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 السلفية الوهابية يف جمال الدعوة

 
لقد تناولنا يف الفصول السابقة وخاصة يف الفصل الرابع واخلامس مناقشة املسائل اليت كثر 
فيها اخلالف بني انصار الوهابية وخصومها، وعرضنا يف الفصل السادس موقف أنصار 

وفية، ونأيت يف هذا الفصل ملناقشة السلفية الوهابية من بعض الفرق االسالمية كالشيعة والص
موضوع آخر ال يقل أمهية عن املواضيع السابقة وهو أثر الدعوة الوهابية على العامل االسالمي 

 .ودورها يف جمال الدعوة االسالمية
 

كما هو حال أصحاب الدعوات فان أنصار السلفية الوهابية شددوا النكري على الوضع الذي 
مي من الناحية الدينية واالجتماعية قبل ظهور الدعوة الوهابية، كما كان عليه العامل االسال

رأينا ذلك يف الفصل االول من هذا البحث، ويف مقابل ذلك ثنوا وبالغوا على أثر الدعوة 
 .الوهابية يف العامل االسالمي

 
خ ويالحظ الدارس هلذا املوضوع  أن أنصار السلفية الوهابية إذ يتحدثون عن أثر دعوة الشي

حممد بن عبد الوهاب على العامل االسالمي يالحظ أهنم غالبا ما يقصدون أثر هذه الدعوة 
على ايقاظ نفوس املسلمني يف القرن التاسع عشر مما أدى اىل ظهور مفكرين اسالميني يف 
العامل االسالمي تأثر معظمهم بالدعوة الوهابية والذين أسسوا بدورهم حركات اسالمية 

يف مصر على يد " االخوان املسلمون" يف نشر الدعوة االسالمية كحركة لعبت دورا هاما
يف " اجلماعة االسالمية"يف فلسطني على يد النبهاين و" حزب التحرير"االمام حسن البنا و

حركة "يف إيران، و" حركة فدائيان اسالم"اهلند على يد الشيخ ابواالعلى املودودي و
 الدعوة الوهابية يف حني أهنم يتحدثون عن دور الدعوة يف اندونيسيا،  ولكن أنصار" ماشومي

الوهابية يف إيقاظ نفوس املسلمني يف القرن التاسع عشر وبديات القرن العشرين فإهنم ال 
يعطون اهتماما كبريا لدور الدعوة الوهابية اليوم يف جمال الدعوة االسالمية، فكثريا ما جند 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب على مفكري العامل اشخاصا كتبوا عن االثار اجليدة لدعوة 
االسالمي، ولكن يف املقابل ينبغي أن نتساءل عن دور احلركة الوهابية اليوم يف جمال الدعوة 
اىل االسالم وكذلك دورها يف تطوير الفكر االسالمي وبلورته، ويف هذا الصدد ولتوضيح 

االوىل : على العامل االسالمي من جهتنيهذه القضية ينبغي أن ننظر اىل أثر الدعوة الوهابية 
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هي أثر هذه الدعوة على املفكرين االسالميني، وقد حتدث الكثريون عن هذا املوضوع وقد 
بالغ بعضهم يف ذلك حىت ذهب بعضهم اىل القول بأن احلركة البهائية اليت ظهرت يف فارس 

يت ظهرت يف العامل ، فضال عن احلركات االصالحية ال١كانت حتمل روحا كروح الوهابية
االسالمي، ولكن احلقيقة اليت ال ينبغي أن تغيب عن أذهاننا هي أن هناك حركات اصالحية  
ظهرت يف بعض املناطق يف العامل االسالمي مل تكن وليدة احلركة الوهابية، مثال ذلك احلركة 

اجلامعة "ة التجديدية اليت قادها االمام مجال الدين االفغاين واليت كانت تدور حول فكر
فهناك فروق  واضحة  بني احلركة االصالحية اليت دعا اليها االفغاين يف "  االسالمية

السبعينات من القرن التاسع عشر وبني الوهابية، فحركة مجال الدين االفغاين كانت هتدف 
 اىل احياء اخلالفة االسالمية بطريقة ختتلف عما كانت عليه يف أواخر العهد العثماين يف حني
كانت الدعوة الوهابية حركة دينية وقومية يف نفس الوقت، فاالفغانية كانت حماولة الصالح 
الوضع الراهن للخالفة االسالمية عن طريق ادخال حتسينات يف النظام السياسي والدستوري 

 .للدولة، بينما كانت الوهابية ثورة ضد هذه اخلالفة
ا شخصية مستقلة عن الدعوة الوهابية وان كان أما تلميذ االفغاين الشيخ حممد عبده فهو أيض

بينه وبني الوهابية صلة، فاالمام حممد عبده يسلك طريقا سلفيا يف دعوته ولكن سلفيته ختتلف 
متاما عن السلفية الوهابية، فهو يدرس التوحيد على طريقة املتكلمني من املعتزلة واالشاعرة 

، اما "سلفية عقالنية"ة ميكن ان نسميها  فهذه السلفي" رسالة التوحيد"كما هو واضح يف 
السنوسية يف ليبيا واملهدية يف السودان فلكل منهما ميول صوفية والوهابييون أنفسهم ال 

، ألن هذه احلركات ال تسلك طريقة ٢يعتربون السنوسية واملهدية وأمثاهلما حركات سنية
مها فمذهبهم يف هذه املسائل الوهابية يف تفسريها لقضايا كثرية كصفات اهللا والعبادة وغري

 . مذهب االشاعرة
إذن ينبغي أن نكون حذرين عند ما نقول أن احلركات االصالحية يف العامل االسالمي تأثرت 
بالدعوة الوهابية، فهناك مؤشرات كثرية تدلنا على أن الدعوة الوهابية قد أثرت يف احلركات 

مية اليت ظهرت يف خارج العامل العريب القومية يف العامل العريب كما أن احلركات االسال
معظمها تأثرت بالدعوة الوهابية، فالدعوات السلفية اليت قامت يف اهلند وأفغانستان 
واندونيسيا وبعض املناطق يف افريقيا يف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين معظمها 

                                                           
 ٢٦٣ ص ٢، جم١٩٣٣، دار الفكر العربي ١حاضر العالم االسالمي، جلوتوروب،  ١

  ٣-٢ جم ١٩٦٥عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، الدرر السنية في االجوبة النجدية، الطبعة الثانية  ٢
 ١٩١ص 
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كرين العرب الذين كانوا تأثرت بالدعوة الوهابية بشكل أو بآخر، كما أن كثريا من املف
يدعون اىل آراء اسالمية وقومية يف نفس الوقت قد تأثروا بالدعوة الوهابية مثال ذلك املفكر 
املعروف عبدالرمحن الكواكيب والشيخ رشيد رضا وحممود اآللوسي العراقي وغريهم، كما أن 

عشرين وأبرزهم هناك عدد كبري من املفكرين االسالميني الذين ظهروا يف منتصف القرن ال
الشيخ املودودي وسيد قطب قد تأثروا بشكل كبري بأراء ابن عبد الوهاب يف تفسري التوحيد، 
أما الشيخ حسن البنا والنبهاين فرمبا كان تأثرهم بالدعوة الوهابية أقل بكثري من سيد قطب 

 .اسية واضحةواملودودي، فالنبهاين والبنا كالمها يستند اىل خلفية صوفية ولدعوهتم  ميول سي
 

أما اجلهة الثانية اليت ينبغي أن ننظر إليها إذا أردنا أن نعرف مدى تأثر العامل االسالمي 
بالدعوة الوهابية هي الدور الذي لعبته الدعوة الوهابية يف العامل االسالمي املعاصر، فاذا 

لىعدد كانت الدعوة الوهابية قد حازت فضل السبق يف ايقاظ العامل االسالمي وأثرت ع
كبري من املفكريني االسالميني، فاهنا أيضا لعبت دورا مهما يف تنشيط حركة الدعوة بني 
اجملتمعات االسالمية وقد استفاد الدعاة الوهابييون من موقعهم االستراتيجي بالنسبة للعامل 
االسالمي، فقد استخدم الدعاة الوهابييون أوقات احلج لنشر دعوهتم بني احلجاج الذين 

هم رجعوا اىل أوطاهنم وتولوا مواصلة الدعوة الوهابية يف داخل بالدهم، وكانت الدعوة بدور
الوهابية قد عانت مشاكل مجة، وما زالت تعاين منها، بسسب كراهية بعض اجملتمعات 
االسالمية هلذه الدعوة، وعلل بعض علماء الوهابية سبب هذا العداء وهذه الكراهية للوهابية 

 العامل االسالمي، حيث يرى الشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي أن يف بعض املناطق يف
 :االسباب اليت أدت اىل نفرة الكثريين عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تعود اىل

 
 إن العامة يف سائر العامل االسالمي كانت تنظر اىل الدولة العثمانية  بأهنا دولة اخلالفة  -١

 .وأهنا تقوم حبماية الدين
 عدد من علماء املؤيدين للدولة العثمانية كانوا يذمون الدعوة الوهابية فسمعت  إن-٢

 .الشعوب االسالمية كالمهم، خاصة صغار العلماء، الذين كانوا يقتدون بعلمائهم الكبار
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 كان احلجاج القادمون لبيت اهللا احلرام يسمعون من أشراف مكة وعلمائها ذم الدعوة -٣
، هذه االمور اليت الحظها الشيخ ٣ ال حيترمون األولياء والصاحلنيالوهابية من كون أتباعها

أمحد رمبا تكون صحيحة ولكن من الواضح أن علماء الوهابية يغضون الطرف عن قضايا 
 :مهمة لعبت دورا كبريا يف نفرة الكثريين عن الدعوة الوهابية وأهم هذه القضايا

 
ناء أداء واجبهم جتاه الدعوة، وقد كانت هذه أ ـ االسلوب الذي يتبعه الدعاة الوهابييون أث

من بني  اثنني %)  ٦٠(النقطة مصدرا لالنتقادات ضد الدعاة الوهابيني،  وقد وجدنا  أن 
،  ٤وستني من طالب اجلامعات والوعاظ   ينتمون اىل سبعة عشر دولة اسالمية  خمتلفة

تدين لدى الوهابيني أجابوا بالسلب عند ما طرحت عليهم سؤاال مفاده، أن أسلوب ال
من هؤالء %) ٥٥(أسلوب جيد وينبغي لبقية احلركات االسالمية أن يقتدوا هبم، كما أن 

يعتقدون أن سبب انتشار الدعوة الوهابية يف العامل االسالمي ليس الن اسلوب الدعاة 
 الوهابيني أسلوب جيد بل يعود اىل االموال الكثرية اليت ختصصها احلكومة السعودية هلذا

منهم أن الدعاة الوهابيني يتمسكون بأمور ليست مبهمة يف حني %) ٥٦,٤(الغرض، ويعتقد 
 .أهنم يتركون أمورا مهمة يف جمال العمل االسالمي

 
بـ ـ من االنتقادات اليت وجهت الدعاة الوهابيني أهنم خيلقون يف اجملتمع اختالفات مذهبية  

 من مل يكن وهابيا ومن هنا يفرقون بني االبن أو عقدية، فبعض الدعاة الوهابيني يفتون بشرك
وابيه واالم وابنتها أو ابنها ألن أولئك الشباب بعد ان صاروا وهابيني اعتقدوا ان آباؤهم 
كانوا على شرك فأصبحت العالقات االسرية واالخوية والوفاق بني ذوي القرىب مفقودا أو 

ة الوحدة بني اجملتمع، كما أن الدعاة ، ومن مثّ فال سبيل اىل اعاد٥مقطوعا يف هذه احلالة
الوهابيني يتخذون من الفرق االسالمية االخرى مواقف متشددة مما جيعل مستحيال أن يكون 
بينهم وبني الفرق االسالمية االخرى أية عالقة أخوية أو أي نوع من التعاون يف سبيل القضية 

 سؤالني على جمموعة من طلبة االسالمية، وحىت نتأكد من مدى صحة هذه االنتقادات طرحنا
                                                           

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته االصالحية وثناء العلماء عليه،  قدم له وصححه الشيخ عبداهللا بن  ٣
 ٥٣-٥٢ ص م١٩٧٥باز، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 

، باكستان، )فاطانيا(ذه الدول هي، كينيا، السودان، زئير، تركيا، االردن، ارتريا، اندونيسيا، ماليزيا، تيالندا ه ٤
 الصومال، فلسطين، أوغاندا، غامبيا، غانا، سنغال، سيراليون 

 ١٥م مكتبة الحقيقة ص١٩٩٠مالك ابن الشيخ داوود، الحقائق االسالمية في الرد على الوهابية، استنبول  ٥
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اجلامعات، والسؤال االول حول ما يقال من أن الدعاة الوهابيني قوم متعصبون ضد الفرق 
االسالمية االخرى أما السؤال الثاين فهو ما إذا كان املنهج الذي يتبعه الدعاة الوهابيون ميكن 

ن هذا االهتام بالتعصب فكانت اجابتهم على السؤال االول أ. أن يؤدي اىل وحدة املسلمني
من هذه اجملموعة %) ٦٦(، أما السؤال الثاين فقد أجاب %)٦٩,٣(صحيح وكانت النسبة 

بالسلب أي أن هذا املنهج الذي يتبعه الدعاة الوهابيون ال ميكن أن يؤدي اىل وحدة 
 .املسلمني

 
يتجاهلون جـ ـ األمر اآلخر الذي يالحظ فيما يتعلق بأساليب الدعاة الوهابيني، أهنم 

طبيعة اجملتمع والبيئة اليت يعيشون فيها، فالدعاة الوهابيون معظمهم من خرجيي اجلامعات 
السعودية أو هم ممن خترجوا بأيدي هؤالء املتخرجني من اجلامعات السعودية، فلديهم خلفية 
ها عن أسلوب الدعوة يف السعودية، فاذا رجعوا اىل أوطاهنم طبقوا هذه االساليب اليت تعلمو

يف السعودية بدون أدىن التفات اىل البيئة اليت يعيشون فيها واجملتمع الذي ينشرون فيه الدعوة، 
ومن هنا نالحظ أن الدعوة الوهابية انتشرت يف اجملتمعات البدوية اليت تعيش يف مناطق شبه 
 صحراوية، فنجد أن اجملتمعات االسالمية يف ترتانيا وشرقي مجهورية كينيا ويف الصومال

من بني %) ٨٠(وشرقي إثيوبيا تقبلوا الدعوة الوهابية قبوالً حسناً، وقد وجدنا أن أكثر من
الذين أجابوا أسئلة االستبيان الذي أُجري يف كينيا ويف الصومال يعتقدون أن الدعوة الوهابية 
دعوة سلفية تدعو اىل عقيدة اسالمية صحيحة، يف حني وجدنا االمر خمتلفا يف بعض 

 اليت هلا خلفية زراعية أو هم جمتمعات زراعية كمسلمي اندونيسيا وماليزيا ففي اجملتمعات
هذه اجملتمعات  جند أن الدعوة الوهابية كاسدة، وأهنا مل ترج كما كان احلال يف شرقي 

من الطلبة الذين سألناهم يعتقدون أن احلركة الوهابية حركة %) ٥٣(افريقيا وقد وجدنا أن 
هم أجابوا بأهنم ال يعرفون هذه احلركة أهي حركة سنية أم حركة من%) ٦(سنية يف حني 

فقد وجدناهم يعتقدون أن الوهابية إما أهنا حركة مبتدعة %)  ٤١(مبتدعة، اما البقية وهم 
 .أو حركة ختلط بني البدعة والسنة

د ـ االمر اآلخر الذي يالحظ هو أن دعوة الوهابية دعوة داخلية، أي أهنا تستهدف 
 لضمهم اىل املذهب الوهايب بدال من أن توجه أنظارها اىل خارج اجملتمعات املسلمني

االسالمية، فالدعاة الوهابيون ال يبذلون جهدا كبريا ألسلمة غري املسلم بقدر ما يهتمون 
 . جبذب املسلم اىل املذهب الوهايب

 


