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 الفصل األول
  الوهايب يف العقيدةللمذهبنقد الشيعة 

هو اشتداد " التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"يقول الشيخ جعفر سبحاين إن الدافع إىل تأليف كتابه 
اإلسالمية اليت قادها اإلمام آية اهللا مخيين يف إيران وتزايد اهلجمة على عقائد الشيعة بعد قيام الثورة 

الكتب والرسائل اليت أُلفت يف نقد عقائد الشيعة إبان قيام الثورة مما يزيد الفرقة بني طوائف اإلسالم، 
وإذن كانت !. ويتساءل الكاتب عّما وراء هذه اهلجمة الشرسة، وملاذا تزامنت بقيام الثورة اإلسالمية؟

هلجمات بدافع احلرص على محاية الدين، فأوىل أن يوجه هذا اهلجوم إىل أعداء اإلسالم، مثل هذه ا
املاركسية واالشتراكية والشيوعية والصهيونية مث إن هوالء الذين يقودون هذه احلملة مل يتخذوا أي 

ثارة الفتنة بني موقف حممود جتاه أولئك الذين يهددون اإلسالم، ومن ثَمَّ حيسن هبؤالء الذين ميولون إ
الشيعة والسنة أن يقيموا مؤمترات وندوات علمية ملناقشة اخلالفات بني اجلماعتني اإلسالميتني، حبيث 
يكون مؤمترا مفتوحا يشارك فيه مفكرون من اجلانبني ملناقشة القضايا امللحة، ويرى املؤلف أن مجاعة 

كما يقول  ـم على الشيعة، ومبا أهنم رموا الوهابيني هم اجلهة اليت متول الكتب والرسائل اليت تتهج
 الشيعة بالشرك يف أكثر هذه املؤلفات، فإنه حاول يف هذه الرسالة حتديد مسألة التوحيد ـاملؤلف 

 .1والشرك وعاجل هذه القضية اليت شغلت الوهابيني طوال قرنني ونصف
 

وة األنبياء، وإن مسالة إقرار  مث شرع املؤلف يف معاجلة قضية التوحيد، ويقول إن التوحيد أساس دع
التوحيد ونبذ الشرك من أهم املسائل اليت تصدرت التعاليم السماوية اليت ال خيتلف فيها املسلمون بل هم 
جممعون عليها ومل خيتلف يف أصول هذه املسائل اثنان من املسلمني، فهم يوحدون اهللا من حيث الذات 

اته ال نظري له يف الوجود وال مثيل كما أنه هو املؤثر والفاعل فاهللا سبحانه واحد يف ذ"والفعل والعبادة 
احلقيقي واخلالق الواقعي يف كل ما نسميه فاعال وخالقا، فلو كان هناك فاعل سواه أو خالق غريه، فإمنا 

مث . ، كما أنه املعبود الذي ال حتل عبادة غريه على االطالق2"يفعل وخيلق بقدرته سبحانه وتعاىل وإرادته
 .تقل املؤلف بعد ذلك إىل ذكر مراتب التوحيد، ويقول إن للتوحيد مراتب سبعةين

التوحيد يف الذات، واملراد منه أن اهللا سبحانه واحد ال نظري له، والدليل على هذا النوع من : األوىل
 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن﴿التوحيد هو ما جاء يف القرآن من اآليات البينات مثل قوله تعاىل 
قل هو اهللا أحد اهللا ﴿ وقوله تعاىل 3﴾األنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري

                                                           
 .١٩ ـ ٧ين، جعفر، التوحيد والشرك يف القرآن، صسبحا ١

 .٢١سبحاين، جعفر، السابق، ص ٢

 .١١: سورة الشورى ٣
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 وقوله تعاىل 2﴾هو اهللا الواحد القهار﴿ وقوله تعاىل 1﴾صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
ضا عن طريق الرباهني  ويرى املؤلف أن هذا النوع من التوحيد ميكن إثباته أي3﴾وهو الواحد القهار﴿

واحلجج العقلية، وقد تناوهلا علماء املسلمني بالتفصيل إلثبات مثل هذا التوحيد عن طريق الرباهني 
 .العقلية، فهذا النوع من التوحيد هو الذي يثبت وحدانية ذات اهللا حبيث ال نظري له يف الوجود وال مثيل

 
 يف اخلالقية، واملقصود من هذا النوع هو إثبات أن اهللا التوحيد: أما النوع الثاين من أنواع التوحيد فهو

سبحانه هو اخلالق املستقل الوحيد يف الوجود فال خالق مستقل سواه موجود ودليل هذا من القرآن قوله 
ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال ﴿ وقوله 4﴾قل اهللا خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴿تعاىل 
هو اهللا اخلالق ﴿ وقوله تعاىل 6﴾اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴿ وقوله تعاىل 5﴾هو

أال له ﴿ وقوله تعاىل 8﴾هل من خالق غري اهللا﴿ ومثل قوله تعاىل 7﴾..مساء احلسىنالبارئ املصور له األ
 .9﴾اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني

 
يه الوهابيون التوحيد يف اخلالقية، ويرى املؤلف التوحيد يف الربوبية والتدبري وهذا ما يسم: النوع الثالث

أن هناك ثَمة فرقا بني هذين النوعني بالرغم من أن الوهابيني جيعلوهنما واحدا فتوحيد الربوبية ناظر إىل 
التوحيد يف اخللق واإلجياد وكان املشركون موحدين يف توحيد اخلالقية بينما كانوا يشركون التوحيد يف 

، والتوحيد يف الربوبية والتدبري إثبات مدبر ومتصرف واحد ال يشاركه أحد يف الكون، 10التدبري واإلدارة
إن ربكم اللَّه الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى ﴿ودليل هذا يف القرآن مثل قوله تعاىل 

 ومثل قوله 11﴾ونعلى العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنه ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه أفال تذكر
اهللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل ﴿تعاىل 

                                                           
 .٤ ـ ١: سورة االخالص ١

 .٤٠: سورة الزمر ٢

 .١٦: سورة الرعد ٣

 .١٦: سورة الرعد ٤

 .٦٢: سورة املؤمنون ٥

 .٦٢: سورة الزمر ٦

 .٢٤: سورة احلشر ٧

 .٣: سورة فاطر ٨

 .٥٤: فسورة األعرا ٩

 .٢٤ ـ ٢٢سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك يف القرآن، ص ١٠

 .٣: سورة يونس ١١
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فاملدبرات ﴿ وقوله تعاىل 1﴾جيري ألجل مسمى يدبر األمر يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
إىل اآليات السابقة فالَّله  واستنادا 3﴾وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة﴿ وقوله تعاىل 2﴾أمرا

سبحانه وتعاىل هو املدبر احلقيقي الوحيد وهو املتصرف يف الكون، أما ما ورد يف بعض اآليات اليت تدل 
 4﴾حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا﴿على أن لبعض املخلوقني تصرفا كما ورد يف اآلية الكرمية 

 إذ أمر باالستعانة به 5﴾إياك نستعني﴿لعامل وإمنا مثل قوله تعاىل فهذا ال ينايف بتفرد الَّله سبحانه بتدبري ا
 ومثل هذه املعاين كثرية 6﴾استعينوا بالصرب والصالة﴿وأمر يف آية أخرى باالستعانة بالصرب والصالة فقال 

يف القرآن إذ الَّله سبحانه وتعاىل ينسب الفعل إىل فاعل غريه ولكنه يف احلقيقة هو الفاعل واملتصرف 
 .7احلقيقي

 
التوحيد يف التشريع والتقنني، وهو حصر احلاكمية التشريعية على اهللا سبحانه، واجلدير : النوع الرابع

بالذكر أن سيد قطب ذكر هذا النوع من التوحيد باإلضافة إىل األنواع الثالثة اليت ذكرها ابن عبد 
 8﴾إن احلكم إال هللا﴿هر من قوله تعاىل الوهاب وابن تيمية، أما جعفر سبحاين فإنه يرى أن هذا النوع يظ

ومن ﴿ ومن قوله تعاىل 9أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون﴾﴿وقوله تعاىل 
ومن ﴿. ﴾ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون﴿. ﴾مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

 فتقنني الشرائع واحلكم أمران خمصوصان باهللا سبحانه 10﴾لفاسقونمل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ا
وليس ألحد أن يتقلد هبذا املنصب، ومن أجل ذلك وصف اهللا من مل حيكم مبا أنزل اهللا بالفسق والكفر 

 .11والظلم كما هو واضح من اآليات الثالثة

                                                           
 .٢: سورة الرعد ١

 .٥: سورة النازعات ٢

 .٦١: سورة األنعام ٣

 .٦١: سورة األنعام ٤

 .٤: سورة الفاحتة ٥

 .٤٥: سورة البقرة ٦

 .٣١ ـ ٢٤سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ٧

 .٤٠: سورة يوسف ٨

 .٥٠: املائدةسورة  ٩

 .٤٧، ٤٥، ٤٤: سورة املائدة ١٠

 .٣٢سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ١١
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 1طاعته بالذات إال اهللا تعاىلالتوحيد يف الطاعة ، واملراد منه أنه ليس هناك من جتب : النوع اخلامس
فاتقوا ﴿فالطاعة هللا وحده، وأما املخلوقات فال يطاع إال بإذن اهللا، ودليل هذا يف القرآن مثل قوله تعاىل 

 وقد ذكر القرآن أن طاعة غري اهللا تكون بإذنه 2﴾نفقوا خريا ألنفسكمأاهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا و
 وكذلك طاعة أويل األمر وطاعة الوالدين جتب 3﴾ ليطاع بإذن اهللاوما أرسلنا من رسول إال﴿إذ قال 

بإذن اهللا، وباجلملة هناك نوعان من الطاعة، طاعة بالذات وهي طاعة اهللا سبحانه، وطاعة بالعرض وهى 
 .4طاعة غريه اليت جتب بإذنه

ظام يف اجملتمع التوحيد يف احلاكمية، واحلكومة حاجة طبيعية يتوقف عليها حفظ الن: النوع السادس
البشري، وأعمال احلكومة ال تنفك عن التصرف يف األموال واألنفس وتنظيم احلريات، ومبا أن اإلنسان 
سواسية أمام اهللا، مل جيز أن تكون الوالية ألحد على أحد دون سواه بل الوالية هللا، فال يصح ألحد أن 

فاألنبياء والعلماء واملؤمنون مأذونون من قبله "يتسلط على غريه وليس له إمرة على اآلخرين إال بإذن اهللا 
سبحانه يف أن يتولوا األمر من جانبه وميارسوا احلكومة على الناس من قبله، فاحلكومة حق خمتص باهللا 

إن احلكم إال هللا أمر أال ﴿ وأما دليل هذا يف القرآن فمثل قوله تعاىل 5"سبحانه واإلمارة ممنوحة من جانبه
إن احلكم إال هللا يقص ﴿ ومثل قوله تعاىل 6﴾ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمونتعبدوا إال إياه 

 واختصاص احلاكمية باهللا 8﴾أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني﴿ وقوله تعاىل 7﴾احلق وهو خري الفاصلني
 يكون مأذونا ليس معناها أنه يقوم هذه الوظيفة بنفسه بل معناها أن من يقوم هبذه الوظيفة بني البشر

يا ﴿حيكم بإذن اهللا وقد رأينا أن اهللا أذن سبحانه لبعض األنبياء أن حيكموا بني الناس، مثل قوله تعاىل 
 9﴾داوود إنا جعلناك خليفة يف األرض فأحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

 .10نه وإال كانت من حكم الطاغوتومن أجل ذلك جيب أن تكون احلكومة مأذونة من قبل اهللا سبحا

 
                                                           

 .٣٣ ـ ٣٢سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ١

 .١٦: سورة التغابن ٢

 .٦٤: سورة النساء ٣

 .٣٣سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ٤

 .٣٤ ـ ٣٣سبحاين، السابق، ص ٥

 .٤٠: سورة يوسف ٦

 .٥٧ :سورة األنعام ٧

 .٦٢: سورة األنعام ٨

 .٢٦: سورة ص ٩

 .٣٤سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ١٠
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وهنا ينبغي أن نالحظ أن الشيخ جعفر يفرق بني نوعني من التوحيد ومها التوحيد يف التشريع والتقنني 
وتوحيد احلاكمية، وقد اعتربمها سيد قطب شيئا واحدا، وىف احلقيقة ال فرق بني النوعني إذ احلاكمية 

ة إذا مل يكن هناك تشريع وتقنني فاحلاكم هو الذي يقنن تتضمن التشريع والتقنني فال معىن للحاكمي
 .الشريعة وخيتار القوانني املناسبة ألحوال اجملتمع حسب الظروف الراهنة

التوحيد يف العبادة، ومعناه حصر العبادة هللا سبحانه وتعاىل، وال يكون املسلم مسلما إال : النوع السابع
 .1 عليه بني مجيع املسلمني بال اختالف قدميا وحديثابعد االعتراف هبذا األصل، ألنه أصل متفق

 
 ويالحظ أن هذا النوع من التوحيد هو الذي مساه ابن تيمية وابن عبد الوهاب بتوحيد األلوهية وهو أهم 
أنواع التوحيد عند ابن تيمية وأتباعه من الوهابيني إذ أهنم يعتربون هذا النوع التوحيد الوحيد الذي ال 

 حظرية اإلسالم اإل بعد أن يقر به قوال وعمال، وقد وضع بعض متأخري الوهابية شروطا يدخل العبد يف
، أما الكاتب الشيعي جعفر سبحاين فقد جعل 2لصحة هذا النوع من التوحيد وهي الصدق واإلخالص

هذا النوع يف آخر أنواع التوحيد كما هو بيِّن من تقسيماته وجعل أول أنواع التوحيد، التوحيد يف 
الذات مث ثنا بالتوحيد يف اخلالقية والوهابيون يسمون هذين النوعني بتوحيد الربوبية، مث ذكر نوعا ثالثا 
مساه التوحيد يف الربوبية، والظاهر من هذه األنواع الثالثة أهنا ليست إال نتاج التحليل والتقسيم لنوع 

الق والرب إذ الرب هو الذي خيلق فكلمة واحد وهو ما أمساه ابن تيمية بتوحيد الربوبية، فال فرق بني اخل
الرب ال معىن هلا إال إذا كانت موصوفة اخلالقية لتدل على اإلله املبدع، وهذا املعىن هو الذي يظهر من 

 فصفة اخلالقية صفة 3﴾إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض﴿اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل 
 حقيقيا إال إذا كان خالقا ومن مث فال معىن للتفريق بني الرب أساسية للرب ألن الرب ال يكون ربا

واخلالق، مث إن الشيخ جعفر ذكر بعد ذلك نوعني آخرين من التوحيد ومها التوحيد يف التشريع والتقنني 
والتوحيد يف احلاكمية، وهذان النوعان يف احلقيقة شيء واحد، وقد أشرنا إىل أن األستاذ سيد قطب ذكر 

، أما بالنسبة للسلفية الوهابية فهذا النوع من التوحيد ليس بوارد 4 واحد وهو توحيد احلاكميةأهنما شيء
عندهم إذ أهنم ال يذكرون شيئا امسه توحيد احلاكمية وال التوحيد يف التشريع واملؤلف الشيعي جعل 

سبب ذلك على ما يبدو التوحيد يف احلاكمية والتشريع والتقنني بعد توحيد الربوبية واخلالقية والتدبري و
التوحيد والشرك يف "أن املؤلف عاش يف الفترة اليت ظهرت فيها الثورة اإلسالمية يف إيران وألّف كتابه 

                                                           
 .٣٥ ـ ٣٤سبحاين، جعفر، السابق، ص ١

 .١١العاصمي، عبد الرمحن، حاشية كتاب التوحيد، ص ٢

 .٣: سورة يونس ٣

 .٥٥قطب، سيد، معامل يف الطريق، ص ٤
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، مث إن آراء املؤلف يف هذا النوع 1يف تلك الفترة كما ذكر هو نفسه يف مقدمة الكتاب" القرآن الكرمي
ففي التوحيد يف احلاكمية والتشريع يعترب احلاكمية من التوحيد تشبه آراء سيد قطب والشيخ املودودي، 

أمرا خمصوصا باهللا سبحانه، وإال كان حكم الطاغوت، وهذا عني ما قاله املودودي وسيد قطب، مث 
يضيف إىل ذلك أن التشريع والتقنني أيضا أمران خمصوصان برب العاملني وال شك يف أن هذه الفكرة 

 أن التقنني وتفسري الشريعة ليس أمرا خمصوصا برب العاملني بل هو تنبع من أصول شيعية يف اإلمامة إذ
 .موكول إىل العباد يف نظر مجهور أهل السنة

 وميكن أن نرتب أنواع التوحيد عند الشيخ جعفر سبحاين كما يلي حسب األمهية اليت يعطيها املؤلف 
 .هذه األنواع

 ". التوحيد يف الربوبية والتدبريالتوحيد يف الذات وىف اخلالقية و"توحيد الربوبية . ١
 ".التوحيد يف احلاكمية والتشريع والتقنني والتوحيد يف الطاعة"توحيد احلاكمية . ٢
أما ما يسميه الوهابيون بتوحيد األمساء والصفات فهو داخل عند " التوحيد يف العبادة"توحيد األلوهية . ٣

اضح أن املؤلف الشيعي ال خيتلف مع الوهابيني يف املؤلف يف البند األول الذي يتضمن توحيد الذات، فو
هذه التقسيمات من حيث أهنا مراتب أو أنواع للتوحيد، إال أنه ذكر إضافات ملا ذكره ابن تيمية وابن 
عبد الوهاب وسيد قطب فيما بعد، فإذاً أين يكمن اخلالف بينه وبني السلفية الوهابية يف هذه املسألة 

 د؟أعين مسألة تفسري التوحي
 :إن اخلالف بني املؤلف الشيعي والسلفيني الوهابيني يف تفسري التوحيد يكمن فيما نراه يف النقاط التالية

 
إن الشيخ جعفر جيعل لألمهية القصوى للتوحيد يف الذات كما يظهر يف ترتيبه عند ذكر أنواع . ١

عند الوهابيني إذ أهنم يعطون األولوية التوحيد، مث يأيت بعده توحيد اخلالقية والتدبري وهذا األمر غري وارد 
توحيد األلوهية أو العبادة، أما بالنسبة للشيخ جعفر فتوحيد اهللا بذاته وصفاته مث ختصيصه بالربوبية 

 . واخلالقية يأيت يف املرتبة األوىل مث يضع يف املرتبة الثانية ختصيصه باحلاكمية والتشريع والتقنني والطاعة
 
ليت يظهر فيها التباين بني الشيخ جعفر سبحاين والسلفية الوهابية يف قضية تفسري النقطة الثانية ا. ٢

التوحيد هي أنه جيعل توحيد احلاكمية يف املرتبة التالية للتوحيد يف الذات واخلالقية والربوبية، وهذا النوع 
ربون هذه األشياء نوعا ليس واردا عند الوهابيني وال يعت" توحيد احلاكمية والتشريع والتقنني والطاعة"أي 

من التوحيد، مث إهنم حىت لو اعتربوها توحيدا فإهنم ال يضعوهنا يف هذه املرتبة حبيث يكون يف املرتبة الثانية 

                                                           
 .١٣، ١٢سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ١
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بعد توحيد الربوبية، ألن التوحيد يف احلاكمية هو مبعىن اإلمامة وهو يف نظر الوهابيني ومجهور أهل السنة 
 . أصول الدين كما هو معروفأمر دنيوي وال يعتربونه أصال من 

 
جعل الشيخ جعفر التوحيد يف العبادة وهو الذي يسميه الوهابيون توحيد األلوهية يف املرتبة األخرية . ٣

من مراتب التوحيد، وهذا ال يتفق مع ما ذهب إليه علماء الوهابية، إذ توحيد األلوهية عندهم أهم أنواع 
م، مث إن اخلالف يف توحيد العبادة ال يقف عند هذا احلد التوحيد وهو الذي يدخل الشخص يف اإلسال

فقط، بل هناك خالف أيضا يف حيثيات هذا النوع من التوحيد ومع أن الوهابيني والكاتب الشيعي 
إال أهنم خيتلفون يف طبيعة هذه العبادة اليت " إفراد العبادة هللا وحده"يتفقون يف معىن توحيد العبادة وهو 

 سبحانه، فهل يدخل فيها تعظيم األولياء واحترامهم والتوسل هبم وما شابه ذلك، ينبغي أن ختصص هللا
فاجلميع متفقون على وجوب االجتناب عن عبادة غري اهللا ولكن املهم هو أن "يقول جعفر سبحاين 

 نظر  يفـالوهابيني يتصورون أن تعظيم األنبياء وأولياء اهللا مثال عبادة يف حني أن بني التعظيم والعبادة 
 .1" بونا شاسعا وفرقا جدا كبريـاآلخرين 

 
إن اخلالف بني الوهابيني وخصومهم يف تفسري توحيد العبادة أو األلوهية يقودنا إىل مناقشة مسألة أخرى 
وهي مسألة اخلالف يف تفسري العبادة حبد ذاهتا وهو أمر لسنا بصدده اآلن، أما ما يتعلق مبراتب التوحيد 

إنه "يخ جعفر سبحاين ال يرى التفسري الذي قدمه الوهابيون هلذه املسألة كافيا ويقول أو أنواعه، فإن الش
 وليس من املسلمني أحد يتحلى ـ يعين توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية ـال كالم يف هذا املطلب 

اقتصر  مراحل أربعة وإن ـ كما أسلفنا ـبالواقعية ينكر عدم كفاية توحيد الربوبية وحده بل للتوحيد 
 ومن الواضح أن الشيخ جعفر ال ينكر 2"الوهابيون مرحلتني منها ونسوا أو تناسوا املرحلتني األخريتني

على الوهابيني بقوهلم إن توحيد الربوبية وحده ال يدخل املرء يف اإلسالم، إال أنه يلومهم ألهنم تركوا 
 .ية والتوحيد يف الطاعةمراتب أخرى للتوحيد كان ينبغي أن يشار إليها مثل توحيد احلاكم

                                                           
 .٤٩، جعفر، السابق، صسبحاين ١

 .٢٢١سبحاين، جعفر، ص ٢
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 الفصل الثاين
  للمذهب الوهايب1نقد التيار األشعري احلديث

إن أول ما يالحظ به الدارس يف أدبيات نقاد األشاعرة هو أهنم ال يسلمون البتة التقسيم الذي يقدمه ابن 
ننا جند بعض مفكري تيمية وأتباعه من الوهابيني للتوحيد وهذا يف احلقيقة أمر ينبغي أن ننتبه إليه، إذ أ

الشيعة يتقبلون فكرة التقسيم هذه ويضيفون إليها كما مر بنا عند ما استعرضنا آراء الشيخ جعفر 
سبحاين، أما األشاعرة فهم ال يرون أي فائدة هلذا التقسيم، أي تقسيم التوحيد إىل توحيد ألوهية وتوحيد 

ة اإلسالمية، كما نرى ذلك عند الشيخ أيب ربوبية، بل يعتقدون أنه ال وجود لتقسيم كهذا يف الشريع
حامد مرزوق، فهل هذا يعين أن بعض مفكري الشيعة مثل الشيخ جعفر أقرب إىل الوهابية من األشاعرة 
من هذه الناحية؟ فقد رأينا أن الشيخ جعفر سبحاين الشيعي ال يرفض فكرة تقسيم التوحيد إىل مراتب أو 

ا بينه وبني الوهابية تدور حول تفسري ماهية العبادة أو توحيد أنواع وإمنا أكثر مواضع اخلالف فيم
ومن جهة أخرى فإن معظم مفكري الشيعة . األلوهية، أما األشاعرة فهم يرفضون هذا التقسيم مبدئيا

 .واألشاعرة يف نقدمها للمذهب الوهايب يف العقيدة يتفقون يف أمور أمهّها
و ابن تيمية احلراين وبالتايل ليس هلذا املذهب أصل يف عقيدة إن خمترع املذهب الوهايب يف العقيدة ه. ١

 .2السلف
رفض املذهب الوهايب ورده يف مجلته، فاألشاعرة والشيعة يرفضون عقيدة املذهب الوهايب يف مجلتها . ٢

وإن كان بعضهم يتفق معهم يف بعض اجلزئيات، إال أهنم ال يرون هذه العقيدة عقيدة صحيحة تستند إىل 
 .3ب والسنة، ومن مث يعتربوهنا عقيدة تؤدي بأصحاهبا إىل الضالل وفساد املعتقدالكتا
إن احلركة الوهابية تعمل من أجل اثارة الفتنة بني فرق املسلمني واجلماعات اإلسالمية وتضعف . ٣

 .4املسلمني من الداخل
 

النقاط اليت يأخذون على  وهذه األمور الثالثة تبدو جممعة عليها بني الشيعة واألشاعرة وهي من أهم 
الوهابيني، إال أن نقاد األشاعرة أشد عنفا وأكثر هدما من نقاد الشيعة فقد حصر أحتد نقاد األشاعرة 

 :عقيدة ابن عبد الوهاب يف نقاط أربعة كما يراها وهي
 .تشبيه اهللا سبحانه خبلقه. ١

                                                           
التيار األشعري احلديث هو تيار ميثله جمموعة كبرية من بينهم متكلمون وفالسفة كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي، أمحد بن زيين دحالن، وأيب حامـد مـرزوق            ١

 .ري وعلى سامي النشار وسليمان دنيا وغريهمومجيل صدقي زهاوي والشيخ محد اهللا الداجوي، والشيخ حممد زاهد الكوث

 .٥، سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص٢٠مرزوق، أيب حامد، التوسل بالنيب، ص ٢

 .٢٢٤، ومرزوق، أيب حامد، التوسل بالنيب، ص٢٣آل كاشف الغطاء، حممد بن عبد احلسني، اآليات البينات، ص ٣

 .١٨سبحاين، جعفر، التوحيد والشرك، ص ٤
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 .وتوحيد األلوهية والربوبية. ٢
 .وعدم توقري النىب . ٣
، مث شرع ينتقد لتفسري ابن تيمية وابن عبد الوهاب للتوحيد وتقسيمهم له إىل 1 املسلمنيوتكفري. ٤

 .توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية
 

، مث إن 2"اإلتيان بأقصى اخلضوع قلبا وقالبا"إن الشيخ أبا حامد مرزوق يرى أن معىن العبادة شرعا هو 
خصائصها كاالستقالل بالنفع أو الضر، أما هذا اخلضوع القليب هو اعتقاد الربوبية أو خصيصة من 

القالبية فهي اإلتيان بأنواع اخلضوع الظاهرة من قيام وركوع وسجود وغريهم، فإن سجد املرؤ أو ركع 
ومل يأت بذلك االعتقاد القليب مل يكن ذلك عبادة شرعا، مث إنه قد استقر يف عقول الناس أن من ثبتت له 

دة ومن انتفت عنه الربوبية فهو غري مستحق للعبادة ومن هنا كان ثبوت الربوبية فهو الذي يستحق العبا
الربوبية واستحقاق العبادة أمران متالزمان، فمن أقر بأنه ال رب إال اهللا، كان معترفا بأنه ال يستحق 

ال "العبادة غريه، ومن أقر بأنه ال يستحق العبادة غريه كان مذعنا بأنه ال رب سواه وهذا الثاين هو معىن 
، ومن هنا يتضح أن تقسيم ابن تيمية وابن عبد الوهاب للتوحيد إىل 3يف قلوب مجيع املسلمني" إله إال اهللا

، كما أن 4توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية ال معىن له إذ أن توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية متالزمان
منهما معىن اآلخر كما هو ظاهر القرآن استعمل لفظي الرب واإلله على حد سواء حبيث يعرب كل واحد 

، وقال أيضا 5﴾وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض﴿من قوله تعاىل 
، حيث عرب باإلله ومل يعرب بالرب، وكذلك يف امليثاق األول قال 6﴾ولو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا﴿

، 8﴾ريب الذي حييي ومييت﴿ ألست بإهلكم، وقال أيضا ، ومل يقل7﴾ألست بربكم قالوا بلى﴿سبحانه 
، فهذا يدل على تالزم توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية، 9﴾إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا﴿وقال 

، مث إن تقسيم التوحيد إىل توحيد 10وقد اكتفى اهللا سبحانه من عبده بأحدمها عن صاحبه لوجود التالزم
                                                           

 .٢ ـ ١، أيب حامد، التوسل بالنيب، صمرزوق ١

 .٢٠مرزوق، أيب حامد، السابق، ص ٢

 .٢٢مرزوق، أيب حامد، السابق، ص ٣

 .٢٣مرزوق، أيب حامد، السابق، ص ٤

 .٩٢: سورة املؤمنون ٥

 .٢٢: سورة األنبياء ٦

 .١٧٢: سورة األعراف ٧

 .٢٥٨: سورة البقرة ٨

 .٣٠: سورة السجدة ٩

 .٢٣ ـ ٢٢مرزوق، أيب حامد، ص ١٠
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 يقول ألحد اعتنق اإلسالم إن ية غري معروف قبل ابن تيمية وما كان الرسول ربوبية وتوحيد ألوه
هناك توحيدين وإنك ال تكون مسلما حىت توحد توحيد األلوهية، وال أشار إىل ذلك بكلمة واحدة وال 
 مسع ذلك عن أحد من السلف الصاحل، وال معىن هلذا التقسيم ألن اإلله احلق هو الرب احلق واإلله الباطل

هو الرب الباطل وال يستحق العبادة والتأليه إال من كان ربا حقيقيا، وال معىن الن نعبد من ال نعتقد فيه 
، فأنت ترى أنه 1﴾رب السموات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته﴿أنه رب كما قال تعاىل 
 .2رتب العبادة على الربوبية

 
 ـشركي القدماء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فغري صحيح أما قول ابن تيمية وأبن عبد الوهاب بأن م

 وذلك أن اهللا سبحانه أخربنا خبالف ذلك فقد قال اهللا يف قصة يوسف ـعلى ما يراه محد اهللا الداجوي 
يا صحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم ﴿عليه السالم وهو يدعو صاحبيه املشركَني إىل التوحيد قال 

، وكذلك قوله 4﴾وهم يكفرون بالرمحن قل هو ريب﴿، وقال تعاىل يف مكان آخر 3﴾اهللا الواحد القهار
تاهللا إن كنا ﴿، خطابا ملن أنكر ربوبيته تعاىل، وانظر إىل قوهلم يوم القيامة 5﴾لكنا هو اهللا ريب﴿تعاىل 

إذا و﴿، أي يف جعلكم أربابا وانظر كذلك إىل قوله تعاىل 6﴾لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني
، فهل ترى صاحب هذا الكالم موحدا 7﴾قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرونا

معترفا بتوحيد الربوبية، إذا تبني لك كل ذلك علمت أن ليس عند هؤالء الكفار توحيد روبية، ومن مث 
ما متسك به ابن تيمية وابن ، أما 8ال يصح القول بأن املشركني أو الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية

ولئن سألتهم من ﴿، وقوله تعاىل 9﴾ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى﴿عبد الوهاب مثل قوله تعاىل 
، يف تكفري املسلمني، فقياس فاسد، ألن املشركني وإن أقروا 10﴾خلق السموات واألرض ليقولن اهللا

 أهنم يشركون مع اهللا تعاىل غريه يف العبادة فلذلك باخلالق كما تدل عليه اآليات السابقة وأمثاهلا إال

                                                           
 .٦٥: سورة مرمي ١

 .٢٣ ـ ٢٢مرزوق، أيب حامد، التوسل بالنيب، ص ٢

 .٣٩: سورة يوسف ٣

 .٣٢: سورة الرعد ٤

 .٣٨: سورة الكهف ٥

 .٩٨: سورة الشعراء ٦

 .٦٠: سورة الفرقان ٧

 .٩٨الداجوي، محد اهللا، البصائر، ص ٨

 .٣سورة الزمر ٩

 .٢٥: سورة لقمان ١٠
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، فاعتقاد املشركني استحقاق اصنامهم العبادة واأللوهية هو الذي أوقعهم يف 1حكم عليهم بالشرك
، ألهنم ملا أقيمت عليهم احلجة بأهنا ال تستحق 2﴾ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا﴿الشرك ال جمرد قوهلم 
، إذا ال 3﴾ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى﴿ استحقاقها للعبادة قالوا معتذرين العبادة وهم يعتقدون

 .جيوز البن عبد الوهاب وأتباعه أن جيعلوا املؤمنني مثل أولئك املشركني الذين يعتقدون ألوهية األصنام
ة وابن عبد فالظاهر من أقوال أيب حامد مرزوق والداجوي والشيخ دحالن أهنم ينكرون على ابن تيمي

 كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما أهنم ال الوهاب قوهلم إن الكفار واملشركني الذين قاتلهم الرسول 
يقبلون تقسيم التوحيد إىل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، فقد قال أبو حامد مرزوق إن تقسيم التوحيد 

 األمور الفرعية وليس يف األصول، مث إن إىل قسمني أو ثالثة ال جيوز ألنه اجتهاد واالجتهاد يكون يف
التوحيد "، وقال اجلنيد "بأنه نفي التشبيه والتعطيل"علماء املسلمني عّرفوا التوحيد فقال احلافظ ابن حجر 

أو " العلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية"، وقالوا باعتبار العلم املدون أنه "افراد القدمي من احلديث
عما جيب اعتقاده يف حق اهللا تعاىل ويف حق رسله عليهم الصالة والسالم وإن مل تذكر علم يبحث فيه "

علم بأحكام األلوهية وإرسال الرسل وصدقهم يف مجيع اخبارهم وما يتوقف عليه شيء "أو " براهني ذلك
وكل هذه التعاريف دلت " من ذلك خاص به، وعلم أدلتها بقوة هي مظنة للرد الشبهات وحل الشكوك

لى أن التوحيد مصدر واملصدر معىن من املعاين واحد ال ميكن تقسيمه لذاته وإمنا يكون تقسيمه باعتبار ع
 .4متعلقة

إذن بعض مشايخ األشاعرة مثل الشيخ امحد بن زيين دحالن والشيخ محد اهللا الداجوي وأيب حامد 
دعة ابتدعها ابن تيمية وتابعه مرزوق يرون أن تقسيم التوحيد إىل أقسام أو مراتب أمر غري وارد وأنه ب

 مل يأمر الناس توحيدين وإمنا أمرهم التوحيد مطلقا، مث إنه حىت لو صّح ابن عبد الوهاب وأن الرسول 
ما يقوله ابن تيمية وابن عبد الوهاب من أن التوحيد ينقسم إىل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، حىت لو 

توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية متالزمان والرب هو اإلله كما صّح هذا التقسيم فإنه ال يعين شيئا ألن 
هذا هو موقف بعض شيوخ األشاعرة الذين نقلنا آراءهم يف تفسري التوحيد، أما ابن . أن اإلله هو الرب

تيمية وابن عبد الوهاب وأتباعه فإهنم يرون أن األشاعرة قوم ال يفقهون من التوحيد إال توحيد الربوبية 
 أن التوحيد احلقيقي الذي بعثه اهللا به رسوله إىل الناس ليس توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد أن ويؤكدون

اهللا هو اخلالق كما يظنه ذلك بعض املتكلمني واملتصوفة، إهنم يظنون أن إثبات توحيد الربوبية بالدليل 

                                                           
 .٦دحالن، أمحد، فتنة الوهابية، ص. ٩١، ٦٢، مرزوق، أيب حامد، التوسل، ص٢٤٢، صالداجوي، محد اهللا، البصائر ١

 .٣: سورة الزمر ٢

 .٣: سورة الزمر ٣

 .٩٥مرزوق، أبو حامد، التوسل، ص ٤
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ية التوحيد، ولكن هذا ليس يعين إثبات غاية التوحيد، وأهنم إذا شهدوا ذلك وفنوا فيه فقد فنوا يف غا
بكاف بل إن العبد إذا أقر مبا يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما ُيرته عنه وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء مل يكن موحدا حىت يشهد بأنه هو وحده املستحق للعبادة ويلتزم بعبادة اهللا وحده، فإن 

 .1له القادر على االختراعاإلله هو املعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو اإل
 

هنا ينبغي أن نالحظ أن هؤالء األشاعرة يبنون العبادة على االقتدار، فهم يقولون إن الرب الذي يستحق 
العبادة البد أن يكون قادرا على اخللق واإلجياد وإال مل يكن إهلا حقيقيا ومن ثّم ال يستحق أن يعبد، فهم 

لرب يستحق العبادة يف نظرهم ألنه قادر على كل شيء وألنه خلق ال يفصلون بني العبادة واالقتدار، فا
كل شيء، وقد صرح هذا الشيخ الداجوي يف مقال له نشر ضمن كتاب التوسل بالنيب وبالصاحلني اليب 

ال معىن ألن نعبد من ال نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر فهذا مرتب على ذلك كما "حامد مرزوق إذ قال 
، فرتب العبادة على الربوبية، 2﴾ات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادتهرب السمو﴿قال تعاىل 

أال يسجدوا هللا ﴿ ويقول تعاىل ـ كما قلنا ـفإننا إذا مل نعتقد أنه رب ينفع ويضر فال معىن ألن نعبده 
لتام وال ، يشري إىل أنه ال ينبغي السجود إال ملن ثبت اقتداره ا3﴾الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض

 .4معىن ألن يسجدوا لغريه، هذا هو املعقول ويدل عليه القرآن والسنة
 إذاً أصل اخلالف بني ابن تيمية وأتباعه الوهابيني وبني األشاعرة هو أن ابن تيمية وأتباعه جيعلون توحيد 

لم الع"األلوهية األصل الذي يتضمن كل مراتب التوحيد أو أنواعه، فتوحيد األلوهية عندهم هو 
واالعتراف بأن اهللا ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخالص الدين 

، بينما يعترب األشاعرة توحيد الربوبية األصل الذي ينبين عليه صحة االعتقاد، فالرب يستحق 5"هللا وحده
عبادة ينبين يف نظرهم على االقتدار كما العبادة بصفته خالقا للكون قادرا على النفع والضر، فاستحقاق ال

سبق أن نقلنا عن الداجوي، أما مسالة تقسيم التوحيد إىل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية فليست واردة 
 .عندهم إذ أهنم ال يعترفون هبا

                                                           
 .٢١، ١٣آل الشيخ، عبد الرمحن، فتح اجمليد، ص ١

 .٦٥: سورة مرمي ٢

 .٥٥: سورة النمل ٣

 .٧٨مرزوق، أيب حامد، التوسل، ص ٤

 .١٧ ـ ١٦ن سعدي، عبد الرمحن، القول السديد، صاب ٥
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 الفصل الثالث 
 االجتاه الصويف الفلسفي احلديث

 
لفلسفي الذي انتهى إىل الشيخ حمي الدين بن عريب هذا التيار امتداد ملذهب اإلمام الغزايل يف التصوف ا

وشهاب الدين السهراوردي املقتول وصدر الدين الشريازي، وقد وجد هذا التصوف الفلسفي عند 
احملدثني مجاعة اعتقدوا به وأخلصوا له النية فعملوا من أجل جتديده وإخراجه بصورة حديثة، ومن أهم 

 عثمان أمني والشيخ عبد احلليم حممود والدكتور السيد حسني ممثلي هذا التيار حممد إقبال والشيخ
، وهذا التيار أقل التيارات اإلسالمية احلديثة، فاالجتاه األصويل الذي متثله الوهابية واألشعرية احلديثة 1نصر

 والشيعة هو أقوى اجتاه عقدي أو كالمي شهده العامل اإلسالمي خالل القرون الثالثة املاضية، بل إن هذا
االجتاه األصويل شهد صراعا داخليا عنيفا طوال القرن املاضي، حيث حاربت الوهابية كال من التيارين 
األشعري والشيعي، ومحل على الوهابية كال منهما، كما ذكرنا قبل قليل، مما يدل داللة قاطعة أن هذا 

اتية، مما أدى يف هناية املطاف التيار الصويف الفلسفي مل يستطع أن يصمد أمام هذه التيارات األصولية الع
 .إىل اختفاء هذا التيار الروحي من الساحة الفكرية شيئا فشيئا

 
ومهما يكن من أمر، فإنه ال شك يف أن عالقة وطيدة الصلة بقيت بني هذه االجتاهات الدينية سواء 

يار األصويل أكانت اجتاهات روحية أو أصولية كالمية، وجتد هذه الصلة جذورها أوال عند رجال الت
املعرفة اإلشراقية مع تشددهم ومتسكهم لألصول االعتقادية بالعتراف االشيعي، إذ مل يكن هلم بد من 

لإلمامية اإلثناعشرية، وتأكيدهم للجوانب العملية، كما هو احلال عند أنصار اخلمينية، ذلك أن املذهب 
يعي أن ال يتوقع منهم إنكار للمعرفة الشيعي اإلثناعشري جيد أصوله من العقيدة اإلمامية، فمن الطب

اإلشراقية أو رفضها، ولكننا جندهم يكتفون بالتقليل من أمهيتها العملية يف الوقت احلاضر، طبعا هذا ال 
يعين أن الفلسفة اإلشراقية ماتت يف الفكر الشيعي احلديث إذ أننا جند عددا ال يستهان به من الدراسات 

  . مل تكن يف قوة مثيالهتا األصوليةاته الدراسركزت على هذا اجلانب، ولكن هذ
 

ومن جهة أخرى فإن التيار األشعري احلديث مل يدر ظهره للتيارات الروحية وإمنا حاول تأصيلها تبعا 
ملنهجه األصويل وقد مثل هذا االجتاه خري متثيل دراسات الدكتور على سامى النشار الذي خصص دراسة 

وقد حاول أن يبني أنه " نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم"ث من كتابه التصوف اإلسالمي اجلزء الثال

                                                           
، وعثمان The Reconstruction of Religious Though in Islam, Lahor, 1986, p18 أنظر على سبيل املثال، حممد إقبال، 1

 Islamic Life ، والدكتور سيد حسني نصر،٢٦ص، والشيخ عبد احلليم حممود، فلسفة ابن طفيل، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ٢٩أمني، اجلوانية، الباب األول ص
and Thought, Lahor, 1985, p191 
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ويف نظري أن هذا " بالتصوف السلفي"وجد يف تاريخ الفكر اإلسالمي نوعا من التصوف مساه األستاذ 
القول ملا يدعو إىل العجب، ذلك أننا نعلم يقينا أن ليس هناك عالقة بني السلفية والتصوف، والفرق بني 

صطلحني كالفرق بني أمحد ابن حنبل واحلارث ابن أسد احملاسيب، فالتصوف ال ميكن أن يتبع هذين امل
كما ال ميكن للسلفية أن تتبع منهجا صوفيا، إذ لو فعل أحدمها كذلك ألصبح على ما هو  منهجا سلفيا،

 .عليه الثاين ولفقد أخص خصوصياته
لتيار الروحي اإلسالمي وإن حاولت اخضاعه ولكن املهم أن األشعرية احملدثة بقيت تعترف بقيمة ا

 .للمنهج السلفي، فهذا االعتراف حبد ذاته هو الذي تكمن فيه العالقة القائمة بني هذين التيارين
 

أما التيار السلفي الوهايب فقد وقف من التصوف موقفا صارما، وملا كان ظهور التصوف الشعيب الذي 
ين عشر امليالدي قد أدى إىل انتشار التصوف يف مجيع أحناء العامل  متثل يف الطرق الصوفية بعد القرن الثا

اإلسالمي، دخلت هذه الطرق فترة االحنطاط ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي، فكثر فيها االميان 
باخلرافات والتوسل باملقبورين واالستغاثة هبم،  وكان هذا التصوف الشعيب قد انتشر يف اجلزيرة العربية 

ا فيها صحراء جند، وقد حارب ابن عبد الوهاب هذا النوع من التصوف أنكر عليهم التوسالت مب
واالستغاثات وما شاهبهما بل عدَّ بعض هذه األفاعيل من الشركيات وأفىت بشرك فاعليها، وأما التصوف 

لوهاب الفلسفي فمن األرجح أنه مل يكن له أتباع يف جند، ولكن بعض رسائل الشيخ حممد بن عبد ا
تشري إىل وجود أفراد من أتباع مذهب ابن عريب، وقد أفىت ابن عبد الوهاب بكفر هؤالء  االحتاديني 

 .أتباع مذهب ابن عريب
 
أما موقف أتباعه من التصوف فهو أشد صالبة وأكثر تشددا من موقف ابن عبد الوهاب نفسه، فقد  

له ابن عبد الوهاب وال خطرت يف باله يوما من تبىن بعض أنصار ابن عبد الوهاب رأيا يف التصوف  مل يق
األيام، وهو أن التصوف مذهب دخيل يف اإلسالم، أراد أصحابه به هدم العقيدة اإلسالمية، ويرى بعض 
اآلخرين أن التصوف واإلسالم شيئان خمتلفان وأن بينهما بون شاسع وفرق كبري جدا، فأتباع ابن عبد 

مذهب دخيل يف اإلسالم، وال ينظرون إليه كمذهب من مذاهب الوهاب ينظرون إىل التصوف وكأنه 
 .، وواضح أن هذا التيار السلفي ال ميت بصلة إىل التصوف1اإلسالم كما فعل ابن تيمية

ومهما كانت أمهية هذه اخلالفات بني التيارات العقدية اليت متثل التيار الديين يف الفكر اإلسالمي 
 :سمات العامة هلذا االجتاه، ومن أمههااحلديث، فإن من السهل استكشاف ال

 .امليل إىل األصول األوىل لإلسالم -١

                                                           
 ١٥٦م، الفصل السادس، ص١٩٩٦بروناي،  ملزيد من االطالع، راجع كتابنا، السلفية الوهابية بني مؤيديها ومنتقديها،  1
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 .القول بأن هذه األصول األوىل لإلسالم هي اليت ينبغي أن تنبع منها الفلسفة اإلسالمية -٢
 .حماولة تأصيل العلوم اإلسالمية كعلم الكالم والتصوف استنادا إىل منهج أصوىل متشدد -٣
 .مها بالتقليد والتبعيةرفض الفلسفة املشائية ووص -٤
 .اعتبار الثورات السلفية يف اإلسالم ثورات قامت ضد الفكر اليوناين الدخيل -٥
 ابن رشد وابن خلدون عن طريق التيارات ةالقول باستمرارية التفكري الفلسفي اإلسالمي بعد وفا -٦

 .السلفية والصوفية
 .القول بأن الفلسفة اإلسالمية مل تفهم بعد على حقيقتها -٧
ليل من أمهية العقل يف التفكري الفلسفي اإلسالمي ووضعه إما حتت خدمة النصوص أو االشراق التق -٨

 .أو وصايا األئمة
 .التقليل من شأن النظريات العلمية ورميها أحيانا بالعجز عن تفسري الوجود بشكل مقنع -٩
 . االدعاء بوجود تناقض بني الفلسفات العقلية والعلم التجرييب احلديث-١٠


