
 الفصل الثاين 
 السلفية الوهابية وجتريد التوحيد 

 
      مل يكن مؤسس السلفية الوهابية أول من دعا إىل جتريد التوحيد من الشوائب 

ِ فرق االسالم من عرف بـ ، وهم "أهل العدل والتوحيد"والشركيات، بل كان قبله من
ات اهللا مبلغا عظيما، وسبقوا يف مبا يتعلق بذ" الترتيه والتجريد"املعتزلة، وقد بلغوا يف قضية 

والتوحيد هو لب مذهبهم " ذلك كل الفرق، ويقول االمام ابو زهرة يف حديثه عن املعتزلة
إن اهللا واحد ليس كمثله شيء، وليس جبسم، وال شبح، وال جثة، "،  فقالوا ١"وأس حنلتهم

ن وال وال سورة، وال حلم، وال دم، وال شخص، وال جوهر، وال عرض، وال بذي لو
وهو توحيد اهللا، ونفي : ، وقد سلكت املعتزلة يف قضية التوحيد مسلكني، األول٢"اخل..طعم

الشريك عنه، أو القول باإلله الواحد األحد، وهذا يقوله كل املسلمني كما دلت عليه اآليات 
س ذاته القرآنية، واملسلك الثاين، أهنم فلسفوا الوحدانية، فقالوا إن معىن وحدانية اهللا، أن لي

تعاىل مركبة من اجتماع امور كثرية، النه لو كان مركبا الفتقر حتققه إىل  حتقق كل جزء منه 
فيكون كل جزء من أجزائه مفتقرا اىل غريه، وكل مركب مفتقر إىل غريه، واهللا مرته عن 
سر االفتقار اىل غريه، فاهللا تعاىل حقيقة واحدة فردية ال كثرة فيها بوجه من الوجوه، فلما ف

، وقد ٣"بأن ذات اهللا وصفاته شيء واحد"املعتزلة التوحيد هبذا املعىن اضطروا إىل القول 
 : حاول الدكتور عبد احلميد عرفان أن حيصر مذهبهم يف الصفات يف نقاط أربعة، هي

 اختصار الصفات واختزاهلا إىل صفتني مها العلم والقدرة، وجعلهما اعتبارين عقليني -١
 .للذات االهلية

 تفسري الصفات االجيابية تفسريا سلبيا يؤدي إىل نفي اثبات معان اضافية زائدة على -٢
 .الذات
 . اثبات الصفات مع القول بأهنا عني الذات، وهو الذي ميثل اخلط العام يف منهجهم-٣

                                                           
االمام محمد، تاريخ المذاهب االسالمية في السياسة والعقائد و تاريخ المذاهب الفقهية،  دار الفكر العربي،  ابو زهرة،  ١

 ١٢٦بدون تاريخ ومكان الطبع، ص

 ٢٨ ص٣ج. أحمد أمين، ضحى االسالم، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي،  بيروت بدون تاريخ ٢

 ٢٩ص٣أحمد أمين، السابق، ج ٣
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 تفسري الصفات باعتبارها أحواال، فإذا قالوا إن اهللا عامل، يثبتون هللا حالة خاصة هي -٤
 .٤العلم

هذا املنحى الفلسفي الذي سلكه املعتزلة يف جتريد التوحيد، جعل هذا الفكر فكر صفوة، ال 
إذ كانت مدارك العامة تقف عند النصوص، ومن مث اصبح هذا النوع من . فكر عامة ومجهور

التجريد قاصرا عن تلبية احتياجات املسلم البسيط، ومن هنا ظهر لدى اجلمهور والعامة 
 هذا املنهج الذي سكله املتكلمون يف مباحث العقيدة، وشعروا بان احساس بعدم جدوى

اسالم عرب اجلزيرة األول، على حد تعبري الدكتور حممد عمارة، قد اصبح غريبا يف هذا 
، فظهر اجتاه ميثله الفقهاء واحملدثون، وكان على رأس هؤالء االمام ٥الواقع الفكري اجلديد

 :يقولونأمحد بن حنبل ومن مجلة ما كانوا 
 إنا نقر باهللا، ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا، وما رواه الثقات عن رسول -١

 .وال نرد من ذلك شيئا)  ص(اهللا 
 . وأن اهللا عز وجل إله واحد، ال إله اال هو، فرد صمد، مل يتخذ صاحبة وال ولدا-٢
 . وأن حممدا عبده ورسوله، ارسله باهلدى ودين احلق-٣
 . اجلنة حق والنار حق وأن-٤
 . وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور-٥
 ٦"الرمحن على العرش استوى" وأن اهللا استوى على عرشه، كما قال -٦
 ٧"ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام" وأن له وجها بال كيف، كما قال -٧
 ٩"بل يداه مبسوطتان"، وكما قال ٨"خلقت بيدي" وأن له  يدين بال كيف، كما قال -٨
  ١٠"جتري بأعيننا" وأن له عينان بال كيف، كما قال -٩
  وأن من زعم أن امساء اهللا غريه كان ضاال-١٠

                                                           
 م ١٩٨٤ عرفان، الفلسفة االسالمية دراسة ونقد، الطبعة الثانية بيروت مؤسسة الرسالة عبدالحميد ٤
 ١٥٥-١٥٢ص

 ١٣٠م،  ص١٩٨٥عمارة، محمد، تيارات الفكر االسالمي، بيروت، دار الوحدة   ٥

 ٥:طـــه ٦

 ٢٧:الرحمن ٧

 ٧٥:ص  ٨

 ٦٤:المائدة ٩

 ١٤:القمر  ١٠
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وما حتمل من انثى وال تضع اال "، وكما قال ١١"انزله بعلمه" وأن له علما، كما قال -١١
 ١٢"بعلمه
  نفته املعتزلة واجلهمية واخلوارج  ونثبت هللا السمع والبصر، وال ننفي ذلك كما-١٢
 ونقول إن كالم اهللا غري خملوق، وأنه مل خيلق شيئا اال وقد قال له كن فيكون كما قال -١٣

 ١٣"إمنا قولنا لشييء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون"
 وأن ال يكون يف االرض شيء من خري وشر االما شاء اهللا، وأن األشياء تكون مبشيئة  -١٤
 زوجلاهللا ع
واهللا خلقكم و ما " وأن ال خالق اال اهللا، وأن اعمال العبد خملوقة هللا مقدورة كما قال -١٥

 ١٤"تعملون
 وأن اهللا وفق املؤمنني لطاعته ولطف هبم، ونظر إليهم، واصلحهم وهداهم  واضل -١٦

ذا هو اخل، وه.. الكافرين ومل يهدهم، ومل يلطف هبم باالميان، كما زعم أهل الزيغ  والطغيان
 ١٥"قول أهل احلق والسنة" املنهج الذي مساه االشعري 

   ومن أهم ميزات هذا املنهج، كما يظهر منه، أنه منهج يتمسك بظاهر النصوص،  وقد  
مبذهب "، كما يفضل آخرون أن يسموه ١٦"باملنهج النصوصي"فضل بعضهم أن يسموه 

 تقدما كبريا، بعد أن جاء ، ومهما يكن من أمر، فإن هذا املنهج النصوصي شهد١٧"السلف
ابن تيمية ورتب هذا املنهج  ومجع ادلته من القرآن،  والسنة، وقد رد ابن تيمية مذهب 

                                                           
 ١٦٦:النساء ١١

 ١١:فاطر  ١٢

 ٤٠: النحل  ١٣

 ٩٤:افات الص ١٤

م    ١٩٢٨/هـ١٣٤٨االشعري، ابي الحسن على بن اسماعيل، االبانة عن أصول الديانة، دار الطباعة المنيرية  ١٥
 ٥٥-٥٢ص

 ١٣٧ عمارة، محمد، تيارات الفكر االسالمي، ص  ١٦

مان  على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي، عقائد السلف لال ئمة أحمد بن حنبل والبخاري و ابن قتيبة وعث ١٧
 ٣٧م، ص ١٩٧١الدارمي  الناشر منشأة المعارف باالسكندرية 
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املتكلمني يف التوحيد وعاهبم بأهنم يستحسنون تقرير الربوبية، وظنهم هبذا اهنم قد وافقوا 
 :، وقد ذكر ابن تيمية انواعا للتوحيد هي١٨طريقة القرآن

بية، وهذا التوحيد ال يدخل الرجل يف االسالم بل أقره املسلمون والكفار  توحيد الربو-١
 ١٩على حد سواء

 توحيد األلوهية، وهو أن ال جتعل مع اهللا إهلا آخر وال تدعو معه إهلا غريه، وهو التوحيد  -٢
 الواجب  الكامل  الذي  جاء  به  القرآن

  ٢٠ والعمل توحيد العبادة،  وهو التوحيد  يف القصد واإلرادة-٣
 التوحيد يف االمساء والصفات، ويقول عن هذا النوع من التوحيد، إن االصل  يف هذا -٤

الباب أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله، نفيا  واثباتا، فيثبت هللا ما 
 .٢١اثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه

وتوحيد األلوهية مرتبطان ال ينفك احدمها عن     مث إن ابن تيمية يرى أن توحيد الربوبية 
اآلخر، فاثبات توحيد األلوهية اثبات توحيد الربوبية، ونفي توحيد الربوبية يوجب نفي 

، ومن هنا تربز بعض االسئلة فيما يتعلق ٢٢توحيد األلوهية، إذ  توحيد االلوهية هو الغاية
مية، وذلك الرتباطهما من ناحية النفي بتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية الذين قررمها ابن تي

واالثبات، فإذا كان اثبات توحيد األلوهية يوجب اثبات توحيد الربوبية، فهل يوجب اثبات 
توحيد الربوبية توحيد الوهية؟ وإذا كان نفي توحيد الربوبية يوجب نفي توحيد االلوهية، 

ة من اهم املشكالت اليت فهل نفي هذا األخري يوجب نفي األول؟ هذه املشكلة كانت واحد
كثر فيها اخلالف، ومن الواضح أن االرتباط بني هذين النوعني من التوحيد ليس على 
اطالقه، إن ابن تيمية قد ناقش انواع التوحيد اليت ذكرناها يف كتبه وخاصة يف اجمللدات 

لتوحيد بأدلة الثالثة األوىل من جمموعة فتاويه املطبوعة، وقد حاول أن يثبت هذه االنواع من ا
من القرآن والسنة، اال أنه مل يقسم التوحيد تقسيما حامسا، كما سنرى عند ابن عبد 
الوهاب، وامنا كان يذكر يف بعض املواضع نوعني من التوحيد، مثل توحيد الربوبية وتوحيد 

                                                           
 ابن تيمية، أحمد، مجموعة فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية، جمع و ترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، الطبعة  ١٨

 ٦٣ص٢االولى، السعودية ج

 ٣٢ص١ابن تيمية، السابق، ج ١٩

  ٢٧٧ص٢٢ابن تيمية، السابق، ج ٢٠

  ٢ص٣السابق، جابن تيمية،  ٢١

  ٣ص٣ابن تيمية، السابق، ج ٢٢
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، مث يناقش ما امساه ٢٤،  ويذكر يف مناطق أخرى من فتاويه  توحيد  العبادة٢٣األلوهية
 ٢٥"التوحيد يف الصفات" الصفات أو بتوحيد

      هذا التصور الذي قدمه ابن تيمية لعلم التوحيد هو الذي قامت على أكتافه، عقيدة 
السلفية الوهابية، اال أن تصورهم ميثل مرحلة متقدمة بالنسبة إىل ما قدمه ابن تيمية، وفيما 

 .حيد اليت مرت بنا آنفايلى، نستعرض تصور حممد بن عبد الوهاب هلذه االنواع من التو

                                                           
   ٣٧ص٢ ابن تيمية، السابق، ج ٢٣

  ٣٧ص٣ابن تيمية، السابق، ج ٢٤

 ٣ص٣ابن تيمية، السابق، ج ٢٥
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  تصور حممد بن عبد الوهاب للتوحيد-١
درس ابن عبد الوهاب كتب ابن تيمية وخاصة تلك اليت ناقش فيها ابن تيمية علم التوحيد، 
وحصر التوحيد يف انواع ثالثة، ولكن قبل ان ندخل يف التفاصيل، ينبغي ان نشري إىل أن 

لدراسة علم التوحيد خيتلف يف بعض نواحيه من التصور الذي جنده عند ابن عبد الوهاب 
ذلك الذي جنده عند ابن تيمية ومن كان قبله من املعتزلة وغريهم، فقد كانت دراسة علم 
التوحيد عند املعتزلة دراسة نظرية حبتة، كما أن اراء ابن تيمية يف علم التوحيد مل تظهر يف 

تصوره لعلم التوحيد بالواقع السياسي الواقع قبل ابن عبد الوهاب ، فقد ربط هذا األخري 
واالجتماعي جملتمع اجلزيرة، باالضافة إىل البعد الديين اجملرد لدراسة علم التوحيد، ويف هذه 
النقطة تكمن عبقوية هذا الرجل، بغض النظر عن النتائج اليت متخضت عن ذلك واملنحى 

الوهاب من بعدين، األول  هو الذي اختذته دعوته بعد وفاته، ومن هنا يؤرخ حلركة ابن عبد 
البعد الديين اجملرد وهو ينصب يف تنقية العقيدة وجتريدها عما اعتربه بدعا وشركيات 
مستحدثة، أما البعد الثاين فهو ينصب يف تصحيح احلالة السياسية واالجتماعية يف اجملتمع 

قادات خصوم العريب يف اجلزيرة على ضوء ذلك البعد األول للتوحيد، ومن هنا كانت انت
الدعوة الوهابية منحصرة يف هذين اجملالني، أعىن، تصور ابن عبد الوهاب للتوحيد اجملرد، 
وتصوره لالصالحات السياية واالجتماعية، وفيما يلى نتناول القضية األوىل بشي من 

 .التفصيل، أما القضية الثانية، فسوف نفرد هلا فصال مستقال فيما بعد
 
 رد للتوحيد عند حممد بن عبد الوهاب  البعد الديين اجمل-٢

لقد أشرنا فيما سبق إىل أن ابن عبد الوهاب قد أخذ مذهبه يف جتريد التوحيد عن ابن تيمية، 
 :٢٦مث حصر التوحيد يف أصول ثالثة وهى

وهذا النوع ) ص(توحيد الربوبية، وهو الذي أقربه املشركون يف زمن الرسول: األصل األول
واستباح ) ص(ولئك املشركني يف دائرة اإلميان، فقد قاتلهم الرسول من التوحيد مل يدخل أ

، أي فعل الرب، مثل ٢٧دماءهم وامواهلم، وهذا النوع من التوحيد هو توحيد اهللا بفعله

                                                           
 لقد ذكر ابن عبدالوهاب في بعض رسائله نوعين من التوحيد فقط، اال أنه قسم التوحيد الى ثالثة أقسام بالتحديد في  ٢٦

 ٢ ، وكذلك الدرر السنية ج٦٥، ٦٤، ١٤٦، ١٤٥أنظر مثال، الرسائل الشخصية الصفحات مواضع أخرى من رسائله، 
  ٣٦-٣٤ص 

 ٣٦-٣٤ص٢م  ج١٩٦٥عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، الدرر السنية في االجوبة النجدية، الطبعة الثانية ٢٧
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، ودليل هذا يف ٢٨اخللق والرزق، واالحياء واالماتة وانزال املطر واالنبات وتدبري االمور
 : القرآن الكرمي مثل  قوله  تعاىل

قل من يرزقكم من السماء واالرض أمن ميلك السمع واالبصار وخيرج احلي من امليت  "-١
  ٢٩"وخيرج امليت من احلي ومن يدبر االمر فسيقولون اهللا فقل افال تتقون

. سيقولون هللا قل افال تذكرون. قل ملن االرض ومن فيها إن كنتم تعلمون" وقوله تعاىل -٢
قل من بيده . سيقولون هللا قل افال تتقون. عرش العظيمقل من رب السموات السبع ورب ال

سيقولون هللا قل فأىن . ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه ان كنتم تعلمون
، فهؤالء املشركون كانوا يقرون بان اهللا هو املتفرد باخللق والتدبري، ولكن ٣٠"تسحرون

 االسالم ألن أكثر الناس مقرون توحيدهم هذا مع أنه حق البد منه، اال أنه اليدخل الرجل يف
 ٣١به

وهو توحيد األلوهية، وقد عرف ابن عبد الوهاب هذا النواع من التوحيد عدة : االصل الثاين
تعريفات خمتلفة التعبري ولكنها تتفق مجيعها يف معناها، وقد اطلق ابن تيمية على هذا النوع 

 وقد سبق ان ذكرنا انه يعترب توحيد توحيد األلوهية أحيانا وتوحيد العبادة يف بعض االحيان،
األلوهية التوحيد الواجب، الذي يوجب اثباته اثبات توحيد الربوبية، أما ابن عبد الوهاب 
فقد أطال القول يف مناقشة توحيد األلوهية يف معظم كتبه ورسائله، فكتاب التوحيد الذي 

ل هذه اجلزئيات إىل ابسط هو حق اهللا على العبيد معظمه يتناول جزئيات هذا التوحيد وحيل
عناصرها، وأهم التعريقات اليت وضعها ابن عبد الوهاب هلذا التوحيد كما جاء يف بعض 

توحيد االلوهية، فعلك أيها العبد، مثل الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل : "رسائله هي
ل يف مكان ، وقا٣٢"واالنابة والرغبة والرهبة والنذر واالستعانة وغري ذلك من أنواع العبادة

توحيد اهللا بافعال العباد، كالدعاء والرجاء واخلوف "أخر من رسائله، توحيد األلوهية 

                                                           
 . ٥٦ص .بدون تاريخابن تيمية، أحمد الحراني و محمد بن عبدالوهاب، مجموعة التوحيد، طبعة دار الفكر،  ٢٨

 ٣١: يونس٢٩
  ٨٩-٨٤:، واآليات من سورة المؤمنون٣٥ ص٢عبد الرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٠

محمد بن عبدالوهاب، الرسائل الشخصية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، اسبوع الشيخ محمد بن عبد  ٣١
  ٦٥الوهاب، الرياض بدون تاريخ، ص 

 ٦٥وهاب، السابق، ص ابن تيمية ومحمد بن عبدال ٣٢
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واخلشية واالستعانة واالستعاذة واحملبة واالنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة واخلشوع 
 ٣٣"والتذلل والتعظيم

توحيد وبني النوع الذي  وقد بذل ابن عبد الوهاب جهدا كبريا للتفريق بني هذا النوع من ال
قبله، وهو توحيد الربوبية تفريقا حامسا، فقد حدث إشكال لبعض اتباعه يف هذين النوعني 
من التوحيد، كما كان احلال عند غريهم حىت اضطر بعضهم إىل ترك فكرة توحيد الربوبية 
ليه واالكتفاء بتوحيد األلوهية، فكتب ذلك أحدهم إىل ابن عبد الوهاب يساله، فكتب إ

فأما توحيد الربوبية فهو األصل وال يغلط " رسالة يوضح فيها الفرق بني هذين النوعني  فقال
ومن نتائجه الصرب والرضا والتسليم والتوكل واالنابة، " يف األلوهية اال من مل يعطه حقه

والتفويض واحملبة، واخلوف والرجاء، وأما توحيد األلوهية فمن نتائجه عبادته باالخالص 
ما يف الشدة والرخاء، وكذلك االميان باهللا واليوم اآلخر واالميان بالكتب والرسل، وأما دائ

إن "الفرق بني هذين النوعني إذا ذكرا يف االيات القرآنيه فهو إن افرد أحدمها مثل قوله تعاىل
 ، فهو توحيد األلوهية وكذلك إذا أفرد توحيد األلوهية٣٤"الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا

، وأمثال ذلك، فإن قرن بينهما فسرت كل  لفظة ٣٥"فاعلم أنه ال إله اال اهللا"مثل قوله 
 ٣٦"باشهر معانيها كالفقري واملسكني

واحلق ان الفرق بني هذين النوعني ليس واضحا متاما، على الرغم من اجلهد املضين الذي بذله 
و سلم التعريف الذي قدمه ابن ابن عبد الوهاب وقبله ابن تيمية لتفريق هذين النوعني وحىت ل

عبد الوهاب وابن تيمية لتوحيد الربوبية وتوحيد االلوهية فاالشكال الزال قائما إذ ليس 
بواضح كيف مل يعرف توحيد اإللوهية من أقر بتوحيد الربوبية، مع أن هذا االخري هو األصل 

ل الرجاء واخلوف واحملبة واألول مبرتلة الفرع منه، على حد تعبري ابن عبد الوهاب، مث انه جع
، كما أنه ٣٧والتفويض واالنابة والتسليم والتوكل، والصرب والرضا من نتائج توحيد الربوبية
، وعلى ٣٨جعل الرجاء واخلوف واالنابة واحملبة وما شاهبها من مقتضيات توحيد األلوهية

                                                           
 ٣٥ ص٢عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٣

 ١٣: سورة األحقاف٣٤

 ١٩: سورة محمد٣٥

  ٣٤-٣٣ ص٢عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٦

 ٣٣ ص٢عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٧

 ٣٥ ص٢عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٨
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ع فيها الرتاع يف كل، فإن ابن عبد الوهاب يرى ان مسالة توحيد األلوهية هي املسألة اليت وق
، وان معرفته هلذه املسالة كانت خريا مّن اهللا عليه به، كما اعتقد أن ٣٩قدمي الزمان وحديثه

ال إله اال اهللا، وهى نفي واثبات، اثبات االلوهية كلها هللا وحده ونفيها عن االنبياء "كلمة 
عرفوها اصال،  وغريهم، اعتقد أن معىن هذه الكلمة خفي عن كل الذين سبقوه، واهنم مل ي

وأنا اخربكم عن نفسي، واهللا الذي ال إله اال ".. وقد عرب عن ذلك يف احدى رسائله فقال
هو، لقد طلبُت العلم واعتقد من عرفين أن ىل معرفة وأنا ذلك الوقت ال اعرف معىن ال إله 

 منهم اال اهللا، وال أعرف دين االسالم قبل هذا اخلري الذي مّن اهللا به، وكذلك مشاخيي ما
رجل عرف ذلك، فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معىن ال إله اال اهللا أو عرف معىن 
االسالم قبل هذا الوقت،  أو زعم عن مشاخيه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى،  

كما يظهر من كالمه -، فابن عبد الوهاب ٤٠"ولبس على الناس  ومدح  نفسه مبا ليس فيه
عرفة هذا النوع من التوحيد وهبذا التفسري الذي قدمه  أمر عظيم  يرى ان م-الذي نقلنا

الفائدة،  ويرى أيضا ان الذين خياصمونه يف هذا األمر مل يعرفوا معىن التوحيد وال معىن 
االسالم، كما ان شيوخهم وشيوخه هو مل يعرفوا هذا االمر، وقد اختذ خصوم ابن عبد 

، ٤١ول ان الناس كانوا على شرك من ستمائة سنةالوهاب كالمه هذا حجة، واهتموه بأنه يق
وانه يكفر الناس على العموم، وقد نفي ابن عبد الوهاب هذا االهتام عن نفسه، وسوف نعود 
هلذه املسألة عند حديثنا عن اخلالفات اليت وقعت بني الوهابيني وخصومهم يف تفسري 

ابن عبد الوهاب يف تفسري التوحيد التوحيد، ولكن نود أن ننبه هنا أن هذا املنحى الذي اختذه 
أدى اىل اتساع دائرته، فقد اجته منهجه يف جتريد التوحيد حنو حتليل عناصره، كما يظهر يف 
كتاب التوحيد الذي ألّفه ويف بعض رسائله وقد ال حظ ذلك االخ أمحد هبجت إذ يقول يف 

 اجملدد حممد بن عبد الوهاب، لقد راينا كيف تناول العامل"، "اهللا يف العقيدة االسالمية"كتابه 
قضية التوحيد ومشكلة الشرك كرجل من رجال الدين، وقام منهجه يف تناوهلا على سرد 
التفاصيل واجلزيئات وكان نزوعه واضحا  يف  جتزئة  املشكلة  إىل ذرات يتناوهلا  ذرة  بعد  

 ٤٢"ذرة 
                                                           

  ٣٤ ص ٢عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٣٩

 ١٨٧-١٨٦اب، الرسائل الشخصية  ص محمد بن عبدالوه ٤٠

  ٦٧أوفيست، ص. م، ط١٩٨٦ دحالن، أحمد بن زيني، فتنة الوهابية، استنبول، مكتبة الحقيقة  ٤١

. م١٩٨٦القاهرة  الطبعة الثانية مركز االهرام ، أحمد بهجت،  اهللا في العقيدة االسالمية  رسالة جديدة في التوحيد ٤٢
 ١٧٨ص 
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بن عبد الوهاب هذه الفروع  لقد جعل ابن تيمية فروعا لكلمة التوحيد كما مر بنا مث أخذ ا
 :وحللها إىل اجزاء وجزيئات ونتج عن ذلك أمرين هامني مها

 اتساع دائرة التوحيد، حبيث يدخل فيه كل تصرفات االنسان الدينية، فقد جعل ابن عبد -١
، وجعل اخلوف والرياء والرقي ٤٣الوهاب مسالة، ترك الرقية والكَّي من حتقيق التوحيد

الشركيات، بينما كان القدماء من املتكلمني وغريهم يرتعون إىل تبسيط وتعليق التمائم من 
 . التوحيد وحصره يف اجملال النظري االعتقادي

 واالمر الثاين الذي نتج من هذا التحليل والتفريع هو أن بعض املفكرين تاثروا هبذا املنهج -٢
لتوحيد إىل أربعة أنواع الذي سلكه ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فظهر فيما بعد من يقسم ا

، فترتب على ذلك مشقة كبرية لتحقيق كل هذه االنواع من التوحيد، ورمبا ٤٤أو سبعة
يكون هلذا التفريع والتحليل لقضية التوحيد فوائد، ورمبا أمكن هلذا التحليل أن يقرب املسافة 

 الواضح أن بني املستوى النظري والعملي لتصور التوحيد لدى اجملتمع االسالمي، ولكن من
هؤالء الدارسني مل  حيسبوا حسابا هلذه املشكالت  اليت جنمت عن هذا املنهج التحليلي، فمن 
البني بنفسه، أنه كلما اتسعت دائرة التقسيمات والتحليالت كلما قل الداخلون فيها وكثر 

 إذا اخلارجون منها، إذ انه ليس من السهل حتقيق كل هذه الشروط، فالتوحيد ال يقبل  اال 
،  وقد نشأ عن هذه التحليالت "نصف توحيد"كان كامال، فال يوجد يف االسالم شيء امسه 

مشكلة أخرى وهي اخلالفات اليت وقعت بني الفرق واجلماعات االسالمية يف تفسري 
التوحيد، وكلما كثرت هذه التفسريات كلما زاد االختالف حول هذه التفسريات، اضف 

 بابا واسعا لتكفري الناس أو اخراجهم من دائرة التوحيد، فقد تأول إىل ذلك ان هذا االمر فتح
بعض الشباب اقوال ابن عبد الوهاب وسيد قطب، فاخرجوا من دائرة االسالم كل من 
خيالف فهمهم لكلمة التوحيد، كما هو حال مجاعة التكفري يف مصر، فإذا كنا نعتقد أن تعليق 

تقاد جيرنا إىل القول أو االعتقاد بأن كل من يعلق التمائم شرك، فمن املعلوم أن هذا االع
 .التمائم مشرك يف عقيدته

                                                           
  ٣٧ص. التوحيد  طبعة جدةمحمد بن عبدالوهاب، كتاب  ٤٣

زاد سيد قطب على االنواع الثالثة أولى التي ذكرها ابن عبدالوهاب نوعا رابعا وهو توحيد القوامة، وذكر جعفر  ٤٤
الثانية .  التوحيد والشرك في القرآن مؤسسة الفكر االسالمي  طسبحاني  سبعة أنواع من التوحيدات، أنظر كتاب

معالم ، و١٢سبحاني، و مقدمة أحمد بهجت في كتابه، اهللا في العقيدة االسالمية  ص  للشيخ جعفر الم١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 ٥٤ لسيد قطب صم ١٩٨٣في الطريق، الطبعة الشرعية،  بيروت دار الشروق 
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 إن هذه االستناجات ليست استنتاجات نظرية حبتة  بل يشهد هلا واقع املسلمني اليوم 
وسوف نرى يف الفصول القادمة حجم اخلالفات اليت وقعت بني الوهابية وخصومها يف هذه 

 على عالقات يف اجملتمعات اإلسالمية من الناحية الدينية القضايا، وسنرى كيف انعكس ذلك
 .االعتقادية واالجتماعية

 
توحيد الذات واالمساء والصفات، هذا هو النوع الثالث :  األصل الثالث من أصول التوحيد

من انواع التوحيد اليت ذكرها حممد بن عبد الوهاب، ويسمى أحيانا، بتوحيد االمساء 
لصفات، وقد رأى حممد بن عبد الوهاب أن هذا التوحيد يظهر من والصفات، أو توحيد ا

وهللا امساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف امسائه سيجزون ما "قول اهللا تعاىل 
، وقد ذكر ابن ٤٦"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"،  وقوله  تعاىل ٤٥"كانوا يعملون

، وأكد أنه ٤٧العقيدة الواسطية-ألة الصفات يف كتابه تيمية هذه االدلة وغريها مبا يتعلق مبس
ال جيوز العدول عن االميان مبا وصف اهللا نفسه به، وينبغي أن نشري هنا إىل أنه ال خالف بني 
املسلمني يف أن اهللا تعاىل يتصف هبذه الصفات اليت ذكرهتا النصوص، وكلهم يتفقون بان اهللا 

اخل، وامنا اخلالف يف أن هذه الصفات غري الذات هلا . .تعاىل قادر، عامل، مسيع، بصري، مريد
وجود أو كينونة غريها، ام أهنا عني الذات، فذهب االشاعرة والفقهاء واحملدثون إىل الرأي 

، واملعتزلة هم أول من أثار هذه القضية يف ٤٨األول وقال املعتزلة واملاتريدية بالرأي الثاين
ر يف القرآن وال يف احلديث ومل يقلها أحد من الصحابة مل تذك" صفات اهللا"االسالم، فعبارة 

، فلما اشتد الرتاع بني ٤٩والتابعني، حىت جاء املعتزلة ووضعوا هذه املسالة على هذا الوضع
املعتزلة وخصومهم من احملدثني والفقهاء واألشاعرة ظهر الرأي القائل بوجوب اقرار هذه 

                                                           
 ١٨٠: األعراف٤٥

 ٣٥ ص ٢عبد الرحمن بن قاسم، الدرر السنية، ج، وأنظر ١١: الشورى٤٦

الثامنة، الجامعة . لشيخ االسالم ابن تيمة،  عبدالرزاق عفيفي، طمحمد خليل هّراس، شرح العقيدة الواسطية ل ٤٧
 .٣٢االسالمية بالمدينة المنورة، مركز شؤون الدعوة، السعودية، ص

، مذهب االشاعرة أن صفات الذات  ليست بغير الذات وال بعين ١٨٣محمد ابو زهرة، تاريخ المذاهب االسالمية، ٤٨
ر المنفك، وبذلك تكون غير الذات، فحقيقتها غير حقيقة الذات ولكنها ليست منفكة الذات، والمقصود بالغير هنا هو الغي

 أنظر شرح تحفة المريد، جوهرة التوحيد، للشيخ ابراهيم البيجوري، دار الكتب الحديثة، القاهرة. عنها

 ٢٩ ص٣أحمد أمين، زعماء االصالح، ج ٤٩
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هو الرأي الذي متسك به ابن تيمية وتابعه يف ،  و٥٠الصفات واثباهتا كما هي من غري تأويل
ذلك ابن عبد الوهاب، واجلدير باملالحظة أن هذا اخلالف يف الصفات اختذ شكال غري الذي 
كان عليه إبان ظهوره بني املعتزلة وخصومهم، فقد كان اخلالف يف ذلك الوقت منحصرا يف 

ت اإلهلية، بينما اختذ اخلالف بعد اثبات هذه الصفات على ظاهرها أو تأويلها مبا يتفق والذا
ابن تيمية شكال جديدا، إذ ظهر ما يعرف اآلن بتوحيد الصفات وهو أمر مل يكن معروفا 
قطعا قبل ابن تيمية، مث اعترب هذا النوع أصال من أصول التوحيد عند ابن عبد الوهاب، مث 

 اثبات؟ وقد ظهرت مشكلة أخرى وهي مذهب السلف يف هذه املسألة، هل هي تفويض، أو
كانت هذه املسألة وال تزال واحدة من أهم املسائل اليت دار حوهلا اجلدل بني الوهابية 

 .وخصومها وخاصة االشاعرة
 

                                                           
 عن أصول الديانة، دار الطباعة المنيرية  االشعري، ابي الحسن علي بن اسماعيل االشعري، االبانة٥٠

وغيرها بمعنى نقر ونعتقد وليس كما اصطلحها )  ثبت او نثبت( ،  استعمل االشعري كلمة ٥٤ صم١٩٢٨/هـ١٣٤٨
) ٥٤-٥٣االبانة عن أصول الديانة لالمام االشعري، ص (المتاخرون بمعنى اثبات  الصفات هللا بمعانيها الظاهرة، انظر 

 الصفات عند األشاعرة بينما يثبتها السلفيون، مما يدل داللة قاطعة أن االمام األشعري لم يقصد االثبات ولذلك يؤول هذه
 .بالمعنى الذي يدل عليه اليوم، وهو اجراء جميع الصفات على ظاهرها واثباتها هللا
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 مذهب السلفية الوهابية يف االمساء والصفات
روي عن اإلمام امحد أقوال متضاربة يف هذه املسألة، فانصار الوهابية يقررون بأن مذهب 

، بينما ٥١ اثبات الصفات على النحو الذي وردت يف النصوص واملأثوراتاالمام أمحد  هو
وهو عكس االثبات، ومن أوائل من نقل " تفويضا"جند يف بعض املصادر، أن مذهبه كان 

هذه االقوال الشهرستاين يف امللل والنحل، إذ قال يف حديثه عن مسالة الصفات واخلالفات 
إن مجاعة من املتأخرين زادوا على ما قاله السلف، مث "اليت وقعت  بني الفرق اإلسالمية 

فقالوا البد من اجرائها على ظاهرها فوقعوا يف التشبيه الصرف، وذلك على خالف ما 
وأما السلف الذين مل يتعرضوا للتأويل، "مث قال بعد ذلك يف نفس الصفحة  "  اعتقده السلف

وأمحد بن حنبل، وسفيان .. ماوال هتدفوا للتشبيه فمنهم، مالك بن انس رضي اهللا عنه
، وممن نص على أن مذهب السلف يف ٥٢"الثوري، وداود بن على االصفهاين، ومن تابعهم

إن هذه املتشاهبات جيب القطع بان مراد اهللا منها "الصفات هو التفويض الرازي، إذ يقول 
قوال أن ، والظاهر من هذه اال٥٣"شيء غري ظاهرها، كما جيب تفويض معناها إىل اهللا تعاىل

 يف الصفات كان -وهم يعنون مذهب أمحد بن حنبل ومن حنى حنوه-مذهب السلف 
تفويضا وليس اثباتا، وقد انتقد انصار الوهابية ألولئك الذين نقلوا هذا الرأي عن ابن حنبل، 
مثل الشهرستاين، والرازي وابن جوزي احلنبلي، ومن هؤالء املنتقدين هلم األخ رضا بن 

وبعد أن نقل أقواهلم، قال " عالقة االثبات والتفويض بصفات رب العاملني"ه نعسان يف كتاب
الهنم وقعوا يف تناقض، ويرى األخ الناقد أن هذا التناقض يكمن يف كالم الشهرستاىن إذ 

اعلم أن مجاعة كثرية من السلف "يقول يف بداية الفصل الثالث من اجلزء األول يف كتابه 
، وإذا تأملنا كالم الشهرستاين جند أنه ليس متناقضا ٥٤"فات ازليةكانوا يثبتون هللا تعاىل ص

كما زعم األخ الناقد، إذ أراد االثبات هنا مبعىن االقرار والتصديق بصحة ورود هذه الصفات 
وال يفرقون بني صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون "واالميان هبا مجلة بدليل قوله 

                                                           
الثبات والتفويض رضا بن نعسان، عالقة ا. ١١-١٠على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي، ععقائد السلف، ص  ٥١

  ٧٢م  ص١٩٨٢بصفات رب العالمين الرياض شركة العبيكان 

الشهرساتي، أبي الفتح محمد عبد الكريم، الملل والنحل،  تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل القاهرة، مؤسسة الحلبي  ٥٢
 ٩٣ ص١م، ج١٩٦٨للنشر 

تحقيق أحمد حجازي السقا، القاهرة مكتبة لرازي، فخرالدين الرازي  محمد بن عمر بن الحسن، أساس التقديس،  ا ٥٣
 ٢٣ صم،١٩٨٦الكليات 

 ٩٢ص١الشهرستاني، الملل والنحل، ج ٥٤



 

 

14 

مل ينسب هذا املذهب، أعىن مذهب االثبات، إىل واحد ، مث إن الشهرستاين ٥٥"سوقا واحدا
بعينه وامنا ذكره عن السلف بصورة عامة، مث فرق بني السلفيني الذين بالغوا يف إثبات 
الصفات اىل حد التشبيه وبني الذين آمنوا وفوضوا أمرها إىل اهللا، فعدَّ أمحد بن حنبل ومالك، 

أنه أوجب "ه األخ الناقد على الرازي فهو وغريمها ممن يقولون بالتفويض، وأما ما أخذ
، ولكن عبارة ٥٦"بتفويض معىن هذه املتشاهبات أوال، مث دعا إىل محلها على غري ظاهرها

هنا الظاهر الذي يؤدي إىل التشبيه الصرف، وبالتايل " الظاهر"الرازي توحى أنه عىن لفظ 
اقد، فمن البني أن هذه يكون  كالمه متماسكا وليس فيه أي تناقض كما تصوره األخ الن

االشياء اليت اخذها على الشهرستاين والرازي قلما تلزمهما عند التحقيق، وإذا علمت هذا 
اتضح لك أن حتديد مذهب بعينه يف مسألة الصفات ونسبته إىل السلف على املعىن الذي 

 على ذكرناه هلذه الكلمة ليس باألمر اهلني، بل هو شبه مستحيل، إن مل نقل إنه مستحيل
االطالق إذ أن الشهرستاين نفسه خيربنا أن هلؤالء الذين مساهم بالسلف، مذهبني يف مسالة 
الصفات فبعضهم قد ذهب يف هذه املسألة إىل حد التشبيه، بينما ذهب آخرون منهم ابن 

،  و بعد  هذا القدر من املناقشة  ٥٧حنبل إىل التفويض حسب ما يقوله الشهرستاين
راء يتضح لنا أن هذه القضية، وهى قضية توحيد الصفات اليت جعلها ابن والتحليل هلذه األ

عبد الوهاب اصال ثالثا من أصول التوحيد، قضية موغلة يف االهبام والغموض، وهذا الغموض 
يكمن يف أمرين، األول هو أن انصار الوهابية ينسبون مذهب اثبات الصفات، الذي جيعلونه 

سلف، وقد رأيت أن حتديد مذهب معني يف هذه املسألة اصال من أصول التوحيد، إىل ال
ونسبته إىل السلف أمر يف غاية الصعوبة، لعدم ورود أدلة كافية يف هذا اجملال،  واألمر الثاين 
هو أن مصطلح السلف يف حد ذاته غري حمدود اال إذا قلنا رأي الدكتور عمارة وهو أن 

سلم به، وال نظن أن انصار الوهابية يسلمون السلفية ظاهرة عباسية مع أن هذا نفسه ليس مب
به، ومن هنا تعرف أن حتديد مذهب يف هذه القضية العويصة وجعلها اصال من أصول 
التوحيد وألزامها على الفرق اإلسالمية أمر ال مربر له، واحلل الوحيد هلذه القضية هو أن 

التفويض واالثبات، فالتأويل هو يترك املسلم ليختار بني املذاهب املشهورة فيها وهى التأويل و

                                                           
 ٩٢ص١الشهرستاني،السابق، ج ٥٥

 ٧٦م، ص١٩٨٢رضا نعسان معطي، عالقة االثبات والتفويض بصفات رب العالمين، شركة العبيكان، الرياض  ٥٦

 ٩٣-٩٢ص ١الشهرستاني، الملل والنحل، ج ٥٧
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مذهب املتكلمني والتفويض واالثبات ينسبان إىل االمام أمحد ومن حنى حنوه من الفقهاء 
 . واحملدثني كما مر بنا

 لقد رأينا فيما سبق أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب جعل توحيد الصفات اصال من اصول 
هذا النوع من التوحيد شرطا ال يستقيم التوحيد، وذلك اقتداء بسلفه ابن تيمية، واعترب 

ال يستقيم توحيد "توحيد الربوبية وتوحيد االلوهية اال باقراره، فقد قال يف احدى رسائله 
، واحلق أن كل املسلمني يتفقون مع ٥٨"الربوبية وال توحيد األلوهية اال باالقرار بالصفات

 واالحاديث الصحيحة واجب، الشيخ حممد بان اقرار هذه الصفات اليت نصت عليها اآليات
وأن املرأ إذا أنكر أو جحد واحدة من هذه الصفات الثابتة ال يكون توحيده مستقيما، ولكن 
اخلالف يكمن يف الكيفية أوالصورة اليت ينبغي أن نقر هبا، فقد مربنا أن الناس اختلفوا يف 

الترتيه، وذهب آخرون ذلك، فمنهم من قال االقرار يكون بتأويلها على الوجه الذي يتفق مع 
اىل أن االقرار يكون بتفويض أمرها إىل اهللا، بينما يقول أخرون إن هذا االقرار ال يكون اال 
باثباهتا على حقيقتها واجرائها على ظاهرها، ورأوا أن هذا املذهب األ خري هو مذهب االمام 

وتابعه يف ذلك الشيخ أمحد ومن قبله من الصحابه والتابعني، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية، 
ابن عبد الوهاب واتباعه، ومل خيصص ابن عبد الوهاب هلذه املسألة إال حيزا صغريا من 
رسائله، وذلك بالنظر إىل املسائل االخرى اليت ناقشها يف رسائله وىف كتبه مثل توحيد 

ات صفات األلوهية والعبادة والتوسل واالستغاثة واالستشفاع وغريهم، ورمبا اعترب مسالة اثب
اهللا واجرائها على ظاهرها أمرا مسلما به، فقد نقل يف بعض رسائله ما رآه أنه مذهب أمحد 

إن مذهب االمام أمحد وغريه من السلف، أهنم ال يتكلمون يف "بن حنبل يف الصفات فقال 
وله  اال مبا تكلم اهللا به ورسوله، فما اثبته اهللا لنفسه، أو أثبته رس-يعين الصفات-هذا النوع 

اثبتوه، مثل الفوقية، واالستواء، والكالم واجمليء، وغري ذلك، وما نفاه اهللا عن نفسه ونفاه 
عنه رسوله نفوه، مثل املثل والند والسمي، وغري ذلك، وأما ما ال يوجد عن اهللا ورسوله 

و فمن نفاه فه.. اثباته وال نفيه، مثل اجلوهر، واجلسم، والعرض واجلهة وغري ذلك ال يثبتونه
، وقد احتج اتباع ابن عبد ٥٩"فهو عندهم مبتدع.. عند أمحد والسلف مبتدع ومن اثبته

الوهاب هلذا املذهب ببعض أقوال الفقهاء واحملدثني القدماء، كالقول الذي ينسب إىل االمام 
كيف استوى، فأطرق مالك " الرمحن على العرش استوى"مالك وهو أنه سئل عن قوله تعاىل 

                                                           
 ٣٨-٣٧ص٢رحمن بن قاسم، الدررالسنية، جعبدال ٥٨

 ١٨٢-١٨١ص٣عبدالرحمن بن قاسم، السابق، ج ٥٩
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االستواء غري جمهول والكيف غري معقول : يعين العرق، ونظر إليه، وقالوعلته الرحضاء، 
، ومثل ٦٠"واالميان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فاخرج

إنا ال نعلم كيفية ما اخرب اهللا به  عن نفسه، وأن "القول الذي ينسب إىل االمام أمحد وهو 
هذه االقوال وامثاهلا أن املفوض هو الكيفية ال ، وفهموا من ٦١"علمنا تفسريه ومعناه

، ولكن املنتقدين للوهابية يستدلون هبذه االقوال نفسها للربهنة على أن مذهب ٦٢معناها
السلف هو التفويض وليس االثبات، ويفهمون من مثل قول مالك، الذي مر بنا آنفا، أن أمر 

، ومهما يكون من ٦٣ال عن معناهاهذه الصفات مفوض إىل اهللا، وال يسأل ال عن كيفيتها و
أمر، فإن انصار الوهابية يؤكدون أن امياهنم مبا ثبت من نعوت اهللا تعاىل كإمياهنم بالذات 
اإلهلية الن الصفات تابعة للموصوف، فهم يعقلون وجوده ويرتهون ذاته من غري أن يعقلوا 

لموهنا يف اجلملة من غري املاهية، وكذلك القول يف الصفات يؤمنون هبا ويعقلون بوجودها ويع
، وكل من مل يعتقد هذا املذهب ليس ٦٤تعقلها أو تشبيهها أو متثيلها أو تكيفها أو تأويلها

من أهل السنة يف نظرهم، فاالشاعرة ليسوا من أهل السنة يف نظر الوهابية ألهنم ال يثبتون 
 ٦٥مجيع الصفات كما جاءت بل يثبتون بعضها ويأولون بعضها
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