
 خامتة البحث
نأيت يف هناية املطاف اىل خامتة البحث، ونود أن نذكر باختصار أهم النتائج اليت توصلنا إليها 
من خالل هذه الدراسة  املتواضعة، وأوهلا وأمهها هي القضية اليت ناقشناها يف الفصلني الثاين 

ا ابن عبد الوهاب والثالث وكذلك يف الفصل الرابع وهي فكرة التوحيد اجملرد اليت دعا إليه
واخلالفات اليت نشأت عن تفسري هذه القضية والنتائج اليت ترتبت عليها، وقد وجدنا أن هلذه 
الفكرة بعدين، بعد ديين وبعد سياسي احتماعي، فبالنسبة للبعد االول رأينا أن أهم النتائج 

مما أدى اىل اإلجيابية كانت أن أيقظت هذه الصيحة نفوس املسلمني يف القرن التاسع عشر 
ظهور عدد غفري من املفكرين االسالمني يف أحناء شىت من العامل االسالمي والذين بدورهم 
أسسوا حركات اصالحية، كما ظهرت بعض السلبيات لفكرة التوحيد اجملرد ببعدها الديين، 
ه وأهم هذه السلبيات التحليالت والتفسريات الكثرية اليت قدمها مؤسس الوهابية وأنصاره هلذ

الفكرة مما أدى اىل ظهور بعض املفكرين الذين تأثروا هبذه اآلراء وزادوا عليها حىت جعلوا 
للتوحيد أقساما وأنواعا عديدة، مما جعل بعض الشباب املسلمني يتأولون هذه االفكار 
ويكفرون كل من خيالف فهمهم للدين، كما لعبت هذه اآلراء دورا كبري يف اجياد جو 

احلقد  بني بعض اجلماعات والفرق االسالمية اليت كان ينبغي أن تنتشر مشحون بالعداوة و
فيما بينهم  روح التعاون واحملبة  والعمل سوياً  يف سبيل رفع  الدعوة االسالمية اىل املستوى 
املطلوب، مث إن هذا التفسري للتوحيد اجملرد وضع احلركة السلفية الوهابية يف موقف املواجهة 

سالمية كاألشاعرة واملتصوفة والشيعة، وذلك بسسب اخلالفات اليت مع بعض الفرق اال
 . نشأت عن تفسري فكرة التوحيد

 
وناقشنا يف الفصلني الرابع واخلامس  هذه القضايا اليت اختلف فيها كالتوحيد  والعبادة 
والتكفري والتوسل، واستنتجنا من مناقشتنا هلذه االمور  أن اخلالف يف هذه املسائل ليس 

الفا جوهريا ميّس صلب العقيدة، وبالتايل ال معىن ألن تكون هذه اخلالفات سببا لتفرقة خ
املسلمني، لقد شغلت هذه اخلالفات العقل املسلم منذ أمد بعيد حىت أنه مل جيد وقتا كافيا 
حلل مشاكله االخرى يف شىت جماالت احلياة، إن وجود خالفات كهذه ال مربر هلا، فمشكلة 

يوم ليست مشكلة عقيدة وال هي مشكلة اقتصادية، امنا هي مشكلة العقل املفكر املسلمني ال
 .املبدع القادر على حل املشاكل املتوارثة
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ويف الفصلني السادس والسابع  خلصنا اىل القول بأن هذه اخلالفات اليت نشأت عن التفسري 
ا على العالقة القائمة بني الذي قدمته السلفية الوهابية لفكرة التوحيد اجملرد مل تنعكس سلبي

الوهابية والفرق األخرى فقط، بل أثرت أيضا يف بعض اجملتمعات االسالمية مما جعل الدعوة 
الوهابية نفسها أول ضحية هلذه التأثريات السلبية، وقد وجدنا يف نتائج االستبيانات أن بعض 

 بعضهم يعتقد أهنا دعوة اجملتمعات االسالمية أبدت شكوكها يف هذه الدعوة الوهابية حىت أن
 .مبتدعة ال متّت بصلة اىل الدين االسالمي

 
إن احلركة الوهابية وخصومها من األشاعرة واملتصوفة والشيعة وغريهم ينبغي أن يكون هلم 
دور مهّم وحممود يف سبيل هنضة االمة االسالمية، فهذه احلركات وهذه الفرق تتمتع بنفوذ 

عات االسالمية فال ينبغي أن يكون هلذا التأثري جوانب سلبية إذا قوي وهلا تأثري قوي يف اجملتم
أريد لألمة االسالمية أن تنهض من كبوهتا، فقد كان العامل االسالمي قبل أقل من مائة سنة 
يعاين مشكالت وخالفات فقهية، وكان احلنفي يرفض أن يصلي وراء الشافعي واحلنبلي أو 

احلمد هللا، قد جتاوز العامل االسالمي هذه اخلالفات املالكي والعكس صحيح، ولكن اآلن، و
الفرعية، ولكن مازالت هناك بعض اخلالفات اليت ما تزال تتستر بثوب العقيدة، وهي يف 
احلقيقة ليست من مسائل العقيدة، والجيوز أن تظل هذه اخلالفات تشغل العقل املسلم اىل 

 . الباليةاألبد فالبد للعقل املسلم أن يتجاوز هذه اخلالفات
ومن جهة أخرى، وجدنا أن البعد الثاين للتوحيد اجملرد وهو البعد السياسي االجتماعي قد 
كانت له آثار طيبة يف حياة اجملتمع االسالمي يف اجلزيرة العربية، فهذه اجلزيرة كانت قبل 

هذه حكم آل سعود والدعوة الوهابية منطقة مهملة متاما، فالدعوة الوهابية جنحت يف توحيد 
فكرة التوحيد اجملرد ببعده "املنطقة وإجياد نظام سياسي حمكم، أما سلبيات هذه الفكرة 

فقد نشأت عن تصور مؤسس الوهابية هلذه الفكرة، إذ كان يتصور " السياسي االجتماعي
نظاما سياسيا ثابتا مستقرا له صفة املطلقية كما هو احلال يف فكرة التوحيد اجملرد ببعدها 

طلق، ومن هنا تعرض ابن عبد الوهاب النتقادات كثرية إلقراره هذا النوع من النظام الديين امل
السياسي  واعطائه امامة اجلماعة املسلمة لبيت واحد  وهو أمر ال جيد أساسا شرعيا للعقيدة 
اليت يدعو اليها ابن عبد الوهاب نفسه، كما أن هذا التصور كان السبب الرئيسي جلمود 

 .املذهيب الفقهي الوهايبالفكر السياسي و


