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  : منها  عوامل ة لعد   وذلك ؛نالتمد   من اسلبي   اموقف   خذتات   الوهابية الدعوة   أن   المنتقدون يزعم

  الحنبلية  بالسلفية كهاوتمس   ،والفلسفة  للعقالنية ورفضها ، الفكري   وفقرها البيئة )بداوة 

 . (1)الغربي(  الوافد من  الشديد الحذر مع  ،للنصوص مةالمعظ  

  ، جهة  من ة( البدوي   بيئتها بأوضاع  )محكومة   كانت  الوهابية أن   االتجاه  هذا أصحاب   ويرى

  تراثنا  من  ت سقط هاجعل   الحنبلية عن رثتهو الذي  النصوصي   المنهج)  فإن   أخرى جهة ومن

  الموقف  وأن ، (2)تمدن(  من  عليها ستأس   وما  وعلومه  العقلي   المنهج والحضاري   ي سالماإل

  ، المسلمين عقالنية لرفض همدفع   الذي هو اليونان عقالنية من ونالنجدي   تبناه  الذي السلفي  

  كان  الذي الغربي  التمدن ذلك رفض من كجزء  عامة  )التمدن رفض إلى هبم أدى الذي األمر

 .(3)( عثمان آل  جدار يف  الغرب فتحها التي الثغرات تلك   من  سالماإل عالم إلى يتسلل

  ، وإهمالها منها  النفرة  ينالنجدي   على ذون ويأخ   الفلسفة  ية أهم   على دونالمنتق   دويؤك  

  الحديثة  الفلسفة  يرون   أهنم كذل  ،تتجاهلها(  أن أو فائدهتا تنكر أن  ة  إصالحي   لدعوة  يصح   )فال

 .(4) القديم يف  كذلك تلك  لم أن  بعد حياتنا يف  النفع(  ظاهرة  ة)عملي   تأصبح  

  )الجبهة  على  سهامهاإ أصبح فقد النجدية  الدعوة  أعالم عند الفلسفي  الفكر لفقر ونتيجة

  البديل  بلورة  يف بداعاإل  عن  العجز  مع ، للغرب الفكرية  التبعية  رفض يف  متمثال   الحضارية 

 .(5)وتطويره( 

 : ورد   مناقشة ..نالتمد   من للوهابية  السلبي الموقف

  يف  االرتقاء  عن بالعجز هااهتام   سياق يف النجدية للدعوة  دونالمنتق   ده يرد   ما خالصة هذه 

  لهم  يشكر همبعض   كان وإن ،الحديثة الحضارة  ركب عن فالتخل  بو ،المدنية  مدارج

 . (6)الديني صالحاإل  يف  همجهود  

 : وجوه  عدة  من هذا عن والجواب
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  ، سالم اإل موقف   عن موالتقد   نالتمد   مسألة من ةالنجدي   الدعوة  موقف فيختل   ال :أوًل 

لز   سيكون  ةللمدني   ال  متقب   ادين  سالم  اإل يف يرى والذي  ،واحد منطلق من يصدران فهما   ا م  م 

  وما  الدعوة  هذه  على  الثناء  يقتضي نصاف  اإل  بل  ، الشأن هذا  يف  النجدية  الدعوة  انتقاد   بعدم 

 . الصحيحة المدنية  نحو ةاألم   ارتقاء  سبيل يف  متهقد  

 حياة  يف  إقامته وجوبو بالدين كالتمس   أهمية   دلتؤك   الوحيين  نصوص معظم جاءت

  الشريعة  تركت فقد الدنيوي   الشأن أما ، ومجاالهتا جوانبها ةكاف   يشمل اعام   انظام   المسلمين

  أو  اشرعي   انص   ذلك يعارض لم ما الوسائل من واألنفع صلحاأل الختيار امفتوح   المجال

  هبا  االغرتار من  والتحذير ، لآلخرة  امعرب  إال  ليست  الدنيا أن  على التأكيد مع ا،ديني   ا مقصد  

 . ة خروياأل النجاة  إلدراك  الدنيا يف  االستقامة :وهي األهم القضية عن  والغفلة  إليها والركون

  االهتمام  مع يتناسب ال ومعانيه الوحي نصوص   يف وشؤوهنا نيابالد   االهتمام فمستوى

  تتضاءل  اجوهري   امركزي   اموقع   أخذت والتي ،األخروي   والمصير واالستقامة العبادة  ةبقضي  

 . خرىاأل والقضايا االهتمامات كل  معه

  المدنيات  مع األول يالمساإل القرن  وأهل  الصحابة تفاعل يف رالتصو   هذا د تجس  

  ن التمد   درجة عن تساءلنا فلو  ، العربية الجزيرة  من خروجهم  بعد هبا وااحتك   التي األخرى

 التي الجديدة  العيش وأنماط الثقافات مع   تفاعلوا وكيف ،حياهتم  يف  الصحابة إليها وصل التي

 العراق بالد يف  رهماستقرا بعد   قبل  من يعرفوه  لم الذي للعالم  نظروا وكيف ، أهلها خالطوا

  يف  البدائية وضاعاأل على وعلومها مدنيتها يف قتتفو   كانت والتي ،وفارس ومصر والشام

  يف  والسير الحياة  نمط   بتغيير اهتمام كبير   الصحابة عن  يؤثر لم؛ لوجدنا أنه العربية  الجزيرة 

  ق التعل   نم  ر الحذ  ك ذلك  خالف عنهم عرف  بل  ، قبل من يعرفوها  لم التي المدنية  ركاب 

  يف  عبالتوس   أحوالهم تغيرت  من  على واإلنكار  ، األولين بسنة ك والتمس   فيها والزهد  بالدنيا

  قهرها التي الحضارات أبناء  من األعاجم وثقافة الجديدة  المعيشة بنمط روالتأث   الدنيا

 . اإلسالم

  الهجري   القرن شمول هميمكن  ال يةسالماإل والمدنية للحضارة  بالتأريخ  والمغرمون 

 . آنذاك  يةسالماإل الحياة  يف  نالتمد   ووجوه  الحضارة  مظاهر عن  التفصيل من  بالكثير األول

  ا معيار   األوربي   ر  والتطو   ن  التمد   خذ يت   ه فإن   والحضارة  نالتمد   قضية يطرح من :اثانيً 

  السياسية و ة الديني   الفكرية  التالتحو   من جملة ل  ثمرة   كان  الغربي   والتمدن ،اونموذج  

  على  قامت هنضة  فهي ، األوربية النهضة خصائص جميع يف أثرها تركت التي واالجتماعية



3 

 

  التفكير  وطريقة  م القي   منظومة  يف  رتغي   من  ذلك  عن  نشأ  وما  ، المسيحية وتراث ينالد   أنقاض 

  تحديد  يف رتؤث   الغربي نللتمد   ةالدنيوي   العلمانية الطبيعة فإن :أخرى بعبارة  ،للحياة  والنظرة 

  إال  ممكن غير هبا  التأثر أو منها االقتباس   ل جع  ت  بطريقة  وجهتها  وتحديد  ووسائلها مقاصدها

 . عنها الصادرة  الثقافية  المنظومة بكامل  بالتأثر

  الدين  أساس على قامت فقد ،الغرب  مدنية من د  الض   فعلى يةسالماإل المدنية أما

  من  شيء  يشبهها ال خاص   طراز لىع  فجاءت ،ساس األ هبذا هنضتها وارتبطت ،والوحي

  ، اإللهي  للوحي  العامة  والمقاصد بالغايات   محكومة  فهي ،ةالوضعي   والحضارات  المدنيات

 .(1) المقاصد لتلك الخادمة واآلليات وبالوسائل

  شأن  وانحطاط الغرب قتفو   على  فعل  كرد   نجد يف  السلفي   صالح اإل دعوة  تظهر  لم  :اثالثً 

  ، ربالغ   بقوة  تنبهر ولم ،الحضارية  الصدمة وقع  على واقعها يف  كتتحر   ولم ،المسلمين

  النجدية  الدعوة  كانت  بل ،ودنياها لدينها بنظرهتا م وتتحك   هامسيرت   هتوج   عقدة   ذلك  وجعلت

  برنامجها  تنفيذ إلى  سارعت  حيث ،ةواقعي   عملية  رؤية من  ا انطالق   واقعها إصالح إلى مبادرة  

  إلى  جهت فات   ،آنذاك  ية سالماإل الحياة  يف  لل  الع   ومكامن  لالخل   مواطن  أكرب  فة مستهد  

 وتطهيره  العقل صيانة ضرورة  ومن ،األمة هنضة يف الدين مركزية من اانطالق   الديني   صالحاإل

 . تقدمه   يعيق ما وكل   والجهل الخرافة أدران من

  ، دوالمقل   دالمجته   بين الفارق هو المدنية دعاة  من  وغيرهم ينالنجدي   بين  فالفارق  

  الذي  دوالمقل   ، يواجهها التي  والتحديات للمشاكل  المالئمة  الحلول   يختار  الذي المجتهد

  ، ومكان  زمان لكل   صالحة أهنا منه اظن  ؛ظروفها لغير مالئمة بيئتها غير يف بةمجر   لحلول يلجأ

  على  فعابوا ،يني  المس اإل من طائفة ألباب   فاختط   الذي  النموذج هي ةالغربي   فالمدنية

و فيما عوا وق   أهنم  والواقع ،الحضارة  مواكبة عن  وعجزهم  بداوهتم ين النجدي     من  غيرهم  به ا رم 

 . والجمود التقليد

  كما  ، لمواجهتها ى يسع   التي ياتللتحد   ونتيجة ،ليه إ ة الحاج   ثمرة  هو السلفي   صالح فاإل

  ع التطل   أما ،هوبيئت   عصره  يف السائدة   ريةالفك والحالة االجتماعية   الحياة  بطبيعة مرهون نهأ

  تجاهل  على واإلصرار  ،الواجبة  الشروط قتحق   قبل ةالغربي   األمم ومجاراة   نللتمد  

  وأسباهبا  بالنهضة  جهل   على إال يدل   ال ذلك فإن   ؛والنهوض لالنطالق  المقيدة  المعضالت 

 
انظر كتاب: )الوحي المحمدي( لمحمد رشيد رضا، وكتاب: )بين الدين عن خصائص المدنية اإلسالمية  (1)

 والمدنية( ألبي الحسن الندوي.
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  بل   ،ةهنض   مشروع  أو عمل ة  خط   ليس ومحاسنها ةالمدني   عن الحديث د  ومجر   ،تحقيقها وسبل

  يصلح  فيما النظر ودون ،والمآخذ المساوئ   معرفة دون ،بالمظاهر وانبهار بالظاهر اغرتار هو

 . يالئم  ال  وما الواقع يالئم ما بين  التمييز ودون ،يصلح  ال وما

  أن  وأ ةالمدني   نحو بالمجتمع تخطو   نأ الديني صالحاإل حركة   من امطلوب   ليس :ارابعً 

  التدريجي   ل للتحو   رضية األ  د وتوج   السبيل د تمه   أهنا حسبها إذ  ؛شاملة  ةدنيوي   هنضة قتحق  

  حقيقته  إلى ين الد   بإعادة  قامت هناإ إذ  ؛النجدية  الدعوة  فعلته  ما  وهذا ،والحضارة  نالتمد   نحو 

  لتمكينه  د الوحي السبيل  هو  الصحيح للدين واإلحياء  التجديد وهذا ، الصافية وأصوله األولى

  الستعادة  الضروري   الشرط  قتحق   ةالنجدي   فالدعوة  ، الصحيحة ةالمدني   درب سلوك من

  العقل  وتحرير الصحيح الدين استعادة  خالل من ؛لذلك  المطلوبة   الظروف تأ وهي   ،المدنية

 . للوحي  المعارضة  والفلسفات فكار األ وكل   الخرافات أغالل من  المسلم 

  األوربية  البالد يترق   يف السبب هي الربوتستانتي الديني صالحاإل حركة تكن لم :اخامًس 

  ن فالذي  ،الحديثة  األوربية  النهضة  درب  يف هامة  ة  محط   كان لكنها ، موالتقد   المدنية  مدارج يف

  حقيقة   يدركون  ال الجانب هذا  يف  وتأخرها التمدن  يف  إسهامها عدم   الوهابية على  يأخذون 

  هذا  دور   يدركون  ال  أهنم كما ،جهة  من تأثيره  ونطاق   ومسؤوليته ته ومهم   الديني صالحاإل

 . إليه   والوصول همحاكات    دونينش   انموذج   يتخذوهنا التيو ،الغربية  األمة هنضة  يف  صالحاإل

  فال  ،والجوانب األصعدة  مختلف  على  الجهود لمختلف ومحصلة تكاملي   شأن   فالنهضة

  غيرهم  أوزار   وني  ين  الد   المصلحون لي حم   وال ،تقدم ال عن بالمسؤولية أخرى  دون جهة تستقل  

  ي شكر  ن أ ينبغي بل  ، النافعة المدنية بأسباب واألخذ  العلمي رالتطو   مواكبة عن  رواتأخ   ممن 

 . به   لحق مما ينالد   وتطهير العقل إصالح يف  الكبير همام  هوإس هممبادرت   للمصلحين

  المجاالت  يف  األمة متقد   عن الديني صالحإل ا حركة ةمسؤولي   معد   من بالرغم  :اسادًس 

  من  نتتمك   حينما وذلك  ؛الصعيد هذا على اكبير   اإنجاز   قتحق   ةالنجدي   الدعوة  فإن   ،الدنيوية 

  والنهب  والغزو القبلي   االقتتال لمنطق طويال   ادهر   عتخض   أرض يف والنظام األمن فرض

ى   مت حك   ثم ، الطرق اعط  وق   صوص الل   ربت وحا ،الجاهلية الحالة  هذه  فأهنت  ، والفوض 

  على  قضت أهنا ذلك من واألهم ،عرافهاوأ القبائل حكم اعتادت رضأ  يف يسالماإل بالشرع

  ة المدني   معاقل  يف قائمة   المظاهر هذه  تظل   التي الوقت يف وحاربتها ،الوثنية و الشرك مظاهر

 . وتلمسان  مراكشو فاسو والقاهرة  سكندريةواإل وحلب  ودمشق كبغداد
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  وإقامة  والنظام األمن  بسط  يف  هاونجاح   العرب جزيرة  يف األولى  السعودية  ولة  الد   فقيام

  ، قرون  منذ  الجزيرة  هذه  يف  سالم اإل تاريخ يعرفه لم ،مسبوق  غير   إنجاز   الشرك  وقمع  الدين  

 . يقاربه ما أو  مثله عن والحواضر المدن أهل  زعج    نوعي    إنجاز وهو

  نحو  لللتحو   ةعملي   ةط  خ   أي   ةالنجدي   للدعوة  دة المنتق   االتجاهات   خذتت   لم :اسابعً 

  الجدل  منشأ أن ذلك يف والسبب ،الشأن هذا حول العام   والكالم بالتنظير اكتفت بل   ،المدنية

  األمة  يالءم لما النظر دون ،المضمار  هذا  يف  الغرب قه حق   بما االنبهار   هو  ةالقضي   هذه  حول

  ينبغي  ةمثالي   وحالة  امعياري   انموذج   األوربي نالتمد   واتخاذ   ،النهوض  عوامل من ية  سالماإل

  ا محصور   والمدنية نالتمد   عن الحديث   جعل الذي هو االتجاه  هبذا فالتفكير ،إليها الوصول

قالمن  والخطب الكتابات  يف   العربية  الحالة يناسب عملي   برنامج  إلى  ل يتحو   أن  دون  ة م 

 . فيها  خةالمرتس   واآلفات وعللها ومشاكلها ةي  مسالاإل

  أوساط  ه أصداؤ   ز تتجاو   لم  والذي  المدنية لدعاة  نشائي اإل  والكالم التنظير مقابل  يف

  المستوى  على ومحيطها واقعها يف اكبير   اتغيير   أحدثت النجدية الدعوة  فإن ،المثقفة األقلية

  والذي  ،للحدود العابر الفكري   تأثيرها عن فضال   ،واالجتماعي   والسياسي والفكري الديني

 . المغرب  بالد  أقصى  وحتى الهند بالد  يف  الشرق أقصى  من امتد  

  يف  تحركت األولى أن   المدنية دعاة  من منتقديها وبين النجدية  الدعوة  بين فالفارق

  ، يوالسياس واالجتماعي الديني ةخاص   األصعدة  ةكاف   على كربى التتحو   فأحدثت ،واقعها

  لألنفع  فالبقاء  ،ةطبيعي   نتيجة وهي ،واألوراق الكتب حبيسة   أفكارهم فبقيت المدنية دعاة  أما

  المتعالية  المثالية دون ،وحاجاهتا االجتماعية البيئة ظروف امراعي   اواقعي   كان ماو ،واألصلح 

 . كله ذلك على

  كل   من الخصوم عليها عواجتم   ،ظهورها  منذ اكثير   بتحور   النجدية الدعوة  أن   :اثامنً 

  حركة  أي   لين  لم ما األذى من ونالها ،انتشارها من والحد   أفكارها وأد محاولين ؛جانب 

  كثرية األ لتيار ضةمعار   يةإصالح دعوة  من روي نتظ   ي رجى فكيف ،سالم اإل تاريخ يف يةإصالح

  وقد  اآلفاق يف شارهاانت عدم   الدعوة  على ي عاب وكيف ؟! أفكارها تنشر   أن باألعداء  مطوقة  

 ؟! انطالقها مركز دمروا حتى دارها  عقر يف  بالجيوش وقصدوها محاربتها  يف األعداء  اشتد  

  من  نتتمك   أهنا إال ،العداء  صنوف من ةالنجدي   الدعوة  واجهته ما شدة  من بالرغم لكن

  ، حسن ل  بقبو يون صالحاإل المثقفون  هااق  تل  حيث ؛الكربى  ية سالماإل المدن  يف االنتشار 

  الحواضر  اخرتاق عن بالعجز النجدية الدعوة   هميت   فالذي ،أهلها عن ونافحوا ،عليها وأثنوا
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  الخصوم  عداوة  من الدعوة  به يتل  ابت   ما بأخرى أو بطريقة   يتجاهل أفكارها لبداوة  والمدن 

  واقع  على دتتمر   التي نةالمتدي   بخ  الن  فكر يف الواضح هاأثر   يتجاهل أنه كما ،هموكيد  

 . آنذاك الدينية الحياة  على الطاغي فوالتخل   الجمود

  ، ة ي  سالماإل الحياة  يف  والدين للعقل اكبير   ا إصالح   ة النجدي   الدعوة  قدمت :تاسًعا

  أو  ،بالتنظير واكتفى ،العمل عن غيرها قعد بينما ،اكبير   اتغيير   فأحدثت ،واقعها  يف كتوتحر  

  على  اشيئ   ميقد   ولم  ،الديني   صالحاإل أجل من النضال ركهايشا  فلم ، منجزاهتا بنقد انشغل

 . العلمي   روالتطو   الحضاري مالتقد   صعيد

  لألمم  السلبي   الموقف  الصعيدي   المتعال عبد األزهري   العالم ينتقد  السياق هذا ويف

  من  المزيد وطلب  هبمناصرت   تقم لم )إهنا حيث  ؛النجدي   صالح اإل  من المتحضرة  يةسالماإل

  ، القديم على  جمود   قوة  من  فيها ما  بكل وقاومته  ،كريم  غير   ا موقف   منه ت وقف   بل  ،اإلصالح 

  أحد  كالم هذاو. (1)المسلمين(  كلمة تفريق  يف زادت حروب   قيام إلى األمر وصل حتى

ا يراه  لما ةالنجدي   للدعوة  دين المنتق    . بداوهتا  بسبب اإلصالحي   جهدها يف  قصور 

  لنهضتها  موازية ةدنيوي   بنهضة للقيام للمسلمين الطريق النجدية وة الدع دتمه   لقد

  ثم  ،ركبها  عن فوافتخل   ،عصرها أبناء  على وعيها يف مة  متقد   لزماهنا سابقة   تكان   لكنها ،الدينية

 إيليا قول فيهم  وصدق ،الدين من   والمروق ندقةبالز   ويرموهنا هاإصالح ينكرون عليها قاموا

 : ماضي  أبو

 ازندق  وت   طغى :قالوا  أهله يف  بمصلح  الزمان  جاء  مال  ك  و  أ

نوا  قد ما  يْكفه لم فكأنما  ا ق  أخف   أن يكفهم لم  وكأنما  ج 

 (2)موثقا  بنيها على  الجمود أخذ      أمة  يف  هىالن  ذوي جزاء   هذا

  له  المعاصرة  العقليات قصور يف وإنما ،السلفي الديني   اإلصالح قصور يف الخلل فليس

 . آنذاك ية سالماإل الحياة  من األخرى  الجوانب  يف  منه  االستفادة  نع

  ما  إلى للوصول  صالحاإل بمواصلة الوهابية  الدعوة   الفضالء  بعض  يطالب وحينما

  يتجاهل  فإنه؛ (3) ضرحةواأل  القباب هبدم االكتفاء  وعدم ،والتقدم النهضة  من أوربا إليه  وصلت 

  كانوا  بل ،ةالقبوري   محاربة مبدأ على معها فقتت   مل للوهابية المخالفة األكثرية أن حقيقة

 
 (.332المجددون يف اإلسالم )ص:  (1)

 (. 513ان إيليا أبو ماضي )ص: ديو (2)

 (.331المجددون يف اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر )ص:  (3)
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  المعاصرين  كثروأ  النهضة مسيرة  ةالوهابي   تقود فكيف ، األضرحة هذه  بقاء   أجل من يقاتلوهنا

 ؟! الضرورية ومقدماهتا النهضة هذه  بأولويات   نونيؤم   ال لها

  بل   ،األوربي ن تمد  لل عالتطل   عن هاوقصور   نجد   لمصلحي البدوية العقلية يف  ليس فالخلل 

  الدينية  الحالة إلبقاء  النجدي  صالحاإل وجه يف ثارت الذين التي رة المتحض   العقلية يف  الخلل 

 . يهان  وتد   تخلفها  على والدنيوية 

  قبل  فإنه  ،السياق هذا يف  ةالنجدي   للدعوة  المالمة  من   شيء  وتوجيه لالتنز   ناأرد  وإن

  لهذه  واالستعداد ةالقابلي   عن البحث ينبغي ،المدنية نحو للتحرك ينالنجدي   أهلية عن البحث

 . لهم  المخالفين عند المدنية

  يمكن  حتى الحياة  مناحي لجميع شاملة هنضوية ةخط   النجدية   الدعوة  م  تقد   لم عاشًرا:

 الديني صالحاإل  يف نجحت إهنا :يقال أن  أو  ،ا إيجاب   أو اسلب   منجزاهتا على والحكم  تقييمها

 . الحضاري موالتقد   دنالتم   جبهة على وفشلت 

  وتحديث  والصناعي العلمي   رالتطو   يف مات  اهبإس الدعوة  مطالبة   العدل من  فليس

  محل  أو اختصاصها مجال من ليس ذلك  فكل، (1)واالقتصادية والسياسية دارية اإل  نظمةاأل

  ، الوثنية من  أهله  وإنقاذ ،الدين  إلصالح األولى بالدرجة امنصرف   كان  والذي  ،اهتمامها

 . لها المؤيد  التيار ومقاومة

  جاء  الذي  األول سالماإل واسرتداد ،والخرافة  الشرك لمحاربة األولوية  جعلت فالدعوة 

  ، وصفها وهذا  حقيقتها هذه  ، ديني إصالح دعوة  فهي ، السالمو الصالة  عليه محمد الرسول به 

  اإلسالمي  والعالم لعربيةا الجزيرة  يف واجتماعية سياسيةو فكرية   إنجازات من  قته حق   وما

  حتمية  نتيجة   الحال بطبيعة وهي ،لها تتصد   التي تهاومهم   دورها على زائد  ذلك فكل  

 . المسلمين عند الدينية باالستقامة الدنيوية النهضة الرتباط

  الضرورية  بشروطها جهل   الدنيوية  النهضة نجاح  يف الديني صالحاإل  أثر من والتهوين

  على  وهنضتها وكياهنا وجودها  قام  التي المسلمين  العرب أمة يف ة خاص   ،ة األساسي هتا اومقدم

 . الدين  شأن وإهمال  دنيوي إصالح  بأي    االشتغال ثب  الع   فمن ،ديني   أساس

  سالم اإل أن  على دليال  الوهابية )اتخذوا الذين  على ( Lothrop Stoddard)  ينكر لذا

  الرتقي  أحوال ومماشاة  العصور ضياتمقت  حسب على فللتكي   قابل غير وطبائعه ه بجوهر  

 
، تاريخ اإلصالح يف األزهر (233، 226رسالة إلى الدعوات اإلسالمية من دعوة العمل اإلسالمي )ص:  (1)

 (. 226)ص: 
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  إنما  ديني إصالح لكل األول الدور   أن فاهتم قد إذ  ؛ له غمسو   ال هذا نقدهم  أن   ويرى ،لوالتبد  

  األولى  حاله على به واالستمساك ،إصالحه المراد الدين  ذلك أصل حالة   إلى الرجوع هو

  باإلصالح  للقيام سبيال   يرى  ال الديني   فالمصلح  ،متهم  اهتام وال  ناقد  نقد   يحتمل ال  ااستمساك  

 .(1)وماهيتها(  صفاهتا اعتبار دون  ، بالدين الالصقة  واألوهام البدع جميع  بنسخ  إال الغاية وبلوغ 

  ن التمد   لبلوغ كأداة   والفلسفة العقلي   المنهج شأن من دونالمنتق   عظ م : شرع حادي

  ، ية سالماإل والعقالنية والفلسفة  ايناليون للمنطق همرفض   ينالنجدي   على وأخذوا ،والحضارة 

 . الوافد  الغربي التمدن مظاهر  لكل رفض    تبعه  والذي

  من  ناشئ   حديثهم وأن ،يقولون ما حقيقة   كونيدر   ال المدنية دعاة  أن  يؤكد الكالم وهذا

  التباع  السبيل معرفة دون ،علمي   متقد   من الغرب قهحق   بما الشديد عجابواإل االنبهار

 . والتحضر  الرقي من بلغوا ما  لوغوب آثارهم 

  قضية  وهي ،األوائل السلف موقف   هو والمنطق الفلسفة من النجدية الدعوة  فموقف  

  يكن  فلم ،الطبيعية  الدنيوية بالعلوم لها شأن   وال ،الدينية رات والتصو   العقائد  بمسائل  مرتبطة 

 . مصدرها نكا اأي    النافعة  العلوم من  سلبي   موقف   احديث   أو اقديم    للسلف

  عوامل  من عامال  يسالماإل التاريخ يف  الكالم وعلم والمنطق بالفلسفة  االهتمام يكن لمو

  المسلمين  على هنفع   عاد اعلمي   اتقدم   المباحث هبذه  االهتمام ي ثمر ولم ،الحضارة  بناء 

  من  المسلمين على يدخل لم إذمن ذلك؛  العكس   علىبل األمر  ،الزمان ذلك يف والبشرية

  واضطهاد  بوالتعص   المذموم  واالختالف ق والتفر   الفتن  ال إ موراأل  هذه  يف  خوض ال

  بعبارة  ،ةالمذهبي   العقائدية  الخالفات يف  ها وزج   السياسية  لطةبالس   واالستنصار ف المخال  

  قبل  أوربا يف السائدة  لألجواء  مشاهبة حالة   سالماإل أمة يف أحدثت المباحث هذه  فإن :أخرى

  السياسة  بين  والتحالف  المخالف  وتكفير الديني ب التعص   عليها طغى التيو ، نواراأل  عصر

  نبذهتا  التي الفكري   واالنغالق الجمود مظاهر من  وغيرها ، الفاسد الديني والمذهب الظالمة

 . الشاملة هنضتها طريق  يف  أوربا

  وعلم  اليونان منطق يف الخوض على  تعتمد لم ةالحضاري   المسلمين هنضة أن   وكما

  مباشرة  عالقة هناك فليس ،المباحث هذه  على دتعتم   لم الحديثة هنضتها يف أوربا فإن ،كالمال

  العلم  ادفرو   الصناعية، العلمية والثورة  القدماء  غريقاإل علوم :األمرين بين مباشرة  غير أو

 . العلمية المجاالت  من   عدد يف  هونظريات   أرسطو ة منهجي    نبذوا  الحديث

 
 (.40/ 1حاضر العالم اإلسالمي ) (1)
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 : الديني صالح ال  دعوة  يف  المدنية النهضة أسس

  على  فالغالب  ،الدينية مبادئها على النجدية السلفية الدعوة  عن الحديث يتمحور   ما اغالب  

  النشاط  من ا واحد   ا نمط   ملتزمة  مكاهنا يف  حتراو   لم  الدعوة  لكن ،الديني صالح اإل  هو صبغتها

  ة سياسي   قوة  هبا وهنضت  واقعها  يف  تحركت بل  ،خصومها ضد   الفكري والنضال  الدعوي  

  لنهضة  أسست مهمة التتحو   انتصارها عن ونتج ،بخصومها واصطدمت هامبادئ   تتبن 

 . المعاصر التاريخ يف  العربية للجزيرة   شاملة

  النجدية  الحاضرة  تطلع  عن امعرب  كان  يةصالحاإل الدعوة  ظهور   أن المؤرخين بعض يرى

  بين  المستمر واالقتتال التشرذم حالة ت نهي دة موح   مركزية سلطة وقيام األمني االستقرار إلى

  الحماية  نتؤم  و ،والمدن القرى على وغاراهتم  البدو هجمات فوتوق   ،الصغيرة  اإلمارات

 .(1)المجاورة  قطارواأل  نجد بين التجاري للنشاط

  القضاء  أهمها ومن ،له ةالمعيق   التحديات لكثرة  ليحدث   يكن لم المنشود   التغيير وهذا

  القبائل  أبناء  والء  وتحويل ،الحواضر على  وسطوهتا هانفوذ   فرضت التي القبيلة   طةسل على

 . المركزية الدولة لمفهوم مناهض اجتماعي سياسي   كنظام   فالقبيلة ،آخر سياسي   لكيان

  الديني  االنحطاط على القضاء  من نتفتمك   ،التغيير   هذا يةصالحاإل  الدعوة  حققت

  طابعها  عن  اإلنجاز  هبذا الدعوة  وعب رت ، الفوضى اق  نط صفتقل   ، السياسي   واالنقسام

 .(2)التقدمي

  يف  الحضرية االستقرار مراكز أقدم من  وهو  ،العارض إقليم من السلفية فكار األ انطلقت

  كان  ،بالدها  يف والدينية ةالعلمي   مكانتها لها علمية ألسرة  يينتم   حنبلي   فقيه   وقادها ،(3) نجد

  المحلية  القوى  من  الدعم  طلب يف النبوي   المنهج   بعفات   ، والسياسي الديني تفكيره  يف اسلفي  

  وعلى  ،الدعوة  ونصرت  الدولة فأقامت ،الدرعية  به فظفرت  ،الجديدة  الدينية المبادئ إلسناد

 . للجزيرة  المدنية  النهضة تأسست  والدولة(  الدعوة )  الركيزتين هاتين

 
(، الجذور االجتماعية للحركة الوهابية )مجلة المستقبل العربي/ 95-87)ص: تاريخ األقطار العربية  (1)

/ 12(، تكوين الدولة الق طرية المنظور الوحدوي )مجلة المستقبل العربي/ العدد 56-37/ 257العدد 

(، توحيد الجزيرة العربية دور األيديولوجية والتنظيم يف تحطيم البنى االجتماعية االقتصادية 35-60

الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عرب (، 40-28/ 93يقة للوحدة )مجلة المستقبل العربي العدد المع

 (.473-457العصور قراءة أنثروبولوجية )ص: 

 (.92تاريخ األقطار العربية )ص:  (2)

 (. 458الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عرب العصور قراءة أنثروبولوجية )ص:  (3)
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  وتعززت  ،وقيمها تقاليدها من وكثير بنظمها ة للبداو مناهضة بطبيعتها الدينية فالدعوة 

  بعض  يف وصلت حيث ؛أهلها بين الديني االنحراف بحدة  عليه والقضاء  محاربتها يف الرغبة

  ، والصوم والزكاة  كالصالة  الدينية الفرائض وترك االعتقادية ركاناأل إنكار حد   إلى األحيان

 . سالماإلإلى  كامحاال دون  وأعرافهم  قوانينهم إلى االحتكام عن فضال 

  النظام  محل   جديد   نظام وإحالل واقعها لتغييرهي الوسيلة  الدعوة   فكانت الدولة   أما

  االلتزام  وضعف ،العقيدة  معالم ه تشو   بسبب الدينية وضاعاأل فساد على القائم القديم

  االضطراب و ،المحلية القوى بين الصراعو االنقسامو ،والفرائض بالواجبات المجتمعي

  س لتؤس   الجديدة  الدولة فجاءت ،بأنظمتها االلتزام وقلة للشريعة االحتكام ضعفو ،ألمنيا

  والوالء  الدينية الهوية توحل   ،واالستقرار والنظام واألمن والشريعة التوحيد   :قوامه انظام  

 . ن قرو  منذ الجزيرة  تعرفه لم اواقع   نتجت وأ  ،القبلية الوالءات محل  السياسية وقيادهتا للدعوة 

  هي  ما  السعودية  الدولة  بأن  الحكم  يف التسرع  عدم )  ضرورة  إلى  ( Planhol)  ينبه  لذلك

  ، باستمرار البداوة  عالم يفرزها التي والعابرة  المستقرة  اإلمارات تلك بين من إمارة  إال

  من  بكثير   متن  أ   ل حمة   لها رت وف   الدولة  أساس لتشك   التي دة والمتشد   القوية الدينية فالحركة 

 ل  م   إلى سريع لتحو   حدث كما ،وحدها الهيمنة روح
  ت واضطر   ،المعايير بكل   ة ر  ق  مست   يةك 

 . (1)الصارم(  القانون لهذا الرضوخ إلى  القبائل

  لكن  ، نجد يف  طةش  ن   علمية حركة   تأوجد   النجدية الدعوة  قادهتا  التي التحضر  حركةو

  الملك  جاء  ثم ،تأثيرها واتساع هانمو   ن دو  حالت عشر التاسع القرن ة  طيل   السياسية الظروف

  ؛ والمدنية الدينية النهضة يف ليناألو   عمل اف  مستأن  رحمه اهلل  سعود آل الفيصل العزيز عبد

  عن  بالمرة  بعيد هومشرب   ،ةي  وتنق   وترقية إصالح   منزع   الدين يف ينالنجدي   )منزع  أن   ذلك

 . الحاضر العصر يف  اجد   مستحب   ي  إصالح  بمشر   فهو ،الخرافات

فكار  األ قيود فك   الذي هو المشرب هذا مثل  إن :قالوا  ، أنفسهم األوربيين سألت وإذا

  على  وربيون األ أطلق  ما وكثيرا ،االرتقاء  عهد فاتحة   وكان  ،أوربا  يف العقول قال ع   وحل  

 . سالماإل انبروتست :ينالوهابي  

 
 (.141م )ص: تاريخ أرض اإلسال (1)
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  يف  يتصادمان ال والدين   والعلم   ، الدين   يصادم لم ما  إصالح كل   يقبلون  ونفالوهابي  

  للنهضة  أرسالن  شكيب ميراأل رؤية هذه  .( منهما كل   فهم يحسن  لم من عند إال الحقيقة

 . (1)الوهابية

  هو  إنما الحالي الوقت يف اإلسالمي رالتحض   أن إلى ( Wilfred blunt)  ويذهب

 .(2) الوهاب عبد بن محمد  لحركة مباشرة  غير  نتيجة

 ؟ لمنهجها ينتصر أم الوهابية ينتقد هعبد  محمد الشيخ

  الوهابية  فيه ينتقد  المعروف(  األزهري   الشيخ )  عبده  لمحمد ا كالم   الباحثين بعض   نسب

  للمدنية  وال ،أولياء   للعلم يكونوا )لم أهنم و ،موالتقد   نالتمد   مع همإصالح يف فاقهمو   لعدم

 .(3)( اء  أحب  

  بأسباب  األخذ دون مةالمتقد   األمم مجاراة   دعاة   ينتقد هنفس   عبده  محمد الشيخ لكن

  النهضة  يف  الراقية األحوال تلك لبلوغ وتأهليها هات  وتربي   والعقول النفوس هتيئة ودون ،موالتقد  

 . الدنيوية 

ا )إن   :ذلك يف كتبه ومما   األدبية  الفنون دراسة من أكثروا إذا دة الجي   القرائح ذوي من كثير 

  نفوسهم  يف وتنبعث ، جليلة   أفكار عقولهم يف دتتول   الحاضرة  حوالهم وأ األمم  أخبار ومطالعة

  ولكوهنم  ،عليها العالم يكون   أن ينبغي التي الغاية وطلب الحق   قول إلى تندفع ،رفيعة همم

لوا األفكار هذه  اكتسبوا   المعارف  أرباب رة ومعاش   واألخبار الكتب من الهمم تلك وحص 

  أو  بأسره  العالم وسير إليه وصلوا الذي  الحد   إلى غيرهم صول و أن  ون يظن  تراهم ذلك ونحو 

  العبارات  فهم سهولة   مثل سهل   أمر هو موه عل   ما  مقتضى  على بتمامها فيها  هم التي األمة 

  من  فيطلبون  ، أسماعهم من  واأللفاظ أيديهم  من الكتب  رب ق   مثل الوقوع وقريب  ، عليهم

  العام   هاوناموس   األمة  نظام  يكون  أن  يف ويرغبون  ، ممشارهب على يكونوا أن  حاث ا  طلب ا الناس

ا المفكرين  وحضرات ماليين ة  عد   ة األم   كانت  وإن ،أفكارهم  طبق على   ، معدودين  أشخاص 

  أصوال   ووضعت والدفاتر الكتب حيز إلى عقولهم من برزت إذا العالية أفكارهم أن ويظنون

  يف  درج أعلى  إلى  الشقاء  يف  درك  أسفل من ة األم حال هبا ينقلب بتمامها األمة لسير وقواعد 

 
 (.54-53/ 3محاضرات المجمع العلمي العربي بدمشق ) (1)

 (.57مستقبل اإلسالم )ص:  (2)

 (.58السلف والسلفية )ص:  (3)
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  ى ي ناد   أن إال والكمال النقص غاية بين وليس ،األخالق لوتتحو   العادات لوتتبد   ،السعادة 

 . آرائهم باع بات   الناس على

  وإن  وإهنم ،والمطالعات  الكتب من  بةس  المكت   معارفهم هبا ثهم تحد   التي همظنون   تلك

  وانبعاث  الهمة وارتفاع ذاته حد   يف الفكر استقامة جهة من فْضلال  من طرف ا أصابوا كانوا

ا أ  خط واأخطؤ لكنهم ،الغيرة    األمة  طبيعة وبين لوه حص   ما  بين  يقارنوا لم إهنم حيث  من  عظيم 

  نصائحهم  إلى لالنقياد الطباع واستعدادات األذهان قابلية يختربوا ولم ،هاإرشاد   يريدون التي

  سطور  يف النظر قواودق   ،العلم كتب درسوا كما العالم طبائع درسوا أهنم ولو ،آثارهم  واقتفاء 

  الحوادث  بين قارنوا لو بل  ،وجوده  حالة  اقتضتها التي الواقعية  الحقيقية وعاداته أخالقه

  يف  األمم أن لعلموا ؛هناياهتا إلى بداياهتا من األمم انتقال كيفية نواوتبي   ،الكتب يف رة المسط  

  عبارة  هي العمومية  األحوال إن  بل ،الخصوصية أحوالها يف كاألشخاص ةعمومي  ال أحوالها

  الهيئة  حال وليس ،أفرادها مجموع إال مثال   األمة وليست ،الخصوصية األحوال مجموع عن

 .األفراد  هاته أحوال مجموع  إال األفراد تلك  من المركبة

  تكميل  يف ويسلك ،منها فرد كل   بكمال ذلك يقيس   أن هابتمام   أمة كمال يريد من فعلى

 . الواحد لتكميل يسلكها التي الطريق عين   العموم

  قبل  الصبي   أو  الرضيع الطفل عقل يف ع  يود   أن الرفيع الفكر صاحب على يسهل هل

  واالجتهاد  بالجد  نالها التي العالية  األفكار تلك  العلوم  مبادئ  من  شيئ ا ميتعل   أن  وقبل رشده 

ا  يجعل   أن أراد لو بل ،كال ؟المطالعات وكثرة   احتاج ه فكر   مثل على األشخاص من شخص 

 شيئ ا به يتدرج ثم ،التحصيل السهلة الفنون مبادئ ثم ،والكتابة القراءة  بتعليمه أيبد   أن إلى

  أن  إلى محتاج ذلك خالل يف هو ثم  ،مطلوبه  بعض إلى عديدة  سنين بعد  ينتهي حتى ،فشيئ ا

  من  خوف ا أعماله يف حركاته يراقب   وأن ،والرتهيب الرتغيب من بقيود دهاويقي   أعماله يحصر

  موارد  ورود أو والبطالة الكسالة إلى لينالمائ   أو واألفكار األخالق بفاسدي اختالطه

  التعليم  يف  الرتتيب من شيء  اختل   فإن   ، منها بد ال التي المالحظات من  ذلك  ونحو ،الشهوات

  ، الرتبية تاختل   وأحواله أعماله مالحظة أهمل أو مثال   األسهل على األصعب مقد   بأن

د   األتعاب وذهبت  . مرشده   لحالة مماثلة  الشخص ذلك حال صيرورة  واستحال ، ىس 

  يبدلها  أن يمكنه هل ؛الرجولية سن   يف وهو واحد شخص أفكار تحويل أراد أنه ولو

  . أزمان  يف  إال  يفارقه ال مان اأز  العقل يف نتمك   الذي  إن ،كال ؟عليه  القول  إلقاء  بمجرد  بغيرها

  يف  الشخص ذلك هبا تمسك التي هالشب   إزالة  يف أوال   يجتهد   أن  الفكر لصاحب   بد فال
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  ، التقريب يف مختلفة  بعبارات ولكن  ،واحدة  بعبارة   وال  واحد آن   يف  يكون  ال  وذلك  ،اعتقاداته 

  وما  ، برهاين  واآلخر ،ي خطاب هاوبعض   ، منه  أرقى  والبعض  ، المنال قريب  المأخذ  سهل ها بعض  

  إلى  نصحه ه جر   ربما  بل  ،ه مقصود   عليه عامتن  إرشاده  يف  الوسائل تلك  خذيت   لم فإن  .ذلك  شابه

  فكر  تغيير يف نجاحه إن   ثم ،أحد رهاينك   ال التي المشهودة  الحالة هي تلك ،بنفسه الضرر  

  يخالط  وال يعاشر ال دس  الفا الفكر ذلك صاحب أن   على موقوف االجتهاد هذا كل مع واحد

  األول  فكره  ديؤي   ممن غيره  يخالط كان فإن  ، السليم الفكر صاحب   ه مرشد   إال مهتعل   خالل يف

  األخالق  مارس من كل   به يعرتف هذا ( أن)  وأظن ،اإلرشاد فيه ينجح لم وربما ،الزمن طال

 . والعادات

  يسهل  أنه  مع  ،كربه  وأ صغره  يف  شأنه إصالح  أردنا  إذا واحد شخص  حال  هذا كان إن

نْه على والوقوف وأحواله  أعماله ضبط   ، فيه وتأخره  المقصود يف  مهتقد   ودرجات أوصافه  ك 

  الجهالة  من بل  الخطأ  فمن ! ؟شعوهبا وتتباين عناصرها  تختلف األمم  من  ة أم   بحال  ك ظن  فما

  مداركها  عن بعيد هو ما منها يطلب أو ،حقيقة  له تعرف ال ما على بالسير األمة فتكل   أن

 . سبيال   إليه يجد ال  ما  أو يعقله ال ما  الواحد الشخص من  يطلب أن  يليق ال أنه  كما ، بالكلية

  بعض  يطلب ثم ،أفرادها عقول يف المقررة  الكلية عوائدها لها تحفظ  أن الحكمة وإنما

  ال  حتى ؛بالتدريج أرقى هو ما منهم طلب اعتادوها فإذا ،بالمرة  منها تبعد  ال فيها تحسينات

  وأعلى  أرقى هو ما إلى ةالمنحط   وأفكارهم عاداهتم عن  انخلعوا وقد إال  طويل زمن يمضي

  من  كلفوا أو ،كنهه  إلى يصلوا لم ما الحدود  من لهم وضع إذا أما ،يشعرون  ال حيث من

  لخفاء  ؛السير يف يتخبطون رأيتهم ؛يعودوه  لم ما السلطة من خولوا أو ،يعهدوه  لم ما العمل

  عن  يخرجوا أن فيمكن ،خواطرهم على يمر يكن لم  فيما الرأي وضالل  ،همعن المقصود

 .(1)بذلك(  عليهم  القاضي االستعداد بحكم   منها أتعس  هو  ما إلى لكن  ،األولى حالتهم

  ظاهرية   تغييرات فأحدث  ،المصرية  البالد   لدخ   الذي الزائف ن التمد   امنتقد   كتب كما

  المتقدمة  األمم ألحوال   نظر ودون ، وتجربة وفقه   علم  عن  اصادر   نالتمد   هذا  يكون   أن  دون

  ، مختلفة أزمنة يف أناس   البالد هذه  أمر   ى)تول   :يقول حيث ،ونجاحها مهاتقد   أسباب ودراسة 

  ن التمد   حالة  إلى -يزعم  ما على- الهمجية  حالة  من هاونقل   هام  تقد   يريد  بأنه  منهم كل   تظاهر

  األمم  أولئك عادات تنقل أن ذلك إلى الوسيلة وجعلوا ،نة د  المتم األمم أبناء  عليها التي

  اآلن  نا وأخذ   لعاداهتم ناتقليد   أن واوظن  ،البالد  هذه  إلى وأطوارهم هموأفكار   نينالمتمد  

 
(، 1079م(، العدد )1881/ 4/ 4مقال بعنوان: )خطأ العقالء(، منشور يف صحيفة الوقائع المصرية ) (1)

 (.325-323/ 1األعمال الكاملة لمحمد عبده )
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  لتلك  نااستالم   وأن   ،مثلهم  نكون   أن يف كاف   األطوار يف هبم ناه  وتشب   ةاليومي   بأفكارهم

 . عسير غير أمر اراألفك ناي  وتلق   العادات

 هم  التي الحال هذه  إلى األمم أولئك هبا لتوص   التي والوسائل األسباب يف ينظروا لم

  أن  الممكن من   الغاية هذه  أن   واظن  بل  ،البالد  هذه  ىلرتق منها قريب ا أو  هامثل   وايعتد   حتى ؛عليها

  معاناة  بعد إال إليه لوايص لم الغربية  الممالك من جيراننا عليه نرى  ما أن مع ،بداية  تكون  

  ذلك  كل يف وكانوا ،رفيعة ملك عروش وثل   شريفة دماء  وسفك مشاق   ومقاساة  أتعاب

  بدلت  حتى ، تاريخهم إليه يرشدنا  كما أخرى  عنه  ويبعدون  تارة  المقصود من  يقربون 

  بت وهذ   ، أفكارهم  الضرورات  هت ونب   ، أخالقهم وغيرت  ، األهالي طبائع  الدهرية  الحوادث

 . عقولهم والتجارية -العسكرية-  الجهادية الطاتالمخ

  متهم عل   ، الرعايا وأفراد األهالي نفوس  يف  كان الحقيقة يف  األوربي   م التقد   بداية  إن  

  أنظارهم  وطمحت ،أجياال   ةالشرقي   األمم فيها وخالطوا ،والبحر الرب سرب  الصليبية الحروب

  فرأوا  ، أحوالهم يف وبحثوا، ذاك إذ  لهم كانت تيال الشرقيين قوة  سبب  يف  قوافدق   ،لمغالبتهم

اات   أعمالهم دوائر  يف  ورأوا ، سامية أفكار بينهم وفيما ،جميلة عادات لهم   الصناعة  وأيدي ساع 

ا والعز   الغنى كان  ولذلك ؛الحرية مطلقة واالكتساب   أوربا  أهالي فأخذ ؛ همأقطار   مستوكر 

  وهي ، إليها والموصالت  أسباهبا يف بل ، الزخارفو البهارج يف  ال  لكن ،تقليدهم  يف  ذلك عند

ا ذلك فكان  ؛ الكسب وجوه  من  ونحوهما والتجارة  الصناعة نطاق  توسيع   يف  ر  وق   للعمل  أساس 

  لرأينا األوربي مالتقد   سير تاريخ لناتأم   ولو ،شاءوا ما عليه وبنوا ،العقول  يف توثب   النفوس

  من  االحتمال صعبة  بآالم األهالي نفوس سإحسا وهو ،واحد  سبب يجمعها مالتقد   أسباب

  المسلمين  على  دينية ونفرة  ،االكتساب وجوه  وضيق ،الملوك  وغدر  -النبالء - األشراف ظلم

  العدد  الكثيرة  األنفس   دعا الذي هو اإلحساس وهذا ، سالمقد   حرمهم  على وااستول   الذين 

  على  والتعاون التعاضد واهاأق ،متنوعة أسباب ا لذلك فطلبوا ،اآلالم  هذه  من الخروج إلى

  ، والمعاهدات المحالفات لذلك تعقد فكانت ،الرزق  أبواب وافتتاح الكسب وسائل ترويج

ا تقدمهم جرثومة فكان ، الجمعيات له فوتتأل   ا األفراد غالب يف منبث ا أمر    أغلب  يف ومحرز 

  لتلك  ورفضهم ،وهالينال العمل لحرية وطلبهم الثروة  اجتالب يف األهالي نشاط  وهو ،العقول

  إلى  حال من ينتقلون فيه جواتدر   ثم ،الطبيعية حقوقهم طلب  من تمنعهم كانت  التي داتالتقي  

  يكن  ولم ،والقوانين والمشارب العوائد جميع التغير عم   حتى ،يتغير ال ثابت واألصل ،حال

  يف  هبا عرون يش كانوا التي اآلالم  من  الخروج على أنفسهم األهالي  حرص من  إال كله ذلك 

 . بعدهم  من أبناؤهم الحرص وذلك الشعور هذا ويتوارث ،حياهتم  من  لحظة كل
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  منها  علم  غير على واألهالي ،الحاضرة  نالتمد   حالة  إلى نظرهم وجهوا  فقد عقالؤنا أما

ا العمل إلى غيرهتم بتحريك   ال  لكن ،إليها العقالء  فاستلفتهم ،بأنفسهم   إليه  ألجأهتم أو  ،اختيار 

  أشخاص  وطبقاهتا البالد عناصر جميع من يسير حتى لهم الطرق وتسهيل  ،ااضطرار  

  ويهتم  ،وأحوالها  عاداهتا ويشهدوا ، نةالمتمد   البالد تلك إلى واألحوال األفكار يف  مختلفون 

  يطلب  الذي المضطر   اهتمام   الشقاء  وموجبات  السعادة  أسباب عن بالبحث منهم العقالء 

ا إليهم جلبوا بل ،عه يتوق   هالك من نفسه خالص   عليهم  رظه  ت   البالد تلك أبناء  من كثير 

  فشادوا  ،عقلي   ال فيما ويتفكرون  ،فهمي   ال  بما يتكلمون  ، النعمة آثار عليهم  وترى  ،الرفاهية

 راق ما مصنوعاهتم من إلينا وجلبوا ،الزينة  أنواع من نعهده  نكن لم بما وزينوها أبنية بيننا

  اللطائف  هبذه  نونيتزي   ورأيناهم ،عهمنب   ندر   ولم ،مصنعه نشهد مل لكننا ،مخربه  وطار منظره 

  : العقالء  لنا وقال ،هذه  حالهم فأعجبتنا ،فيها ويتنافسون  الخواطر وتشرح الحزن تذهب التي

  لكن  هبم  ه نتشب   فأخذنا ، العمل يف  لنا أئمة   صاروا ثم ،السعادة  هذه  يف هبم والحقوا مثلهم كونوا

  أم  الحقيقة يف  هبم  يلحقنا الذي هو ذلك  كون عن باحثين غير ، والبهرجة لزينةا وهو رأيناه  فيما

ا منا الغالب أفكار  ترى  ذلك ومن  ،ال   تشييد  إلى موجهة  االقتدار  فرصة   يجد  عندما  دائم 

  المآكل  لوازم يف والتوسع ،وظواهرها بواطنها  وتزيين ترتيبها وإتقان وضعها وتجويد ،األبنية

  وأجلب  النظر يف  وأدخل  ثمن ا أغلى  هو ما وجلب ،فيها  والتفنن أوانيهاو وآالهتا والمشارب

  األعلى  النمط على تكون أن ومحاولة ،فيها األوربيين ومحاذاة  المالبس يف والتأنق لألنس

  ا مم   مختلفة أنواع من  اقتنائها يف  قناوتأل   المفروشات  أنواع يف ان تفن  النحو هذا وعلى ، عندهم

ال   ك وتمل   البالد افتتاح يف أسالفنا كتنافس ذلك يف وتنافسنا ،هقيم   الطاقة عن فعتوارت  هثمن   غ 

  من  جعلوها التي هنمتمد   ثمرات يف المتمدنين مسالك   سلكنا فقد وبالجملة . الحصون

 ومشاربنا لمطاعمنا والذائق ومساكننا نا لمالبس   الناظر وصار  ،اإلنفاق يف فأسرفنا ،زوائدهم

 ينتهي ما :أي  ، نالتمد   ثمرات يف  معهم اشرتكنا فقد  ،نون متمد   اهلل بحمد ك ذل يف بأننا ديشه  

 . أتعاهبا وتخفيف النفس لرتويح  وركونه باللذائذ عللتمت    طلبه  من  المتمدن حال إليه

  تبيض  ة األوز   أن رأت الدجاجة كمثل ذلك يف نامثل   أن   معل   األمر حقيقة لتأم   من لكن

ا ا بيض    ال  ذلك  أن عارفة  غير   ،كذلك  تكون أن  يف  نفسها  دتفأجه   ،مثلها  تبيض  أن فطلبت  ،كبير 

  حتى  الدافعة قوهتا واستعملت نفسها فحبست  ،-أوزة  تكون بأن :أي- باستعداد إال يكون

  يف  ومجاراهتم األوربيين  تقليد  يف  إفراطنا فإن  ، قتمز   ما منها وتمزق انشق ما منها انشق  

  صرف  ،غريب ا فعال   منا األغنياء  غالب نفوس يف  لفع   البسيطة ناات  عاد تفوق   نظنها التي عاداهتم

  يحفظ  عما غفلة   نفوسهم يف وأحدث  ، والنعيم الرتف لوازم  واستكمال اللذائذ إلى  نظرهم
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  إلى  الموصل المستقيم الطريق على الوقوف  وهو ،لديهم  ه ازدياد   بيوج   بل ،عليهم  ذلك

 للذة  ةع  المستتب   والراحة والثروة  الغنى يتبعه الذي الذايت والشرف الحقيقي   المجد اكتساب

  الثروة  روح عن الغفلة جهة- الجهة هذه  ومن ،وبعدها الحياة  يف الباقي والنعيم ةيالحقيق

  طلب  يف والتنشيط واآلالم اللذائذ بوجوه  اإلحساس أعني ،الحقيقي التمدن وهو وحياهتا

  والواجبات  الحقوق ومراعاة  ه الوجو تلك على المنة وطلب ،المتنوعة  الكسب وجوه 

  أهنم   مع نالتمد   غاية يف  أهنم عليهم يطلق أن  فصح ،المتمدنة األمم فارقوا -والشرعية الطبيعية

  يجدوا  أن قبل حةمفت   اللذات أبواب رأوا فإهنم ؛ذلك  لهم وحق ،بكثير قبلها وإما بدايته يف إما

 . يلزم ال  وما منها  يلزم ما لهم  ريقد   عقال  

  أن  بدون ،هبا  التحلي وطلب ، بالدنا إلى  ة الرتفيهي   العوائد تلك  جلب من نشأ ذلك كل

  والرتتيب  الشاهق باالرتفاع بيوتنا نشيد   أن قبل ناوليت   ، أنفسنا من إليها يوصلنا ما نحوز  

  الهمم  عقولنا يف دناوشي   ،تهابساط   على أبقيناها واألثاثات النقوش بأنواع هان ونزي   المحكم

  يف  بناورت   ،حقوقنا حفظ يف  سيرنا طرق   وأحكمنا ،األيدي  إليها تمتد ال التي والحمية  الرفيعة  

 ان وزي   ،فقدنا ما إلينا وتجذب ،وجدنا ما علينا تحفظ التي والمعدات الوسائل جميع   مداركنا

  البالد  على وغيرة  بالملهوفين  ورفق بالضعفاء  رحمة من والشرعية اإلنسانية بالفضائل نفوسنا

 . الصغار  عن وأنفة

 بأسره  العالم لكان الصوري   الرونق ذلك على الجوهرية الزينة هذه  مناقد   لو ،اهلل لعمر

  البسيطة  معيشتنا وكانت ،ل المبج   مالمعظ   بلحظ يرمقنا أو ،الخائف الراهب نظر إلينا ينظر

  م والتقد   الرتقي حب   فينا الزاعمين أن   لو  سهال   ذلك وكان ،الرفيعة  معيشته من نفسه يف أوقع  

  ألهنا  ال فنطلبها ،أنفسنا من إال نراها ال حتى ؛النهايات عن وحجبونا ،البدايات من بنا ساروا

  أصول  يف  نينالمتمد   محاذاة  يعلموننا وكانوا ، هونتيجت   الفكر  بنت  ألهنا ولكن  ، النظر أعجبت

  الذي  الزمن  من  بكثير أقل   من ز  يف  إليه  وصلوا  ما إلى  نصل  بذلك فكنا ، زوائدها يف  ال  أعمالهم 

 .(1)نالوا(  ما  فيه نالوا

  على  القائم التدريجي   صالحاإل يف النجدية الدعوة   منهج   ديؤك   عبده  محمد ره يقر   فما

  الغرب  لتقليد المسارعة وعدم ،ة العام   للنهضة المناسبة األرضية وإيجاد ،والتهذيب الرتبية

  العلمية  المعارف  من وحقيقته  بأصوله األخذ دون وقشوره  نالتمد   مظاهر نقلب واالكتفاء 

 
(، 1082م(، العدد )1881/ 4/ 7مقال بعنوان: )خطأ العقالء(، منشور يف صحيفة الوقائع المصرية ) (1)

 (.330-327/ 1األعمال الكاملة لمحمد عبده )
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  وفقدان  والعقائد  األخالق  يف  فساد  من العمياء  المحاكاة  هذه  عن ينشأ  وما ، ةالعملي   والتجارب 

 . الحقيقي والتمدن الرتقي بلوغ  يف الفشل مع  ،القومية والثقافية الدينية والخصوصية للهوية

 :(1)المدن  يف النتشار عن  وعجزها للوهابية الحضاري    القصور  دعوى

  وكافية  مالئمة   كانت بأهنا الزعم ببيئتها يرتبط مما  النجدية الدعوة  انتقاص وجوه  ومن

  الحواضر  سكان عاتتطل   تلبية عن هبا قعدت وبساطتها بداوهتا لكن ،الحضر دون   للبدو

 .(2)البداوة(  ور  ط   اوتجاوز الذين سماعأ عن  غريبا صوهتا  و)ظل وحاجاهتم،

  الخشونة  على أهلها رف ط   بالد   يف تباعاأل لها وتجد انجاح   تصادف )قد الدعوة  هذه  فمثل

  صالحيات  )وقفت  فقد ،(3)والعمران(  الحضارة  ومقتضيات تتعارض ولكنها ،والبداوة 

  تلبية  عن وعجزت ،فيها وتبلورت نشأت التي البدوية  البيئة حدود عند  التمدن يف تهافكري  

  الحضاري  روالتطو   بالمرك   الفكر ذات  المتحضرة  يةسالماإل العربية البيئات حاجات

 .(4)( مالمتقد  

  المحافظة  تهاوفكري   المحدودة  آفاقها ولكن ،سالم لإل اتجديد   كانت وإن )  فالدعوة 

،  وحدهم(  الجزيرة  شبه عرابأل ويقظة تجديد  حركة عليها بقت أ قد العنيفة البدوية وأساليبها

  كان  أهنا إال  ، التاريخ ذلك يف التحديات  بعض على يجابياإل العربي  الرد   لتمث  )  وإن أهنا كما

  ن والتمد   رالتحض   يف قطعت التي البالد عرب   رد   وليس ،ساساأل يف البسطاء  البادية عرب رد  

 .(5) والحجاز(  وهتامة  نجد  أهل قطعه   مما  أبعد اشوط  

 : وجوه  عدة  من هذا عن الجوابو

  قواعد  وفق للعيش انمط   أو ،الدين لفهم مبتكرة   طريقة   نجديةال الدعوة   م  تقد   لم :أوًل 

  حتى شاملة ةهنضوي   خطة   حتقرت  لمو ،أخرى  دون لبيئة صالح   إنه :يقال حتى معينة دينية

  التي  التحديات لطبيعة  هامت  مالء   وعدم   ،وحاجاهتم الحضر عاتتطل   عن بالقصور ت وصف

 
(، رسالة إلى 226(، تاريخ اإلصالح يف األزهر )ص: 1154ينظر: األعمال الكاملة لياسين الحافظ )ص:  (1)

 (.235، 226اإلسالمي )ص: الدعوات اإلسالمية من دعوة العمل 

 (.8أبو األعلى المودودي والصحوة اإلسالمية )ص:  (2)

 (. 122محمد علي )ص: عصر  (3)

(، الوسيط يف 167-166(، الطريق إلى اليقظة اإلسالمية )ص: 43-41االستقالل الحضاري )ص:  (4)

 (.118-112المذاهب )ص: 

(، رسالة إلى 226تاريخ اإلصالح يف األزهر )ص: (. وانظر: 258-257تيارات الفكر اإلسالمي )ص:  (5)

 (.235الدعوات اإلسالمية من دعوة العمل اإلسالمي )ص: 
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  ، وحقيقتها  الدعوة  مبادئ  عن  بعيد إنشاين  كالم   حض  م  المعنى هذا يف  يقال  ما  فكل  ، تواجههم

  فمبادئ  ،المجتمعات  بين واالختالفات للفوارق المتجاوز بالدين قمتعل   السلفي   فاإلصالح

 . االجتماعية  البيئة باختالف  يختلف  ال  وفساد   خلل  من عليها  يطرأ وما ،واحدة  وأصوله الدين

 : حقيقتين يصادم الحضر  لسكان  نيالدي صالحاإل  أهمية من التقليل   :اثانيً 

 . الكربى والمدن  الحواضر سكان عند  ضرحةاأل وتقديس الخرافة  رسوخ  :أوالهما

 . الميالدي عشر الثامن القرن  يف  للمدن الحضارية األحوال يترد   :والثانية

 مظاهره  كانت بل ،والبدوية  والريفية المدنية البيئات يف اوحديث   اقديم   الشرك ظهر فقد

  وحلب  ودمشق  وبغداد القاهرة  واحتضنت  ،الكربى  والمدن  الحواضر  يف  ا وضوح   أشد  

  ال  بينما ،دينية لشخصيات المنسوبة والقباب واألضرحة المراقد عشرات وفاس ومراكش

 . واألرياف البوادي يف  المزارات من الكثرة  هذه  نجد

  يجرؤ  ال ،سلطتهل خاضع  فالكل ،المنحرف الصويف للفكر المدن يف الدينية السيادة  كانت

  واصطالحاهتم  عباراهتم  تأويل  يف  يجتهدون بل ،وأئمته رموزه  شطحات نقد على أحد

  والتكريم  التبجيل من هبالة أحيط فقد  بالزندقة همالمت   عربي ابن فالمتصو   أما ،وأسرارهم

  الناس  من طائفة إيمان الحقبة تلك عجائب ومن ،سواء  حد   على والسفهاء  الفضالء  لدى

  بحماية  تحظى المدن نأ يعتقدون فكانوا العوام أما ،حوائجهم سماع على األموات ة بقدر

  يف  للعوام مشاركون والعلماء  ،عدو  يقرهبا  وال  ،مكروه  يصيبها فال  ، الصالحين األولياء 

  أهل  علىفكار األ تلك لسطوة  واإلنكار النقد على ونيجرؤ ال أهنم أو الرديء، اعتقادهم

 . الزمان ذلك

  ، التحضر من متقدمة  بحالة  الحقبة تلك  يف  ية سالماإل المدن تنعم لم رىأخ جهة  من 

  شتى  يف  التخلف  مظاهر انتشار  تؤكد  واالقتصادي  واالجتماعي  الثقايف  التاريخ  نات فمدو  

 التعليم ورداءة  ،المتعلمين  ةوقل   ،الناس من كثير على ةي  األم   غلبة ذلك ومن ،الحياة  مناحي

  التخلف  عن فضال ،سين والمدر   العلماء  أساليب على والجمود تقليد ال وغلبة ،مناهجه  وسوء 

  بشكل  الدنيوية  والمعارف  والعلوم والصناعات الصحية  والرعاية العمران مجال  يف  الواضح 

 .عام
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 : المدن يف  المتخلف الديني الواقع   ومعالجة الوهابية

  خالل  من ضرالحوا  ألهل الديني اإلصالح  أهمية من  التقليل  الفضالء  بعض  حاول

 : نوعين  إلىواإلضافات   والمحدثات البدع تقسيم 

 . والشعوذة  الخرافة وليدة  -أ

 . (1) والمركبة المعقدة  الفكرية الحياة  ذات المتمدنة للمجتمعات ثمرة   -ب

  البدع  قاومت  وإنما  ،تغييره  تريد  عقالين  لواقع  تتعرض )لم  النجدية الدعوة  أن  ويرى

 .(2)والشعوذة(  والخرافات

 : هذا عن بوالجوا

  ، الحضرية  والمراكز نةالمتمد   البيئات يف الجذور راسخة كانت الخرافيةفكار األ أن :أوًل 

  مظاهره  أن  مع  ، الجهتين يف امنتشر   الفكري   العطب  دام ما وبادية حاضرة  بين  للتفريق  عربة   فال

 . المدنية البيئة يف  اوضوح   أشد   وآثاره 

  ما  بيئة  يف  والفلسفية العقلية بالعلوم االهتمام جةودر نالتمد   مستوى فإن أخرى جهة ومن

  جانب  إلى  الفلسفة تتعايش فقد ،بالخرافات والتعلق ساطيراأل شيوع من أهلها يعصم  ال

 . التحضر من   رفيع مستوى  على بيئة يف  ساطيراأل تنتشر  وقد ،ضرحة األ  وتقديس الخرافة

  يمنع  لم -آنذاك الغربية المدنية زمرك- اليونان عند  الطبيعية والعلوم بالفلسفة فاالشتغال

  الشيعة  وعلماء  ،علمائهاو فالسفتها  من والنخبة هلهاأ بين سطوريةاأل المعتقدات انتشار  من 

  ضرحة األ على عاكفون همعوام   بينما ،العقلية والعلوم بالفلسفة فائقة عناية لهم اإلمامية

 . ومعجزاهتم  األئمة تقدرا عن  ساطيرواأل الخرافات  تكثر  مجتمعهم  ويف ،هبا يطوفون

  على  العقل  وعلوم الفلسفة قدرة  على  مثال خير الشيعي والمجتمع اليوناين  فالمجتمع

  على  أصحابه  يحمل  ال  ، بحت   نظري   هبا االشتغال ن إ إذ  ؛والخرافات  الجهاالت  مع التعايش

  يشارك  قد مالعلو هبذه  لالمشتغ   العقل أن أو ،ه ر  تصو   العقل   يقبل ال ما وإنكار واقعهم تغيير

  لألئمة  المنسوبة بالخرافات  يؤمن الذي  الشيعي   كالعالم ،معتقداهتم  بعض يف  الجهلة  العوام  

 . البيت أهل  من الصالحين

 
 (.253تيارات الفكر اإلسالمي )ص:  (1)

 (.19الصحوة اإلسالمية والتحدي الحضاري )ص:  (2)
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  البيئات  يف األثر عميق   كان لمحاربته لنجديةا الدعوة  تتصد   الذي  الديني فاالنحراف

  وربما  ،لتهاوتقب   الخرافات  مع توتعايش والفلسفية العقلية العلوم فيها رتازده   التي المدنية

 . طويلة  قرون  منذ  الكالم بعلم   فالتصو   زجامت   كما هبا اقرتنت

  ، ومعالجتها مواجهتها عن العقل دعاة  جزع   ةف  متخل   وضاع  أ لتصحيح الدعوة  فجاءت

شده  إلى المسلم العقل  وأعادت  ،تهامهم   يف  كبير حد   إلى ونجحت   اللوثة  من  صتهخل   أن بعد  ر 

 . طويلة لقرون  المدن يف  ةالديني   الحياة  نمط  على  هيمنت التي والصوفية كالمية ال

  سواء  ، واقعهم يف  يجابي اإل التغيير من   نوع   إحداث  عن  المدن سكان من  العقل  دعاة  عجز 

  البالد  تلك  يف التغيير بوادر رتظه   ولم  ،واالجتماعي السياسي أو  الفكري الديني   الصعيد على

  وقد  ،بأخرى  أو بطريقة مبادئها من اانطالق   أو ،النجدية  الدعوة  لتأثير تجابة  اس الإ  نةالمتمد  

  يف  والنهضة جديدالت حركات أول هي ةالوهابي   الحركة نأ العرب رينالمفك   وساطأ يف شاع

  وال  ،سالماإل تاريخ من   الوسطى القرون مرحلة  من  الخروج خطوات  وأول ، اإلسالمي العالم

  تأثير  من للوهابية عرف ما صالحي  اإل األثر من المدن يف ظهرت دينية حركة   ألي يعرف

 . سالمي اإل العالم مستوى على النطاق واسع

  أن  قبل العربية  بالجزيرة  هنضت الوهابية  الدعوة   أن  إلى  العقاد  اس عب   ستاذاأل ه نب   وقد

  ؛ الزمن به ر يتأخ   الحضرية المجتمعات يف  صالحاإل  بأن  ذلك ل وعل   ، ستين بنحو مصر  تنهض

 .(1)البدوية البيئات يف  الزام   يكن لم  ما  واالجتماعية ةالعلمي   عياوالد من يستلزم نهأل

  أن   إلى  رفأشا  ، هذا بكالمه العقاد  مقصود   أوضح الصعيدي   المتعال عبد ستاذ األ ولعل

  سوء  من ولكن)  ،تراكاأل المصلحين أحد  يد على مصر يف ظهر مواتباأل االستغاثة نكارإ

  أن  يمكنه ومن ، دعوته بإنكار فقاموا ،وعلماؤه  األزهر د يوج   حيث  مصر  يف هبا قام  نه أ  حظه

 ! ؟أقره أو   الدين من اشيئ   أنكر إذا األزهر طريق يف  يقف

  ا قديم   المعروفة الحنابلة  بيئة ويف ،نجد  بادية  يف بدعوته  قام  فقد  الوهاب  عبد  بن  محمد أما

  الجمود  عن  زحزحتهم  فتكون ،الحضر يجمد  كما علم على يجمدون ال  والبدو  ،البدع  بإنكار

  أهل  من علم على دينه يف جمد من  ألن ؛علم على يجمد ممن غيرهم زحزحة من أسهل

  تسهل  بسيط األول جهل ألن ؛جهل على  دينه يف جمد ممن صالحاإل  عن أبعد الحضر

 .(2)له(  تركه يصعب  مركب الثاين وجهل ،عنه  زحزحته

 
 (.58اإلسالم يف القرن العشرين )ص:  (1)

 (.331المجددون يف اإلسالم )ص:  (2)
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  المتحضرة  المجتمعات أحوال مةمالء   عن  بالعجز  يهاورم الوهابية شأن من الحط  و

  مالئم  فهو  ،الصحراء  أنجبته كدين سالم اإل من الغربيين بنظرة  ي ذكر المتقدمة ممواأل

  يمكن  ادين  )إن :كيونين براهامإ  قول معنا مر   وقد ،نظرهم يف والبدائية ةالمنحط   لألجناس

 الصحراء  سكان حاجات تلبية   هيمكن  ةالسليم  ألصوله صحيحة معرفة إلى بالعودة  ترميمه

 . ا( ارتفاع   أكثر مختلفة حاجات  تلبية  عن  عاجز دين  إنه ، والدته شهدت التي

  نتيجة  هو  العربية الجزيرة  خارج   لالنتشار المالئمة  البيئة  تجد لم  الوهابية  بأن  القول  :ثانيًا

 للدعوة  لفكريا نالمضمو  يف  سذاجةوال  البساطة وهي ،اسابق   أبطلناها مةلمقد   خاطئة

 . الحضر حاجات تلبية عن والقصور

  الدعوة أفكار  أن وهو ،العكس إثبات هو الزعم هذا على الرد سياق يف ي ذكر ما أولو

  المجتمعات  يف الناس من  لكثير الديني ه التوج   يف  وأثرت  ، يسالماإل العالم  يف  انتشرت

  أحد   أصبح  حتى ، والمخالف افقالمو هبا مي سل   واقعية   حقيقة  وهذه  ، المتحضرة  المدنية 

 تأثيرها ومدى  الجزيرة  خارج   انتشارها بيان هو وأفكارها الدعوة  تاريخ  عن  الكتابة محاور

  وإنما  ، المجتمعات إلى هاأفكار وسريان تأثيرها يف البحث  يقتصر وال ،(1)للحدود العابر

  أفكارهم  يف لالمحتم  التأثير وحجم الديني  صالحاإل  حركات قادة  على أثرها يف البحث

 . يةصالحاإل  وتوجهاهتم

  القبوري  بالفكر المنكوبة الحضرية البيئات يف النجدي صالحاإل  مبادئ انتشار :ثالثًا

  الحواضر  تلك  إلى ووصلت  نفسها فرضت الدعوة  أن إليه التنبيه ينبغي ما  لكن  ،واقعية  نتيجة  

  دون  حال  اسلبي   اأثر   تركت  تيوال ،عنها السيئة والدعاية عالمية اإل التشويه  حمالت  من بالرغم 

  األكاذيب  من للدعوة  نالمناوئو والسياسة الدين رجال هبث   فما ،ألفكارها الواسع االنتشار

  الصد  يف كثيرا ساهمت مشوهة صورة   ذهانال يف  خترس    وأتباعه الدعوة  إمام عن والمفرتيات

  الوهابية  أن آنذاك الناس من كثير ظن حتى ؛به   جاءت ما لمعرفة االقرتاب مجرد أو سبيلها عن

  علي  محمد ق بل  من  عليها والقضاء  محاربتها وأن ،عنه منحرفة أو سالماإل عن خارجة فرقة

 
الدراسات التي اهتمت هبذا المبحث كتاب: )انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج  ومن (1)

الجزيرة العربية( لمحمد كمال جمعة، وكتاب: )دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها يف العالم 

ها يف اإلسالمي( لمحمد عبد اهلل السلمان، وكتاب: )عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثر

 العالم اإلسالمي( للدكتور صالح العبود.
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ف رت ،لإلسالم )خدمة   كان باشا   محمد  يحكي كما واآلثام(  الذنوب جميع علي محمد عن ك 

 .(1) رضا  رشيد

  ، الدعوة  ضد  لموجها الكراهية وخطاب التضليل  وحمالت عالميةاإل الحرب  جانب  لىإ

 القضاء  من محاوالت عدة  بعد ونجحت ،عسكرية حمالت الرتكية الدولة عليها تشن  فقد 

 . عين  بعد اأثر   أصبحت والتي ،الدرعية  وعاصمتها األولى  دولتها على

 من الكثير وواجهت ،اوعسكري   اوسياسي   اعالمي  إ  وعوديت حوربت الدعوة  نأ  والمقصود

 . وخارجها الجزيرة  داخل واالنتشار الصمود يف  نجحت لكنها ، المتاعب

  بما  يأيت ال الحضرية والمراكز المدن اخرتاق عن الوهابيةفكار األ عجز عن يتحدث فمن

  التي والتحديات واجهتها التي للحرب بتجاهله تضليال   يمارس وإنما ،فحسب الواقع بي كذ  

  أمامها  ممهدة  السبل تكن فلم ، الفكري تأثيرها نطاق توسيع عن وأعاقتها طريقها اعرتضت 

ل ي قد إنه  :يقال حتى   حيل  قد أنه فالحق ،صاغية آذانا منهم تجد لم لكنها ، الناس وبين بينها خ 

  االستنارة  من ينالكثير ومنعت ،سبيلها عن تصد   وتدابير بمكائد المسلمين وبين بينها

 . بأفكارها

 : الحواضر يف  الديني التخلف رسوخ  :رابًعا

  عند  يةالمرتد   الفكرية الحالة :للدعوة  الواسع االنتشار دون حالت التي لعواملا أهم   من

  توجيه  على التصوف رجال هبيمنة زتتعز   والتي ،ذهاهنمأ يف الخرافة ورسوخ المدن سكان

 . الحقبات  تلك يف  فيهم والتأثير العامة

  أنكر  -رين لمتنو  ا بغداد  علماء  أحد- لوسياآل نعمان أن المظلمة الحقبة تلك أخبار فمن

  فألجمهم  ، العامة عليه جوا وهي   ،العلماء  بعض  عليه  فثار  ،األحياء  لكالم األموات سماع

 .(2) إليه ذهب ما  دتؤي    المذهب أئمة  كالم من   بنصوص

  رضا  رشيد  محمد الشيخ  على  األموي الجامع يف ةالعام   هجوم  حادثة   دمشق   يف ومعروفة  

  اآليات  يشرح وأخذ م،1908 عام الحميد عبد لسلطانبا اإلطاحة بعد اخطيب   وقف الذي

 سيرة  إلى للرجوع الناس دعا كما ،يسالم اإل التجديد بمنظار النبوية واألحاديث القرآنية

  من  ر يحذ   التونسي الشريف  صالح  بالشيخ وإذا ،هبا والعمل الرسول  أقوال واتباع  الصحابة 

  وال  ، هبم التوسل  ويمنع ، الصالحين ولياء األ رقبو  زيارة  م ي حر   الذي  الشيخ  هذا  ومن  ، الوهابية

 
 م(.1902/ 5/ 24( عدد بتاريخ )157/ 5مجلة المنار ) (1)

 وذلك يف كتابه: اآليات البينات يف عدم سماع األموات عند الحنفية السادات. (2)
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رهم ،بكراماهتم يعتقد   رين المتنو   الشبان من  عدد   رضا رشيد الشيخ   حمى أن ولوال ،منه وحذ 

 . به   فتكت العامة  لكانت

  تلك  يف  سالم اإل حواضر  إليه  وصلت  الذي  العقلي يالرتد   من ا طرف   حيوض   المشهد فهذا

  بين  جذور العشرين القرن مستهل حتى يسالماإل التنوير كةلحر يكن  لم)  لذلكو ،الفرتة 

 .(1)الصوفية(  الطرق لمشايخ  الخاضعة العامة

 : الدعوة انتشار مامأ اعائقً  للعثمانيين السياسي النفوذ 

  العثمانية  السيطرة  واقع مراعاة  ينبغي المدن يف الدعوة  انتشار عوائق عن البحث سياق يف

 .تأثيرها  عوتوس   الدعوة  صول ومن  الحد يف وأثره  المباشرة 

  ومجال  الرئيسية المدن عن يصالحاإل االتجاه  عد  ب   البشري طارق المستشار يعلل

  عن  بعيدة   تظهر أن التجديدية الدعوات عادة  من )أنه آنذاك العثمانية للدولة المركزية الهيمنة

  بالفكر  تقوم التي الهيئات استتباب مناطق وعن ،التقليدية المؤسسات زوترك   استقرار مناطق

  المركز  منطقة  تبقى  أن الطبيعي من  )كان ذلك ضوء  يف ، عنه(  مدافعة  عليه وتقوم  التقليدي 

  لهذه  المحافظ  النفوذ  وعظم ،التقليدية المؤسسات  الستتباب ؛ والتجديد التغيير على عصية 

  الضوء  منطقة يف كلها ووجودها ،والسلطان الحكم هبيئات جميعا واتصالها ،المؤسسات 

 .(2)الدولة(  أجهزة  لدى الساطع

 : النهضة   لمشاريع وتهمة   النخبة فكر الوهابية

  ، العوام  عن  تأثيرها فانحسر  ،السلفية فكار األ  وجه يف  السلطة  من  المدعوم فالتصو   وقف

  الخاصة  الدعوة  هبذه  وتأثر )  ، عليها وأقبلوا فاستحسنوها ،المثقفة  النخب إلى وصلت لكنها

  امتد و، (3)( عقليتهم ونمو  ثقافتهم  بحكم المثقفين  الشباب ناشئة هبا ر تأث كما ، الخاصة وخاصة

  ؛ الرتكية الدولة لسلطة الخاضعة المركزية المؤسسات مجال يف حتىفكار األ هذه  نفوذ

  وألن  ، الوقت ذلك يف  الفقهي لتجديدا لى وإ الفكري  صالحاإل إلى  االحتياج لعظم )وذلك

  المفكرين  عامة لدى لهوقب يحسن مما كانت دعواتال هذه  أن إلى تشير تاريخية شواهد ثمة

وجهت ما  بمثل  تواجه لم لو ، والشام مصر يف  والمثقفين  .(4)السلطة(  من  به و 

 
 (.335-334الدين يف المجتمع العربي )ص:  (1)

 (. 53، 6 التاريخ المعاصر )ص: المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي يف (2)

 (.25زعماء اإلصالح يف العصر الحديث )ص:  (3)

 (. 7-6المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي يف التاريخ المعاصر )ص:  (4)
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  اتجاه  كل على  يطلق اوصف   الوهابية أصبحت بل ،الحد هذا عند األمر يتوقف لم

  مود الج دعاة  وبات ،للتغيير يسعى  مشروع ألي هتوج   هتمة  و ي إصالح هنضوي تجديدي

  األغالل  وكسر  للنهوض  قرينة   باتت  والتي  ، بالوهابية خصومهم  ينبزون والخرافة والتقليد 

 . له المعيقة 

  ؛ ةبالوهابي  فيوص   اإلصالح داعية   ديالسوي محمد بن علي العالمة كان العراق ففي

  على  اطلع أنه يثبت ولم ،األولى  السعودية الدولة  قيام مع  تزامنت دعوته أن من  بالرغم

 .(1) ورسائله اإلمام اتمؤلف

  بن  الحميد عبد   فأجاهبم ،وهابيون أهنم العلماء  جمعية يف المصلحون همات   الجزائر ويف

  البدع  وطرح   ة م  األ  سلف عليه  كان وما والسنة  الكتاب إلى الدعوة   د  ع  )أفت   : بقوله باديس

ا كاتوالمهل   ياتالمرد   واجتناب   والضالالت   وحرية  والتهذيب  علمال نشر  أم  ،للوهابية نشر 

ا الجوارح  واستخدام الفكر واستعمال العقل  جاللوإ الضمير   فالعالم  ا ذ  إ ؟! للوهابية نشر 

 .(2)( ! ونوهابي   كلهم  سالماإل أئمةو ! وهابي   هكل   نالمتمد  

  بدعاة  ت لصق هتمة   كانت )الوهابية أن  احن  اهلل عبد المؤرخ يؤكد العشرين القرن  مطلع  ويف

  الجمود  ضد   التنوير قوى قالع إحدى  الشام بالد يف  الوهابية  وكانت ، مسلمينال  من التحرر

  الدولة  مع  وئام  على  تكن  لم  والوهابية ، العثماين قطاعي اإل المجتمع يف السائدين  والتحجر 

  الشام  بالد يف رين المتنو   معظم كان العشرين  القرن منتصف وحتى ،وسالطينها العثمانية

 .(3)بالتأييد(  مفعمة  إيجابية رة نظ  الوهابية إلى ينظرون

  الوهابية  هتمة الحقت  كيف  فيه يروي ،المقتطف مجلة يف مقاال   الدمشقيين أحد وكتب

  من  المصلحون لقي ما [شد )]وأ :فيقول، دمشق يف  ية صالحاإل واالتجاهات نشطةاأل كل

 ماديا كباتالن من نالهم  وما  ،الحق  إلى الدعوة  سبيل يف الجامدين الدين حشوية   السوء  شيوخ

  بأمنياهتم  وظفرهم اضطهادهم أو أولئك مساعي عرقلة هؤالء  يحاول ومهما ،وأدبيا ومعنويا

  امتاز  التي الفكرية الموهبة تلك على الضغط يف المستحيل ليحاولون هنمفإ األحايين بعض يف

  وهنم يحسد ،اء د  ل  أ عداء أ لهم ولدت التي الميزة   ، البشر من  غيرهم  عن المصلحون  أولئك  هبا

  الدمشقية  الحشوية يف  ن اآل الحال  هو كما ،براء  منه  هم بما  ويرموهنم ،والضراء  السراء  يف

 
 ينظر: تاريخ السلفية يف العراق. (1)

 (.271-270/ 5آثار عبد الحميد بن باديس ) (2)

حزاب السياسية يف سورية القرن العشرين وأجواؤها االجتماعية/ انظر كتاب: )صفحات من تاريخ األ (3)

 الفصل الثالث(.
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  ن وإ أال .خرى أ تارة  والزندقة تارة  بالوهبنة األخيار حرارهموأ األطهار علماءهم ورميهم

  الروافض  رمي  بالوهابية  للمصلحين  الحشوية  هؤالء  رمي  لنا مثل فقد ،نفسه  يعيد التاريخ

  بالمجسمة  لهم الجهمية  وتسمية  ،بالمجربة  لهم  القدرية تلقيبو ، بالنواصب لسنة ا ألهل

  على  بل ،شيئا علمهم من تحط   وال قدرهم من تغمط ال قاويلاأل هذه  نأ  على زد ،والمشبهة

 . شهرهتم  قوتأل   شأهنم لرفعة واسطة  تكون  قد هنافإ ،ذلك  من العكس

  أو  المدرسين من روى من ن ذلك ومن ،وفكاهات سمرا صار  ن  إلى الوهابية  نبأ آل فقد 

  وهكذا  ، اوهابي   ويسمونه للوهبنة  يرمز  بأنه  يتناجون  اخفي   أو اجلي   الشرك  يف  أحاديث  الخطباء 

 التي القراءة  غرف هي- حديثا حاضرتنا يف سستأ التي ةالعام   القراءة  غرف عن شاعتهمإ

  منتدى  بأهنا  -وبيروت سوريا ئد جرا هبا  هتونو   ،العربية  النهضة  جمعية  دمشق يف أسستها

  وله  وهاب, يا : كلمة عليه مكتوب  لوح عنده  الشيوخ  حد أ أن الغريبة  النكت ومن . الوهابية

 . بالوهابية غرىم   نهأ  الإ  القطعة هذه  يؤثر  لم  نهإ  :عنه  فقيل  ،نفيس   طارإ

  ابنه  تسمية آثر حتى اوهابي   كان باه أ نإ :عنه يقال صار الوهاب عبد اسمه كان من وكذلك

  جدر األ كان ف ،الوهاب  عبد بن محمد  :دعى ي   زعيمهم  ن أ مع  ، الفئة تلك زعيم باسم

  . الوهابية جرائد بأهنا وأشباهها والمقطم األهرام تلقيبهم عن قل وهكذا ،محمدية :تسميتهم

  وكذلك  ، الوهابية من  هو بالده  عن  نازحا  االستبداد وجه من هاجر من كل بأن تشهيرهم  ومثله

  فال  ، ناآل  الحال وهكذا .العاقل ويبكي الثكلى يضحك  مما ، الدستور وخطباء  يةالحر بطالأ

أو   منكرا نكرأ  من لكل  والوهبنة  الوهابية ال إ -خاصة أو  كانت  عامة - المنتديات يف  تسمع 

  القائمين  على  مراأل  انقلب بل  ،المسألة  سر الجميع عرف وقد .مسألة يف  بحثأو  مرأ  يف  ناقش

  مفرداهتم  النساء  حتى الرجال  من العامة  ذهان أ  يف  زرعوا  ذ إ  ؛القضية  ت وانعكس  ، الوهابية على

 النبهاء عنها ويسال هبا ويلهج المسائل  تلك يف قيدق   الناس من كثير صبحوأ ،عنهم يؤثر وما

 التي ة الثور   تلك بفضل نب  هْ تو   والفطرة  السذاجة وليأ من وكثير .صلهاأ  إلى ليصل المنورين

 .(1) بعيد(  يرغ  عهد منذ ثائرها هاج

  الزعيم  سوريا يف التجديد ودعاة  نيالنهضويب الوهابية هتمة ارتباط إلى أشار وممن

  ، الفرنسيين ضد الوطني  النضال  رموز  وأحد المعروف  السياسي ،الشهبندر  الرحمن  عبد

  طاهر  الشيخ بيننا وكان ،الحميدية سوق يف مرة  )اجتمعنا : خطبه ىحد إ  يف يقول حيث

  وعبد  القاسمي الدين جمال والشيخ البيطار الرزاق عبد والشيخ بخاريال وسليم الجزائري

 
 م(.1909مارس  3( )العدد 227-223/ 34مقال بعنوان: )الحشوية والوهابية(، يف مجلة المقتطف ) (1)
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  يشيرون  الناس وكان ،اصغير   اولد   سابعهم أنا وكنت ،المسلم علي  ومحمد الزهراوي الحميد

  إلعراب او لمديحنا  يومئذ  الكلمة  تلك تكن ولم ،الشام  وهابية هم هؤالء  إن  : ويقولون إلينا

 . الناس من قليل عند إال الشتيمة من  انوع    كانت وإنما ، ميزتنا عن

  هم  نالذي المجاهدين الوهابيين وإخوانه  الشهبندر الرحمن عبد الصغير الوهابي إن

  ، لهم  اتكريم   الحفالت لهم لتقيموا اآلن عونتجتم   الذين هم  امقام   وأكرب  اسن  مني أصغر

 .(1)أوطاهنم(  اتجاه  هبا قاموا  أهنم  ونتظن  التي بالخدمات  ثون وتتحد  

  إلى  هاأفكار بتتسر    فقد ،السنية الساحة على النجدية للدعوة  يصالحاإل ثراأل  يقتصر لم

  المخالفة  الشيعية  والعقائد  التعاليم  لنبذ تدعو  فة مثق   نخبة  يران إ يف  وظهرت  ،الشيعي الوسط

مس ضرحةاأل  وتعظيم  مواتباأل االستغاثةو كاإلمامة سالملإل   والمرويات  والرجعة  والخ 

  أكرب  وعلي كسروي وأحمد سنكلجي شريعت :التيار هذا رموز أبرز ومن ،لألئمة  ةالمنسوب 

مي ك   .(2) بالوهابية يصالحاإل التيار اهتام إلى  الشيعة سارع وكعادهتم ،وغيرهم  زاده  ح 

  الوهابية  بمهاجمة تحه افت الذي األسرار(  )كشف كتابه يف الدعوات هذه  الخميني هاجم

 .(3)التشيع على الثائرين  هؤالء  عقائد  فسادإ يف  الرئيس السبب باعتبارها

  حول  للوهابية  المنتقدين زعم   سيعاك   السابقة  الحقائق استعراض بعد  ر يتقر   فالذي 

 . المدن يف  واالنتشار الحواضر اخرتاق عن  عجزها

  ، االجتماعية  للبيئة والثقايف  العلمي  بالمستوى  امرتبط   يةصالحاإل فكار األ انتشار  ظل   قدل

  صفوف  يف الوهابية فانتشرت ،اآلباء  مذهب لنبذ وقابليتها ،الخرافة لوثة من متهاسال  وبمدى

  يف  تنتشر لم  لكنها ، التجديد دعاة  لكل هتمة  وأصبحت ،النهضة  للواء  الحاملة  المتعلمة النخبة

 . الخرايف التصوف لتأثير وخضوعهم ،واألمية الجهل لهيمنة  ؛ العوام أوساط

  بعد  إال العربية المدن يف قوي تأثير لها يكن لم الوهابية أن (4)الباحثين بعض يؤكد ولذلك

  وانخفاض  ، التعليم أنظمة روتطو   ، العثمانية الهيمنة زوال  بعد  :أي  ، ولىاأل العالمية  الحرب

 
 (.139عبد الرحمن الشهبندر حياته وجهاده )ص:  (1)

(، 37-35(، كشف األسرار للخميني )ص: 134ص: األسس الفكرية للثورة اإلسالمية اإليرانية ) (2)

المصلح الديني الكبير آية اهلل شريعت سنكلجي مؤسس المدرسة اإلصالحية التوحيدية يف إيران للدكتور 

 سعد رستم.

 (.37-35كشف األسرار )ص:  (3)

 (.334(، الدين يف المجتمع العربي )ص: 324الدولة التسلطية يف المشرق العربي )ص:  (4)
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  التي  يجابيةاإل التحوالت من وغيرها ، المجتمع يف فالتصو   نفوذ وانحسار ،األمية مستوى

 . الفرتة  تلك يف  حدثت

 ! الوهابية   وفشل سالم ال نجاح

  بطريقة  صياغته البعض حاول المتحضرة  قطاراأل يف االنتشار عن الوهابية بعجز عاء االد  

  على  السيطرة  يف الوهابي  الغزو  وفشل ية سالماإل الفتوحات  نجاح مقارنة خالل  من  مختلفة 

  وسلم  عليه اهلل صلى محمد الرسول شخصية بين بالمقارنة االرتقاء  ثم ،العربية البالد

 . الوهاب عبد بن   محمد وشخصية

  القرن  يف  العرب  صحراء  يف  ظهر)  : الوردي علي العراقي االجتماع وعالم  المؤرخ يقول

 النبي   يعني- امحمد   يقل د أن حاول حيث ،الوهاب عبد بن محمد اسمه رجل عشر الثامن

  لمتحضر ا العالم  إلى  قذفهم  وقد ، الدين طريق  عن القبائل توحيد  يف -وسلم عليه اهلل صلى

  عبد  بن  محمد أن ذلك ،الفشل  إلى اأخير   حركته انتهت ثم ، انجاح   ذلك يف فنجح ،يفتحونه 

  عبد  ابن فهم لقد ،اهلل عبد بن  محمد طراز من اعبقري   انبي   يكن ولم  ،امقلد   افقيه   كان الوهاب

  عبد  ناب  أما ،الراهنة مشكالهتا ويعالج فيها يسير كيف وعرف ،وزمانه  مجتمعه طبيعة اهلل

  ا شكلي   اتزمت   فيهما ت والتزم   والسنة الكتاب حفظ سوى  دنياه  من  يعرف ال  فكان  الوهاب

 .(1) ( دوالمقل   العبقري بين وشتان ، امد  جا

 ب  
  ر تصو   وضع إلى بصاحبها وانتهت ،خاطئة ماتومقد   افرتاضات على المقارنة هذه  يتن 

  حسب  الدعوى هذه  مناقشة  وستكون ،الجزيرة  خارج االنتشار  عن الدعوة  عجز مفاده  ه مشو  

 : التالية  النقاط

  من  مصلح أو  عالم أيو وسلم عليه اهلل صلى النبي بين  للمقارنة وجه أي هناك ليس :أوًل 

  بميزان  توضع ال ونجاحاهتا فإنجازها ، بالوحي دة مؤي   ربانية هبة النبوية فالعبقرية ،أمته أتباع

  بالظروف  د والمقي   والصواب للخطأ  ضالمعر   ريالبش العقل اجتهادات  نتائج  مع المقارنة

  هو  المصلح  الفقيه به  يقوم ما غاية  فإن أخرى جهة ومن ،جهة  من  هذا ، المتاحة واإلمكانات

  يحاول  ال فهو  ،سنته وإحياء  منهجه عوتتب   وسلم عليه  اهلل  صلى الرسول أثر اقتفاء  محاولة

 . أفضل  نتائج على للحصول  أو  رتافيةاح أكثر بطريقة  الدعوة  يف  النبوية التجربة إعادة 

 
 (.77-76دراسة يف طبيعة المجتمع العراقي )ص:  (1)
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  ستزري  تباعهأ  من أحد وأي  وسلم عليه  اهلل  صلى النبي بين المقارنة فإن  ذلك  إلى إضافة

  فالمقارنة  ،والبناء  اإلصالح يف جهوده  بلغت ومهما ،والذكاء  العلم يف قدره  كان مهما بالثاين

 . األحوال من  حال بأي  تصح ال

  بكل  استثنائيا انجاز  إ  يعد الوهاب عبد  بن  محمد حققه  الذي اإلنجاز  فإن آخر جانب من

  دعوته  مبادئ  اعتناق على  وحملهم وعاداهتم  البدو  طباع  تغيير على  قدرته  فإن ،المعايير

  أنظارهم  وتحويل ،النجدية والبلدات القبائل بين واالقتتال االنقسام حالة وإهناء  ،ونشرها

  توصف  ما على الوهاب عبد  بن محمد  فدعوة  ،ان هي اأمر   يكن لم  ذلك  كل ،الدينية  الغاية  نحو 

  ، والتقاليد العادات من ألفوه  وما عيشهم ونمط  البدو  عقول  تالئم ال  والحدة  الصرامة من 

  يبالي  ال الناس أعين يف  رينمحتق   قوم من البشر هؤالء  وتحويل األحوال هذه  على فالتغلب

  التبعية  من وإخراجهم ،المستقبلي اومساره المنطقة  تاريخ تغيير يف  مؤثرة  قوة  إلى أحد هبم

 . سياسية وعبقرية كاريزمية شخصية  على  يدل ذلك كل إليهم  نظاراأل  وتحويل ،القيادة  إلى

  غير  ه ومتطلبات العصر  لمشاكل النجدي  صالحاإل مة مالء  عدم من  الكاتب ذكره  ما :اثانيً 

  األمر  هذا يقتصر ال ،العقيدة  وتنقية ينالد  إصالح على مقدمة أولوية هناك تكن  فلم ،صحيح 

  ، القبوري الفكر بعطب  مصابة كانت  اإلسالم  بالد فكل ،العربية  والجزيرة  نجد بيئة  على

  فحركة  ،فية الصو الطرق مع والصدام الديني باإلصالح اوؤابتد األقطار سائر يف والمصلحون

  وقد  ، الفكري اإلصالح مجال يف العصر لمتطلبات مستجيبة قامت )  السلفية صالحاإل

  ونزعتها  الصوفية الطرق ومبالغات المذهبية والصراعات الضيقة المذهبية تقويض  يف تنجح 

 .(1)الحلولية( 

  ما   غرار  على فيها سالماإل ونشر البلدان فتح يف التوسع النجدية  الدعوة  غاية  تكن لم :اثالثً 

 طبيعة تغير هاااقتض ضرورة  المسلح الصدام لمرحلة فالتحول ،األوائل الفاتحون فعل

  معالم  وإقامة يةصالحاإل المبادئ نشر يف بالرغبة ذلك تعزز ،الخصوم لعدوان ادفع  و صراعال

 أبناء  دفع بأنه يقال حتى مهمته بدأ حينما الدعوة  إلمام اهدف   للغزو التطلع يكن ولم ،الدين

 . المتحضر العالم لفتح القبائل

ا للنظر صرف   العربية الجزيرة  خارج االنتشار عدم إلى النظر توجيه   :ارابعً    قته حق   عم 

  يف  ية صالحاإل المبادئ  ونشر واحدة  سياسية قيادة  تحت الجزيرة  أقاليم بتوحيد الدعوة 

  والتي  ،الجزيرة  يف  سالماإل تاريخ  يف مسبوق غير ديني   سياسي   عسكري   إنجاز وهو ،أرجائها 

 
 (. 54المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي يف التاريخ المعاصر )ص:  (1)
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  صت حر  الذي الحجاز  إقليم وحتى ، سياسية  لسلطة الخضوع  طويلة  قرون منذ تعرف  لم

  تجاوزت  لمدة  الشيعة العبيديين بقبضة وقع فقد ،إليه  نفوذها مد على المتعاقبة الحكومات

 . الزمن  من  قرنين

  توفرت  فقد الدولة لسيادة  الجزيرة  إخضاع عن عجزهم أو الساسة إلهمال ونتيجة

  لحكمها  قاعدة  الجزيرة  شرق من خذتات   التي الشيعية الحركات لظهور  المناسبة رضيةاأل

  العام  المشهد ظل   الشيعي النفوذ انحسار وبعد  ،السني للعالم المعادي لنشاطها الق  ومنط

 التي الصغيرة  اإلمارات محل لتحل   القبائل نفوذ  وتزايد ،منيواأل  السياسي االضطراب يسوده 

  مدن  يف األمن  واضطراب السياسية  الصراعات هيمنة  مع ذلك تزامن ،وهناك هنا نشأت

  التشرذم  حالة فأهنت  ، السعودية الدولة ظهرت حتى عليه  هو  ما على الحال وبقي  ، الحجاز

  التاريخي  نجازاإل  من فالتقليل ،الوثنية وانتشار يسالماإل الحكم وغياب واالقتتال واالنقسام

  ؛ أهميته  عن  للنظر وصرف بحقيقته جهل   الجزيرة  مستوى  على النجدية الدعوة  حققته الذي

  وسلطة  ديني لقانون وإخضاعها القبائل وتطويع قاليماأل بتوحيد- الدعوة  مهمة تكن لم إذ

  حكم  إلى للوصول ؛تجاهلها يمكن حتى وضحاها ليلة بين أنجزت سهلة مهمة -سياسية

 . ابتداء   يراودها لم الذي  الهدف وهو ،المتحضر العالم غزو عن عجزت أهنا  مفاده 

  ي حكم  حتى الحضرية اتالبيئ يف لالنتشار  الدعوة  أمام مذلال   الطريق يكن لم  :اخامًس 

  كافة  من العداء  أشكال مختلف  تواجه وهي  للدعوة  ولىاأل المراحل  فمنذ ، مهمتها يف بفشلها

  عن  الخصوم ف يتوق   ولم ،عليها للقضاء  العسكرية  الحمالت  عتفتتاب   ،هبا المحيطة القوى 

  غزت  حتى الحال هذا واستمر   ،هاضد   العام   الرأي  وتأليب  عنها الكاذبة  الدعايات بث  

  ت وقتل   ،عاصمتها رتفدم   ،دارها عقر يف الدعوة  وقصدت ،الجزيرة  رضأ  المصرية الجيوش

  كما  ،طويلة   فرتة  نفسها عن الدفاع موقع   خذتات   عوة الد  ف ،ديارهم  من وأخرجتهم ،أهلها

  الدعوة  وصول موانع سياق يف ذكره  ينبغي ذلك كل   ، الداخلية التحديات بمواجهة  انشغلت

 . العربية  للبالد

  من  الثانية لصالح  يميل النجدية  والدعوة  ة النبوي   الدعوة  بين  للمقارنة السعي  :اسادًس 

  ومن  ، ينالتجربت   من كثيرة  التشابه فعناصر ،ذلك  يف ونجاحها األولى ثر أ القتفاء  هاسعي   حيث

  عن  البحث ،السلمية بالدعوة  البدء  ،الشرك ومحاربة للتوحيد الدعوة  على الرتكيز :ذلك 

  ، الخصوم مع حالمسل   الصدام لمرحلة التحول ،الدينية للدعوة  السياسي والظهير النصير

  والزعماء  الملوك  ةمراسل   ، واحد ديني ومبدأ  سياسية قيادة  تحت العربية  الجزيرة  توحيد 
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  النجدية  الدعوة  تشبيه  نجد   أن الغريب من  فليس .الجديدة  الدينية بالمبادئ لإليمان ودعوهتم

 .(1) المعاصرين بعض كتابات يف  األولى سالماإل بنهضة 

 : والحضارة البداوة  صراع ونظرية الوهابية

 البداوة  بين ضالمفرت  الصراع عن خلدون  ابن نظرية توظيف المعاصرين  بعض حاول

 .(2)عنها  الناشئة السعودية والدولة  النجدية الدعوة  على وإسقاطها والحضارة 

  النجدية  يةصالحاإل التجربة راءة لق استعمالها فإن (3)صحتها  عن النظر بغض   النظرية وهذه 

  وتكتفي  ،الدعوة  بظهور المتعلقة المعطيات كل   تتجاهل هناإ إذ ؛وركاكتها ضعفها على دليل  

  تحوال   أحدثت دينية دعوة  وجود   تتجاهل إهنا بل ،والبداوة  البدو عن مخيلتها يف استقر   بما

  للنظرية  المصدقة الشواهد عن البحث سوى هايهم   وال ،ةالعربي  والبالد نجد تاريخ يف اكبير  

 . ي بطلها اشاهد   كان وإن حتى

  عند  هم فإن   األعراب البدو من كانوا الوهابيين بأن جدال   واالفرتاض التنزل عند  أنه ذلك 

  على  دواوتمر   ، البدوية طبيعتهم عن  واتخل   الجديدة  الدينية المبادئ لنشر  وانطالقهم كهم تحر  

  الجادة  إلى المسلمين ورد   الدين تجديد  لمهمة أنفسهم  ونذروا ،وتفكيرهم حياهتم نمط 

 بالعقيدة  اإليمان ثمرة   إال والسلوك الفكر  يف الكبير االنقالب  هذا يكن ولم ،الصحيحة 

 . األوائل مينل  المس نفوس  يف  أحدثت ما  فيهم أحدثت التي السلفية 

  لعدة  بالنظر ةالنجدي   القضية لفهم والحضارة  البداوة  صراع نظرية توظيف يبطلو

 :اعتبارات

  إلى  دعاة   بالدهم  من أخرجهم فالذي ،النجديين  ثورة  عليه قامت الذي الديني األساس -

  يتوقع  أحد  يكن لم  الحدث هذا فقبل ، الديني صالح اإل  حركة  ظهور  هو الجديدة  المبادئ

 . نجد يف  السياسي أو  الديني التغيير حدوث

  حرص  أظهر  والذي  ،العثمانية  والدولة النجدية الدعوة  بين  لسياسيا الديني الصراع  -

  الديني  النموذج وضرب السياسي   نفوذهم لتقليص الرامية المحاولة قمع على العثمانيين

 
 منهم طه حسين وعبد الكريم الخطيب. (1)

(، وعلي الوردي كما يف كتابه: 273-272منهم مسعود ضاهر يف كتابه: المشرق العربي المعاصر )ص:  (2)

 (.255-254(، وكتابه: منطق ابن خلدون )ص: 77-76ة المجتمع العراقي )ص: دراسة يف طبيع

من الذين تعرضوا بالنقد لنظرية ابن خلدون حول البداوة الدكتور سعد الصويان يف دراسته: الصحراء  (3) 

 (.321العربية.. ثقافتها وشعرها عرب العصور قراءة أنثروبولوجية )ص: 
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  أن  إال  ، الجانبين نظر يف اسيةيس دينية كانت فالقضية  ، ونهويتبن  به  يؤمنون الذي الصويف 

 . للصراع  الدينية النظرة  بونيغل   ينوالنجدي   ،السياسية النظرة  بونيغل   كانوا العثمانيين

  الدينية  الفرائض بأداء  الناس وإلزام الوثنية بنيةاأل  هبدم السعودية الدولة سياسة -

بل وتأمين الطرق قطاع ومحاربة   لإليمان  ودعوهتم والعلماء  والزعماء  الملوك  ومكاتبة ،الس 

  وإخضاع  للدولة  السياسي النفوذ ومد  غزو ال مجرد على  الحرص  وعدم  ،السلفية  بالعقيدة 

 . اآلخرين  الحكام

  المذكورة  الفرضية  وفق  الحضرية المناطق  يف  االستقرارأو  ر التحض   نأ  يؤكد  سبق ما كل

  الحالة  من والبوادي الحواضر انتشال غايتهم كانت بل ،النجدية الدعوة  ألتباع اهدف   يكن لم

 . إليها  وصلوا التي البائسة الدينية

  أرض  على وقع  هامعظم   أن  سيجد  األولى السعودية  الدولة حروب يف  تأمل الم -

  مرتبطة   فكانت الشام وبالد العراق على  الغارات أما  ،المفرتض البداوة  نطاق  يف  :أي ،الجزيرة 

  عام  كربالء  حادثة يف كما المجاورين اعتداءات على والرد   القبائل كتأديب معينة بظروف

  البلدات  باستهداف للدولة الدينية الرؤية من اانطالق   الغارات هذه  تكون أن أو ،م( 1801) 

  هذه  فإن   ذلك  إلى  ضافة باإل  ،سالماإل شعائر فيها ل وت عط   واألضرحة  القباب  فيها  تظهر التي

  التي  واألطراف وم خ  الت   بمهاجمة  اكتفت بل ،الشامي  أو  العراقي العمق إلى تصل  لم الغارات

 . نوالفالحو  غناماأل ة ورعا البدو سكاهنا على يغلب

  حدود  داخل   كبير بشكل  زترك   النجدية للقوات  العمليات  مسرح فإن  : أخرى بعبارة 

  العسكرية  الحمالت سواء  للعثمانيين  التابعة  القوات  مع المواجهات  وكل   ،العربية  الجزيرة 

  ب الجان  هو  بالعدوان البادئ  الطرف أن  : أي ،دفاعية  مواجهات كانت المصرية أو  العراقية

 . العكس وليس البداوة  هاجمت التي هي فالحضارة  ،المتحضر

  صراع  فرضية سياق يف  رة المتحض   البالد  لغزو خرجت  ةبدوي   كطائفة للوهابية النظرة 

  الجديد  هادين  تحمل اندفعت بدائية ةكأم   العرب ةألم   الغرب  برؤية شبيهة والحضارة  البداوة 

  مع  االندماج عرب بالتدريج تالشت بدائيتها نلك ،المتحضرة  المراكز نحو بوتعص   بعنف

 . (1)( Hegel)  األلماين الفليسوف رؤية  هذه  ،المتحضرة  األمم

 
ال ) (1) م  م، نقال عن كتاب: هيجل واإلسالم دراسة 1944نسخة الفرنسية، باريس ( ال151/ 3علم الج 

 (.2006-2005تحليلية ونقدية، أطروحة دكتوراه بجامعة وهران الجزائر )
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  النصرانية  من االستعارات أن إلى ( Newman John)  الكاردينال ذهب بينما

  إيجابية  ذريةج  تحويرات  العربية الشخصية على ضفتأ التي هي الربوتستانتية شبه كالشواأل

  وعشاقا  فالسفة العرب أصبح القديمة القبلية حياهتم بأنماط التمسك من دالوب ،بعاداأل

 .(1)الكيمياء  علم  ومؤسسي والفلك  الرياضيات لعلوم

  وأهنم )  المغلوبة األمم حضارات يف  وذوباهنم الفاتحين الصحراء  عرب هزيمة ودعوى

  ، المستشرقين  كتابات يف رائجة ( خضعوهاأ التي الشعوب قدامأ  عند التالميذ مجلس جلسوا

 . (2)( Hitti Philip)  أشهرهم  منو

 : والبدو الحضر بين  تيمية ابن دعوة

  هذا  يدخل أن  الطبيعي من كان  فقد ،تيمية ابن بأفكار  متأثرة   النجدية الدعوة  كانت   لما

  البيئة  يف  االنتشار عن وعجزها النجدية الدعوة  بداوة  بشأن  لجدل ا مة ا و  د يف  المصلح  الفقيه

  والمصرية  الشامية البيئة يف ارواج   تلق   لم  تيمية ابن أفكار نأ  إلى البعض ذهب فقد ،الحضرية

 . (3)ا( عظيم   انجاح   فنجح  بدوية بيئة يف  الوهاب  عبد بن  محمد)  هبا نادى   بينما ،رة المتحض  

 ونعل ق على ذلك بما يلي: 

فكار  األ بسذاجة  القول دعوى  يناقض البدوية  للطبيعة  تيمية  ابنأفكار  مة بمالء  القول  -

  مجتهد  فقيه تيمية  فابن  ،البسيط البادية إلنسان متهاومالء  الوهاب عبد بن محمد طرحها التي

  منهج  عن بقوة  امدافع   الفكرية  المعارك من الكثير خاض  ،المعايير بكل  استثنائي وعالم

  مشهود  ،والصوفية والفالسفة والشيعة والمعتزلة كاألشاعرة  المخالفة الطوائف ضد السلف

  طلبة و العلماء  من النخبة إال يتداولها ال وآراؤه  ومؤلفاته  ،طالعاال وسعة الحجة بقوة  له

  مدارسه  وتزدهر وأهله العلم يكثر حيث أفكاره  تنتشر أن المنطقي فمن ،الدينية المعارف

  أو - وقبولها ومناقشتها آرائه لفهم أقرب  المتحضرة  المجتمعات تكون وأن ،ومعاهده 

 .اوثقافي   اعلمي   لفقيرة ا البيئات من   -نقدها

  يأيت  ديني مصلح ألي عةومتوق   طبيعية نتيجة تيمية ابن ألفكار والمعارضة الرفض -

 بجهوده  محاوال   ،كثريةاأل قناعات ويزعزع ،زمانه ألهل مألوفة غير راتوتصو   بأفكار

 
 (. 71االستشراق.. االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ اإلسالمي )ص:  (1)

 (.351فيليب حتي عصر النبوة والخالفة الراشدة دراسة نقدية )ص:  (2)

-330(، المجددون يف اإلسالم )ص: 17-16، 14دراسة عن الوهابية للدكتور علي الوردي )ص:  (3)

 (. 228(، رسالة إلى الدعوات اإلسالمية من دعوة العمل اإلسالمي )ص: 331
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  وجرت  السنة مضت وقد ، سالماإل من األولى  الصيغة السرتداد التيار هذا معاكسة المحدودة 

 . أقوامهم  من  والمعارضة الرفض المصلحون يلقى بأن  العادة 

  وهو  ،والعقيدة  الفقه يف  مسائل حول العلماء  من  ومعاصريه تيمية  ابن بين الخالف تركز -

  مسائل  من عدد  حول  ر وتمحو   ،الكالمي  واالتجاه  السلفي االتجاه  بين  د متجد   قديم خالف

  الفقه  تاريخ يف مألوفة ظاهرة  اأيض   فهو  ،قهيالف  الخالف يف الشأن   وكذلك ،االعتقاد

 . مقلد   جامدو مجدد  مجتهد  بين ي سالماإل

  لهذه  كثيرة  نماذج   النهر وراء  ما وبالد وبغداد ندلساأل  يف الحضرية البيئات عرفت وقد

  الواقع  على ده تمر   هو وخصومه تيمية ابن صراع يف المختلف لكن ،الفكرية  الخالفات

  يف  ،الدين فهم  يف  السلف هدي عن  منهجية انحرافات  من تضمنه  وما آنذاك السائد  الفكري

  السياسية  بالسلطة واستعانتهم ،الخصوم قبل من به جوبه الذي العنيف الفعل رد مقابل

  يف  مدرسته ألنصار  وقمع ألتباعه  اضطهاد من ذلك  عن نشأ  وما ،معه  الفكري خالفهم  لتصفية 

 . مماته  وبعد حياته

  والتصوف  الديني التخلف زمانه يف تيمية ابن فكر انتشار دون التح التي األسباب من -

  على  للداللة ويكفي ،الحاكمة السلطة من والمدعوم والفقهاء  العامة عقول على الطاغي

بس  التي القضية  أن  آنذاك الفكرية  الحالة  رداءة    يف  ومات  سنتين من أكثر  تيمية ابن  فيها ح 

  تكشف  القضية  هذه  ، النبوي القرب  لزيارة  الرحال د ش مسألة  من بموقفة  متعلقة كانت  حبسه

  يعتقد  الذي الجاهل األمي منزلة إلى العاقل بالفقيه هتوي التي الخرافية العقلية طبيعة

 . ضرحتهمأ عند الربكة ويلتمس عاء الد إجابة على بقدرهتم  ويؤمن باألموات

  أرضية  له يجد لم تيمية ناب  فكر :يقول من يمارسه  الذي التلبيس حقيقة  ن يبي   متقد   ما كل

  غوغائية  يتجاهل نهإ إذ ؛الوهاب عبد بن محمد أتباع من البدو هفق  فتل الحواضر يف خصبة  

  يف  ووفاته ،عقيدته اتباع من تمنع التي السلطانية المراسم وصدور ،له المعارضين الفقهاء 

  بشكل  الدينية اة الحي على التصوف وهيمنة ،بعده  من بأتباعه والتنكيل ،رائهآ  بسبب السجن

 .عام

  لها وتدخ   الدولة بإرهاب مؤيدة  علمائية وممانعة )التصوف(  فكرية انتكاسة أمام فنحن

  ر يفس   ذلك كل ،يخالفها من وقمع االعتقاد  يف وطريقة مذهبي   باتجاه  المجتمع إللزام

 . بيئته يف  تيمية  ابن  تأثير محدودية
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 المعايير  كل وفق  المرفوضة التالتحلي متاهة يف الدخول تجنب الممكن من  كان  -

  مقابل  يف نجد يف السلفي المذهب النتصار المنطقي بالسبب واالكتفاء  ،الموضوعية

  ، للدعوة  السعودية الدولة وفرهتا التي والحماية الرعاية وهو ، تيمية ابن بيئة يف تأثيره  محدودية

  تفتقد  لم لمقابل ا يفو  ،الفكري  النتشارها رضيةاأل  ومهدت ،الخصوم عدوان من فحفظتها

  تزل  ولم ،وقمعها السلطة  اضطهاد محل كانت  بل ،فحسب  السياسي للدعم تيمية ابن دعوة 

  منه  يخرج لم السجن يف حبيسا بإمامها األمر ىانته حتى أتباعها على الخناق وتضيق تالحقها

 .(1) قربه  إلى  إال

  والدعوة  تيمية ابن دعوة  بين التفريق هذا يف الجدل لحسم كاف وحده  األمر هبذا معرفتنا

  أصحاب  تخدم قضية كل يف هاوزج   والحضارة  البداوة  بثنائية الهوس  على بناء  ،النجدية

 .واألغراض األهواء 

 
 (.943-937/ 27 ،10العدد  م،1902وانظر مقاال بعنوان: )لوثيروس وابن تيمية( يف مجلة المقتطف ) (1)


