ن َّشأنََّّ
ل َّم َّ
ى َّبيئته َّا َّعلى َّعدَّ َّة َّمستويات ََّّ ،فيبدأ َّبالتقلي َّ
يتوزَّ َّع َّنقدَّ َّالدعو َّة َّالنجدية َّاعتمادَّا َّعل َّ
نَّ
ي َّجاءت َّهباَّ ،واهتامه َّا َّبالسذاج َّة َّوالبساط َّة َّالمالئم َّة َّللعقلية َّالبدوي َّة َّالخالي َّة َّم َّ
األفكا َّر َّالت َّ
المعارفَّوالعلو َّمَّوالبعيدةَّعنَّمواطنَّالحضارةَّ،ث َّمَّيتَّجهَّإلىَّأمرَّآخرَّوهوَّالبيئةَّالمالئمةَّلقبو َّلَّ
ف َّالبيئة َّالصحراويَّةََّّ
ح َّلالنتشار َّ َّ
الفكري َّالمتواضَّ َّع َّلها َّيصل َّ
َّ
أن َّالمضمونَّ َّ
ى َّإلى َّ َّ
الدعوة ََّّ ،وينته َّ
نَّ
قاصر َّعن َّإدراك َّتطلَّعات َّاألقوا َّم َّالمتمدَّنةَّ ،عاجزَّ َّعن َّاإلجابة َّ َّع َّ
دون َّالحضريةَّ ،فهو َّ َّ
ي َّتواجههمَّ ،ثم َّينتهي َّإلى َّالعقلية َّالبدوي َّة َّالنجدي َّة َّوكيفي َّةَّ
ت َّالت َّ
تساؤالهتم َّأو َّمعالجة َّالتحدَّيا َّ
نَّ
ي َّبطبيعة َّالحال َّطريقةَّ َّمتشدَّدة َّف َّالفهمَّ ،وفقهَّ َّبدويَّ َّبعيدَّ َّع َّ
ل َّالدينَّ ،والتي َّه َّ
تناولها َّلمسائ َّ
لَّ
ت َّبالنقد َّالمفصَّل ََّّ ،وسنبدأ ََّّبقضيةَّالتقلي َّ
سماح َّة َّالشرع َّومقاصدهَّ .وسنقف َّعند َّهَّذه َّالمستويا َّ
منَّأهميةَّاألفكارَّاإلصالحي َّةَّواهتامهاَّبالبساط َّةَّوالضحالةَّ.
مسلك التقليل من أهمية األفكار اإلصالحية ووصمها بالضحالة:
ف َّغاي َّةَّ
ئ َّالدعو َّة َّالنجدية ََّّ ،فاعتربوه َّا َّ َّ
دونية َّلمباد َّ
ن َّنظر َّة َّ َّ
ض َّالمعاصري َّ
تشكَّلت َّعن َّد َّبع َّ
نَّالعقالنية ََّّ ،فهي َّمالئم َّة َّلتفكي َّر َّالبدوَّ َّوتصوَّراهت َّم َّالديني َّة َّالساذجة َّالمحدودة ََّّ،
البساط َّة َّوالبع َّد َّع َّ
ىَّ
ص َّتكفي َّلإلجاب َّة َّعل َّ
(فالبيئة َّالنجديَّ َّة َّكانت َّمالئمة َّلإلسال َّم َّالسلفيَّ َّالبسيط ََّّ ،فظواهر َّالنصو َّ
ىَّ
ي َّلتصحيح َّمعتقداته َّوتصوَّراتَّه َّوإعادة َّعبادات َّه َّإل َّ
عالمات َّاستفهامَّ َّإنساهنا َّالبسيطَّ ،كم َّا َّتكف َّ
تَّ
ى َّالعقالنية َّالكالمية َّأو َّالفلسفي َّة َّوم َّا َّأثمر َّ
إطار َّاإلسالمَّ َّالصحيح َّوالبسيط ََّّ ،دونما َّالحاجة َّإل َّ
يَّوتأويل) َّ.
منَّقياسَّورأ َّ
َّ()1

يَّ
حد َّكبير ََّّ ،والت َّ
ى َّ َّ
ت َّالحضرية َّوالحضاري َّة َّإل َّ
ن َّالتأثيرا َّ
ت َّالبيئ َّة َّالنجديَّ َّة َّ(بمعز َّل َّع َّ
لق َّد َّظلَّ َّ
يَّ
استمرَّتَّكامتدادَّلبساطةَّالحياةَّالعربي َّةَّالبدويةَّالقديمة ََّّ،فلمَّهتضمَّأوَّتعرفَّالعلو َّمَّوالفنونَّالت َّ
السلفيَّ
َّ
ت َّاإلسال َّم َّ
ل َّباألم َّم َّالتي َّفتحوَّا َّبالدَّهاَّ ،وصراعا َّ
أثمرهت َّا َّاحتكا َّكات َّالعرب َّاألوائ َّ
يَّتحدَّت َّهَّوتحدَّاهاَّبع َّدَّإنجا َّزَّالفتوحات) َّ.
طَّم َّعَّاألبنيةَّالفكريةَّوالدياناتَّالت َّ
والبسي َّ
َّ()2

( )1الوسيط في المذاهب (ص ،)113 :الطريق إلى اليقظة اإلسالمية (ص ،)161 :التحدي الحضاري
(ص.)36 :
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المركب َّلخلَّوه َّاَّ
حية َّ(ف َّبيئة َّعربية َّلم َّتعرف َّالفكر َّ َّ
وهكذا َّفقد َّكان َّظهور َّالدعوة َّاإلصال َّ
يَّ
ي َّصور َّة َّاإلسال َّم َّالعرب َّ
ت َّصورة َّإسالمه َّا َّه َّ
ط َّالفكري َّة َّالمركبة ََّّ ،فكان َّ
ن َّالحضار َّة َّواألنما َّ
م َّ
صد َّرَّاإلسال َّم) َّ.
فَّعصرَّ َّ
األولَّ َّ
َّ()1

ن َّالعقالنيةََّّ
ن َّعقو َّل َّغي َّر َّمتحضَّرة ََّّ ،بعيد َّة َّع َّ
ناشئة َّم َّ
ف َّالبادي َّة َّ َّ
ت َّالوهابي َّة َّ َّ
وهكذا َّفق َّد َّظهر َّ
ن َّتساؤالت َّالبدوَّ ،وتستجيبََّّ
ساذجة َّبسيطة َّف َّمضموهنا ََّّ ،تجيب َّع َّ
والمدنية؛ َّولذَّا َّجاءت َّ َّ
لحاجاهت َّمَّالمحدودة ََّّ.
يَّمنَّعد َّةَّوجوه ََّّ:
نَّهذَّاَّالكال َّمَّاإلنشائ َّ
والجوابَّع َّ
سلبا َّأو َّإيجابَّاََّّ
أول :لم َّتقدَّ َّم َّالدَّعوة َّالنجدية َّأفكارَّا َّأو َّنظريات َّجديد َّة َّحتى َّيمكن َّتقييمها َّ َّ
ً
ت َّأث َّر َّاألنبيا َّءَّ
ل َّاق َّتفَّ َّ
ي َّالسائ َّد َّفيها ََّّ ،ب َّ
العلمي َّوالحضار َّ
َّ
ى َّ
ف َّضو َّء َّالبيئة َّاالجتماعي َّة َّوالمستو َّ
سلبي َّألفكارهاََّّ
نقد َّأو َّتقيي َّم َّ َّ
ذم َّأ َّو َّ َّ
ف َّالدعو َّة َّإلى َّالتوحي َّد َّومحارب َّة َّالشرك ََّّ ،فكلَّ َّ َّ
ل َّ َّ
والرس َّ
ت َّالمرسلين َّ؛ َّإذ َّإنَّ َّالدعوة َّالنجدية َّل َّم َّتزد َّعلى َّم َّا َّجاءوَّاَّ
ومبادئها َّفإنه َّمتوجَّه َّبالضرور َّة َّلدعوا َّ
بهَّ.
نَّلإلسال َّمَّ ،أما َّغيرهم َّفال َّيج َّدَّصعوبةَّ َّفَّالجرأ َّةَّ
والتصريح َّهبذ َّهَّالنتيج َّةَّق َّدَّيحرجَّالمنتسبي َّ
(إنَّ
على َّمثل َّهذا َّالرأيَّ ،يقو َّل َّالباحث َّف َّعلم َّاالجتما َّع َّالديني َّ(َّ َّ :)Joseph Chelhod
ىَّ
ل َّدين َّا َّجديدَّاَّ ،إنما َّيدع َّو َّفقط َّإلى َّالحنيفي َّة َّاإلبراهيمية ََّّ ،العودة َّإل َّ
ي َّأبدَّا َّأن َّه َّيحم َّ
ال َّيدَّع َّ
القرآن َّ َّ
َّ
يَّلطَّخت َّهَّالوثنية ََّّ.
الصفا َّءَّالدينيَّالقديمَّالذ َّ
ن َّ َّ(َّ )َّ Kuenenيقول ََّّ :إ َّن َّدين َّاَّ
تَّكيوني َّ
ف َّالوهابي َّةَّجعل َّ
إنَّ َّموضوع َّة َّالتطهي َّر َّهذ َّه َّالمستعاد َّة َّ َّ
تَّسكا َّنَّالصحرا َّءَّ
تلبيةَّحاجا َّ
نَّترميمَّ َّهَّبالعود َّةَّإلى َّمعرفة َّصحيحةََّّألصولهَّالسليمةَّيمكن َّهَّ َّ
يمك َّ
نَّتلبيةَّحاجاتَّمختلفةَّأكثرَّارتفاعا) َّ.
تَّوالدتهَّ،إن َّهَّدينَّعاجزَّع َّ
التيَّشهد َّ
َّ()2

( )1الطريق إلى اليقظة (ص.)164 :
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ىَّ
رب َّاألزمنةَّ ،سوا َّء َّعل َّ
ف َّإليه َّع َّ
ق َّب َّه َّوأضي َّ
ت َّب َّه َّالدعو َّة َّهو َّتجر َّي َّد َّللدين َّمم َّا َّعل َّ
فما َّقام َّ
ت َّاستعاد َّةَّ
ى َّالعملي َّالسلوكي ََّّ ،أيَّ :أهن َّا َّحاول َّ
ي َّأو َّعلى َّالمستو َّ
ي َّاالعتقاد َّ
ى َّالعلم َّ
المستو َّ
نَّوهرطقاتَّالمتصوَّفة ََّّ.
لَّأنَّتغزوهَّعقائدَّالمتكلَّمي َّ
اإلسال َّمَّاألو َّلَّقب َّ
ن َّالشركََّّ،
ى َّالدعو َّة َّإلى َّالتوحي َّد َّوالتحذي َّر َّم َّ
ثانيًاَّ :جوه َّر َّالدعو َّة َّالنجدي َّة َّوقضيتَّه َّا َّاألول َّ
ن َّالوجو َّدَّ
ف َّالحيا َّة َّاإلنسانية ََّّ ،وهو َّالغاي َّة َّالنهائي َّة َّم َّ
وهذا َّهو َّأعظم َّالحقائق َّوأهمَّ َّالمطالب َّ َّ
البشري ََّّ.
يؤكد َّأ َّن َّالوجود َّكل َّه َّخاض َّع َّهلل َّمستسلم َّله َّبالقنوت َّوالطاعة َّوالعبادة ََّّ ،إالََّّ
والقرآن َّالكري َّم َّ َّ
نَّ
الشركَّوالكفرَّ.فالدعوةَّللتوحي َّدَّوالتحذيرَّم َّ
َّ
تَّ
نَّهذاَّالسبيلَّ،واستحسَّن َّ
نَّالبشرَّشذَّتَّع َّ
فئةَّم َّ
المفسد َّلبقائ َّهَّ
َّ
االتزا َّن َّللوجود َّوإصالح َّالخلل َّالطارئ َّعليه َّ
ت َّالتي َّتحفظ َّ َّ
أعظم َّالمهمَّا َّ
نقيضه َّ َّ
قَّعليه ََّّ.
علىَّالحا َّلَّالطبيعيََّّالذيَّخل َّ
تَّالكتبَّبالشرائ َّعَّوالوصاي َّاَّاإللهية َّ؛َّلهداي َّةَّ
لَّوأنزل َّ
تَّالرس َّ
لَّهذَّاَّالمقص َّدَّالعظي َّمَّبعث َّ
وألج َّ
حَّ
ف َّاآلخرة ََّّ ،فصال َّ
ف َّالدني َّا َّوالنجا َّة َّ َّ
ى َّجاد َّة َّالصواب َّ؛ َّلينالوَّا َّبذلك َّالسعادة َّ َّ
البش َّر َّوردهم َّإل َّ
حَّالمعتق َّدَّوسالمت َّهَّمنَّالشرك ََّّ.
شَّوالمعا َّدَّمرتبطَّبصال َّ
المعا َّ
نَّأنَّيتقدَّمهاَّشيءَّمنَّاألفكارَّوالفلسفاتَّالبشريةَّ،بلََّّ
نَّاألهميةَّالَّيمك َّ
وقضيةََّّهبذاَّالقد َّرَّم َّ
بَّوحققتَّالنفعَّ ،وبينَّحقائقََّّ
لَّاإلنساين َّمهم َّاَّقاربت َّالصوا َّ
تَّالعق َّ
ال َّوجه َّللمقارن َّةَّبينَّمنتجا َّ
الوحيَّاإللهيَّ،وأعظمها ََّّ:وحداني َّةَّاهللَّوحقَّ َّهَّعلىَّعباد َّهَّبالعبادةَّوالطاعة ََّّ.
ل َّالعظي َّمَّ
ن َّاالستهان َّة َّهبذا َّاألص َّ
ل َّالتقليل َّمن َّأهمية َّمبادئ َّالدعوة َّالنجدي َّة َّم َّ
وإنما َّيحص َّ
لَّ
ومكانته َّف َّحياة َّالبشريةَّ ،ف َّمقابل َّاالنبهار َّوالتعظيم َّلعلو َّم َّاليونان َّوالفرس َّوالهن َّد َّوما َّوص َّ
ن َّقل َّة َّالمعرف َّة َّبعلومََّّ
ئ َّم َّ
أن َّهذَّا َّاالنبها َّر َّناش َّ
ى َّ َّ
ن َّتيمي َّة َّإل َّ
ن َّحكمته َّم َّوفلسفتهم ََّّ ،وق َّد َّنب َّهَّاب َّ
إلينا َّم َّ
الوحي َّوضعف َّالعمل َّهبا ََّّ ،ثم َّاالدعاء َّبوجود َّحاج َّة َّإلى َّحكمة َّفارس َّوالرو َّم َّوالهند َّواليونا َّنَّ
نَّاألمم َّ.
وغيرهمَّم َّ
َّ()1

( )1الرسالة الصفدية (ص /167 :دار الكتب العلمية).
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قَّالبداوة َّبالسلفيةََّّ
فَّمقابل َّإلصا َّ
ثالثًاَّ:وضع َّالمدني َّةَّإلى َّجانبَّالعقالنيةَّالكالميةَّالفلسفية َّ َّ
نَّمظاه َّرَّالتمدن ََّّ،وهذَّاَّمنََّّ
فَّالعقلياتَّ،أ َّوَّأهن َّاَّم َّ
ضَّ َّ
فَّوالخو َّ
بأنَّالتمدَّ َّنَّه َّوَّثمر َّةَّالتفلس َّ
يَّ َّ
يوح َّ
ي َّف َّصناعة َّالتمدن َّاإلسالميَّ ،وكل َّالذين َّكتبوَّاَّ
الوهمَّ ،فلم َّيكن َّلهذه َّالعلو َّم َّأثر َّظاه َّر َّأوَّخف َّ
ي َّلعلم َّالكال َّم َّأو َّالفلسف َّةَّ
ب َّأو َّبعيد َّألثر َّإيجاب َّ
ن َّقري َّ
عن َّمدني َّة َّاإلسال َّم َّوحضارت َّهَّال َّيشيرون َّم َّ
تَّالطبَّوالكيميا َّءَّوالعلو َّمَّالطبيعية ََّّ.
فَّمجاال َّ
يَّحققهاَّالمسلمونَّ َّ
تَّالعلمي َّةَّالت َّ
فَّاإلنجازا َّ
تَّ
ث َّاإللهيا َّ
ف َّمباح َّ
موجها َّللخوض َّ َّ
َّ
رب َّللفالسف َّة َّوالمتكلمين َّ
لقد َّكان َّالجهد َّاألك َّ
الَّ
اهتماما َّبالقضايا َّالنافعة َّللبشريةَّ ،ولم َّينتج َّالخوض َّف َّهذه َّالمباحث َّإ َّ
َّ
والغيبياتَّ ،ولم َّيكن َّ
نَّإسالمهاَّاألو َّلَّبصورت َّهَّالنقية ََّّ.
فَّاإلسالميةَّ،ودفعَّاألمةَّبعيدَّاَّع َّ
نَّالطوائ َّ
قَّوالخالفَّبي َّ
الشقا َّ
ن َّالتأثرََّّ
كل َّالبع َّد َّع َّ
ن َّمعال َّم َّالحضارة ََّّ ،بعيد َّة َّ َّ
ف َّبيئ َّة َّبدائية َّخالية َّم َّ
راب ًعاَّ :ظهر َّاإلسال َّم َّ َّ
بثقافات َّالمجاورة ََّّ ،فلم َّيهضم َّمعارف َّاألم َّم َّاألخرى َّوعلومها ََّّ ،ولم َّيتفاعل َّمع َّاألفكا َّرَّ
تَّالحضاريةَّبعقائدهَّوشرائع َّهَّوثقافت َّهَّولغتهَّالعربية ََّّ،
لَّاقتحمَّتلكَّالبيئا َّ
تَّالقريب َّةَّمنه ََّّ،ب َّ
والفلسفا َّ
قَّعليها ََّّ.
وتمكَّنَّمنَّالهيمن َّةَّوالتفوَّ َّ
بَّ
ن َّتعظيم َّالنصوص َّال َّيد َّل َّعلى َّالبساطة َّالمالئمة َّلتفكي َّر َّعر َّ
خامساَّ :الموقف َّالسلفي َّم َّ
ً
طَّ
الباديةَّ ،بل َّهو َّناشئ َّمن َّتعظي َّم َّالوحي َّاإللهي َّومجانبة َّاألهواء َّف َّفهم َّالشريع َّة َّواستنبا َّ
يَّ
ص َّالنبوية ََّّ ،وهو َّالذ َّ
ن َّباآلثا َّر َّوالنصو َّ
أشد َّالمت َّمسكي َّ
ن َّ َّ
أحكامهاَّ ،ومعلو َّم َّأ َّن َّاإلمامَّ َّأحمد َّم َّ
ن َّالفكرة َّالسلفي َّةَّ
ط َّبي َّ
تلقى َّالعلم َّف َّبغداد َّمركز َّالحضار َّة َّوالمدنية َّاإلسالمية َّآنذاك ََّّ ،فال َّتراب َّ
تَّفيها ََّّ.
يَّنشأ َّ
والبيئةَّاالج َّتماع َّيةَّالت َّ
ن َّدفعه َّبأنََّّ
سادساَّ :القول َّبأن َّالفكر َّالسلفيَّ َّكان َّمالئمَّا َّللعقلي َّة َّالبدوية َّمجر َّد َّادعاء َّيمك َّ
ً
طَّ
ض َّاألوسا َّ
ف َّبع َّ
ى َّشا َّع َّ َّ
ت َّظهو َّر َّالدعوة ََّّ ،حت َّ
ل َّمستويات َّه َّوق َّ
ف َّأق َّ
ي َّللبد َّو َّكا َّن َّ َّ
االلتزا َّم َّالدين َّ
ضَّالدينيةَّوإهمالهاَّوَّاالستهزا َّءَّبمنَّيؤديها َّ.
كَّالفرائ َّ
البدوي َّةَّإنكارَّعقيدةَّالبعثَّوالنشو َّرَّوتر َّ
َّ()1

( )1أشار إلى ذلك عدد من المؤرخين والرحالة وعلماء األنثربولوجيا ،انظر :تراجيديا كربالء (ص:
 ،)219-218ورحلة المستشرق الفرنسي ( Volneyثالثة أعوام في مصر وبر الشام) ،كما أشار
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدد من رسائله إلى تردي الحالة الدينية في البوادي.
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ن َّالسهل َّعلى َّهؤالء َّاالنتقالَّ َّألقصى َّدرجات َّااللتزا َّم َّالمتمثل َّبالسلفية َّوالذيََّّ
فليس َّم َّ
ل َّأنوا َّع َّالقيو َّد َّالدينية َّوالقانوني َّةَّ
ن َّك َّ
ت َّم َّ
ن َّالتفلَّ َّ
ف َّطبيع َّة َّحيات َّه َّالسابق َّة َّالقائمة َّم َّ
س َّأثر َّه َّ َّ
ينعك َّ
ىَّ
ن َّأقص َّ
ى َّالبد َّو َّاالنتقال َّم َّ
ل َّعل َّ
ن َّمن َّالسه َّ
ك َّالبالدَّ ،بعبار َّة َّأخرىَّ :ل َّم َّيك َّ
ن َّتل َّ
الغائبة َّأصال َّم َّ
طَّوااللتزا َّم ََّّ.
يَّإلىَّأقصىَّدرجاتَّاالنضبا َّ
تَّاالنفالتَّوالتحللَّالدين َّ
درجا َّ
بَّ
ن َّدائر َّة َّاألركا َّن َّالعام َّة َّلوزار َّة َّالحر َّ
ولعل َّهذ َّه َّالمالحظ َّة َّأشا َّر َّإليها َّت َّقري َّر َّصاد َّر َّع َّ
سَّلمالءَّمته َّاَّ
لَّشمر)َّ(أخذواَّبالعقيدةَّالوهابية؛َّلي َّ
الربيطانيةَّعا َّمََّّ 1907مَّأنَّآلَّرشيدَّ َّ(حكا َّمَّجب َّ
ي َّوالتحرر َّمن َّالشعائ َّر َّالشديدة َّالمشربة َّبالخرافاتَّ ،ولكنه َّمَّ
لهم َّسواء َّمن َّجه َّة َّمنهجها َّالدين َّ
قَّ
ت َّطبيعية َّللعر َّ
ي َّليس َّ
ي َّأو َّالرتكي َّأكثر َّمنه َّلعقيدهتا َّالسلفية َّالتي َّه َّ
قبلوها َّلعدائها َّللنظا َّم َّالمك َّ
يَّالخالص) َّ.
البدو َّ
( )1

على هامش فرضية تأثر األفكار اإلصالحية بالبداوة:
س َّعلميَّ َّودراسة َّلمبادئهاََّّ
لم َّيرتكز َّاهتا َّم َّا َّلدعوة َّبسذاجة َّاألفكار َّوبداوهت َّا َّعلى َّأسا َّ
ضَّ
ف َّبع َّ
ك َّنجده َّم َّ َّ
ت َّأفكار َّأصحاهبا َّ؛ َّولذل َّ
ن َّبنا َّ
ل َّكا َّن َّم َّ
ن َّواقعه َّا َّاالجتماعي ََّّ ،ب َّ
واقرتاب َّم َّ
ف َّرسم َّهذ َّهَّ
الفكري َّوالمذهبي َّدورَّ َّ َّ
َّ
ال َّأصلَّ ،وربم َّا َّكا َّن َّلالتجاه َّ
األحيا َّن َّيشتطَّو َّن َّف َّمزاعمَّ َّ َّ
ى َّإيجاد َّعالقة َّبين َّالبداوة َّالمزعوم َّة َّواألفكار َّالديني َّة َّالسلفية ََّّ،
التصوَّرات َّالخاطئ َّة َّالقائمة َّعل َّ
ضَّهذ َّهَّالتصوراتَّبشي َّءَّمنَّالنقد ََّّ:
فَّم َّعَّبع َّ
وسنق َّ
وحران:
البداوة :القاسم المشترك بين نجد ّ
ن َّتيمي َّة َّوإقلي َّم َّ(ن ْجد َّ)َّ
س َّاب َّ
ط َّرأ َّ
ن َّمنطق َّة َّ(حران َّ) َّمسق َّ
أهم َّم َّا َّيجم َّع َّبي َّ
زع َّم َّأحده َّم َّأ َّن َّ َّ
نَّالمدني َّةَّ
فَّوالبع َّدَّع َّ
ثَّالجفا َّ
يعةَّالبدوية َّ؛َّحي َّ
قَّدعوت َّهَّالط َّب َّ
بَّومنطل َّ
نَّعب َّدَّالوها َّ
نَّمحم َّدَّب َّ
موط َّ
وقساوة َّالطبيعة َّوشظف َّالعيشَّ ،وقد َّانعكس َّذلك َّف َّسلوك َّالحركة َّالسلفية َّالمتم َّيز َّبالخشون َّةَّ
يَّوالبدائية َّ.
وضعفَّالمستوىَّالعلم َّ
َّ()2

( )1الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (.)126 /1
( )2السلفية بين أهل السنة واإلمامية (ص.)510-509 :
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ىَّ
نَّتيميةَّتركَّحرا َّنَّوهوَّطفلَّصغيرََّّ،وغادره َّاَّمعَّأسرتهَّإل َّ
أنَّاب َّ
الهراءَّبمعرفتناَّ َّ
َّ
ويتبدَّ َّدَّهذاَّ
وبرز َّفيهَّ ،كما َّأن َّمنطقة َّحران َّلم َّتكن َّيومَّا َّباديةَّ َّأو َّصحرا َّءَّ
حيث َّنشأ َّوأخذ َّالعلم َّ َّ
دمشق َّ َّ
لَّ
ن َّالبشر ََّّ ،بل َّل َّم َّتزل َّهذه َّالمنطق َّة َّتتبوَّأ َّمكانة َّسياسيَّ َّة َّواقتصادية َّوثقافية َّمهم َّة َّقب َّ
مهجورةَّ َّم َّ
نَّ
ت َّب َّ
ت َّوالهندسةَّ ،منهم ََّّ :ثاب َّ
كَّوالرياضيا َّ
ج َّمنها َّأعال َّم َّكبا َّر َّف َّعلو َّم َّالفل َّ
اإلسال َّم َّوبعدَّهَّ ،وخر َّ
ن َّجاب َّر َّبن َّسنانََّّ
ن َّسنانَّ ،وابن َّأخت َّه َّمحم َّد َّب َّ
ن َّثابت ََّّ ،وحفيد َّه َّثابت َّب َّ
قر َّة َّالحراينَّ ،وابن َّه َّسنان َّب َّ
ثَّورجالَّالدولة َّ.
خَّاإلسالمي ََّّ،وغيره َّمَّمنَّأعال َّمَّالفقهَّوالحدي َّ
نَّفَّالتاري َّ
البتاينَّأشهرَّالفلكيي َّ
( )1

إمام الدعوة ُينكر القياس الصحيح:
نَّ
كالقول َّبأن َّمحم َّد َّبن َّعب َّد َّالوهاب َّ(هاجم َّالقياس َّحتى َّلو َّكان َّصحيحَّاَّ ،وأعرض َّع َّ
ىَّ
ب َّالنصوص ََّّ ،ودع َّا َّإل َّ
ي َّال َّوز َّن َّل َّه َّبجان َّ
ن َّأن َّالرأ َّ
ص َّوتفسيرها ََّّ ،وأعل َّ
ف َّفهم َّالنصو َّ
التأويل َّ َّ
ض َّ-كم َّا َّرفض َّأعالمَّ َّالسلفي َّة َّاألولىَّ -أن َّيحتك َّم َّلغي َّر َّالنصوص) َّ،وأ َّنَّ
إسال َّم َّالسلف ََّّ ،ورف َّ
َّ()2

نَّ
ت َّب َّه َّالوهابي َّة َّ(نب َّذ َّالعقالنية َّالكالمي َّة َّأو َّالفلسفي َّة َّوم َّا َّأثمرت َّم َّ
ي َّالذي َّتمسك َّ
اإلسال َّم َّالسلف َّ
قياسَّورأيَّوتأويل) َّ.
( )3

ح َّبأنه َّمتب َّع َّوليسََّّ
ف َّرسائله َّومؤلفاته ََّّ ،وكا َّن َّيصر َّ
ث َّ َّ
ض َّإمامَّ َّالدعوة َّلهذ َّه َّالمباح َّ
لم َّيتعر َّ
طَّ
ف َّاستنبا َّ
س َّالصحيح َّ َّ
ب َّاإلما َّم َّأحم َّد َّوطريق َّة َّالسلف َّالتي َّتأخ َّذ َّبالقيا َّ
ى َّمذه َّ
بمبتدع ََّّ ،وأنه َّعل َّ
ىَّ
ي َّوقطعيات َّه َّمذمو َّم َّو َّمرفوض ََّّ ،وم َّا َّسو َّ
ص َّالوح َّ
ي َّالمصادمَّ َّلنصو َّ
األحكامَّ َّالفقهيةَّ ،وأ َّن َّالرأ َّ
ذلكَّفالَّحرجَّفيه ََّّ.
ن َّالرأي َّوالقياس َّوالتأويل َّثمر َّة َّللعقالني َّة َّالكالمية َّأو َّالفلسفيةَّ ،وإنم َّا َّهي َّأح َّكامََّّ
ولم َّيك َّ
تَّ
وتصورهم َّالدينيَّ ،وأخذ َّ
َّ
ض َّالطوائف َّخدمة َّلمعتقدهم َّ
ل َّبع َّ
عقلية َّعامة َّت َّم َّتوظيفه َّا َّمن َّقب َّ
السلفيةَّبالصحيحَّوالسائغ؛َّليسَّإزرا َّءَّبالعقلَّ،وإنم َّاَّوقوفَّاَّع َّندَّحدود َّهَّوصالحي َّةَّأحكامه ََّّ.
البداوة ومبدأ الوساطة الشركية:

( )1المدن واآلثار اإلسالمية في العالم (ص.)142-134 :
( )2الطريق إلى اليقظة اإلسالمية (ص.)161 :
( )3السلف والسلفية (ص.)55 :
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ث َّذكرََّّ
ومن َّالذين َّتناولوا َّالوهابية َّكدعوة َّبدوية َّعالم َّاالجتماع َّالعراقي َّعلي َّالوردي ََّّ ،حي َّ
بأنَّمبدأَّالوساطةَّوالشفاعةَّالشركيةَّ-والذيَّجاءتَّالدعوةَّبإبطالهَّومحاربت َّهَّ-انتشرَّفَّأوساطََّّ
ك َّأهنم َّلم َّيعتادوَّا َّف َّحياهتم َّاالجتماعية َّمبدَّأَّ
البدو َّبسهولة َّ؛ َّ(ألهن َّم َّال َّيهتمو َّن َّهبذ َّه َّالعقيدةَّ ،ذل َّ
نَّ
ن َّلديه َّم َّحكامَّ َّمستبدو َّن َّكم َّاَّهو َّالحا َّل َّعن َّد َّالحضر؛ َّولذلك َّكا َّن َّم َّ
ط َّوالتشفعَّ ،ول َّم َّيك َّ
التوس َّ
لَّالدعو َّةَّ
ىَّالورديَّأ َّنَّهذَّاَّالسببَّه َّوَّالذيَّ(جع َّ
السهلَّعليه َّمَّتقبلَّهذهَّالعقيد َّةَّالجديدة) ََّّ،وير َّ
ن َّالحضر ََّّ ،إن َّالفر َّدَّ
ن َّالصعب َّانتشاره َّا َّبي َّ
ي َّم َّ
الوهابية َّيسهل َّانتشارها َّبين َّالبدوَّ ،بينما َّه َّ
ي َّعنها َّفََّّ
ي َّالذي َّاعتاد َّعلى َّالشفاع َّة َّف َّعالقات َّه َّمع َّحكامه َّيصعب َّعلي َّه َّأن َّيستغن َّ
الحضر َّ
عالقاتهَّم َّعَّربه) ََّّ.
ى َّالعامةََّّ
ل َّقائ َّم َّعلى َّقناع َّة َّالوردي َّبأن َّ(أكثر َّالعقائد َّوالطقوس َّالموجود َّة َّلد َّ
وهذا َّالتحلي َّ
ن َّبعدئ َّذ َّفيؤيدون َّالعام َّة َّفيم َّاَّ
ت َّرجا َّل َّالدي َّ
ى َّلعاداهت َّم َّوعالقاهت َّم َّاالجتما َّعية ََّّ ،ث َّم َّيأ َّ
هي َّصد َّ
يعتقدو َّنَّوم َّاَّيفعلون) َّ.
َّ()1

ومناقش َّةَّهذَّاَّالكال َّمَّمنَّوجوه ََّّ:
انعكاسا َّأو َّترجم َّة َّله ََّّ،
َّ
أولَّ :أ َّن َّالعقائد َّالديني َّة َّشأ َّن َّمنفصل َّعن َّالواقع َّاالجتماعيَّ ،وليس َّ
ً
ب َّ َّه َّو َّنظري َّة َّمادي َّة َّإلحادي َّةَّ
ت َّوعادات َّالشعو َّ
ف َّالمجتمعا َّ
ى َّألعرا َّ
ل َّم َّع َّالعقيد َّة َّكصد َّ
والتعام َّ
ل َّالزما َّنَّ
بشري َّوظاهر َّة َّاجتماعي َّة َّتتأثَّ َّر َّبعوام َّ
َّ
ج َّ
ى َّأن َّه َّمنتَّ َّ
ن َّوالمعتقد ََّّ ،وتر َّ
ن َّشأ َّن َّالدي َّ
هتوَّ َّن َّم َّ
والمكان ََّّ.
يَّ
لَّجزئ َّ
كَّيكو َّنَّبشك َّ
ضَّاألفكارَّالدينية؛َّفإ َّنَّذل َّ
فَّبع َّ
نَّالتأثي َّرَّ َّ
ضَّوجو َّدَّنو َّعَّم َّ
رتا َّ
وحتىَّباف َّ
لَّبإيجادَّعقائ َّدَّكاملةَّوصياغتها ََّّ.
الَّيستق َّ
ضَّالجوانب ََّّ،و َّ
فَّبع َّ
ومحدودَّ َّ
ن َّلم َّيعرفوا َّحكم َّالملوك َّول َّمَّ
ثان ًياَّ :ظهر َّالشرك َّواالستشفاع َّبالوسطاء َّف َّالعرب َّالذي َّ
هلل َّعلي َّهَّ
محمدَّا َّصلى َّا َّ
َّ
هلل َّتعالى َّإليه َّم َّرسول َّه َّ
ل َّا َّ
ط َّالحكامَّ َّالمستبدين ََّّ ،وق َّد َّأرس َّ
يخضعوا َّلتسل َّ
لَّ
نَّمن َّالسه َّ
وسلمَّ ،فأعرضوا َّعنه َّوحاربو َّهَّوقاتلوا؛ َّتمسَّكَّ َّاَّبدينهم َّومعتقده َّمَّالشركيََّّ ،ولمَّيك َّ
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نَّ
السهل َّعليه َّم َّالتخلَّي َّع َّ
َّ
عليهم َّنب َّذ َّقناعاهتمَّ ،ولو َّكان َّاألمر َّكما َّيزع َّم َّعلي َّالوردي َّكان َّمن َّ
مبدأَّالوسطا َّءَّوالشفعاء ََّّ.
وعدم َّوجود َّدول َّةَّ
ن َّ َّ
غياب َّاألم َّ
ي َّفإنه َّيمكننا َّالقول َّبأن َّ َّ
ثالثًاَّ :بخالف َّزعم َّعلي َّالورد َّ
وهيمنة َّمنطق َّالغزو َّوالنهب َّوالظلم َّعلى َّطبيعة َّالحياة َّالبدويةَّ،
َّ
وسلطة َّسياسية َّمَّهابة َّالجانب َّ
ي َّيحكمه َّاَّ
ف َّالمد َّن َّالت َّ
ي َّ َّ
أشد َّمم َّا َّيجر َّ
ى َّنح َّو َّ َّ
اللجوء َّلمبدأ َّالوساط َّة َّعل َّ
َّ
ي َّ
ك َّيستدع َّ
كل َّذل َّ
ف َّالبادي َّة َّفيتعدَّ َّد َّالرؤَّسا َّء َّوالزعما َّءَّ
س َّإليها ََّّ ،أم َّا َّ َّ
ف َّالنا َّ
يتزل َّ
ك َّسلط َّة َّمركزيَّ َّة َّواحد َّة َّ َّ
الوالة ََّّ ،فهنا َّ
س َّإليه َّلقضا َّء َّحوائجه َّم َّوإصالحَّ
ح َّالواسط َّة َّمسلَّكَّا َّطبيعيَّ َّا َّيَّلجَّ َّأ َّالنا َّ
وشيوخ َّالقبائلَّ ،وتصبَّ َّ
لَّغيابَّالنظا َّمَّوالقانون ََّّ.
فَّظ َّ
شؤوهنمَّ َّ
سَّ
نَّعبدَّالوهابَّوجدَّالطريقَّمذلَّلةَّأمامهَّ،وأنَّالنا َّ
راب ًعاَّ:كال َّمَّالورديَّيوحيَّبأنَّمحمدَّب َّ
فَّ
ق َّالدعو َّة َّإنجازه َّا َّالكبي َّر َّ َّ
ف َّذلكَّ ،فل َّم َّتحق َّ
ال َّتردد ََّّ ،والحقيق َّة َّبخال َّ
رحبوَّا َّبدعوت َّه َّوقبوله َّا َّب َّ
ىَّ
ت َّمسلح َّة َّطويل َّة َّمع َّالقو َّ
نشر َّمبادئه َّا َّوإقامة َّدولتها َّإال َّبع َّد َّمع َّارك َّفكرية َّوسياسية َّومواجها َّ
ي َّم َّعَّ
ي َّوالمسلح َّوسجاله َّا َّالفكر َّ
خ َّالدعوة َّوصراعها َّالسياس َّ
ف َّتاري َّ
المحليةَّ ،وبمجرد َّالنظر َّ َّ
ضَّالحضرَّعنها ََّّ.
تقبلَّالبدوَّألفكارَّالدعو َّةَّوإعرا َّ
الخصو َّمَّتبطلَّمزاعمَّالورديَّبخصوصَّ َّ
الحاجة للتصوف بين البدو والحضر:
فَّصحراءََّّ
يَّأنَّدعوةَّابنَّتيمي َّةَّلمناهض َّةَّالبد َّعَّوالتصوفَّل َّمَّتلقَّرواجَّ َّاَّإالَّ َّ
يَّالورد َّ
يرىَّعل َّ
ىَّ
سَّكم َّاَّكانوا ََّّ،ينحَّون َّمنح َّ
العرب َّعلىَّي َّدَّالوهابية َّ(َّ،أم َّاَّف َّبقية َّاألقطار َّاإلسال َّميةَّفقد َّ َّظلَّ َّالنا َّ
ضَّ
أنواع َّاألمرا َّ
ت َّظروفهمَّ ،إهنم َّيعانون َّف َّحياهتم َّشتى َّ َّ
التصوَّف َّأو َّالتشيَّ َّع َّحسب َّمقتضيا َّ
ى َّمجاهبتها َّوتحملها) َّ،
حاج َّة َّإلى َّمن َّيساعدهم َّعل َّ
والمظالم َّوالمضايقات ََّّ ،وهم َّإذ َّن َّف َّ َّ
َّ()1

والتفاؤلَّ
َّ
س َّتسلَّيه َّم َّوتبعث َّالطمأنينة َّ
ن َّعقائ َّد َّوطقو َّ
س َّما َّيحتاجون َّإلي َّه َّم َّ
فالتصوف َّ(قدمَّ َّللنا َّ
لَّالحياةَّأوَّأخطارها) َّ.
تجاهَّمشاك َّ
َّ()2

( )1دراسة في طبيعة المجتمع العراقي (ص.)235-234 :
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ف َّالصحرا َّء َّأوَّخلوه َّا َّمن َّأسباب َّالنك َّدَّ
س َّانعدامَّ َّمظاهر َّالحياة َّ َّ
ى َّأسا َّ
بني َّهذَّا َّالتصور َّعل َّ
يَّيوفرهاَّألتباعه ََّّ.
والظلمَّ،وبالتاليَّانعدا َّمَّالحاجةَّللتصوفَّوالسكين َّةَّالروحيةَّالت َّ
طَّ
وهذا َّخالف َّالواقعَّ ،بل َّمن َّالمنطقي َّأ َّن َّتكثر َّمتاعبَّ َّالحياة َّف َّالبيئة َّالبدويَّة َّبسبب َّتسلَّ َّ
كَّ
والنظامَّوتحميَّالحقوقَّ،وكذل َّ
َّ
حكا َّمَّالقبائلَّوكثرةَّالغزوَّوانعدا َّمَّالسلط َّةَّالتيَّتفرضَّاألمنَّ
ب َّصعوبة َّالمعيش َّة َّوقلَّة َّمقوَّمات َّالحياة ََّّ ،والتي َّمن َّصعوبتها َّوشقا َّء َّأهلها َّتزداد َّمعه َّاَّ
بسب َّ
فَّكدواءَّروحيَّآلال َّمَّالمجتمع ََّّ.
الحاجةَّإلىَّالتصو َّ
التوحيد بين عقالنية المعتزلة وبداوة النجديين:
والتوحيدَّهوَّجوه َّرَّعقائد َّهَّ
َّ
بَّأرا َّدَّأ َّنَّيجدَّ َّدَّاإلسال َّم ََّّ،
نَّعب َّدَّالوها َّ
ضَّأ َّنَّ(محم َّدَّب َّ
ىَّالبع َّ
ير َّ
ى َّتنقية َّعقيد َّة َّالتوحي َّد َّاإلسالمي َّة َّمم َّا َّشاهبا َّوطرَّأ َّعليه َّاَّ
فكري َّكلَّ َّه َّعل َّ
َّ
ومحورهاَّ ،فركَّ َّز َّالجه َّد َّال
ل َّقبل َّعص َّر َّالفتوحات ََّّ ،صحيح َّأ َّن َّعقيد َّةَّ
ب َّاألوائ َّ
بعد َّعص َّر َّاإلسال َّم َّالعربي ََّّ ،أو َّإسال َّم َّالعر َّ
نَّ
ي َّزياد َّة َّالصفات َّع َّ
ي َّالذي َّبل َّغ َّحد َّنف َّ
ف َّالتجري َّد َّالمعتزل َّ
ت َّقم َّة َّالتنزيه َّ َّ
التوحي َّد َّهذ َّه َّقد َّبلغ َّ
ال َّتكون َّهناك َّشبه َّة َّلتعدد َّالقدماء َّتشوب َّوحداني َّةَّ
الذاتَّ ،والقو َّل َّبخلق َّالقرآن َّوحدوثه َّحتى َّ َّ
ي َّكان َّولي َّد َّمجتمعات َّمتحضَّرة َّواستجاب َّة َّإيجابي َّةَّ
القدي َّم َّسبحانهَّ ،لكن َّفك َّر َّالمعتزل َّة َّالفلسف َّ
ت َّذات َّأنماط َّفكرية َّمعقدة َّومركبةَّ ،ومن َّهن َّا َّكا َّن َّهذَّاَّ
تميزت َّهب َّا َّبيئا َّ
لتحدَّيات َّفكري َّة َّفلسفي َّة َّ َّ
ى َّاالستدال َّل َّبالقياس ََّّ،
ض َّحت َّ
ن َّعبد َّالوهاب ََّّ ،الذي َّرف َّ
ي َّغ َّريبَّ َّا َّومرفوضَّ َّا َّع َّند َّاب َّ
التنزيه َّالمعتزل َّ
فَّ
ضَّأ َّنَّيلجأ َّ َّ
فَّعن َّدَّظواه َّرَّالنصوص َّالقرآني َّةَّوالنبوية ََّّ،ورف َّ
ىَّولو َّكا َّنَّقياس َّاَّصحيحا ََّّ،ووق َّ
حت َّ
الَّوز َّنَّلهَّبجانبَّالنص) َّ.
فَّالوهابي َّةَّعلىَّأ َّنَّالرأيَّ َّ
فهمهاَّإلىَّالتأويل ََّّ،واستق َّرَّالرأيَّ َّ
( )1

ومناقش َّةَّهذَّاَّالكال َّمَّمنَّوجوه ََّّ:
ت َّبهََّّ
ي َّجاء َّ
ت َّالخالق َّه َّو َّالتوحي َّد َّالذ َّ
ي َّصفا َّ
ى َّنف َّ
ن َّتوحي َّد َّالمعتزل َّة َّالقائ َّم َّعل َّ
أولَّ :ل َّم َّيك َّ
ً
خ َّيؤك َّد َّذلك ََّّ ،فل َّمَّ
ل َّوالتاري َّ
ت َّفي َّه َّالخصوم َّة َّبينه َّم َّوبين َّأقوامهمَّ ،والقرآ َّن َّوالعق َّ
ل َّووقع َّ
الرس َّ
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ك َّالمشركين َّه َّوَّ
س َّلهذَّا َّالمعتقد ََّّ ،ولم َّيكن َّشر َّ
ت َّخالقه َّا َّودعو َّة َّالنا َّ
تبعث َّالرسل َّلنفي َّصفا َّ
تَّالكمال ََّّ.
هللَّوكالم َّهَّورحمتهَّوسائ َّرَّصفا َّ
إثباتَّعلوَّا َّ
ن َّأركان َّالتوحيد َّفهدموه ََّّ ،وزعموَّا َّأهنم َّحقَّقوَّاَّ
ن َّعظي َّم َّم َّ
لكن َّالمعتزلة َّعمدوا َّإلى َّرك َّ
التوحيدَّ ،ث َّم َّاكتشفوا َّأن َّأكثر َّاألم َّة َّف َّضالل َّمبين َّ؛ َّألهنم َّبفطرهتم َّوإيماهنم َّيثبتون َّالصفات ََّّ،
فَّ
ت َّالمحنة َّالمشهورة َّ َّ
ى َّمعتقده َّم َّباإلكراهَّ ،واستعانوَّا َّبالدولةَّ ،وحصل َّ
فأرادوا َّحمل َّالناس َّعل َّ
ن َّعقال َّءَّ
ال َّيشاركه َّم َّب َّه َّأح َّد َّم َّ
ث َّالهجري ََّّ .فمنظو َّر َّالمعتزل َّة َّللتوحي َّد َّخاص َّهبم ََّّ َّ ،
القر َّن َّالثال َّ
ىَّوحداني َّةَّاهلل ََّّ.
فَّمعن َّ
نَّيعر َّ
الَّمنَّغيره َّمَّمم َّ
األم َّةَّو َّ
ف َّبيئ َّة َّحضري َّة َّمتمدنةَّ ،بل َّهوََّّ
ب َّالمعتزلة َّلما َّذهبوا َّإلي َّه َّنتيج َّة َّظهورهم َّ َّ
ثان ًياَّ :ل َّم َّيذه َّ
فَّ
تَّ َّ
يَّوفسا َّدَّفَّالتصورَّل َّهَّمقدماتهَّوأسبابهَّ،شأنهَّشأ َّنَّسائرَّاالنحرافاتَّالتيَّظهر َّ
انحرافَّفكر َّ
األديا َّنَّقديمَّ َّاَّوحديثَّا ََّّ.
والنصَّالسابقَّيعليَّمنَّشأنَّمذهبَّالمعتزل َّةَّباعتبارهَّ(وليدَّمجتمعاتَّمتحضرةَّواستجابةََّّ
إيجابية َّلتحديات َّفكرية َّفلسفية َّتميزت َّهبا َّبيئات َّذات َّأنماط َّفكرية َّمعقدة َّومركبة)َّ ،وهو َّكال َّمَّ
ىَّ
ت َّوضعف َّاالعتما َّد َّعل َّ
ف َّالتصورا َّ
ال َّينصره َّالدليل ََّّ ،فغاي َّة َّم َّا َّف َّاألم َّر َّفسا َّد َّ َّ
ي َّ َّ
إنشائي َّورأ َّ
هللَّوصفاتهَّالمجيدة ََّّ.
يَّوحي َّدَّللحصولَّعلىَّالمعرفةَّالصحيحةَّعنَّذاتَّا َّ
الوحيَّكمصد َّرَّشرع َّ
ت َّالمتمدن َّة َّجدير َّة َّباالهتمامََّّ
ف َّالبيئا َّ
ت َّ َّ
ي َّظهر َّ
ت َّالبشري َّة َّالت َّ
ل َّاآلرا َّء َّوالفلسفا َّ
ت َّك َّ
وليس َّ
تَّ
ل َّحضارا َّ
ف َّظ َّ
ن َّأساطير َّاإلغريق َّوالهنود َّوالفرس َّوالبابليين َّنشأت َّ َّ
واالحرتا َّمَّ ،فكثير َّم َّ
فَّمجردَّأساطيرَّيضحكَّمنه َّاَّالعقالء ََّّ.
تَّشأ َّنَّفَّزماهناَّ،لكنه َّاَّفَّهناي َّةَّالمطا َّ
تَّذا َّ
ومدنيا َّ
ى َّلهم َّالمحدثو َّنَّ
ثالثًاَّ :واجه َّمذهبَّ َّالمعتزلة َّمقاومةَّ َّشديدة َّمن َّجمهور َّاألمةَّ ،وتصد َّ
بَّ
ف َّالحوَّاضر َّالمعروف َّة َّكالبصر َّة َّوبغداد ََّّ ،فمذه َّ
ن َّ َّ
ن َّالجانبي َّ
ي َّبي َّ
والفقهاء ََّّ ،ودا َّر َّالسجا َّل َّالفكر َّ
نَّ
ن َّالمنهجي َّ
ق َّب َّي َّ
ف َّالحاضرة ََّّ ،فال َّعرب َّة َّبالتفري َّ
المضاد َّله َّنشآ َّوتبلورا َّ َّ
َّ
ف َّ
المعتزل َّة َّومذهب َّالسل َّ
من َّجه َّة َّالبيئة َّاالجتماعية َّودرجة َّتمدهنا ََّّ ،والدعوة َّالنجدية ََّّبدورها َّانتصرت َّلمذهب َّالسلفََّّ
نَّوجمهورَّالفقها َّءَّفَّالقرو َّنَّالثالث َّةَّاألولىَّ.
والمحدثي َّ
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ف َّاإليمانََّّ
ف َّ َّ
ب َّالسل َّ
ي َّالعقيد َّة َّوالفقه ََّّ ،فيجعل َّمذه َّ
ن َّعلم َّ
ق َّبي َّ
ص َّالساب َّ
ط َّالن َّ
راب ًعاَّ :يخل َّ
بَّالنص ََّّ.
الَّوز َّنَّل َّهَّبجان َّ
يَّ َّ
بظواهرَّالنصوصَّه َّوَّرفضَّ َّاَّللقياسَّالصحيحَّ،وأ َّنَّالرأ َّ
طَّ
ف َّاستنبا َّ
س َّالصحيحَّ ،بل َّيأخذو َّن َّبه َّ َّ
والسلف َّومحم َّد َّبن َّعب َّد َّالوهاب َّال َّيرفضو َّن َّالقيا َّ
الَّ
ك َّ َّ
ل َّذل َّ
ق َّعليها ََّّ ،وك َّ
ف َّمور َّد َّالنص َّ) َّقاعد َّة َّفقهية َّمتف َّ
ال َّاجتها َّد َّ َّ
األحكامَّ َّالفقهية ََّّ ،وقولهمَّ (َّ َّ :
فَّمبحث َّالصفات َّاإللهية ََّّ ،أم َّا َّعدمَّ َّالقو َّلَّ
ف َّأبواب َّاالعتقادَّ ،وخاصة َّ َّ
ب َّالسلف َّ َّ
صلة َّله َّبمذه َّ
فَّالكلمَّعنَّمواضعه ََّّ.
جَّالسلفَّفي َّهَّأقربَّللعقل ََّّ،وأبعدَّعنَّتحري َّ
بتأويلَّالصفاتَّفمنه َّ
الفلسفة المضطهدة ف بالد الوهابية:
ي َّللدعوة َّالنجدية َّعد َّة َّصيغَّ ،منها َّتسليطََّّ
ح َّالديني َّوالفكر َّ
ن َّأهمية َّاإلصال َّ
اتخذ َّالتقليل َّم َّ
ن َّابنََّّ
ف َّهذَّا َّالجانب ََّّ ،أو َّالمقارنة َّبي َّ
ن َّالفلسف َّة َّوإهمالها َّوسلبيتها َّ َّ
ف َّالدعوة َّم َّ
ى َّموق َّ
الضوء َّعل َّ
تيمية َّومحمد َّبن َّعبد َّالوهاب َّللحطَّ َّمن َّشأن َّالمعرفة َّهبذا َّالفن َّعند َّإمامها َّأو َّاإلشارة َّإلى َّفق َّرَّ
يَّعندَّأعالمها َّ.
الفكرَّالفلسف َّ
( )1

ىَّ
ت َّالتي َّقامت َّالدعوة َّلمواجهتها َّبحاجة َّإل َّ
ك َّأنَّيقالَّ :ل َّم َّتكن َّالتحديا َّ
والجواب َّعن َّذل َّ
يَّ
طويال َّمع َّمظاهر َّاالنحطاط َّالفكري َّوالدين َّ
َّ
االهتما َّمَّبالفلسفة َّالتي َّتعايش َّالمشتغلون َّهبا َّزمناَّ
ف َّهذَّا َّالشأ َّن َّه َّوَّ
ف َّالدع َّوة َّ َّ
ف َّواقعه َّم َّدو َّن َّأ َّن َّتدفعه َّم َّعلومه َّم َّالفلسفية َّللتغيير ََّّ ،كم َّا َّأ َّن َّموق َّ
كَّ
ىَّذل َّ
نَّوإصالح َّالدنيا ََّّ،وتنبذَّم َّاَّسو َّ
نَّإلقام َّةَّالدي َّ
يَّبالوحيي َّ
يَّتكتف َّ
فَّالمدرس َّةَّالسلفي َّةَّالت َّ
موق َّ
نَّنفعه ََّّ.
الَّنف َّعَّفيهَّ،أوَّماَّكا َّنَّضر َّهَّأكربَّم َّ
مم َّاَّ َّ
ن َّجهة َّإسهامها َّالفلسفي َّوإنجازها َّالحضاري َّإ َّن َّكانََّّ
ولن َّيضر َّالدعوة َّما َّيقا َّل َّفيها َّم َّ
يَّ
اإلسال َّم َّقد َّنالته َّاالهتامات َّذاهتاَّ ،فالغربيون َّينظرون َّبدونية َّللفلسفة َّاإلسالميةَّ ،وينكرون َّأ َّ
ي َّوظيف َّة َّفلسفي َّة َّإزا َّء َّمشكالت َّهَّ
ف َّالقيا َّم َّبأ َّ
ف َّتطوي َّر َّالتفكي َّر َّالفلسفي ََّّ ،أ َّو َّ َّ
ل َّالمسل َّم َّ َّ
دور َّللعق َّ
فَّهنض َّةَّالفكرَّالفلسفي َّ.
الخاصةَّمنَّخاللَّإنكارَّدو َّرَّالقرآ َّنَّالكريمَّ َّ
َّ()2

( )1محمد بن عبد الوهاب لعزيز العظمة (ص ،)11 :الوسيط في المذاهب والمصطلحات اإلسالمية
(ص ،)117 :المجددون في اإلسالم (ص.)332-331 :
( )2فلسفة المشروع الحضاري (.)198-196 /1

11

ن َّمنه َّم َّينظرونََّّ
ب َّوفالسفتهم ََّّ ،وأن َّالمعتدلي َّ
ي َّالغر َّ
ن َّمن َّمفكر َّ
يَّالمتطرفي َّ
وإن َّكا َّن َّهذَّا َّرأ َّ
ف َّتقيي َّم َّالعطا َّء َّالفكريََّّ
ت َّالفلسفة ََّّ ،فكذلك َّالشأ َّن َّ َّ
ف َّمجاال َّ
بإيجابي َّه َّلم َّا َّقدم َّه َّالمسلمو َّن َّ َّ
نَّمدحَّوقدح ََّّ.
ثَّتنقسمَّاآلرا َّءَّبي َّ
للدعوةَّاإلصالحيةَّحي َّ
بساطة األفكار ..دليل عالمية أم محلية بدوية:
وعدمَّ
ى َّبساط َّة َّأفكاره َّا َّ َّ
دليال َّعل َّ
ن َّبساط َّة َّبيئتها َّ َّ
أراد َّالمنتقدو َّن َّللدعو َّة َّأ َّن َّيتَّخذوَّا َّم َّ
ىَّ
دليالَّعل َّ
تَّتصوره َّمَّصا َّرَّ َّ
نَّم َّاَّحاولوا َّتوظيف َّهَّإلثبا َّ
تَّأكثر َّتمدن َّاَّوتحضرَّا ََّّ،لك َّ
صالحيته َّاَّلبيئا َّ
نَّوجهين ََّّ:
خالفَّمطلوهبم ََّّ،وبيا َّنَّذلكَّم َّ
ى َّمنه َّا َّآخر َّرسله َّإلى َّخلقه ََّّ ،وأنزل َّبلساهنمََّّ
هلل َّتعالى َّأم َّة َّالعرب ََّّ ،واصطف َّ
األولَّ :اختار َّا َّ
صَّ
ف َّخصائ َّ
ف َّس َّر َّهذَّا َّاالصطفاء ََّّ ،فاتجهوا َّللبحث َّ َّ
ولغتهم َّآخر َّكتب َّه َّوأحسنها ََّّ ،نظ َّر َّالحكما َّء َّ َّ
أهلته َّم َّهذ َّهَّ
ف َّ َّ
ف َّالطبيع َّة َّالجغرافي َّة َّلموطنهمَّ ،وكي َّ
العرب َّوطباعه َّم َّوأخالقهم ََّّ ،ونظروا َّ َّ
يَّ
ل َّالرسالة َّاإللهيةَّ ،فكان َّمما َّذكرواَّ :سالمة َّعقول َّالعرب َّمن َّالجد َّل َّالكالم َّ
الخصائص َّلحم َّ
تَّ
ل َّكان َّ
ب َّوالحساب ََّّ ،ب َّ
ي َّعرف َّه َّاليونان ََّّ ،وعدمَّ َّاشتغاله َّم َّبالعلو َّم َّالعقلي َّة َّالمحضة َّكالط َّ
الذ َّ
ت َّالمجاورة ََّّ ،ول َّمَّ
ن َّالحضارا َّ
ق َّإليه َّا َّشي َّء َّم َّ
ى َّبيئ َّة َّأمية ََّّ ،ل َّم َّيتطر َّ
بيئته َّم َّبالنسب َّة َّلألم َّم َّاألخر َّ
تتعقَّدَّمناهجه َّاَّالفكري َّةَّبشي َّءَّمنَّالفلسفاتَّالتائهةَّمنَّحولها َّ.
( )1

مصح َّأخالقي َّومعزلََّّ
ف َّشب َّه َّ َّ
ي َّترتف َّع َّحوله َّا َّأسوا َّر َّالجدب َّ َّ
ف َّ(جزيرهت َّم َّالت َّ
ب َّ َّ
ش َّالعر َّ
عا َّ
تَّ
ت َّالحسي َّة َّوالموبقا َّ
ن َّالتسلل َّبأنواع َّالغوايا َّ
لَّ -وبي َّ
ال َّالقلي َّ
ن َّحوله َّم َّ-إ َّ
ديني َّحا َّل َّبين َّم َّ
جَّ
طَّعيشهمَّومنه َّ
تَّالبيزنطي َّةَّوالخرافاتَّاإلسرائيلي َّةَّإلىَّمناز َّلَّحياهت َّمَّوأنما َّ
الفكري َّةَّوالمجادال َّ
فكرهمَّوكالمهم) ََّّ.
ت َّالمجاور َّةَّ
ى َّالمدنيَّا َّ
ب َّعل َّ
ت َّفيه َّا َّحرك َّة َّالمرو َّرَّ ،فصع َّ
ف َّالجزير َّة َّالعربية َّ(أَّضعَّف َّ
إن َّظرو َّ
نَّثقافتها َّ)َّكماَّيقو َّلَّأحمدَّأمين َّ.
أنَّتدخله َّاَّوتفيضَّعليهاَّم َّ
( )2

( )1األمة العربية في معركة تحقيق الذات ( ،)148 ،147فقه السيرة (ص ،)48 :جذور الفكر القومي
والعلماني (ص.)96-89 :
( )2لماذا ظهر اإلسالم في جزيرة العرب؟ (ص.)125-123 :
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كَّالمهمةَّالعظيمةَّ،لمَّتمنعه َّمَّبداو َّةَّبيئتهمَّوتواض َّعَّ
هذهَّاألسبابَّوغيره َّاَّهيأتَّالعربَّلتل َّ
ىَّ
ض َّعل َّ
ي َّبدور َّه َّيفر َّ
ثقافته َّم َّوأميته َّم َّأ َّن َّيكونوَّا َّساد َّة َّالعال َّم َّالمتمدَّن ََّّ ،ينشروا َّفي َّه َّدينه َّم َّالذ َّ
معتنقي َّهَّسلطا َّنَّلغته َّمَّوآداهب َّمَّوثقافتهم ََّّ.
ن َّقادوَّا َّبدينه َّم َّتلك َّالمدنيات ََّّ،
ب َّه َّم َّالذي َّ
َّهذه َّحقيق َّة َّغير َّقابل َّة َّللجدل ََّّ ،فاألميو َّن َّالعر َّ
فَّالبيئ َّةَّالعربيةَّالمتواضعةَّ.
يَّتكوَّنتَّ َّ
وأثَّرواَّعليهاَّبثقافته َّمَّالت َّ
ي َّدع َّا َّإليه َّمصلحو َّنج َّد َّقاصرََّّاَّ
ط َّالذ َّ
اإلسالم َّالبسي َّ
َّ
ى َّ
ن َّير َّ
ق َّم َّ
ق َّهذه َّالنتيج َّة َّم َّع َّمنط َّ
ال َّتتَّف َّ
َّ
فَّالتمدن ََّّ.
طويالَّ َّ
َّ
شوطاَّ
تَّ َّ
يَّقطع َّ
عنَّدخولَّالمراك َّزَّالحضريةَّوالبال َّدَّالت َّ
بَّ
ي َّتلقاها َّالعر َّ
تمكَّن َّاإلسال َّم َّمن َّإخضاع َّاألمم َّاألخرى َّحينم َّا َّكا َّن َّعلى َّهيئته َّاألولى َّالت َّ
ى َّاهلل َّوعليه َّوسلمَّ ،ونقلو َّه َّللعالم َّبفهمه َّم َّوإدراكه َّمَّ
ن َّأصحاب َّالنبي َّالكري َّم َّمحم َّد َّصل َّ
م َّ
ت َّمالمحه ََّّ ،وظهرََّّ
ت َّالمتمدن َّة َّتغير َّ
ف َّالبيئا َّ
ت َّالمنتشر َّة َّ َّ
ط َّباألفكا َّر َّوالفلسفا َّ
ولغتهمَّ ،فلم َّا َّاختل َّ
قَّأتبا َّعَّالمل َّةَّالواحدة ََّّ،وتغلبتَّعليه َّمَّاألممَّاألخرى ََّّ.
الفسا َّدَّفَّمسائلَّاالعتقاد ََّّ،وتفر َّ
ل َّعلى َّالبساط َّة َّاألولى َّلإلسال َّمَّ ،إن َّهَّ
ى َّأيا َّم َّالرشي َّد َّطرأ َّتغي َّر َّهائ َّ
يقول َّريتشارد َّبيرتو َّن َّ(عل َّ
تَّالتاريخي َّةَّاألخرى ََّّ.لق َّدَّ
تَّواإلمرباطوريات َّوالكينونا َّ
بَّل َّهَّجمي َّعَّالمعتقدا َّ
يَّتستجي َّ
التغي َّرَّالذ َّ
ث َّتحوي َّرَّ
ي َّم َّع َّاألم َّم َّاإلغريقي َّة َّوالروماني َّة َّإلى َّإحدا َّ
ل َّالقو َّ
س َّوالتفاع َّ
ى َّالجوا َّر َّم َّع َّبال َّد َّفار َّ
أد َّ
ف َّاإليما َّن َّالقديم َّبشكله َّالخا َّم َّاألوليَّ :فق َّد َّتسربت َّأنواع َّاألفكار َّالميتافيزيقي َّةَّ
واضح َّالمعالم َّ َّ
حَّيهد َّدَّمبدَّأَّالتوحيدَّ.َّ .إ َّنَّ
ضَّهذ َّهَّاألفكا َّرَّرا َّ
مرتافق َّةَّم َّعَّتأثيراهت َّاَّالتفتيتي َّةَّالمتوقَّعة ََّّ،بدرج َّةَّأ َّنَّبع َّ
فَّ
جدت َّا َّ َّ
ي َّو َّ
ف َّالعال َّم َّالمسيح َّ
ن َّل َّم َّترتك َّا َّآثارَّا َّجوهري َّة َّ َّ
األفالطوني َّة َّالجديد َّة َّوالرهبن َّة َّاللتي َّ
نَّ
ي َّحمله َّا َّالزمن َّإلى َّالمؤم َّ
ت َّهذ َّه َّبعضا َّمن َّاآلثار َّالسلبية َّالت َّ
اإلسال َّم َّتربة َّخصبةَّ ..وكان َّ
تَّ
ي َّفصل َّ
ت َّالمتعددة َّالت َّ
ت َّبع َّد َّمرو َّر َّحوالى َّست َّة َّأجيا َّل َّإلى َّظهور َّاالنشطارا َّ
ث َّأد َّ
ي َّحي َّ
الحقيق َّ
كَّ
ألرثوذكس َّوالكاثولي َّ
ن َّا َّ
ن َّتلك َّالمسافات َّالكائنة َّبي َّ
ت َّأوسع َّم َّ
بين َّالفرق َّبمسافا َّ
فَّالترتيََّّأنجعَّالعالجاتَّعليه) َّ.
والربوتستانتَّ،ول َّمَّيرتاجعَّهذاَّالتشرذ َّمَّ..حتىَّأوقعَّالسي َّ
َّ()1

( )1االستشراق االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ اإلسالمي (ص.)121-120 :
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َّ
تابعوا البقية ف الورقة القادمة ...
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