
 الفصل الثالث
 البعد السياسي االجتماعي للتوحيد اجملرد يف الفكر الوهايب

 
التوحيد هو لب عقيدة  املسلم والقاعدة أاليديولوجية لالمة االسالمية، واذا كان  املسلمون 

، وأقروا بأن اهللا واحد أحد ال شريك له، فإن ١"قل هو اهللا أحد"قد أحسنوا فهم قوله تعاىل 
يد مل تدرك  كما ينبغي يف كثري من االحيان لدى القادة املسلمني ومفكريهم، أبعاد هذا التوح

ففي عصر دولة اخلالفة جند أبعاد التوحيد واضحة ومثمرة يف كل من اجملالني الواقعي 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم "والنظري، فقد فهم جمتمع دولة اخلالفة قول اهللا تعاىل 

، وعلموا أن اقرار التوحيد ٣"إن هذه أمتكم أمة واحدة  فاتقون" ،  وقوله تعاىل٢"فأعبدون
ال يكون كامال ومثمرا اال اذا قرن به عمال يشهد له يف الواقع العملي، فإذا اعتقد االنسان 
بوجود إله واحد فالبد أن ينعكس اعتقاده هذا على حياته االجتماعية، فاالمة االسالمية أمة 

 وقيادهتا واحدة، وفكرها واحد من حيث الغاية، فهي أمة تقوم واحدة كما ختربنا اآليات،
على أساس الوحدة يف مجيع نواحي احلياة، هذا الشعور بالوحدة قد ظهر يف عهد دولة 
اخلالفة على أفضل وجه ميكن أن يتصوره االنسان، ولكن ما الذي حدث بعد دولة اخلالفة؟  

ل اىل اخلروج منها؟  ثنائية البعد النظري لعقيدة ملاذا وقع العامل االسالمي يف ثنائية ال سبي
التوحيد والبعد السياسي واالجتماعي هلذه العقيدة، لالجابة على هذا السؤال يرى الدكتور 
عبداحلميد ابو سليمان أن سبب هذه الثنائية هو الفصل الذي وقع بني القيادة الفكرية 

 اخلالفة، فقد اهنارت دولة اخلالفة بعد أن والقيادة السياسية لالمة االسالمية بعد سقوط دولة
تغلبت عليها الرتاعات الشعوبية والعصبيات القبلية والطائفية على عقلية االمة  وبعد أن 
فشلت كل احملاوالت اليت قام هبا رجال الفكر االسالمي امللتزمني ألعادة االمور اىل نصاهبا  

و اعتزال القيادة الفكرية عن املسؤلية نتج من هذا الفصام أمران خطريان، االول منهما ه
االجتماعية واملمارسة العملية، واالمر الثاين هو جهل القيادة السياسية وحرماهنا من القاعدة 

، إن هذه املالحظة اليت أفادها الدكتور ابو سليمان تستحق التأمل، فالقيادة  الفكرية  ٤الفكرية
 السياسي وعن املسؤلية االجتماعية اضطرت اىل االسالمية بعد أن أُبعدت عن املركز القيادي
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 ٩٢: االنبياء ٢
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االنكباب على دراسة النصوص دراسة نظرية ال متت بصلة اىل الواقع العملي الذي كانت 
األمة تعيشه، فحققوا بذلك البعد الديين اجملرد لفكرة التوحيد، يف حني انفرد رجاالت 

لسياسي واالجتماعي لفكرة العصبيات بالقيادة السياسية لألمة مبعزل عن نفحات البعد ا
 .التوحيد اليت هي القاعدة االساسية للفكر العملي لالنسان املسلم

 
هذا االنفصام وهذه الثنائية اليت أصابت فكر األمة وقيادهتا أصبحت عقبة كأداء يف طريق 
اجملتمع االسالمي حنو التقدم واالعمار، وقد الزمت هذه الثنائية على حياة املسلم أكثر من 

رة قرون، ومل جيد املسلمون حال مناسبا هلذه املشكلة، وإن كانت هناك حماوالت مل عش
تتجاوز اجملال النظري يف أغلب األحيان، وقد قامت جمموعة من مفكري العامل االسالمي 
عرب العصور مبحاوالت لكسر طوق هذا الفصام، وكان الشيخ حممد بن عبد الوهاب واحدا 

حاولوا دمج القيادتني، الفكرية والسياسية، أو على االقل اعادة من هؤالء املفكرين الذين 
الصلة فيما بينهما على حنو طبيعي ومثمر، وبكلمة أخرى، كان ممن حاولوا ابراز االبعاد 
النظرية والعملية لفكرة التوحيد يف آن واحد، أي البعد الديين والبعد السياسي لعقيدة 

قيق ذلك أن جرد التوحيد عّما رآه  بدعا وخرافات التوحيد، فكان املنهج الذي سلكه لتح
تعلقت به على مر العصور أوال، مث قام بتحليل هذه الفكرة اىل أبسط عناصرها ليتمكن من 
الربط فيما بينها وبني الواقع البعيد عنها كل البعد، وقد ظهرت هذه الدراسة يف كتابه 

 ".التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد"
 

حممد بن عبد الوهاب أن احداث تغري يف اجملتمع العريب االسالمي يف اجلزيرة أمر لقد أيقن 
مستحيل اال اذا توفرت له قيادة فكرية دورها التوجيه وقيادة سياسية تقوم بالدور العملي 
التطبيقي، كما أيقن بأن دراسة فكرة التوحيد دراسة نظرية ال تكفي الحداث تغري كهذا يف 

رة اال اذا صاحبها بعد سياسي اجتماعي عملي يسترشد بفكرة التوحيد واقع جمتمع اجلزي
اجملرد، ومن هنا بدأ ابن عبد الوهاب يف أول دعوته البحث عن سلطة زمنية تقوم بتحقيق 
البعد السياسي االجتماعي لفكرة التوحيد، وذلك بعد أن أحكم تصوره للبعد الديين النظري 

 حىت ربط هبا بالواقع العملي، وهذه النقطة كانت من أهّم اجملرد هلذه الفكرة وقام بتحليلها
، وسواءا  اتفقنا أم اختلفنا مع ابن ٥السمات اليت مّيزت حركة ابن عبدالوهاب عن غريها
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عبد الوها يف االسلوب الذي اتبعه لتنفيذ هذا املنهج، وبغض النظر عن النتائج اليت متخضت 
االعتراف بأن ابن عبدالوهاب وضع حجر االساس عن أفكاره فيما بعد، فإنه ال مفّر  من 

 .لكسر طوق الثنائية واالنفصام الذين احاطا بفكر األمة اكثر من ألف سنة
 

إن البعد السياسي االجتماعي لفكرة التوحيد لدى حممد بن عبد الوهاب، الذي شكل 
 االسالمية، ،  البذرة األوىل لنهضة العربية٦بشهادة مجع غفري من مفكري العامل االسالمي

وبدايات الوعي العريب القومي، مل يالحظ غالبا اال من قبل املفكرين الذين كانوا خارج اطار 
دعوته، وقد رأى بعضهم أن ابن عبد الوهاب حبكم مذهبه احلنبلي يرى حصر االمامة يف 

، وكانت هذه الفكرة تنطوي على رفض إعطاء اخلالفة للدولة العثمانية ٧قريش أي يف العرب
، إذاً البعد السياسي ٨من جهة، واعادة اخلالفة االسالمية اىل العرب من جهة أخرى

واالجتماعي لفكرة التوحيد عند ابن عبد الوهاب يعين توحيد العرب واعادة اخلالفة اليهم، 
ولقد كان هو رائد هذه الفكرة اليت اعتنقها من بعده الكثريون وكان يف مقدمتهم عبد 

ن القاء نظرة فاحصة على أقوال ابن عبد الوهاب  لدى لقائه بأمري ، إ٩الرمحن الكواكيب
الدرعية توضح لنا كم كان يهتم بفكرة توحيد العرب، فقد نقلت لنا كتب التاريخ  انه قال 

هذه كلمة التوحيد اليت دعت  إليها الرسل كلهم، فمن متسك هبا وعمل هبا "البن سعود 
جنداً كلها وأقطارها أطبقت على الشرك واجلهل ونصرها ملك البالد والعباد وأنت ترى 

والفرقة واالختالف والقتال لبعضهم بعضا، فأرجو أن تكون إماما جيتمع عليه املسلمون 

                                                           
عبدالعزيزالدوري، التكوين التاريخي لالمة العربية دراسة في الهوية والوعي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  ٦

، ٢٥٥  صم١٩٨٥تيارات الفكر االسالمي،  بيروت دار الوحدة عمارة، محمد، .  ٢٨٢م ص ١٩٨٤االولى، بيروت 
 أسس التقدم عند مفكري االسالم في العصر الحديث، الطبعة الثانية، ، فهمي جدعان، ٢٧٧توفيق الطويل، السابق، ص

  ١٩٠،  صم١٩٨١المؤسسة العربية للدراسات، بيروت 

النه قال بامامة آل سعود، مع أنهم ليسوا قرشيين فاتهم بانه خالف بذلك مذهب لقد تعرض ابن عبد الوهاب للنقد وذلك  ٧
ابن حنبل، ولكن يبدو أن ابن عبدالوهاب نظر الى القضية نظرة متفتحة، فالعرب بمنزلة القرشيين بالنسبة للشعوب 

 االسالمية وبذلك تكون اعادة الخالفة اليهم بمثابة اعادتها الى القرشيين

االمام محمد ابو زهرة، تاريخ المذاهب االسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،  دار الفكر ابو زهرة،  ٨
، عمارة، محمد، تيارات الفكر االسالمي ٢٧٧، توفيق الطويل،السابق، ص٩العربي، بدون تاريخ ومكان الطبع، ص

ص م، ترجمة خير الضامن و جالل الماشطة ١٩٨٦ تاريخ العربية السعودية،  دار التقدم، موسكو، فاسيليف، ٢٥٧ص
 ٤٧٠م هامش صفحة ١٩٦٧، السهسواني، محمد بشير، صيانة االنسان عن وسوسة دحالن، الطبعة الرابعة ٢٧-٩٦

 تعليق رشيد رضا

  ٢٧٧توفيق الطويل، السابق، ص ٩
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،  فهو ربط أوال بني اقرار كلمة التوحيد والعمل هبا، وثانيا شرك أهل ١٠"وذريتك من بعدك
ناحية أخرى، وثالثا يتطلع أن جند وجهلهم من ناحية وفرقتهم وحاجتهم اىل التوحيد من  

يكون ابن سعود قائدا سياسيا جيتمع عليه املسلمون، ومن هنا جند أن بعض الدارسني اعتربوا 
، ويتضح لنا مما سبق ١١ابن عبد الوهاب مؤسسا وحاكما مشاركا للدولة السعودية االوىل

 الوهاب، وأن أن فكرة البعد السياسي االجتماعي للتوحيد كانت متأصلة يف فكر ابن عبد
هذه الفكرة مل تأت اعتباطا بل كانت هدفا أساسيا قد وعاه ابن عبد الوهاب وعرف قيمته 

 .إلحداث تغيري يف حياة جمتمع اجلزيرة العربية
 إن ابن عبد الوهاب ال يتصور اال شيئا واحدا  هو التوحيد، توحيد اهللا، توحيد العرب، 

 .سياسيةتوحيد األمة، توحيد القيادة الفكرية وال
 إن هذا التصور الذي يذهب اىل حد التالزم بني بعدي التوحيد كان له أثر عميق على حياة 
جمتمع اجلزيرة العربية اذ رسم االطار العام للنظام السياسي واأليديولوجي لعرب اجلزيرة  
وأعدادا كبرية من جمتمعات العامل االسالمي، وفيما يلي نلقي الضوء على صورة العالقة 

قائمة بني البعد السياسي والديين يف املذهب الوهايب لنتبني مدى التالزم بني بعدي التوحيد ال
 .من الناحية العملية

 

                                                           
، ١٩٤م،  ص ١٩٨٣ الشروق آمنة محمد نصر، الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة،  بيروت دار ١٠

نقال عن كتاب ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، طبعة وزارة المعارف السعودية، تحقيق عبدالرحمن بن 
وينبغي أن نشير الي ان هذه العبارة في صيغتها تختلف في بعض طبعات الكتاب، ففي . هـ١٣٩٤عبداللطيف آل الشيخ 

هذه كلمة الاله االاهللا (دنا عليها في بحثنا وجدنا هذه العبارة وقد جاءت كما يلي طبعة مكتبة الرياض الحديثة التي اعتم
من تمسك بها وعمل بها و نصرها ملك بها البالد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت اليه الرسل من أولهم الى 

 .١٢ص١أنظر ابن بشر ج) آخرهم

عربية السعودية، نقله الى العربية كمال اليازجي، لندن، دار الساقي أيمن الياسيني، الدين والدولة في المملكة ال ١١
 ٥٣م ، ص ١٩٩٠
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 تطور العالقات بني السلطة الزمنية والسلفية الوهابية
إن تصور ابن عبد الوهاب للتوحيد اجملرد ببعده الديين اجملرد املطلق وتشدده به أدى اىل 

البعد من مطلقية وثبات على البعد السياسي االجتماعي لفكرة التوحيد، ورمبا اسقاط ما هلذا 
كان هذا من أهم السلبيات اليت أدى إليها هذا التصور، فقد أعطى ابن عبد الوهاب القيادة 

فأرجو أن تكون إماما جيتمع عليه "السياسية لبيت آل سعود، وذلك بقوله حملمد بن سعود 
فالواضح من هذا الكالم أنه جيعل االمامة البن سعود وذريته " كاملسلمون وذريتك من بعد

خاصة وهذا ال شك ناشيء عن تصوره لفكرة التوحيد اجملرد ببعدها الديين املطلق، باالضافة 
اىل أصداء الواقع الذي عاش فيه، إنه يتصور قيادة سياسية ثابتة كثبات التوحيد املطلق، وقد 

عله االمامة يف بيت واحد، وأُخذ عليه بأنه يف حني كان تعرض ابن عبد الوهاب للنقد جل
قد خالف هذه السنة، اذ الثابت أن ) ص(يعمل لنصرة االسالم واحياء سنة الرسول

كان حريصا، وهو يدعو قبائل العرب اىل االسالم، أال جيعل مثن نصرهتم لدين ) ص(الرسول
ملا دعا بين عامر ) ص(أن الرسولاهللا احتكارهم لالمامة دون غريهم،  وقد روت لنا الكتب 

بن صعصعة اىل االسالم اشترطوا عليه أن يكون هلم األمر من بعده يف مقابل نصرهتم للدعوة 
، وقد حاولت ١٢"األمر هللا يضعه حيث يشاء"وقال) ص(اىل االسالم، فرفض الرسول

حث الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف مبا"الدكتورة آمنه حممد نصري يف كتاهبا 
أن تدفع هذا االعتراض مع أهنا اعترفت بانه اعتراض صائب، فقالت يف معرض "  العقيدة

واالعتراض وال شك سديد، غري أنه مما خيفف الالئمة عن حممد بن عبد " رّدها هلذا االعتراض
أحد و هو ) ص(الوهاب أنه أوال، من احملال أن يستشرف اىل الذروة اليت تسنمها رسول اهللا

وحسب العبد الصاحل أن يقتفي أثره ما استطاع، وثانيا أن العبارة املنقولة عن .. سيد الرسل
وثالثا أنه كان يف معاناة املهجر من العيينة اىل الدرعية .. الشيخ هي أقرب اىل الدعاء والتمين

، وسواءا أكانت هذه االعتذارات مقبولة أم ال، فإن االتفاق الذي ١٣يلتمس األمن واملأوى
،  ١٤بن عبد الوهاب وابن سعود، الذي يصفه بعض نقاد الوهابية بأنه اتفاق مشؤوموقع بني ا

شكل حكومة تقوم على أساس احتاد سلطتني، سلطة دينية يترأسها آل الشيخ ورجاالت 
الدين الوهابيني، وسلطة زمنية أصبحت ملكا متوارثا يف يد اسرة آل سعود، وبذلك أصبحت 

                                                           
  رجب ٢، محمد البهي، الفكر االسالمي في تطوره،  مكتبة وهبه، القاهرة  ط١٩٥آمنة محمد نصير، السابق، ص  ١٢

 ٨٣م، ص ١٩٨١/هـ ١٤٠١

  ٤٨-٤٧أيمن الياسييني، الدين والدولة، ص  ١٣

  ٣٧م، ص١٩٨٤لوهابية في الميزان،  طهران، مؤسسة النشر االسالمي جعفر سبحاني، ا  ١٤
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ة الزمنية عالقة تفاهم وتعاضد يف أغلب االحيان، اال أن هذا عالقة السلفية الوهابية بالسلط
االتفاق  بني السلطتني يف العربية السعودية مل يأمن من الوقوع  يف الثنائة اليت وقعت فيها 
االنظمة السياسية يف العامل االسالمي احلديث، وميكن تقسيم املراحل اليت مرت هبا عالقة 

ة يف السعودية اىل مرحلتني، االوىل منهما تبدأ من عام السلطة الزمنية بالسلطة الديني
م، عند ما وقع ابن عبد الوهاب اتفاقية مع ابن سعود وتنتهي هذه املرحلة ١٧٤٤/هـ١١٦٠

 ١٢م، عند ما زحف ابن سعود على الرياض وأخرج منها احلامية الرشيدية يف ١٩٠٢عام 
بالسلطة الزمنية يف هذه املرحلة عالقة ، كانت عالقة السلفية الوهابية ١٥يناير من هذا العام

تكافئ وتكاتف، وقد عملت من أجل مساعدة السلطة الزمنية يف بسط سلطاهنا على املدن 
اليت ختضع هلا وضبط اجملتمع وتثبيت احلكم، وكان ابن عبد الوهاب املرجع النهائي الختاذ 

مرا اال بعد استشارة ابن القرارات يف احلكومة، فلم يكن يقطع ابن سعود وال عبد العزيز أ
،  ولكن ١٦م  فوض ابن عبد الوهاب السلطة اىل عبد العزيز١٧٧٤عبد الوهاب، ويف عام 

بقيت الشؤون الدينية والتربوية وكذلك اجلهاز القضائي حتت سلطة الشيخ ابن عبد الوهاب، 
وكان " نكراالمر باملعروف والنهي عن امل"الذين تولوا  تطبيق مبدأ  "  املطاوعة"وقد عني  

الشيخ ينفق على هؤالء من بيت املال، وكان كل مطاوع ُيؤمر بوضع جدول بامساء مجيع 
الذكور البالغني من ابناء منطقته، فكانت االمساء ُتقرأ يف املسجد لدى كل صالة  وكان  

واالمام وبعض وجهاء الرعية يزورون املتغيب يف بيته، فإذا تكرر الغياب عن صالة " املطاوع"
السلطة الزمنية من بسط " املطاوعة"، وبذلك مكنت عملية ١٧"جلماعة كانت العاقبة تأنيباا

نفوذها واحكام قبضتها على الرعية، وقد استمر زعماء الوهابية على هذا النهج يف مساعدة 
احلكومة، ومن أبرز الزعماء الدينيني الذين تولوا مناصب رفيعة وذات أمهية كبرية يف الدولة 

، الذي عمل ]م٨٥٦-م١٧٥١[ملرحلة، عبد اهللا ابن الشيخ حممد بن عبد الوهابيف هذه ا
حتت امرة ثالثة من احلكام السعوديني وهم عبدالعزيز، وسعود وعبد اهللا، وخلف والده يف 

، وكذلك الشيخ ١٨نشر الدعوة الوهابية وتوىل منصيب املفيت األكرب ورئيس اهليئة القضائة
، الذي قاتل املصريني مع االمام عبداهللا واصبح ]م١٨٦٨-م١٧٧٩[عبد الرمحن بن حسن

                                                           
 ٣٧ أيمن الياسييني، الدين والدولة، ص  ١٥

 ٣٨ أيمن الياسييني، السابق، ص ١٦

الطبعة الثانية، السعودية، دار اليمامة   مشاهير علماء نجد  وغيرهم، عبد الرحمن بن عبداللطيف،  ١٧
  ٥٢-٥١ي، الدين والدولة، ص ،  أيمن الياسيين٥٠م ص١٩٧٤/هـ١٣٩٤

  ٨٦-٨٠عبدالرحمن بن عبداللطيف، مشاهير علماء نجد، ص  ١٨
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م، وقد عاصر ستة من ١٨٥٢مفيت الرياض ودّعم حكم التركي  بعد عودته من مصر عام
أمراء آل سعود منهم، عبد العزيز بن حممد بن سعود،  وسعود الكبري ابن عبد العزيز،  وعبد 

  ١٩اهللا بن سعود، وتركي بن عبد اهللا، وفيصل بن تركي
 

      كانت مشاركة هؤالء الزعماء للسلطة مشاركة فعلية وليست امسية كما أصبح األمر 
فيما بعد، ومل يكن احلكام السعوديون يستغنون عن هؤالء الزعماء، ولذلك نرى االمام 

هـ  يكتب للشيخ عبد الرمحن يستحثه للقدوم ١٢٤٠تركي عند ما استوىل على جند سنة 
عبد اهللا ابن الشيخ حممد االمام سعود يف زحفه على مكة ، وكذلك صحب ٢٠عليه من مصر

م، فأيد ١٨١٠م، وعني سعود سليمان ابن الشيخ عبد اهللا قاضيا على مكة سنة ١٨٠٣سنة 
احلكم السعودي على املدينتني املقدستني، وأكد الشيخ عبد اللطيف شرعية حكم آل سعود 

، وهكذا جند أن العالقة بني ٢١م١٩٠٢عند ما استوىل ابن سعود على مدينة الرياض سنة 
اجلانبني يف هذه املرحلة كانت عالقة تعاون وتكاتف، فوجود أحد اجلانبني مرهون بوجود 

 .اجلانب اآلخر، وكذلك انعدام أحد اجلانبني يعين انعدام اجلانب اآلخر
وسبب استمرار هذا الترابط الوثيق بني زعماء آل سعود وفقهاء آل الشيخ يف هذه الفترة 

عود اىل أمور منها، وجود العدو املشترك  وهو يتمثل يف احلكومة العثمانية وحلفائها يف ي
املنطقة من املصريني وأشراف احلجاز، ومنها  وجود املصاحل املشتركة، فزعماء آل سعود 
يستمدون شرعيتهم من املذهب الوهايب، إذ أقر الشيخ حممد بإمامتهم كما مّر بنا، والفقهاء 

 .حيتاجون اىل السلطة الزمنية لنشر مذهبهم وفرضه على جمتمع اجلزيرةالوهابيون 
 

م، ١٩٠٢أما املرحلة الثانية، اليت مرت هبا عالقة السلفية الوهابية بالسلطة الزمنية فتبدأ من سنة
عند ما استوىل ابن سعود،  وهو  يف الثانية والعشرين من عمره،  مدينة الرياض  وأخرج 

ية، وقتل حاكمها، وبعد فترة قليلة نسبيا ال تزيد عن سنتني استطاع أن منها احلامية الرشيد
يبسط نفوذه على جند، وكان البن سعود هذا شخصية قوية نادرة مكنته على التغلب على 
معظم الصعوبات اليت واجهته، ففي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية منشغلة يف حرهبا مع 

                                                           
 ٨٠عبدالرحمن بن عبداللطيف، السابق، ص  ١٩

 ٥٢-٥١ أيمن الياسييني، الدين والدولة، ص  ٢٠

  ٤٨أيمن الياسييني، السابق، ص  ٢١
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ر املتوسط، استطاع ابن سعود أن يبسط سلطانه يف معظم إيطاليا يف ليبيا وبعض جزر البح
م اتفاقا مع احلكومة الربيطانية اعترفت فيه األخرية بضم جند ١٩١٤أحناء جند، مث إنه عقد سنة 

م احتلت قواته جدة واملدينتني ١٩٢١واالحساء والقطيف اىل ُملك ابن سعود، ويف عام 
سه ملكاً على احلجاز وبعد ستة سنوات أصبح املقدستني، ويف هذا العام أعلن ابن سعود نف

، وهكذا بدأ للجزيرة عهد جديد بعد تلك ٢٢ملك اململكة العربية السعودية كلها
االنتصارات اليت كُللت باالعمال السياسية واحلربية البن سعود، مث إن هذه املكاسب الباهرة 

 .ابية والسلطة السياسةاليت حققها ابن سعود انعكست على طبيعة العالقة بني علماء الوه
 

      فقد شّق ابن سعود طريقه بنفسه، مع أن موقف العلماء من سياسات ابن سعود كانت 
موقف دعم وتأييد يف أغلب األحيان، اال أن الثنائة بني الدين والسياسة قد بدأت تظهر يف 

دا، بل من عهد ابن سعود، وينبغي أال يفهم من ذلك أن موقف العلماء من السياسة كان واح
الثابت أن الكثري منهم كانوا يعارضون بعض أهداف ابن سعود السياسية والتربوية وإن 
كانت هذه املعارضة ذات قيمة حمدودة وتبدو يف أغلب األحيان اعتراضات سطحية تتمسك 

إن الثنائية بني السلطة الزمنية .  بالقشور دون النظر اىل األهداف البعيدة لسياسة الدولة
ة الدينية مل تظهر بشكل واضح اال بعد أن استقرت الدولة السعودية بشكلها احلايل، والسلط

وذلك كما أسلفنا  ابتداء من عهد ابن سعود، وإن كان يرى بعض الدارسني، مثل االستاذ 
حممد البهي، أن هذه الثنائية كانت متأصلة يف الفكر الوهايب، فهو يرى أن االتفاق الذي وقع 

 واالمري بطبيعته كان حيتم أبعاد الثنائة يف جمال التعليم وتوزيعه  بني تعليم بني الشيخ حممد
، ومن الواضح، أنه حىت لو صح ما ذهب إليه االستاذ البهي، فإن ذلك ٢٣ديين وتعليم مدين

ال مينع التاليف من الوقوع يف الثنائية، إن الثنائية ليست حتمية هنا، وهناك أسباب أدت اىل 
ها موقف علماء الوهابية اجلامد أحيانا من االهداف السياسية االصالحية ظهورها، من أمه

البن سعود، فاململكة العربية السعودية مل تعد تلك املقاطعات املتناحرة فيما بينها، بل 
أصبحت دولة موحدة هلا كيان واحد،  ومن هنا كان من الطبيعي اجراء اصالحات واسعة 

 سعود متاعب كبرية من قبل فقهاء الوهابية عند ما أراد أن وبناء نظام إداري، وقد واجه ابن
جيري بعض االصالحات، وعالوة على ذلك بدأ بعضهم بإثارة مشكالت مذهبية يف داخل 

                                                           
  ٤٩أيمن الياسييني، السابق، ص ٢٢

 ٨٣تطوره، ص محمد البهي، الفكر االسالمي في  ٢٣



 

 

9 

م فتوى طالبوا فيها ابن سعود منع شيعة ١٩٢٥اململكة، فقد أصدر علماء الرياض سنة 
ثول أمام كبار هيئة العلماء، وأن يأمرهم االحساء من أداء العبادات العلنية، واجبارهم على  امل

وعلّي، ) ص(بقطع الدعاء آلل البيت وابطال االحتفال بذكرى والدة ووفاة النيب  حممد
وكذلك طالبوا بأن مينعهم من زيارة املناطق املقدسة لدى الشيعة مثل كربالء وجنف، بل 

ت حممد بن عبد الوهاب، ذهبوا اىل أبعد من ذلك حبيث طالبوا أن حيملهم على تدريس مؤلفا
م، عقد علماء الوهابية اجتماعا ١٩٣٠، ويف سنة ٢٤واالمر باهلدم مبعابد الشيعة يف االحساء

يف مكة للنظر يف السياسات التعليمية البن سعود، واصدروا فتوى احتجوا فيها على ادخال 
جنبية متكن املسلمني اللغات األجنبية واجلغرافيا والرسم يف مناهج التعليم، حبجة أن اللغات األ

من تعلم دين الكفار وأن اجلغرافيا تذهب اىل القول بكروية األرض، وذلك خبالف ما يقوله 
، ومن هنا ٢٥  وأما الرسم فألنه يقلد خالئق اللّه-حسب ما يرون-القرآن من أهنا مسطحة 

اضطر ابن سعود اىل رفض مثل هذه الفتاوى، ومن اجلدير بالذكر أن صدور مثل هذه 
لفتاوى من علماء الوهابية ليس أمرا مستغربا، بل ما زال بعضهم اىل اليوم يتمسكون مبثل ا

هذه القشور،  فقد أصدر ابن باز فتوى ألحد طلبة الكلية العسكرية يف مصر اليت تلزم طالهبا 
، إن مثل هذه اآلراء اليت ٢٦حبلق حلاهم، وأمره بأال حيلق حليته وأن يترك الكلية إذا لزم األمر

متسك هبا علماء الوهابية أجربت ملوك العربية السعودية مثل ابن سعود وغريه اىل العمل 
بتقليص نفوذ الفقهاء يف السلطة، وقد اضطر ابن سعود إىل تأسيس مدارس مدنية اىل جانب 

، مث إنه بعد ٢٧املدارس الدينية بعد أن رأى فتوى العلماء اخلاصة مبوقفهم من املنهج التعليمي
من أجل إخضاع الفقهاء وغريهم من متشددي أتباع املذهب الوهايب ذلك عمل 

الستخدامهم كآلة ذات حدين اذا لزم األمر لتنفيذ سياساته، وأكرب شاهد على ذلك، أن ابن 
سعود استحدث مجاعة األخوان وجعلهم، ليس فقط درعا واقيا لسلطانه، بل قوة ضاربة 

ن أجل تفكيكها بل ومقاتلتها وتشريد أفرادها  ميكن االعتماد عليها عند احلاجة، مث عمل م
وذلك بعد أن أحكم قبضته على اجلزيرة العربية، وهؤالء ال شك هم  الذين قفز على 

                                                           
  ٤٩أيمن الياسييني، الدين والدولة، ص ٢٤

 ٤٩أيمن الياسييني، السابق، ص ٢٥

م، الرياسة العامة الدارات ١٩٩٠بن باز، عبدالعزيز بن عبداهللا،  مجموعة فتاوى و مقاالت متنوعة، الرياض  ٢٦
بعة الثانية، الجزء الرابع، التوحيد وما البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، االدارة العامة للطبع والترجمة، الط

 ٥٨-٥٧، أيمن الياسييني، الدين والدولة، ص٤٤١يلحق به ص

 ٥٨أيمن الياسييني، السابق، ص ٢٧
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أكتافهم اىل املرتبة اليت وصل اليها، مث تلى ذلك ادخال زمرة الفقهاء يف ضمن موظفي 
 .الدولة، فأصبحوا بذلك مثل أي موظف يعمل يف دوائر احلكومة

 
 إن فقهاء الوهابية اقتصر دورهم يف الوقت احلايل على تربير سياسات احلكومة والدفاع   

عنها، دون أن تكون هلم مشاركة يف توجيهها، ليحافظوا بذلك، على األقل، على مناصبهم 
من طالب اآلخرة، وممن "اإلدارية، فالشيخ ابن باز، الذي و صفه الشيخ حممد الغزايل بأنه 

، ألف كتابا انتقد فيه القومية العربية جتاوبا مع موقف احلكومة ٢٨"ى دنياهميؤثرون رهبم عل
، وكذلك أصدر فتاواه ضّد الثورة االسالمية يف ٢٩السعودية وأمريكا املعادي للقومية العربية

إيران، واعترب احلركة االسالمية اليت قادها االمام اخلميين أكثر احلركات املبتدعة خطورة، 
،  من الواضح اذاً أن موقف فقهاء ٣٠ب هذه الدعوة أصحاب شرك أكربكما اعترب أصحا

الوهابية من حركة التجديد أوقعهم يف مأزق الثنائية مما أدى يف آخر املطاف اىل هتميش 
دورهم يف السلطة، إن اهلوة بني الفكر السياسي الوهايب وبني حياة اجملتمع االسالمي تزداد 

بعض املنتقدين للوهابية هذه املشكلة، ومن هؤالء االستاذ اتساعا يوما بعد يوم، وقد الحظ 
إن الفجوة بني الفكرة السياسية للحركة الوهابية وبني "حممد البهي إذ يقول يف هذا الصدد 

التطبيق العملي يف حياة املؤمنني هبا فجوة واضحة، إن جمال الفكر الوهايب والعقيدة الوهابية 
، ٣١"ل االصطناع  واالحتراف هبا يف غري بناء ويف غري مالءمةجمال القراءة والترديد، إنه جما

ويرى االستاذ البهي أن احلركة الوهابية  أصبحت بذلك مثل أي حركة اسالمية، فاحلركات 
االسالمية اليت ظهرت يف بعض البلدان االسالمية كمصر وقعت يف مشكلة ثنائية الدين 

 االستعمار، أما اململكة العربية السعودية والدولة، وذلك بسبب وقوع هذه البالد حتت تأثري
فأهنا مل تقع حتت نفوذ االستعمار، وبالتايل فليس هناك مربر لظهور الثنائية يف الفكر 

                                                           
 .١٦/٩/١٩٩٢حرسي محمد هيلوله، دعوة لدراسة تاريخ الفكر السلفي، جريدة اللواء، عمَّان،  ٢٨

 ٤٤١ص٤ابن باز، عبداهللا، مجموعة فتاوى، ج ٢٩

  ١٧٣ص٤، عبد اهللا بن عبدالعزيز، السابق، جابن باز ٣٠

يجعل االستاذ البهي تسلط الدول االستعمارية على العالم االسالمي سببا . ٨٣-٨٢محمد البهي، الفكر االسالمي، ص ٣١
لظهور الثنائية لدى الحكومات االسالمية وليس هناك من شك أن لهذا العامل دور مهم في ظهور إزدواجية الدين 

لكن ينبغي أال ننسى أن لمشكلة إزدواجية الدين والدولة تاريخ طويل في الفكر االسالمي وقد رأينا أن االستاذ والدولة، و
ابوسليمان ذكر أسبابا لظهور الثنائية في حياة المجتمع االسالمي، ومنها  تغلب العصبيات والقبليات على عقلية األمة  

مشكلة االزدواجية في حياة المجتمع االسالمي ليست وليدة فقط  تسلط وانهيار الخالفة الراشدة، ومن هنا يتضح لك أن 
 .الدول االستعمارية على العالم االسالمي، بل لها جدور أبعد من ذلك
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، إن ما يذهب اليه الدكتور البهي من أن الدعوة الوهابية جنت من تأثري ٣٢الوهايب
التطورات اليت مّر هبا الفكر االستعمار، رمبا يكون صحيحا اذا نظرنا إىل نشأة احلركة، أما 

السياسي الوهايب فال شك أهنا تعرضت لضغوط الدول الغربية االستعمارية  كربيطانيا 
وأمريكا وغريمها، وبالتايل ال يكون مثة فرق بينها وبني اجلماعات االسالمية األخرى  من 

ابية أصبح جمال قراءة هذه الناحية، أما ما أخذ عليهم من أن جمال الفكر الوهايب والعقيدة الوه
وترديد، فذلك أمر ناشيء  من اسقاط ما لفكرة التوحيد املطلق من ثبات على الفكر 
السياسي واملذهيب للدعوة الوهابية، وهذا االسقاط بدوره ناشيء عن تصورهم حلركة عامل 

بعض الزمن، فالعامل يف تصور دعاة الوهابية يسري حنو األسوء  وهم يستمدون هذه الرؤية من 
افترقت اليهود على احدى وسبعني فرقة وافترقت النصارى "االحاديث، كاحلديث القائل 

" على اثنتني وسبعني فرقة، و تفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة، أحدها هي الناجية
، وكذلك حديث  ٣٣"خري القرون قرين مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم"وكذلك حديث 

، وبذلك تسربت فكرة التوحيد املطلق الثابت ٣٤"عود غريبا كما بدأ بدأ االسالم غريبا وسي"
إن عملية الربط بني البعد الديين لفكرة التوحيد اجملرد وبني الواقع العملي . اىل الواقع املتغري

حلياة اجملتمع املسلم ال شك أمر ذا أمهية كبرية، إال أن اعطاء هذا الواقع العملي املتغري ما للبعد 
فكرة التوحيد اجملرد من مطلقية وثبات أمر يؤدي اىل املفارقة وحيتم الثنائية، وهنا الديين ل

 .يكمن سر مجود الفقه السياسي  واملذهيب الوهايب وعدم قدرته على مسايرة الواقع
       

                                                           
  ٢٥ ، ابن غنام، تاريخ نجد، ص ٢١فهمي جدعان، أسس التقدم، ص ٣٢

 .ين يلونهمسلم، االمام،  صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذ م٣٣

 . مسلم، صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب بيان أن االسالم بدأ غريبا٣٤


