدأوها بفتوى من علمائهم القبوريني. انظر )حاشية ابن عابدين( 
4/262. 
وهذه الطرق كلها قائمة على عبادة القبور واألولياء، بل وعلى الشرك يف الربوبية الذي أقر به مشركو  2

بدال وغريهم من الذين يتصرفون بالعامل العرب وذلك من خالل معتقدات الصوفية بالغوث واألقطاب واأل
( وراج  ما  11بزعمهم، وراج  ما كتبه شيخ اإلسالم يف الصوفية ومناظرته أتباع للرفاعية )الفتاوى جملد

كتبه إحسان إهلي ظهري عن الصوفية وعن هذه الطرق وشركياهتا يف كتابه )دراسات يف التصوف( وما كتبه 
ن العلم والتحقيق( وما كتبه الوكيل يف كتابه )هذه هي الصوفية( السندي يف كتابه )التصوف يف ميزا

 وسيأيت تفصيل لبعض هذه الطرق إن شاء اهلل.



 

 (3) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

"لقد كانت : 199وقال )محمد قطب( في كتابه )واقعنا المعاصر( ص 
الصوفية قد أخذت تنتشر يف اجملتم  العباسي، ولكنها كانت ركنًا منعزاًل عن اجملتم ، أما يف 

 ظل الدولة العثمانية، ويف تركيا بالذات فقد صارت هي اجملتم ، وصارت هي الدين" ا. هـ.

: 843لموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة( صوفي )ا
"البكداشية: كان األتراك العثمانيون ينتمون إىل هذه الطريقة وهي ما تزال منتشرة يف ألبانيا  

... وكان هلا سلطان عظيم على 3كما أهنا أقرب التصوف الشيعي منها إىل التصوف السين
 احلكام العثمانيون ذاهتم" أ. هـ.

"وتنافس : 411اب )الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة( صوفي كت
السالطني العثمانيون يف بناء التكايا والزوايا والقبور البكتاشية.. فبينما ناصرها بعض 

 السالطني، عارضها البعض اآلخر مفضلني طريقة أخرى غريها" أ. هـ.

د اليت لذلك فال عجب من انتشار الشرك والكفر واندراس التوحيد يف البال
 حيكموهنا.

يف وصف حال بالدهم: "كان رمحه اهلل تعاىل وقد قال الشيخ حسني بن غنام 
متضمخني باألرجاس متلطخني  -أي الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -غالب الناس يف زمانه 

بوضر األجناس حىت قد اهنمكوا يف الشرك بعد حلول السنة باألرماس... فعدلوا إىل عبادة 
احلني وخلعوا ربقة التوحيد والدين، فجدوا يف االستغاثة هبم يف النوازل واحلوادث األولياء والص

واخلطوب املعضلة الكوارث، وأقبلوا عليهم يف طلب احلاجات وتفريج الشدائد والكربات من 
مث ذكر صور الشرك يف  -األحياء منهم واألموات، وكثري يعتقد النف  والضر يف اجلمادات... 

 .4" أ. هـ -لعراق والشام ومصر وغريها جند واحلجاز وا

هـ( في رسالة  1225)ت رحمه اهلل تعالى ويقول اإلمام سعود بن عبد العزيز 
"فشعائر الكفر باهلل والشرك هي الظاهرة له إلى والي العراق العثماني واصفاً حال دولتهم: 

عليها وزيارهتا مبا مل  عندكم مثل بناء القباب على القبور وإيقاد السرج عليها وتعليق الستور
يشرعه اهلل ورسوله واختاذها عيدًا وسؤال أصحاهبا قضاء احلاجات وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات، هذا م  تضيي  فرائض الدين اليت أمر اهلل بإقامتها من الصلوات اخلمس وغريها 

                                      
  التصوف كل حمدث مبتدع وليس هناك تصوف سين، وسوف يأيت تفصيل هلذه الطريقة. 3
 وما بعدها. 5)روضة األفكار( ص 4



 

 (4) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

د شاع وذاع فمن أراد الصالة صلى حده ومن تركها مل ينكر عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر ق
 .5ومأل األمساع يف كثري من بالد: الشام والعراق ومصر وغري ذلك من البلدان" أ. هـ

هذا حال الدولة العثمانية باختصار شديد، ومن مل تكفه النقول السابقة يف بيان 
 حاهلا فال حيلة فيه.

فهو من هذا اجلنس أيضاً،  -وإن كنت أشرت إليه إمجااًل  -وأما حال سالطينها 
 سوف أذكر مناذج متفرقة من هؤالء السالطني لبيان حالتهم:و 

 هـ(: 161السلطان أورخان األول )ت 

هـ(،  626وهو السلطان الثاين هلذه الدولة بعد أبيه عثمان )عثمان األول ت 
 .6سنة، وقد كان هذا السلطان صوفياً على الطريقة البكتاشية 35واستمر يف احلكم 

وهي طريقة صوفية شيعية  -مرت يف أكثر من موض  وقد  والطريقة البكتاشية؛
هـ، وهي مزيج  661باطنية أسسها )خنكار حممد بكتاش اخلرساين( ونشرها يف تركيا عام 

من عقيدة وحدة الوجود وعبادة املشايخ وتأليههم وعقيدة الرافضة يف األئمة، وهلم غلو يف 
ك قول الطالب واملريد إذا أراد ومن ذل -خمرج عن اإلسالم  -صلى اهلل عليه وسلم النيب 

الدخول يف هذه الطريقة: "جئت بباب احلق بالشوق سائاًل، مقراً به حممداً وحيدراً، وطالب 
بالسر والفيض منهما، ومن الزهراء وشبري شرباً" مث يقول: "وباحلب أسلمت احلشا خادماً 

وجهك مشكاة آلل العباس، ومالذي هو احلاج بكتاش قطب األولياء "ويقول لشيخه:"
وللهدى منارة، وجهك لصورة احلق إشارة، وجهك احلج والعمرة والزيارة، وجهك للطائعني 
قبلة اإلمارة، وجهك للقرآن موجز العبارة"، وأوراد البكتاشيني هي على عقيدة الرافضة األثين 

ل عن عشرية، وهلم يف عقيدهتم من األوراد الباطنية وطريقة زياراهتم للقبول الشركية ما جي
 .7الوصف

 

                                      
 .1/382)الدرر السنية(  5
، والبكتاشية قد تسمى 411، و)الفكر الصويف( ص 123ة العثمانية( ص انظر )تاريخ الدولة العلي 6

البكداشية والبكطاشية، وهذا السلطان قد ذكر املؤرخون عنه أنه قد أعان ملك الروم ضد ملك الصرب 
 .125لوعد ملك الروم إياه بتزوجيه ابنته، أنظر )تاريخ الدولة( ص 

 .424-404الكتاب والسنة( ص أنظرها بالتفصيل يف )الفكر الصويف يف ضوء  7



 

 (5) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 هـ(: 336السلطان محمد الثاني )الفاتح( )ت 

 سنة: 31وهو من أشهر سالطني هذه الدولة، ومدة حكمه 

هـ، كشف موق  قرب )أيب أيوب  856( فإنه بعد فتحه للقسطنطينية سنة 1
األنصاري( رضي اهلل عنه وبىن عليه ضرحياً، وبىن جبانبه مسجدًا وزين املسجد بالرخام 

بىن على ضريح أيب أيوب قبة، فكانت عادة العثمانيني يف تقليدهم للسالطني أهنم األبيض و 
كانوا يأتون يف موكب حافل إىل هذا املسجد مث يدخل السلطان اجلديد إىل هذا الضريح مث 

 .8يتسلم سيف السلطان )عثمان األول( من شيخ )الطريقة املولوية(

نون املدين( )وقانون العقوبات( ( وهذا السلطان هو أول من وض  مبادئ )القا2
أي السن بالسن والعني بالعني  -فأبدل العقوبات البدنية الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة 

 .9وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أمتها السلطان سليمان القانوين -بالعني 

السلطة يقتل كل وهو أن كل سلطان يلي  -ُعِمل به بعده  -( كما أصدر قانوناً 3
 .10إخوته !! حىت يسلم له العرش

 هـ(: 514السلطان سليمان القانوني )ت 

 سنة تقريباً. 46وهو أيضاً من أشهر سالطني الدولة العثمانية، وحكم 

( فإنه ملا دخل )بغداد( بىن ضريح أيب حنيفة وبىن عليه قبة، وزار مقدسات 1
 .11هتدم الرافضة يف )النجف( و )كربالء( وبىن منها ما

( كما أنه إمنا لقب بالقانوين ألنه أول من أدخل القوانني األوربية على املسلمني 2
 .12وجعلها معموالً هبا يف احملاكم، وقد أغراه بذلك اليهود والنصارى 

 هـ(:  1228السلطان سليم خان الثالث )ت 
                                      

 .1/64أنظر )الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها(  8
 .166، و)فتح القسطنطينية وحممد الفاتح( ص 166أنظر )تاريخ الدولة العلية( ص  9

، وقد افتتح حكمه بقتل أخيه الرضي  أمحد! )تاريخ 1/64أنظر )الدولة العثمانية دولة إسالمية(  10
 .161لعلية( ص الدولة ا

 .223، )تاريخ الدولة العلية( ص 25/ 1انظر )الدولة العثمانية دولة إسالمية(  11
 ومابعدها.148وص 166، )تاريخ الدولة العلية( ص 160انظر )واقعنا املعاصر( ص  12



 

 (6) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

واليت سبق  - قال اإلمام سعود بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل يف رسالته لوايل بغداد
 -: " وحالكم وحال ائمتكم وسالطينكم تشهد بكذبكم وافرتائكم يف ذلك -اإلشارة إليها 

وقد رأينا ملا فتحنا احلجرة الشريفة على ساكنها أفضل الصالة  -أي يف ادعائهم اإلسالم 
والسالم عام )اثنني وعشرين( رسالة لسلطانكم )سليم( أرسلها ابن عمه إىل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يستغيث به ويدعوه ويسأله النصر على األعداء، وفيها من الذل واخلضوع 
واخلشوع ما يشهد بكذبكم، وأوهلا: )من ُعبَـْيدك السلطان سليم، وبعد: يا رسول اهلل قد 
نالنا الضر ونزل بنا املكروه ما ال نقدر على دفعه، واستوىل عّباد الصلبان على عّباد الرمحن !! 

ك النصر عليهم والعون عليهم( وذكر كالمًا كثريًا هذا حاصله ومعناه، فانظر إىل هذا نسأل
الشرك العظيم، والكفر باهلل الواحد العليم، فما سأله املشركون من آهلتهم العزى والالت، 

 .13فإهنم إذا نزلت هبم الشدائد أخلصوا خلالق الربيات " ا هـ

  هـ(: 1821السلطان عبد الحميد الثاني )

وقد كان هذا السلطان صوفياً متعصباً على الطريقة )الشاذلية(، وإليك رسالة له إىل 
شيخ الطريقة الشاذلية يف وقته يقول فيها: " احلمد هلل....أرف  عريضيت هذه إىل شيخ الطريقة 
العلية الشاذلية، وإىل مفيض الروح واحلياة !!، شيخ أهل عصره الشيخ حممود أفندي أيب 

أقبل يديه املباركتني، راجيًا دعواته الصاحلات، سيدي: إنين بتوفيق اهلل تعاىل أدوام الشامات و 
على قراءة األوراد الشاذلية لياًل وهناراً، وأعرض أنين ال زالت حمتاجًا لدعواتكم القلبية بصورة 

 .14دائمة"

ي والطريقة الشاذلية طريقة صوفية قبورية شركية عليها من العظائم والطوام ما يكف
 .16 15بعضه إلحلاقها بالكفار الوثنيني

                                      
 ومابعدها. 148وص 166، )تاريخ الدولة العلية( ص 160)الدرر السنية( ص  13
، 56، و)الطريق إىل اجلماعة األم( ص 148د القطان وحممد الزين ص انظر )إمام التوحيد( ألمح 14

 .156 -164و)جملة العريب( الكويتية اخلبيثة عدد 
، و)التصوف يف ميزان 235انظر صورًا من شركهم وزيغهم وبدعهم يف )درسات يف التصوف( ص  15

 .326البحث والتحقيق( ص 
غريهم من الكفار يف توليهم هلم ومساعدهتم بل وتسويتهم أما أخبار هذه الدولة م  اليهود والنصارى و  16

باملسلمني فكثرية جدًا طالعها إن شئت يف )تاريخ الدولة العلية( و )الدولة العثمانية دولة إسالمية( و ال 
تكاد ختلو سرية سلطان عثماين عن شيء من ذلك، وانظر على سبيل املثال سرية )عبد اجمليد بن حممود( 

هـ قرر فيها احلرية الشخصية والفكرية وساوى غري املسلمني  1255مان الكلخانة( عام حيث أصدر )فر 
 .15، )اإلسالم واحلضارة الغربية( ص 455باملسلمني، انظر )تاريخ الدولة العلية( ص 



 

 (6) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 فصل
أما حرب العثمانيون للتوحيد فمشهور جداً، فقد حاربوا دعوة الشيخ حممد ابن عبد 

 الوهاب رمحه اهلل كما معروف )يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم(.

وأرسلوا احلمالت تلو احلمالت حملاربة أهل التوحيد حىت توَّجوا حرهبم هذه هبدم 
وقد كان العثمانيون يف حرهبم للتوحيد  17هـ 1233الدرعية عاصمة الدعوة السلفية عام 

يطلبون املعونة من إخواهنم النصارى، فقد عثر بعض الدارسني يف )أوربا( على وثائق كانت 
خبصوص  -كبري العثمانيني   -متبادلة بني )نابليون بونابرت( زعيم )فرنسا( و )الباب العايل( 

حممد بن عبد الوهاب ووجوب عمل الالزم جتاهها كخطر على مصاحلهم يف  دعوة الشيخ
 .18الشرق 

وقد حدث في حروب العثمانيين ألهل التوحيد من الفظائع ما يهون ما ارتكبه 
 الصليبيون، وإليك بعض األمثلة:

( أرادت الدولة العثمانية حث جنودها على قتل أهل التوحيد فأصدرت قرارًا أن 1
قتيل مكافأة، والبد أن يُثبت اجلندي القتل وذلك بقطعه آلذان املقتول للجندي بكل 

وإرساهلا لـ )األستانه( العاصمة، ففعلوا ذلك يف )املدينة( و )القنفذة( و)القصيم( و)ضرمى( 
 .19وغريها

 .20( أما هدمهم للقرى واملدن بل وإحراقهم للمساجد فحدث وال حرج 2

 وبيعهم. -من أهل التوحيد  - نساء والغلمان( ومن جرائمهم أهنم قاموا بسيب ال3

هـ.... وفيه  1235قال )اجلربيت( يف تارخيه: "واستهل شهر صفر بيوم اجلمعة سنة 
وصل مجاعة من عسكر املغاربة والعرب الذين كانوا ببالد احلجاز وصحبتهم أسرى من 

                                      
 .156/ 1انظر ملعرفة جرائمهم )عنوان اجملد(  17
بن باز، والدارس هو أمحد الطويل أثناء مقدمة )عطيه سامل( لكتاب )اإلمام حممد بن عبد الوهاب( ال 18

 حتضريه للدكتوراه.
، 163أنظر ذلك بالتفصيل يف )تاريخ العربية السعودية( للمؤرخ الروسي فاسيلييف ص  19

166،183،184.  
  ، ويف املصدر السابق أيضاً.214 - - 1/156انظر ذلك يف )عنوان اجملد(  20



 

 (8) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

م على من يشرتيهم، م  )الوهابية( نساًء وبنات وغلماناً، نزلوا عند )اهلمايل( وطفقوا يبيعوهن
 .21أهنم مسلمون وأحرار" أ. هـ 

 -م 1818( وأختم ذلك هبذه احلادثة اليت يرويها مؤرخ روسي، قال: "يف عام 4
عن طريق القاهرة إىل االستانة بصحبة اثنني من  22نُقل عبد اهلل  -هـ  1234أي عام 

ة الروسية من )األستانة(: يف وأفادت السفار  -ديسمرب  -املقربني إليه يف مطل  كانون األول 
الذين أسروا يف )الدرعية(  23األسبوع املاضي ُقطعت رؤوس زعيم الوهابيني ووزيره وإمامه

ونقلوا إىل العاصمة مؤخراً، وبغية إضفاء املزيد من الفخفخة على االنتصار على ألد أعداء 
بعقد اجمللس يف القصر املدينتني اللتني تعتربان مهد اإلسالم، أمر السلطان يف هذا اليوم 

القدمي يف العاصمة وأحضروا إىل القصر األسرى الثالثة مقيدين بسالل ثقيلة وحماطني جبمهور 
من املتفرجني وبعد املراسم أمر السلطان بإعدامهم، فقطعت رقبة الزعيم أمام البوابة الرئيسة 

الثالث يف أحد  للقديسة )صوفيا(، وقطعت رقبة الوزير أمام مدخل السراي، وقطعت رقبة
األسواق الرئيسة يف العاصمة، وعرضت جثثهم ورؤوسها حتت آباطهم، وبعد ثالثة أيام ألقوا 
هبا يف البحر وأمر صاحب اجلاللة بأداء صالة عمومية شكراً هلل على انتصار سالح السلطان 

هم وعلى إبادة الطائفة اليت خربت مكة واملدينة ونشرت الذعر يف قلوب املسلمني وعرضت
 .24للخطر" أ. هـ

                                      
هذا الكتاب فإن اجلربيت كما يظهر من تارخيه صويف  م  احلذر من 3/606)تاريخ عجائب اآلثار(  21

 خلويت يقدس القبور واألولياء بل واملالحدة مثل )ابن عريب( الزنديق.
 اإلمام عبد اهلل بن سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود آخر إمام يف الدولة السعودية األوىل. 22
ما كاتب سره وأمني خزانته، م  احلذر من : أهن4/166ذكر )ستودارد( يف )حاضر العامل اإلسالمي(  23

تعليقات )شكيب أرسالن( على هذا الكتاب فإنه زائغ ضال كما يتضح من آرائه وخصوصًا عند كالمه 
 على السنوسية.

 .186)تاريخ الدولة السعودية( لفاسيلييف ص  24



 

 (4) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 فصل
فهذه عداوهتم للتوحيد وأهله، وهذا نشرهم للشرك والكفر، فكيف يُزعم أن هذه 
الدولة الكافرة الفاجرة )خالفة إسالمية(؟! فرمحه اهلل على اإلمام سعود ابن عبد العزيز )ت 

هـ( حينما قال له وايل بغداد العثماين: "فنحن مسلمون حقاً، وأمج  على ذلك  1224
 أئمتنا أئمة املذاهب األربعة وجمتهدو الدين وامللة ".

فأجاب اإلمام: "قد بّينا من كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله وكالم أتباع األئمة األربعة 
ما يدحض حجتكم الواهية، ويبطل دعواكم الباطلة، وليس كل من ادعى دعوى صدقها 

ق لسان بقوله )نار(، فإن اليهود أعداء بفعله، فما استغىن فقري بقوله )ألف دينار(، وما احرت 
قالوا لرسول اهلل ملا دعاهم إىل اإلسالم )حنن مسلمون( صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل 

وقالت النصارى مثل ذلك، وكذلك فرعون قال لقومه: }وما أريكم إال ما أرى وما أهديكم 
 .25إال سبيل الرشاد{ وقد كذب وافرتى يف قوله ذلك " أ. هـ

من أدعى أن الدولة العثمانية دولة مسلمة فقد كذب وافرتى، وأعظم فرية  وكذلك
 .26يف هذا الباب أهنا خالفة إسالمية !!

 أن ال يدعي أن الدولة العثمانية دولة إسالمية إال أحد رجلني: -يا أخي  -واعلم 

 إما زائغ ضال يرى أن الشرك هو اإلسالم. -

 أو جاهل بأمر هذه الدولة. -

رف التوحيد ويعرف ما عليه هذه الدولة مث يشك يف أمرها فهو على خطر أما من يع
 عظيم، واهلل املستعان.

                                      
 .1/341الدرر السنية  25
ل من فيها، وقد قال ابنا الشيخ حممد بن عبد اليلزم من كون الدولة العثمانية دولة كافرة تكفري ك 26

الوهاب )حسني وعبد اهلل( رمحهم اهلل تعاىل: )وقد حيكم بأن هذه القرية كافرة وأهلها كفار حكمهم 
والحيكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه ألنه حيتمل أن يكون منهم من هو على اإلسالم -حكم الكفار 

 .1/44وال يعلمه املسلمون( جمموعة املسائل  أو يظهر دينه –معذور يف ترك اهلجرة 



 

 (10) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 الفصل الثاني
 موقف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منها

إن من الشبه اليت أثريت حول دعوة الشيخ حممد بن عبد ا لوهاب رمحه اهلل تعاىل 
 هنا فرقت املسلمني !!أهنا خرجت على دولة اخلالفة العثمانية !! وأ

وقد كتب كثري من العلماء املدافعني عن دعوة الشيخ يف رد هذه الشبهة وكان غاية 
ما يقولون: )إن جندًا كانت مستقلة أصاًل عن الدولة العثمانية، لذلك مل يكن ظهور الشيخ 

 .27فيها خروجاً عليها( 

 والحقيقة أن هذا الكالم ال يصح لثالثة وجوه: 

لسيادة االمسية على جند كانت للدولة العثمانية ألهنا كانت يف احلجاز أن ا :األول
 .28واليمن واإلحساء والعراق والشام وكان خراج أمراء جند يأتيهم من بعض هذه البلدان

أننا لو سلمنا أن جندًا كانت مستقلة فإن دعوة الشيخ قد دخلت احلجاز  :الثاني
والشام وهامجوا )كربالء( وحاصروا )دمشق( وكلها واليمن واإلحساء واخلليج وأطراف العراق 

 بال جدال تابعة للدولة العثمانية. 

أن أقوال أئمة الدعوة رمحهم اهلل متفقة على أن الدولة العثمانية دار حرٍب  :الثالث
 كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.   -إال من أجاب دعوة التوحيد 

وحرب على الشرك وأهله، ومن أعظم  فدعوة الشيخ رمحه اهلل دعوة للتوحيد اخلالص
 محاة الشرك يف ذلك الوقت )الدولة العثمانية( فكانت الدعوة حرباً عليها.

وسوف أنقل فيما يلي نصوصًا متفرقة عن أئمة الدعوة وأتباعهم تبين موقفهم 
 من هذه الدولة: 

وقد سبق أن نقلت هـ(:  1225( اإلمام سعود بن عبد العزيز رحمه اهلل )ت 1
ه نصوصًا يف أمر هذه الدولة، ومن كالمه أيضًا يف الرسالة اليت أرسلها إىل وايل بغداد: " عن

                                      
 .240 - 233 -انظر دعاوى املناوئني  27
 وما بعدها. 1/46، و)عنوان اجملد( 1/20انظر )الدولة العثمانية(  28



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

وأما قولكم: كيف التجري بالغفلة على إيقاظ الفتنة بتكفري املسلمني وأهل القبلة ومقاتلة 
قد قدمنا أننا ال نكفر بالذنوب وإمنا نقاتل من  قوم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر.... فنقول:

أشرك باهلل وجعل هلل نداً يدعوه كما يدعو اهلل ويذبح له كما يذبح له وينذر له كما ينذر هلل 
وخيافه كما خياف اهلل ويستغيث به عند الشدائد وجلب الفوائد ويقاتل دون األوثان والقباب 

تعبد من دون اهلل فإن كنتم صادقني يف دعواكم أنكم املبنية على القبور اليت أختذت أوثانًا 
على ملة اإلسالم ومتابعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم فاهدموا تلك األوثان كلها وسّووها 
باألرض، وتوبوا إىل اهلل من مجي  الشرك والبدع... مث قال: وأما إن دمتم على حالكم هذه 

ا بدين اهلل الذي بعث اهلل رسوله وترتكوا الشرك ومل تتوبوا من الشرك الذي أنتم عليه وتلتزمو 
 .29والبدع واخلرافات مل نزل نقاتلكم حىت تراجعوا دين اهلل القومي "

 

فإن هـ(:  1288( الشيخ سليمان بن عبد الوهاب بن الشيخ رحمه اهلل )ت 2
على  -ل مُسَي بالدالئ -الرتك ملا غزوا بالد التوحيد ألف الشيخ سليمان بن عبد اهلل كتابًا 
وذكر فيه  -يف الشرك  -ردة وكفر من أعان هؤالء وظاهروهم وإن كان ليس على دينهم 

 .30أكثر من عشرين دليالً على ذلك، ومسي اجليش الغازي )جنود القباب والشرك( 

هـ(:  1258( الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه اهلل )ت 8
ه اهلل بشأن استعانة عبد اهلل بن فيصل اإلمام يف يف رسالة له إىل الشيخ محد بن عتيق رمح

ذلك الوقت بالعثمانيني ضد أخيه سعود بن فيصل ملا تغلب عليه األخري يف معركة )جودة( 
هـ تقريبًا قال فيها: " وعبد اهلل له والية وبيعة شرعية يف اجلملة، مث  1284يف حوادث عام 

تنصرها واستجلبها على ديار املسلمني فصار  بدا يل بعد ذلك أنه كاتب الدولة الكافرة واس
 كما قيل: 

 كاملستجري من الرمضاء بالنار    واملستجري بعمٍر عند كربته

فخاطبته شفاهاً باإلنكار والرباءة وأغلظت له بالقول وإن هذا هدم ألصول اإلسالم 
لندم، وأكثر وقل  لقواعده، وفيه، وفيه، وفيه، مما ال حيضرين اآلن تفصيله، فأظهر التوبة وا

االستغفار وكتبت على لسانه لوايل بغداد: إن اهلل قد أغىن ويسر وانقاد من أهل جند 

                                      
 (.6/346)الدرر السنية(  29
 . 64 - 56/ 6)الدرر السنية(  30



 

 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

والبوادي ما حيصل به املقصود إن شاء اهلل تعاىل وال حاجة لنا بعساكر الدولة وكالم هذا 
 . 31اجلنس، وأرسل اخلط فيما أرى وتربأ مما جرى...وهي طويلة " ا هـ

" وأما اإلمام عبد اهلل لبعض طلبة العلم في نفس القضية: وقال في رسالٍة أخرى 
بن فيصل فقد نصحت له كما تقدم أشد النصح.. وذاكرته يف النصيحة، وتذكريه بآيات اهلل 
وحقه، وإيثار مرضاته والتباعد عن أعداء دينه أهل التعطيل والشرك والكفر البواح، وأظهر 

 .32 التوبة والندم...."" ا هـ

" فمن عرف هذا األصل هـ:  1253ول العثمانيين للجزيرة عام ويقول في دخ
عرف ضرر الفنت الواقعة يف هذه األزمان بالعساكر الرتكية، وعرف  -أي التوحيد  -األصيل 

أهنا تعود على هذا األصل باهلد واهلدم واحملو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل ورف  
 .33أعالمه الكفرية...." 

 ة عن هذا األمر: وله من قصيد

 على ملة اإلسالم فعل املكابر          وجر زعيم القوم للرتك دولة 

 وفيها: 

 وجاءوا هبم من كل إفك وساحر     وساروا ألهل الشرك واستسلموا هلم

 وفيها: 

 وقام هبم سوق الردى واملناكر          وصار ألهل الرفض والشرك صولة
 معاهد يغدو حنوها كل فاجر                     وعاد لديهم للواط وللخنا

 وصار مضاعاً بني مشل العساكر        وشتت مشل الدين وانبت حبله

 وفيها: 

 وكنتم بدين اهلل أول كافر             وواليتم أهل اجلحيم سفاهة

                                      
 هـ من اجمللد األول. 1284م ، )تذكرة أويل النهى والعرفان( حوادث عا6/184)الدرر السنية(  31
 .64/ 2)جمموعة الرسائل(  32
 .152 - 148/ 6)الدرر السنية(  33



 

 (13) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 34هبذا وما حيوي صحيح الدفاتر ؟!         فسْل ساكن اإلحساء هل أنت مؤمن

 وله قصيدٍة أخرى: 

 رب  اهلدى وشرائ  اإلحسان  ملا بدا جيش الضاللة هادماً 
 أبد الزمان يبوء باخلسران     قوم سكارى ال يفيق ندميهم
 فيه الشقاء وكل كفٍر دان              قوم تراهم مهطعني جمللسٍ 

 من دون نٍص جاء يف القرآن           بل فيه قانون النصارى حاكماً 
 35قد صادمت لشريعة الرمحن         تفانظر إىل أهنار كفٍر فّجر 

فإنه رمحه اهلل تعاىل هـ(:  1831( الشيخ حمد بن عتيق رحمه اهلل تعالى )ت 4
من أشد العلماء يف شأن هذه الدولة وانظر الرسائل املتبادلة بينه وبني الشيخ عبد اللطيف بن 

ذكرت بعضها، وملا عبد الرمحن بن حسن يف اجمللد الساب  والثامن من الدرر السنية، وقد 
دخلت اجليوش العثمانية الكافرة اجلزيرة العربية دخل بعض اخلونة وضاّلل البوادي يف 
صفوفهم، وكما أن الشيخ سليمان بن عبد اهلل رمحه اهلل تعاىل قد كتاب )الدالئل( ملا دخل 

ابًا مساه العثمانيون للجزيرة يف وقته يف حكم مظاهرهتم، أّلف الشيخ محد رمحه اهلل تعاىل كت
يف تكفري من ظاهر هذه اجليوش اليت  36)سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين واألتراك(

 تسمى إسالمية !!

                                      
، وخص اإلحساء هنا 202 - 148/ 1،)تذكرة أويل النهى( 141 - 6/186)الدرر السنية(  34

نظر بالذكر ألن العثمانيني بعد أن استنصر هبم اإلمام عبد اهلل دخلوا اإلحساء واستولوا عليها أواًل، وا
، من قوله )ذِكر ما حل 146/ 1هـ من )تذكرة أويل النهى(  1284تفاصيل ذلك يف حوادث سنة 

 ودهى وما حصل وجرى من قدوم العساكر العثمانية واجلنود الرتكية(.
، والعجيب أن هذا وصف اجلنود العثمانية عام 206 - 203/ 1،)التذكرة( 144 - 142)الدرر(  35

هـ تقريباً، حيث  1226 نفس الوصف للجنود الذين دخلوا اجلزيرة عام ويف تاريخ اجلربيت -ه 1284
( " ولقد قال يل بعض كبارهم ممن يدعون الصالح والتورع من أين لنا بالنصر 3/341قال يف تارخيه )

وأكثر عساكرنا على غري امللة وفيهم من ال يتدين بدين وصحبتنا صناديق املسكرات وال يسم  يف عرضينا 
  تقام به فريضة وال خيطر يف باهلم شعائر الدين....ا خ " اهـ .أذان و ال

اشتهر هذا الكتاب باسم )سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل اإلشراك( بداًل من )األتراك(  36
 والصحيح واهلل أعلم ما ذكرت ألمور: 

لنجاة( بتحقيق الفريان ( أن املخطوطة فيها هذا العنوان، وهي يف وقت الشيخ. انظر )سبيل ا1
 . 12ص 

 . 24( أن الشيخ نفسه ذكر هذا االسم يف خطبة كتابه )سبيل النجاة( ص 2



 

 (14) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

سئل  هـ(: 1885( الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف رحمه اهلل تعالى )ت 9
ر ومن جرهم على املسلمني واختا -أي العثمانية  -عن من مل يكفر الدولة رمحه اهلل تعاىل 

واليتهم وأنه يلزمه اجلهاد معهم، واآلخر ال يرى ذلك كله بل الدولة ومن جرهم بغاة وال حيل 
منهم إال ما حيل من البغاة وإن ما يغنم منهم من األعراب حرام، فأجاب:"من مل يعرف كفر 

م  الدولة ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني مل يعرف معىن ال إله إال اهلل، فإن اعتقد 
ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد وأعظم وهذا هو الشك يف كفر من كفر باهلل وِأرك به، 

 .37ومن جرهم وأعاهنم على املسلمني بأي إعانة فهي ردة صرحية.."أ. هـ

 هـ(:  1845( الشيخ سليمان بن سحمان رحمه اهلل تعالى )ت 6

 قال رمحه اهلل يف قصيدة له: 

 فحق فهم من أكفر الناس يف النحل رهموما قال يف األتراك من وصف كف
 ينوف ويربو يف الضالل على املللْ    وأعداهم للمسلمني وشرهم
 وال شك يف تكفريه عند من عقلْ    ومن يتول الكافرين فمثلهم
 38فال شك يف تفسيقه وهو يف وجلْ         ومن قد يواليهم ويركن حنوهم

جلس رمحه هـ(:  1891)ت ( الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سليم رحمه اهلل 1
اهلل يف املساء يف )خلوة املسجد اجلام ( ينتظر صالة املغرب، وكان يف الصف املقدم رجال مل 
يعلموا حبضور ووجود الشيخ هناك، فتحدث أحدهم إىل صاحبه قائاًل له: لقد بلغنا بأن 

صلى الشيخ الدولة العثمانية قد ارتفعت، وأعالمها انتصرت، وجعل يثين عليها، فلما أن 
بالناس وفرغت الصالة وعظ موعظة بليغة وجعل يذم العثمانيني ويذم من أحبهم وأثىن 
عليهم: " على من قال تلك املقولة التوبة والندم، وأي دين ملن أحب الكفار وسر بعزهم 

 .39وتقدمهم ؟! فإذا مل ينتسب املسلم إىل املسلمني فإىل من ينتسب ؟ "

 في قصيدة له:  40يسة( وقال حسين بن علي بن نف3

                                                                                               
)يا أيها الذين آمنوا ال  35( أن وقت التأليف ومضمونه يشعر هبذه التسمية مثل قوله ص 3

 .تتخذوا اليهود والنصارى أولياء(..اآلية، وكذلك من توىل الرتك فهو تركي( واهلل أعلم
 .8/242)الدرر السنية(  37
 .141)ديوان ابن سحمان( ص  38
 .265/ 3)تذكرة أويل النهى(  39
 من املعاصرين للشيخ سليمان بن سحمان. 40



 

 (15) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 علينا ويف أوطاننا ال رجعتمو        فيادولة األتراك ال عاد عزكم
 وللمنكرات واخلمور استبحتمو              ملكتم فخالفتم طريق نبينا

 فكنتم إىل اإلشراك أسرع منهمو   جعلتم شعار املشركني شعاركم
 موفرجساً على رجس عظيم محلت  تزودمتو دين النصارى عالوة

 41ومن كان يهواكم ويصبو إليكمو        فبعداً لكم سحقاً لكم خيبة لكم

( وقال عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف ال الشيخ: 5
 . 42" ومعلوم أن الدولة الرتكية كانت وثنية تدين بالشرك والبدع وحتميها "..ا هـ

                                      
 ، ومن قصيدة لصاحل بن سلم يرثي فيها ابن سحمان:2/144)تذكرة أويل النهى(  41

 وحكم التويل واملواالة للدولْ   وأوضح حكم الرتك يف ذا وكفرهم  
 .3/254كرة أول النهى( )تذ 
 .56)علماء الدعوة( له ص  42



 

 (16) منرب التوحيد واجلهاد

 الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منها

 فصل
ن كفر الدولة العثمانية وأهنا دار حرب، يتضح مما سبق أن أئمة الدعوة كانوا يرو 

وال أعتقد أن أحدًا قرأ أو مس  ما هم عليه  -أعين كفر الدولة العثمانية  -وهذا أمر ظاهر 
من الشرك أو قرأ ما قاله أئمة الدعوة يف موقفهم من هذه الدولة ويبقى عنده شك يف أمرها 

 وإال لزمه أحد ثالثة أمور: 

 بالجهل. ( أن يرمي أئمة الدعوة 1

 ( أن يكون التوحيد عنده أمراً ثانوياً. 2

 ( وإال كان مكابراً. 8

 نسأل اهلل أن يرزقنا اإلخالص واملتابعة يف العلم والعمل.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 منبر التوحيد والجهاد
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