
 الفصل الرابع
 اخلالف يف تفسري بعض قضايا العقيدة بني السلفية الوهابية وخصومها

  
لقد تناولنا فيما سبق بالدرس والتحليل التفسري الذي قدمه حممد بن عبدالوهاب واتباعه 
للتوحيد، وقد خلصنا اىل القول بأن هلذا التفسري الذي قدمه ابن عبدالوهاب للتوحيد بعدين، 

د يهدف اىل جتريد التوحيد من الشوائب والشركيات، وبعد سياسي اجتماعي بعد ديين جمر
حياول ربط ذلك البعد االول بالواقع العملي، مث تبني لنا أن فكرة التوحيد اجملرد ببعدها الديين 
اجملرد مبا هلا من مطلقية وثبات تسربت ايل البعد السياسي االجتماعي لفكرة التوحيد اجملرد مما 

 . روز بعض النتائج السلبيةأدى اىل ب
 

ومن جهة أخرى، رأينا أن املنهج التحليلي الذي اعتمد عليه ابن عبدالوهاب لتفسري فكرة 
التوحيد اجملرد أدت اىل توسيع دائرة فكرة التوحيد وترتب على ذلك ادخال معظم تصرفات 

 .الفرد الدينية يف دائرة التوحيد
ألة مصريية ملعرفة طبيعة اخلالف بني السلفية الوهابية إن مسألة حتديد دائرة فكرة التوحيد مس

وخصومها يف تفسري فكرة التوحيد، إذ أن اخلالف يف هذه الفكرة أدي اىل اخلالف يف بعض 
املسائل اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة هلذه الفكرة، كاخلالف يف تفسري فكرة العبادة، 

، ومبا أننا عرضنا آراء ابن عبدالوهاب يف تفسري والشرك، والتوسل، ومسألة تكفري املسلم
التوحيد بأبعاده الدينية والسياسية االجتماعية يف الفصلني السابقني،  فإننا حناول فيما يلي أن 
نناقش مسائل اخلالف اليت دار حوهلا اجلدل، ولكن قبل أن خنوض يف عرض آراء اخلصمني 

 .الف وطبيعتهومناقشتها ينبغي أوال أن حندد جمال هذا اخل
 
 

 جمال اخلالف
اخلالف بني السلفية الوهابية وخصومها يدور حول مسألة التوحيد أو بعض املسائل اليت هلا 
عالقة بالتوحيد كالشرك والعبادة والتكفري وغريمها واخلالف يف هذه املسائل أصله تفرع عن 

ة وخصومها ينحصر يف اخلالف يف تفسري فكرة التوحيد، فمجال اخلالف بني السلفية الوهابي
االنصاف يف "مسألة التوحيد كما ذكر معظم نقاد السلفية الوهابية فقد صرح مؤلف كتاب 

، أن اخلالف بني الوهابية وخصومهم ينحصر يف "دعوة الوهابية وخصومها لرفع اخلالف
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مث ان اخلالف الواقع بينكم وبني املسلمني يدور حول "مسألة واحدة هي التوحيد، فقال 
لة واحدة ال ثانية هلا وهي التوحيد الذي هو اعتقاد أن اهللا واحد وأنه وحده مرجع كل مسأ

، كما أن الشيخ أمحد بن زيين دحالن أشار اىل مثل هذا املعىن أي ١"كون ومنتهى كل قصد
ما نعبدهم اال ليقربونا اىل "أن اخلالف يف مسألة التوحيد، فقال  بعد أن شرح معىن اآلية 

فكيف جيوز البن عبدالوهاب ومن تبعه أن جيعلوا املؤمنني املوحدين مثل أولئك :  قال٢"اهللا
، فهو يرى أهنم خيرجون املوحدين املؤمنني من ٣"املشركني الذين يعتقدون ألوهية االصنام

حظرية التوحيد وجيعلوهنم كاملشركني الذين يعتقدون بألوهية االصنام، ومن كتاب الشيعة 
آاليات البينات يف قمع البدع "خلالف العقدي، فمؤلف كتاب من أشار اىل مثل هذا ا

 -يعين الوهابيني-مث ليس للقوم "الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء يقول " والضالالت
فيما وقفنا عليه من كتب أوائلهم وأواخرهم وحاضرهم وغابرهم حجة عليها مسحة من 

، إن املسلمني يف زيارهتم للقبور العلم أو روعة من البيان وطالء احلقيقة، سوى قوهلم
وطوافهم حوهلا واستغاثتهم هبا وتوسل الزائر بامللحود يف تلك املقابر قد صاروا كاملشركني 
الذين كانوا يعبدون االصنام  وأصبحوا يعبدون غرياهللا ليقرهبم اىل اهللا تعاىل كما حكى اهللا 

، فلم يقبل اهللا "ونا اىل اللّه زلفىما نعبدهم اال ليقرب"سبحانه يف كتابه الكرمي حيث يقول 
هذه هي أم شبهاهتم . منهم تلك املعذرة وال أخرجهم ذلك الزعم عن حدود الشرك والضاللة

وأس احتجاجاهتم وأقوى براهينهم ودالالهتم واليها ترجع مجيع مواخذاهتم على غريهم من 
ة هم مجهور االمة اليوم االشعري"، ويقول أحد علماء االشاعرة املعاصرين ٤"طوائف املسلمني

ماليني املسلمني أشاعرة، وهؤالء الوهابييون حنو مليونني على زعمهم هم املهتدون ومئات  
 ٥.."املاليني على غري هدى وضالل وشرك هل هذا االمر معقول عند من له عقل

                                                           
م، ١٩٢٢ة دولة دمشق أحمد فوزي الساعاتي، االنصاف في دعوة الوهابية وخصومهم لرفع الخالف، دمشق، مطبع ١

 ١٣هـ، ص١٣٤٠

  ٣: الزمر٢

دحالن، أحمد بن زيني، فتنة الوهابية، اعتنى بطبعه حسين حلمي بن سعيد استنبولي، استنبول، مكتبة الحقيقة، تركيا  ٣
 ٧م ص١٩٧٨

ين آل آل كاشف الغطاء، الشيخ محمد الحسين، االيات البينات في قمع البدع والضالالت، نشرها محمد بن عبدالحس ٤
  ٢٥هـ ص١٣٤٥كاشف 

الهرري، الشيخ المحدث عبداهللا الهرري، االشاعرة اليوم بالماليين وصالح الدين االيوبي كان اشعريا، مجلة منار  ٥
 ٣٧-٣٦م ص١٩٩٣آيار /الهدي، العدد السابع، نيسان
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ون على إذًا الظاهر من هذه االقوال اليت نقلناها أن خصوم الوهابية من األشاعرة والشيعة يتفق
أن جمال اخلالف فيما بينهم وبني الوهابيني ينحصر يف مسألة التوحيد، فمعظم القضايا اليت 
اشتد حوهلا اجلدل بني الوهابية وخصومها إما اهنا قضايا عقدية او اهنا قضايا هلا عالقة 

 وما بالعقيدة  مثل قضية حتديد معىن العبادة وحتديد كيفية أدائها، ومعىن التوسل واالستغاثة
شاهبهما وحتديد ما هو جائز منهما وما ال جيوز، وحتديد معىن الشرك ومىت يكون االنسان 
مشركا، اىل غري ذلك من املسائل اليت تدور حول مسائل عقدية، ومن هنا كان بعض 
املتطرفني من اجلانبني  يعتربون خصومهم بأهنم خارجون من دائرة االسالم، فكتب الوهابيني 

س الوهابية مشحونة بعبارات تدل على أهنم يعتربون خصومهم كفارا أو مبا فيهم  مؤس
، كما أن بعض نقاد الوهابية ينسبون أحيانا  الضالل والكفر واالحلاد اىل ٦مشركني

خصومهم الوهابيني، وهذا االمر يبدو طبيعيا الن اخلالف بني الفريقني هنا خالف يف املعتقد 
ن ثًّم فان خالفا كهذا كان من الطبيعي أن يؤدي اىل هذا على االقل يف نظر اخلصمني، وم

 .تكفري اخلصمني بعضهم لبعض

                                                           
يدة المهمة في أصول أنظر على سبيل المثال، محمد بن عبدالوهاب، كشف الشبهات، طبع مع مجموعة الرسائل المف ٦

وعبدالرحمن بن . ١٤٢، ١٤٠الدين وفروعه، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، طبعة الكيالني بدون تاريخ، ص
، وعبدالرحمن عبد الخالق، فضائح الصوفية، الرياض، مكتبة ٢٩٦و٢٩٣عبداللطيف، مشاهير علماء نجد وغيرهم،  ص

 ٣٢هـ ص١٤١٢دار السالم الطبعة الثانية 
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 حتديد طبيعة اخلالف   
 ان من ميعن النظر يف أدبيات الوهابيني وخصومهم ير أن أولئك الذين يرمون  خصمهم 

قادي بالكفر او الشرك او الزندقة غالبا ما ينسبون الكفر والشرك اىل االجتاه املذهيب االعت
الذي يؤمنه خصمه أو ينسبون اىل الشرك بعض ما يعتقده خصومهم، فمثال نرى أن الوهابيني 
ال خيرجون االشعرية من دائرة االسالم وامنا يرفضون اعتبارهم من أهل السنة بسسب أهنم 

، يف حني أهنم ينسبون متكلميهم ومتكلمي املعتزلة والشيعة اىل الكفر ٧يأولون بعض الصفات
، ولكن مع هذا جند بعض االحيان يف أدبيات الوهابيني أهنم يكفرون اشخاصا ٨ادواالحل

،  يف حني أهنم يقولون إهنم ال ٩معينة مثل ابن عريب وابن الفارض، وايب معشر البلخي
،  فأنت ترى أهنم يكفرون أشخاصا ١٠يكفرون أحدا من املسلمني اال ما أمجع عليه العلماء

فها من بعض املسائل االعتقادية، أي أهنم يكفروهنم يف حاالت أو مجاعات معينة بسبب مواق
معينة، ولكنهم ال يعتربوهنم خارجني عن االسالم بالكلية والدليل على ذلك أنك جتد أهنم 
يرمون بالكفر بعض االشخاص يف بعض االحيان مث جتدهم يقولون أهنم ال يكفرون أولئك 

ا،  مثال ذلك قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب االشخاص أنفسهم  أو أهنم اليعتربوهنم كفار
،  مث ذكر أماكن أخرى بكفر ابن ١١يف بعض رسائله.." إنه ال يكفر ابن عريب وغريه "

،  مث جتد أن بعض الوهابيني يعتربون التوسل شركا أكرب، يف حني يعتربه آخرون ١٢عريب

                                                           
ابن باز، عبداهللا وصالح بن فوزان،  تنبيهات في الرد على من تأول الصفات، الرياض، الرياسة العامة الدارات  ٧

 ٥٩م ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥البحوث العلمية والدعوة واالرشاد 

مؤلفات الشيخ  االمام محمد  بن  عبد الوهاب،  اعداد عبدالعزيز  بن زيد الرومي و اخرون، محمد بن عبدالوهاب،  ٨
لقسم االول، العقيدة واآلداب االسالمية، والقسم الخامس، الرسائل الشخصية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، ا

الرسائل "والقسم الخامس . ٢٩٩،٣١٥ القسم االول، صاسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرياض بدون تاريخ،
. اسطية للشيخ االسالم ابن تيمة، عبدالرزاق عفيفي، طشرح العقيدة الومحمد خليل هراس، .  ٩٧، ٣٦ص"  الشخصية

 . ١٢٩، صالثامنة، الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة، مركز شؤون الدعوة، السعودية

وانظر الرسائل الشخصية . ٢٩٠و٢٨٨محمد بن عبد الوهاب، مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، القسم االول ص ٩
 ١٨٩و٧٢ص 

وانظر الرسائل الشخصية . ٢٩٠و٢٨٨ب، مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، القسم االول صمحمد بن عبد الوها ١٠
 ١٨٩و٧٢ص 

أحمد بن حجر بن محمد آل ابوطامي آل علي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته االصالحية و  ١١
  م١٩٧٥مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ثناء العلماء عليه،  قدم له وصححه الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، 

 ١٨٩ ص٢،٣ جم،١٩٦٥عبد الرحمن بن قاسم العاصمي، الدرر السنية في االجوبة النجدية، الطبعة الثانية ، ٦١ص

 ١٢ابن عبدالوهاب، الرسائل الشخصية، ص  ١٢
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 القضايا ، هذا التذبذب وعدم االستقرار على حكم يف بعض١٣منهم بدعة ال شركا
االعتقادية مثل اليت أشرنا اليها إن دل على شيء فإمنا يدل على أهنم يكفرون خصومهم يف 
حاالت معينة العتقاد أولئك اخلصوم بتفسريات معينة متعلقة ببعض املسائل االعتقادية،  ومن 
هنا يتضح لك أهنم ال يكفرون الناس على العموم، وأن طبيعة اخلالف فيما بينهم وبني 

ومهم امنا هي خالف يف تفسري املسائل االعتقادية وليس خالفا يف املسائل يف حد ذاهتا، خص
ويدلنا على ذلك مثال أن الوهابيني وخصومهم يتفقون بأن اهللا سبحانه يتصف بصفات معينة  
كالقدرة والعلم،  ولكنهم خيتلفون يف ماهية هذه الصفات وكيفية نسبتها اىل اهللا، ولكن هذا 

أن كل املسائل اليت دار حوهلا النقاش من هذا القبيل، فهناك بعض املسائل اليت ال ال يعين 
يقرها الوهابييون وال يعطوهنا أي صفة  شرعية  مثل مسألة التوسل باالولياء واالنبياء 

، ولكن ١٤والصاحلني  يف حني أن خصومهم يعتربون هذه القضايا أمرا مشروعا يف الدين
ائل مل يعد أمرا ذا بال يف اآلونة االخرية إذ بعض علماء الوهابية اخلالف يف مثل هذه املس

، كما أن ١٥املعاصرين اعتربوا مثل تلك املسائل بدعا مستحدثة ال شركا خيرج من امللة
الشيخ ابن عبدالوهاب قد ذكر أحيانا أنه ال يكفر من توسل بالصاحلني وال يعتربالتوسل 

ف يف مثل هذه القضايا أمر ليس بينه وبني العقيدة ،  وبالتايل ميكن القول إن اخلال١٦شركا
 .عالقة مباشرة

 
واستنادا ملا سبق نستطيع القول إن اخلالف الواقع بني الوهابيني وخصومهم امنا هو خالف يف 
التفسري، تفسري التوحيد والشرك والعبادة والتكفري والتوسل وأشباه ذلك، وحتديد معىن هذه 

 يلي آراء اخلصمني يف بعض املسائل اليت اشتد حوهلا اجلدل  مثل املسائل، وسوف نناقش فيما
 .التوحيد والعبادة

 
 اخلالف يف تفسري التوحيد : أوالً

                                                           
 ٧٢ابن عبدالوهاب، الرسائل الشخصية، ص  ١٣

محمد بن عبدالوهاب، كشف الشبهات، ، ٣هـ ص١٤٠٢عة جدة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي،  القول السديد، طب ١٤
  ١٤٣ صم١٩٨٦علق عليه وضبطه محمد منير الدمشقي االزهري، المدينة المنورة، الجامعة االسالمية 

ابن باز، مجموعة فتاوى ومقاالت متنوعة، الرياض، الرياسة العامة ألدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة  ١٥
  ٢٧م  ص١٩٩٠ارة العامة للطبع والترجمة، الطبعة الثانية، الجزء الرابع واالرشاد، االد

 ٦انظر مثال، دحالن،  فتنة الوهابية، ص ١٦
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اخلالف يف تفسري التوحيد هو االساس الذي ترجع اليه كل اخلالفات بني السلفية الوهابية 
ة التوحيد مقتدين بابن وخصومها، وقد رأينا التفسري الذي قدمه ابن عبدالوهاب واتباعه لقضي

، وقد سبق أن قلنا أن ابن تيمية قسم التوحيد اىل توحيد األلوهية ]هـ٧٢٨-٦٦١[تيمية
-١١١٥[والربوبية وتوحيد االمساء والصفات، وقد تابعه يف ذلك حممد بن عبدالوهاب

"  التوحيد الثالثي"، ومبا أن ابن تيمية كان صاحب هذه الفكرة أعين فكرة ]هـ١٢٠٦
ري من نقاد السلفية الوهابية يسمونه مؤسس املذهب الوهايب،  مع أهنم على علم أن شرع كث

هذا املذهب ينسب ايل حممد بن عبدالوهاب النجدي وهو متأخر عن ابن تيمية مبا يقرب من 
أربعة قرون، وامنا يقولون ذلك الن ابن تيمية هو أول من قسم التوحيد اىل توحيد األلوهية 

 االمساء والصفات، اذ أننا ال جند مثل هذا التقسيم يف كتب القدماء من والربوبية وتوحيد
املتكلمني وغريهم، وقد تأثر عدد كبري من املفكرين االسالمني بآراء ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب فشرعوا يقسمون التوحيد اىل أقسام ويذكرون أنواعا كثرية وبدؤوا حيللون فكرة 

 ان قسموا التوحيد اىل أربعة أقسام أو سبعة، فسيد قطب يذكر التوحيد اىل ان بلغ هبم االمر
، كما أن الشيخ جعفر سبحاين ذكر سبعة ١٧نوعا رابعا من التوحيد وهو توحيد احلاكمية

وآلراء هذا املؤلف األخري "  التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"أنواع من التوحيد يف كتابه 
ثل اجتاها طاملا احتدم اجلدل بينه وبني السلفية الوهابية أمهية كبرية لبحثنا ، وذلك أنه أوال مي

أال وهو االجتاه الشيعي، وثانيا،  أنه يعترب من الشيعة املعتدلني ال أولئك املغالني يف التشيع، 
وثالثا، إنه من أهم مفكري الشيعة الذين تأثروا بآراء ابن تيمية وابن عبدالوهاب على االقل 

الذي قدماه للتوحيد، وإن رأى أن هذا " بالتقسيم الثالثي"مبدئيا من حيث انه يتفق معهما 
التقسيم غري كاف، ورابعا، أنه حاول أن يضيف اىل ما توصل اليه هذان الشيخان، بل حاول 
ان يقدم تفسريات جديدة للتوحيد عالوة على ما قدمه ابن تيمية وابن عبدالوهاب وسيد 

أن نستعرض أراء الشيخ جعفر سبحاين يف تفسري قطب، ومن أجل كل ذلك رأينا من املفيد 
 ". التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"فكرة التوحيد والتقسيمات اليت قدمها يف كتابه 

 
 فكرة  التوحيد عند الشيخ جعفر سبحاين. ١

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

                                                           
 ٥٤ ص م ١٩٨٣سيد قطب، معالم في الطريق، الطبعة الشرعية، بيروت دار الشروق  ١٧
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يف إيران وتزايد الكتب والرسائل اليت أُلفت يف نقد عقائد الشيعة إبان قيام الثورة مما يزيد 
الفرقة بني طوائف االسالم، ويتساءل الكاتب ما وراء هذه اهلجمة الشرسة، وملاذا تزامنت 

فإذا كانت هذه اهلجمات بدافع احلرص على محاية الدين، فأوىل أن !  م الثورة اإلسالمية؟بقيا
يوجه هذا اهلجوم إىل اعداء االسالم، مثل املاركسية واالشتراكية والشيوعية والصهيونية مث إن 
هوالء الذين يقودون هذه احلملة مل يتخذوا أي موقف حممود جتاه أولئك الذين يهددون 

 ومن ثَمَّ حيسن هبؤالء الذين ميولون إثارة الفتنة بني الشيعة والسنة أن يقيموا مؤمترات االسالم،
وندوات علمية ملناقشة اخلالفات بني اجلماعتني االسالميتني، حبيث يكون مؤمترا مفتوحا 
يشارك فيه مفكرون من اجلانبني ملناقشة القضايا امللحة، ويرى املؤلف أن مجاعة الوهابيني هم 

كما يقول -هة اليت متول  الكتب  والرسائل  اليت تتهجم على الشيعة،  ومبا أهنم رموا اجل
  الشيعة بالشرك يف أكثر هذه املؤلفات، فإنه حاول يف هذه الرسالة حتديد مسألة -املؤلف

،  مث يشرع ١٨التوحيد والشرك وعاجل هذه القضية اليت شغلت الوهابيني طوال قرنني ونصف
قضية التوحيد ويقول إن التوحيد أساس دعوة االنبياء، وإن مسالة إقرار املؤلف مبعاجلة 

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 

فاهللا سبحانه واحد يف ذاته ال نظري له يف "لفعل والعبادة  يوحدون اهللا من حيث الذات وا
الوجود وال مثيل كما أنه هو املؤثر والفاعل احلقيقي واخلالق الواقعي يف كل ما نسميه فاعال 
وخالقا، فلو كان هناك فاعل سواه أو خالق غريه، فإمنا يفعل وخيلق بقدرته سبحانه وتعاىل 

مث ينتقل املؤلف بعد . ي ال حتل عبادة غريه على االطالق، كما أنه املعبود الذ١٩"وإرادته
 .ذلك إىل ذكر مراتب التوحيد، ويقول إن للتوحيد مراتب سبعة

 
التوحيد يف الذات، واملراد منه أن اهللا سبحانه واحد ال نظري له، والدليل على هذا : األوىل

جعل لكم  من "قوله تعاىل النوع من التوحيد هو ما جاء يف القرآن من اآليات  البينات مثل 
،  ٢٠"أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء  وهو السميع البصري

                                                           
-٧ صم١٩٨٦هـ  ١٤٠٦نية الثا.  التوحيد والشرك في القرآن،  مؤسسة الفكر االسالمي  طراجع جعفر سبحاني، ١٨
١٩ 

  ٢١جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص  ١٩

 ١١:الشورى ٢٠
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، وقوله ٢١"قل هو اهللا أحد اهللا صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد"وقوله تعاىل 
ى املؤلف أن ، وير٢٣"وهو الواحد القهار"، وقوله تعاىل ٢٢"هو اهللا الواحد القهار"تعاىل 

هذا النوع من التوحيد ميكن اثباته أيضا عن طريق الرباهني واحلجج العقلية، وقد تناوهلا علماء 
املسلمني بالتفصيل الثبات مثل هذا التوحيد عن طريق الرباهني العقلية، فهذا النوع من 

 .ثيلالتوحيد هو الذي  يثبت بوحدنية ذات اهللا حبيث أنه ال نظري له يف الوجود وال م
 

التوحيد يف اخلالقية، واملقصود من هذا النوع هو :      أما النوع الثاين من أنواع التوحيد هو
اثبات أن اهللا سبحانه هو اخلالق املستقل الوحيد يف الوجود فال خالق مستقل سواه موجود 

 ، وقوله ٢٤"قل اهللا خالق كل شيء وهو الواحد القهار"ودليل هذا من القرآن قوله تعاىل 
اهللا خالق كل شيء وهو "،  وقوله تعاىل  ٢٥"ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال هو"

هو اهللا اخلالق البارئ املصور له االمساء "،  وقوله تعاىل  ٢٦"على كل شيء وكيل
أال  له اخللق  "،  وقوله تعاىل ٢٨"هل من خالق غري اهللا"، ومثل قوله تعاىل ٢٧.."احلسىن

 ٢٩"ب العاملنيواألمر تبارك اهللا ر
 

التوحيد يف الربوبية والتدبري وهذا مايسميه الوهابيون التوحيد يف اخلالقية، :      النوع الثالث
ويرى املؤلف أن هناك ثَمة فرقا بني هذين النوعني بالرغم  من أن الوهابيني جيعلوهنما واحدا 

ن موحدين يف توحيد فتوحيد الربوبية ناظر إىل التوحيد يف اخللق واإلجياد وكان املشركو
، والتوحيد يف الربوبية والتدبري ٣٠اخلالقية بينما كانوا يشركون التوحيد يف التدبري واإلدارة

                                                           
 ٤-١: االخالص ٢١

  ٤٠: الزمر  ٢٢

 ١٦:  الرعد٢٣

 ٦٢: المؤمنون ٢٤

 ٦٢: الزمر  ٢٥

 ٦٢: الزمر ٢٦

 ٢٤: الحشر  ٢٧

 ٣: فاطر ٢٨

  ٥٤: االعراف ٢٩

  ٢٤-٢٢جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص ٣٠
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اثبات مدبر ومتصرف واحد ال يشاركه أحد يف الكون، ودليل هذا يف القرآن مثل قوله تعاىل 
رش يدبر األمر ما إن ربكم اللَّه الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على الع"

اهللا "، ومثل قوله تعاىل ٣١"من شفيع إال من بعد إذنه ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه أفال تذكرون
الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 

، وقوله تعاىل ٣٢"جيري ألجل مسمى يدبر األمر يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
، ٣٤"وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة"،  وقوله تعاىل ٣٣"دبرات أمرافامل"

واستنادا إىل اآليات السابقة فالَّله سبحانه وتعاىل هو املدبر احلقيقي الوحيد وهو املتصرف يف 
الكون،  أما ما ورد يف بعض اآليات اليت تدل على أن لبعض املخلوقني تصرفا كما ورد يف 

،  فهذا ال ينايف بتفرد الَّله سبحانه ٣٥"حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا"اآلية الكرمية  
،  إذ أمر باالستعانة به وأمر يف آية أخرى ٣٦"إياك نستعني"بتدبري العامل وامنا مثل قوله تعاىل 
، ومثل هذه املعاين كثرية يف ٣٧"استعينوا بالصرب والصالة"باالستعانة بالصرب والصالة فقال 

إذ الَّله سبحانه وتعاىل ينسب الفعل إىل فاعل غريه ولكنه يف احلقيقة هو الفاعل القرآن 
 ٣٨واملتصرف احلقيقي

التوحيد يف التشريع والتقنني، وهو حصر احلاكمية التشريعية على اهللا سبحانه، : النوع الرابع
الثة اليت واجلدير بالذكر أن سيد قطب ذكر هذا النوع من التوحيد باإلضافة إىل االنواع الث

ذكرها ابن عبد الوهاب وابن تيمية، أما جعفر سبحاين فإنه يرى أن هذا النوع يظهر من قوله 
أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما "، وقوله تعاىل ٣٩"إن احلكم اال هللا"تعاىل 

قوله ، و"ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون"، ومن قوله تعاىل ٤٠"لقوم يوقنون
                                                           

 ٣:  يونس ٣١

 ٢: الرعد ٣٢

 ٥: لنازعاتا ٣٣

 ٦١: االنعام  ٣٤

 ٦١: االنعام ٣٥

  ٤: الفاتحة ٣٦

 ٤٥: البقرة ٣٧

 ٣١-٢٤جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص  ٣٨

  ٤٠:  يوسف ٣٩

  ٥٠: المائدة ٤٠
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ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا "، وقوله تعاىل "ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فؤلئك هم الظاملون"تعاىل 
، فتقنني الشرائع واحلكم أمران خمصوصان باهللا سبحانه وليس ٤١"فأولئك هم الفاسقون

ألحد أن يتقلد هبذه املنصب، ومن أجل ذلك وصف اهللا من مل حيكم مبا أنزل اهللا بالفسق 
  ٤٢كفر والظلم كما هو واضح من اآليات الثالثةوال
 

التوحيد يف الطاعة، واملراد منه أنه ليس هناك من جتب طاعته بالذات اال اهللا : النوع اخلامس
، فالطاعة هللا وحده، وأما املخلوقات فال  تطاع اال بإذن اهللا، ودليل هذا  يف القرآن ٤٣تعاىل

، وقد ذكر ٤٤" وامسعوا وأطيعوا وانفقوا خريا النفسكمفاتقوا اهللا ما استطعتم"مثل قوله تعاىل 
، ٤٥"وما أرسلنا من رسول اال ليطاع بإذن اهللا"القرآن أن طاعة غري اهللا تكون بإذنه إذ قال 

وكذلك طاعة أويل األمر وطاعة الوالدين جتب بإذن اهللا، وباجلملة هناك نوعان من الطاعة، 
 ٤٦ بالعرض وهى طاعة غريه اليت جتب بإذنهطاعة بالذات وهي طاعة اهللا سبحانه، وطاعة

 
التوحيد يف احلاكمية، احلكومة حاجة طبيعية يتوقف عليها حفظ النظام يف : النوع السادس

اجملتمع البشري، وأعمال احلكومة ال تنفك عن التصرف يف األموال واألنفس وتنظيم 
ية ألحد على أحد دون سواه  احلريات، ومبا أن الناس سواسية أمام اهللا، مل جيز أن تكون الوال

بل الوالية  هللا، فال يصح ألحد أن يتسلط على غريه  وليس له إمرة على األخرين اال بإذن 
فاالنبياء والعلماء واملؤمنون مأذونون من قبله سبحانه يف أن يتولوا األمر من جانبه "اهللا  

بحانه واإلمارة ممنوحة من وميارسوا احلكومة على الناس من قبله، فاحلكومة حق خمتص باهللا س
إن احلكم اال هللا أمر أال تعبدوا إال إياه "، وأما دليل هذا يف القرآن فمثل قوله تعاىل ٤٧"جانبه

إن احلكم اال هللا يقص "، ومثل قوله تعاىل ٤٨"ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون
                                                           

  ٤٥،٤٧، ٤٤: المائدة ٤١

 ٣٢جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص  ٤٢

 ٣٣، ٣٢جعفر سبحاني، السابق،   ٤٣

 ١٦: التغابن ٤٤

 ٦٤: النساء ٤٥

 ٣٣ سبحاني، التوحيد والشرك، ص جعفر ٤٦

 ٣٤، ٣٣جعفر سبحاني، السابق،  ٤٧

 ٤٠:  يوسف ٤٨
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، ٥٠"رع احلاسبنيأال له احلكم وهو اس"، وقوله تعاىل ٤٩"احلق وهو خري الفاصلني
وإختصاص احلاكمية باهللا ليس معناها أنه يقوم هبذه الوظيفة بنفسه بل معناها أن من يقوم 
هبذه الوظيفة بني البشر يكون مأذونا حيكم بإذن اهللا وقد رأينا أن اهللا أذن  سبحانه لبعض 

 األرض فأحكم يا داوود إنا جعلناك خليفة يف"األنبياء أن حيكموا بني الناس، مثل قوله تعاىل 
، ومن أجل ذلك جيب أن تكون ٥١"بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

 ٥٢احلكومة مأذونة من قبل اهللا سبحانه واال كانت من حكم الطاغوت
 

 هنا ينبغي أن نالحظ أن الشيخ جعفر يفرق بني نوعني من التوحيد ومها التوحيد يف التشريع 
كمية، وقد اعتربمها سيد قطب شيئا واحدا، وىف احلقيقة ال فرق بني والتقنني وتوحيد احلا

النوعني إذ احلاكمية تتضمن التشريع والتقنني فال معىن للحاكمية إذا مل يكن هناك تشريع 
وتقنني فاحلاكم هو الذي يقنن الشرعية وخيتار القوانني املناسبة ألحوال اجملتمع حسب 

 .الظروف الراهنة
 

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

  ٥٣قدميا وحديثا
 و يالحظ ان هذا النوع من التوحيد هو الذي مساه ابن تيمية وابن عبد الوهاب بتوحيد 

هية وهو أهم أنواع التوحيد عند ابن تيمية واتباعه من الوهابيني إذ أهنم يعتربون هذا األلو
النوع، التوحيد الوحيد، الذي ال يدخل العبد يف حظرية اإلسالم، اال بعد أن يقر به قوال 
وعمال، وقد وضع بعض متأخري الوهابية شروطا لصحة هذا النوع من التوحيد وهي 

الشيخ جعفر سبحاين فقد جعل هذا النوع يف آخر أنواع التوحيد ، أما ٥٤الصدق واالخالص
كما هو بيِّن من تقسيماته وجعل أول  أنواع التوحيد، التوحيد يف الذات مث ثنا بالتوحيد يف 

                                                           
 ٥٧: االنعام ٤٩

  ٦٢: االنعام ٥٠

  ٢٦: ص سورة  ٥١

 ٣٤جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص ٥٢

 ٣٤،٣٥جعفر سبحاني، السابق، ص ٥٣

 ١١ ص١٤٠٨ن ذكر مكان الطبع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية كتاب التوحيد الطبعة الثالثة بدو ٥٤
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اخلالقية والوهابيون يسمون هذين النوعني بتوحيد الربوبية، مث ذكر نوعا ثالثا مساه التوحيد يف 
ه األنواع الثالثة اهنا ليست اال نتاج التحليل والتقسيم لنوع واحد الربوبية، والظاهر من هذ

وهو ما أمساه ابن تيمية بتوحيد الربوبية، فال فرق بني اخلالق والرب إذ الرب هو الذي خيلق 
فكلمة الرب المعىن هلا إال إذا كانت موصوفة بصفة اخللق لتدل على اإلله املبدع، وهذا املعىن 

إن ربكم اهللا الذي خلق السموات "يات القرآنية مثل قوله تعاىل هو الذي يظهر من اآل
، فصفة اخلالقية صفة اساسية للرب الن الرب ال يكون ربا حقيقيا إال إذا كان ٥٥"واالرض

خالقا ومن مث فال معىن للتفريق بني الرب واخلالق، مث ان الشيخ جعفر ذكر بعد ذلك نوعني 
التشريع  والتقنني  والتوحيد يف احلاكمية، وهذان أخرين من التوحيد ومها التوحيد يف 

النوعان يف احلقيقة شيء واحد، وقد اشرنا إىل ان االستاذ سيد قطب ذكرمها على أهنما شيء 
، أما بالنسبة للسلفية الوهابية فهذا  النوع من التوحيد ليس ٥٦واحد وهو توحيد احلاكمية

د احلاكمية وال التوحيد يف التشريع واملؤلف بوارد عندهم إذ أهنم ال يذكرون شيئا امسه توحي
الشيعي جعل التوحيد يف احلاكمية والتشريع والتقنني بعد توحيد الربوبية واخلالقية والتدبري 
وسبب ذلك على مايبدو أن املؤلف عاش يف الفترة اليت ظهرت فيها الثورة اإلسالمية يف ايران 

يف تلك الفترة كما ذكر هو نفسه يف مقدمة " ميالتوحيد والشرك يف القرآن الكر"والّف كتابه 
، مث إن آراء املؤلف يف هذا النوع من التوحيد تشبه آراء سيد قطب والشيخ ٥٧الكتاب

املودودي، ففي التوحيد يف احلاكمية والتشريع يعترب احلاكمية أمرا خمصوصا باهللا سبحانه، 
قطب، مث يضيف إىل ذلك أن وإال  كان حكم الطاغوت، وهذا عني ما قال املودودي وسيد 

التشريع والتقنني أيضا أمران خمصوصان برب العاملني وال شك أن هذه الفكرة تنبع من أصول 
شيعية يف اإلمامة إذ أن التقنني وتفسري الشريعة ليس أمرا خمصوصا برب العاملني بل هو 

 .موكول إىل العباد يف نظر أهل السنة
 

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

 ". التوحيد يف الذات وىف اخلالقية والتوحيد يف الربوبية والتدبري" توحيد الربوبية -١

                                                           
 ٣: يونس ٥٥

  ٥٥سيد قطب، معالم في الطريق، ص  ٥٦

 ١٢،١٣جعفر سبحاني، التوحيد والشرك، ص  ٥٧
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 ".التوحيد يف احلاكمية والتشريع والتقنني والتوحيد يف الطاعة" توحيد احلاكمية -٢
أما ما يسميه الوهابيون بتوحيد االمساء والصفات " توحيد يف العبادةال" توحيد األلوهية -٣

فهو داخل عند املؤلف يف البند األول الذي يتضمن بتوحيد الذات، فالواضح أن املؤلف 
الشيعي ال خيتلف مع الوهابيني يف هذه التقسيمات من حيث أهنا مراتب أو انواع للتوحيد، 

تيمية وابن عبد الوهاب وسيد قطب فيما بعد، فإذاً أين اال أنه ذكر اضافات ملا ذكره ابن 
 يكمن اخلالف بينه وبني السلفية الوهابية يف هذه املسألة أعين مسألة تفسري التوحيد؟

 
     إن اخلالف بني املؤلف الشيعي والوهابيني يف تفسري التوحيد يكمن فيما نراه يف النقاط 

 : التالية
ة القصوى للتوحيد يف الذات كما يظهر يف ترتيبه عند ذكر  إن الشيخ جعفر جيعل األمهي-١

أنواع التوحيد، مث يأيت بعده توحيد اخلالقية والتدبري وهذا األمر غري وارد عند الوهابني إذ 
أهنم يعطون األولوية لتوحيد األلوهية أو العبادة، أما بالنسبة للشيخ جعفر فتوحيد اهللا بذاته 

 واخلالقية يأيت يف املرتبة األوىل مث يضع يف املرتبة الثانية ختصيصه وصفاته مث ختصيصه بالربوبية
 . باحلاكمية والتشريع والتقنني والطاعة

 النقطة الثانية اليت يظهر فيها التباين بني الشيخ جعفر سبحاين والسلفية الوهابية يف قضية -٢
توحيد يف الذات واخلالقية تفسري التوحيد هي أنه جيعل توحيد احلاكمية يف املرتبة التالية لل

ليس واردا عند " توحيد احلاكمية والتشريع والتقنني والطاعة"والربوبية، وهذا النوع أي 
الوهابيني وال يعتربون هذه األشياء نوعا من التوحيد، مث إهنم حىت لو اعتربوها توحيدا فإهنم ال 

حيد الربوبية، ألن التوحيد يف يضعوهنا يف هذه املرتبة حبيث يكون يف املرتبة الثانية بعد تو
احلاكمية هو مبعىن اإلمامة وهو يف نظر الوهابيني وبقية أهل السنة أمر دنيوي وال يعتربونه 

 . أصال من أصول الدين كما هو معروف
 جعل الشيخ جعفر التوحيد يف العبادة وهو الذي يسميه الوهابييون توحيد األلوهية يف -٣

لتوحيد، وهذا ال يتفق مع ما ذهب إليه علماء الوهابية، إذ توحيد املرتبة األخرية من مراتب ا
األلوهية عندهم أهم أنواع التوحيد وهو الذي يدخل الشخص يف االسالم، مث إن اخلالف يف 
توحيد العبادة اليقف عند هذا احلد فقط، بل هناك خالف ايضا يف حيثيات هذا النوع من 

إفراد العبادة "شيعي يتفقون يف معىن توحيد العبادة وهو التوحيد ومع أن الوهابيني والكاتب ال
إال أهنم خيتلفون يف طبيعة هذه العبادة اليت ينبغي ان ختصص هللا سبحانه، فهل " هللا وحده

يدخل فيها تعظيم األولياء واحترامهم والتوسل هبم وما شابه ذلك، يقول جعفر سبحاين 
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 غري اهللا ولكن املهم هو أن الوهابيني فاجلميع متفقون على وجوب االجتناب عن عبادة"
يف نظر -يتصورون أن تعظيم األنبياء وأولياء اهللا مثال عبادة يف حني أن بني التعظيم والعبادة 

 ٥٨"  بونا شاسعا وفرقا جدا كبريا-اآلخرين
    إن اخلالف بني الوهابيني وخصومهم يف تفسري توحيد العبادة أو األلوهية يقودنا إىل 

ألة أخرى وهي مسألة اخلالف يف تفسري العبادة حبد ذاهتا، ومن هنا حيسن بنا أن مناقشة مس
نؤخر مناقشة قضية توحيد العبادة حلني مناقشة مسألة اخلالف يف تفسري العبادة بني السلفية 

 .الوهابية و خصومها
لذي قدمه  أما ما يتعلق مبراتب التوحيد أو أنواعه، فإن الشيخ جعفر سبحاين ال يرى التفسري ا

يعين توحيد األلوهية -إنه ال كالم يف هذا املطلب "الوهابيون هلذه املسألة كافيا ويقول 
 وليس من املسلمني أحد يتحلى بالواقعية ينكر عدم كفاية توحيد الربوبية -وتوحيد الربوبية

 مراحل أربعة وإن اقتصر الوهابيون على مرحلتني منها -كما أسلفنا-وحده بل للتوحيد 
 ٥٩"سوا أو تناسوا املرحلتني األخريتنيون

فالشيخ جعفر ال ينكر على الوهابيني قوهلم إن توحيد الربوبية وحده ال يدخل املرأ يف 
األسالم، اال أنه يلومهم الهنم تركوا مراتب أخرى للتوحيد كان ينبغي أن يشار إليها مثل 

 .توحيد احلاكمية والتوحيد يف الطاعة
 

ة الذين انتقدوا الوهابية كثريون ومن اشهر معاصريهم الشيخ جعفر     إن املفكرين الشيع
سبحاين والشيخ حمسن األمني العاملي والشيخ حممد جواد مغنية، والشيخ آية اهللا حممد 

يف رسالته منهج ) هـ١٢٢٨تـ (احلسني آل كاشف الغطاء، والشيخ جعفر كاشف الغطاء 
وحيد هو الشيخ جعفر سبحاين، وخاصة يف الرشاد، إال أن أهم من ناقش مسألة تفسري الت

كما أن له كتبا أخرى يف نقد الوهابية منها كتابه "  التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"كتابه 
وسنعود لبعض مؤلفات هؤالء املفكرين عند ما نتعرض ملناقشة بقية " الوهابية يف امليزان"

مفكري الشيعة حيسن بنا أن نستعرض القضايا املختلف فيها، أما اآلن وقد عرضنا بعض آراء 
آراء بعض علماء االشاعرة وهم ميثلون أكرب إجتاه سين انتقد السلفية الوهابية وخاصة فيما 
يتعلق بتفسري  التوحيد والعبادة وغري ذلك من املسائل اليت دار حوهلا اجلدال، إن علماء 

                                                           
 م ١٩٨٤ الوهابية في الميزان،  طهران، مؤسسة النشر االسالمي وانظر كتابه،. ٤٩جعفر سبحاني، السابق،  ٥٨
 ٢٢١ص

    ٤٩جعفر سبحاني، التوحيد والشرك،  ٥٩
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 من نراه أفضل من ناقش االشاعرة الذين انتقدوا الوهابية الميكن حصرهم ولكننا خنتار
 .القضايا املختلف فيها

 
 
 
 
 
 
 موقف الشيخ ايب حامد مرزوق والشيخ محداهللا الداجوي. ٢

     والشيخ أمحد بن زيين دحالن  من تفسري قضية التوحيد
إن أول ما يالحظ الدارس يف أدبيات األشاعرة هو أهنم ال يسلمون ألبتة بالتقسيم الذي 

عه من الوهابني للتوحيد وهذا يف احلقيقة أمر ينبغي أن ننتبه إليه، إذ أننا يقدمه ابن تيمية وأتبا
جند بعض مفكري 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 

د ألوهية وتوحيد ربوبية، بل يعتقدون أنه ال وجود لتقسيم كهذا يف تقسيم التوحيد إىل توحي
الشريعة اإلسالمية، كما نرى ذلك عند الشيخ ايب حامد مرزوق، فهل هذا يعين أن بعض 
مفكري الشيعة مثل الشيخ جعفر أقرب إىل الوهابية من األشاعرة من هذه الناحية؟  فقد رأينا 

رفض فكرة تقسيم التوحيد إىل مراتب أو أنواع وإمنا أن الشيخ جعفر سبحاين الشيعي ال ي
أكثر مواضع اخلالف فيما بينه وبني الوهابية تدور حول تفسري ماهية العبادة أو توحيد 

ومن جهة أخرى فإن مفكري . األلوهية، أما األشاعرة فهم يرفضون هذا التقسيم مبدئيا
 .ة يتفقون يف أمور أمهّهاالشيعة واالشاعرة يف نقدمها للمذهب الوهايب يف العقيد

 
 إن مقترع املذهب الوهايب يف العقيدة هو ابن تيمية احلراين وبالتايل ليس هلذا املذهب -١

 ٦٠أصل يف عقيدة السلف
 رفض املذهب الوهايب ورده يف مجلته، فاالشاعرة والشيعة يرفضون عقيدة املذهب -٢

زئيات، اال أهنم ال يرون أن هذه الوهايب يف مجلتها وإن كان بعضهم يتفق معهم يف بعض اجل

                                                           
، جعفر سبحاني الوهابية ٢٠م  ص١٩٩٠مد مرزوق،  التوسل بالنبي وبالصالحين، مكتبة الحقيقة، استنبول ابي حا ٦٠

  ٥في الميزان ص



 

 

16 

العقيدة عقيدة صحيحة تستند إىل الكتاب والسنة، ومن مث يعتربوهنا عقيدة تؤدي بأصحاهبا 
  ٦١إىل الضالل وفساد املعتقد

 إن احلركة الوهابية تعمل من أجل إثارة الفتنة بني فرق املسلمني واجلماعات اإلسالمية -٣
 ٦٢وتضعف املسلمني من الداخل

األمورالثالثة تبدوا جممعا عليها من الشيعة واألشاعرة وهي من أهم النقاط اليت  هذه 
يأخذوهنا على الوهابيني، إال أن األشاعرة أشد عنفا وأكثر هدما من الشيعة فقد حصر احد 

 :االشاعرة عقيدة ابن عبد الوهاب يف نقاط اربعة كما يراها وهي
 . تشبيه اهللا سبحانه خبلقه-١
 .لوهية والربوبية وتوحيد األ-٢
 . وعدم توقري النىب صلى اهللا عليه وسلم-٣
 ٦٣ وتكفري املسلمني-٤

 مث شرع ينتقد تفسري ابن تيمية وابن عبد الوهاب للتوحيد وتقسيمهم له إىل توحيد ألوهية 
 .وتوحيد ربوبية

اإلتيان بأقصى اخلضوع "     إن الشيخ ايب حامد مرزوق يرى أن معىن العبادة شرعا هو 
، مث إن هذا اخلضوع القليب هو اعتقاد الربوبية أوخصيصة من خصائصها ٦٤"لبا وقالباق

كاإلستقالل بالنفع أو الضر، أما القالبية فهي اإلتيان بأنواع اخلضوع الظاهرة من قيام 
وركوع وسجود وغريهم، فإن سجد املرأ أو  ركع  ومل يأت بذلك االعتقاد القليب مل يكن 

إنه قد استقر يف عقول الناس أن من ثبتت له الربوبية فهو الذي يستحق  ذلك عبادة شرعا، مث 
العبادة ومن انتفت عنه الربوبية فهو غري مستحق للعبادة ومن هنا كان ثبوت الربوبية 
واستحقاق العبادة أمران متالزمان، فمن أقر بأنه ال رب اال اهللا، كان معترفا بأنه اليستحق 

ه ال يستحق العبادة غريه كان مذعنا بأنه ال رب سواه وهذا الثاين العبادة غريه، ومن أقر بأن
                                                           

، ابي حامد ٥، جعفر سبحاني الوهابية في الميزان ص٢٣آل كاشف الغطا محمد الحسين،اآليات البينات، ص ٦١
الحقيقة استنبول .  لمنكري التوسل باهل المقابر،  ط البصائر، حمداهللا الداجوي، ١،٢٤٤مرزوق،التوسل بالنبي، ص

  ٢٤٣ ص.١٩٨٩

حمداهللا الداجوي، التوسل وجهلة . ١الوهابية في الميزان ص. ١٨جعفر سبحاني، التوحيد والشرك في القرآن، ص ٦٢
 مرزوق ص م،  البي حامد١٩٩٠الوهابيين، مقال نشر ضمن كتاب التوسل بالنبي وبالصالحين  مكتبة الحقيقة، استنبول 

٢٥٧،٢٦٢  

  ٢-١ابي حامد مرزوق، التوسل بالنبي، ص ٦٣

 ٢٠ابي حامد مرزوق، السابق، ص ٦٤
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، ومن هنا يتضح أن تقسيم ابن تيمية ٦٥يف قلوب مجيع املسلمني" ال إله إال اهللا"هو معىن 
وابن عبد الوهاب للتوحيد إىل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية ال معىن له إذ أن توحيد الربوبية 

، كما أن القرآن استعمل لفظي الرب واإلله على حد سواء ٦٦وتوحيد االلوهية متالزمان
وما كان معه من إله "حبيث يعرب كل واحد منهما معىن اآلخر كما هو ظاهر من قوله تعاىل 

ولو كان فيهما آهلة "،  وقال أيضا ٦٧"إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض
لرب، وكذلك يف امليثاق األول قال سبحانه ، حيث عرب باإلله ومل يعرب با٦٨"اال اهللا لفسدتا

ريب الذي حييي "، ومل يقل ألست بإهلكم، وقال أيضا ٦٩"ألست بربكم قالوا بلى"
، فهذا يدل على تالزم توحيد ٧١"إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا"، وقال ٧٠"ومييت

 صاحبه لوجود الربوبية وتوحيد األلوهية، وقد اكتفى اهللا سبحانه من عبده بأحدمها عن
، مث إن تقسيم التوحيد إىل توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية غري معروف قبل ابن ٧٢التالزم

تيمية، وما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول ألحد اعتنق اإلسالم إن هناك توحيدين 
وإنك ال تكون مسلما حىت توحد توحيد األلوهية، وال أشار إىل ذلك بكلمة واحدة والُ مسع 

لك عن أحد من السلف الصاحل، وال معىن هلذا التقسيم ألن اإلله احلق هو الرب احلق واإلله ذ
الباطل هو الرب الباطل وال يستحق العبادة والتأليه إال من كان ربا حقيقيا، وال معىن الن 

رب السموات واألرض وما بينهما فاعبده "نعبد من ال نعتقد فيه أنه رب كما قال تعاىل 
 .، فأنت ترى أنه رتب العبادة على الربوبية٧٣"عبادتهواصطرب ل

 
 أما قول ابن تيمية وأبن عبد الوهاب بأن مشركوا القدماء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فغري 
صحيح وقد أخربنا اهللا خبالف ذلك فقد قال اهللا يف قصة يوسف عليه السالم وهو يدعو 

                                                           
 ٢٢ابي حامد، السابق، ص ٦٥

 ٢٣ابي حامد، السابق،  ص ٦٦

 ٩٢: المؤمنون ٦٧

 ٢٢: األنبياء ٦٨

 ١٧٢: األعراف ٦٩

 ٢٥٨: البقرة ٧٠

 ٣٠: السجدة ٧١

 ٢٣-٢٢ابي حامد، التوسل بالنبي،  ٧٢

 ٩٧ انظر الداجوي حمداهللا، البصائر، ص،  و٦٥: مريم  ٧٣
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 السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد يا صاحيب"صاحبيه املشركَني إىل التوحيد قال 
، وكذلك قوله ٧٥"وهم يكفرون بالرمحن قل هو ريب"، وقال تعاىل يف مكان آخر ٧٤"القهار
تاهللا "، خطابا ملن أنكر ربوبيته تعاىل، وانظر إىل قوهلم يوم القيامة ٧٦"لكنا هو اهللا ريب"تعاىل 

 أي يف جعلكم أربابا وانظر كذلك ،٧٧"إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني
، فهل ٧٨"واذا قيل هلم أسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرنا"إىل  قوله تعاىل 

ترى صاحب هذا الكالم موحدا معترفا بتوحيد الربوبية، إذا تبني لك كل ذلك علمت أن 
ركني أو الكفار كانوا ليس عند هؤالء الكفار توحيد ربوبية، ومن مث ال يصح القول بان املش

ما "، أما ما متسك به ابن تيمية وابن عبد الوهاب مثل قوله تعاىل ٧٩يقرون بتوحيد الربوبية
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض "، وقوله تعاىل ٨٠"نعبدهم اال ليقربونا إىل اهللا زلفى

ا باخلالق كما تدل ، يف تكفري املسلمني، فقياس فاسد، الن املشركني وإن أقرو٨١"ليقولن اهللا
عليه األيات السابقة وأمثاهلا إال أهنم يشركون مع اهللا تعاىل غريه يف العبادة فلذلك حكم 

،  فاعتقاد املشكرين استحقاق اصنامهم العبادة واأللوهية هو الذي أوقعهم ٨٢عليهم بالشرك
ت عليهم احلجة بأهنا ال ألهنم ملا أقيم" ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا"يف الشرك ال جمرد قوهلم 

ما نعبدهم اال ليقربونا إىل اهللا "تستحق العبادة وهم يعتقدون استحقاقها للعبادة قالوا معتذرين 
، إذا ال جيوز  البن عبد الوهاب واتباعه أن جيعلوا املؤمنني مثل أولئك املشركني ٨٣"زلفى

 .الذين يعتقدون ألوهية االصنام
 

                                                           
 ٣٩: يوسف ٧٤

 ٣٢: الرعد ٧٥

 ٣٨: الكهف ٧٦

 ٩٨: الشعراء ٧٧

 ٦٠: الفرقان ٧٨

 ٩٨الداحوي، حمداهللا، البصائر، ص ٧٩

 ٣: الزمر ٨٠

  ٢٥:  لقمان٨١

، دحالن أحمد بن زيني، الدرر ٦٢،٩١، أبي حامد مرزوق، التوسل، ص ٢٤٢الداجوي، حمداهللا، البصائر، ص ٨٢
  ٦، ص السنية

 ٧دحالن، أحمد بن زيني، الدرر السنية، ص ٨٣
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مد مرزوق والداجوي والشيخ دحالن أهنم ينكرون على ابن      فالظاهر من أقوال ايب حا
تيمية وابن عبد الوهاب بقوهلم أن الكفار  واملشركني الذين قاتلهم الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما أهنم ال يقبلون تقسيم التوحيد إىل توحيد ربوبية 

ق إن تقسيم التوحيد إىل قسمني أو ثالثة ال جيوز وتوحيد ألوهية ، فقد قال ايب حامد مرزو
ألنه اجتهاد واالجتهاد يكون يف األمور الفرعية وليس يف األصول، مث إن علماء املسلمني 

التوحيد افراد "، وقال اجلنيد "بأنه نفي التشبية والتعطيل"عّرفوا التوحيد فقال احلافظ ابن حجر
" العلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية"لم املدون أنه ، وقالوا باعتبار الع"القدمي  من احلديث

علم يبحث فيه عما جيب اعتقاده يف حق اهللا تعاىل ويف حق رسله عليهم الصالة والسالم "أو 
علم بأحكام األلوهية وإرسال الرسل وصدقهم يف مجيع "أو " وان مل تذكر براهني ذلك

ه، وعلم أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات اخبارهم وما يتوقف عليه شيء من ذلك خاص ب
وكل هذه التعاريف دلت على أن التوحيد مصدر واملصدر معىن من املعاين "وحل الشكوك 

، إذا بعض مشايخ ٨٤واحد ال ميكن تقسيمه لذاته وإمنا يكون تقسيمه باعتبار متعلقه
يب حامد مرزوق االشاعرة مثل الشيخ امحد بن زيين دحالن والشيخ محد اهللا الداجوي وا

يرون أن تقسيم التوحيد إىل اقسام أو مراتب أمر غري وارد وأنه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتابعه 
ابن عبد الوهاب وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر الناس بتوحيدين وامنا أمرهم 

 التوحيد التوحيد مطلقا، مث إنه حىت لو صّح ما يقوله ابن تيمية وابن عبد الوهاب من أن
ينقسم اىل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية،  حىت لو صّح هذا التقسيم فإنه اليعين شيئا ألن 

 .توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية متالزمان والرب هواإلله كما أن اإلله هو الرب
هذا هو موقف مشايخ االشاعرة الذين نقلنا آراءهم يف تفسري التوحيد، أما ابن تيمية وابن 

، ان االشاعرة قوم ال يفقهون من التوحيد اال توحيد ٨٥لوهاب وأتباعه فإهنم يرونعبد ا
الربوبية ويؤكدون أن التوحيد احلقيقي الذي بعثه اهللا به رسوله إىل الناس ليس توحيد الربوبية 

إهنم يظنون أن . الذي هو اعتقاد أن اهللا هو اخلالق كما يظنه ذلك بعض املتكلمني واملتصوفة
حيد الربوبية بالدليل يعين اثبات غاية التوحيد، وأهنم إذا شهدوا ذلك وفنوا فيه فقد اثبات تو

فنوا يف غاية التوحيد، ولكن هذا ليس 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 

                                                           
  ٩٥ابي حامد مرزوق، التوسل، ص ٨٤

-هـ١٣٥٧ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، الطبعة الثالثة، مطبعة انصار السنة المحمدية عبدالرحمن بن حسن، ٨٥
  نقال عن ابن تيمية١٣  صم١٩٣٧
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ستحق للعبادة ويلتزم بعبادة اهللا وحده، فإن اإلله هو املعبود الذي يشهد بانه هو وحده امل
، هنا ينبغي أن نالحظ أن هؤالء ٨٦يستحق العبادة، وليس هو اإلله القادر على اإلقتراع

االشاعرة يبنون العبادة على اإلقتدار، فهم يقولون إن الرب الذي يستحق العبادة البد أن 
وإال مل يكن إهلا حقيقيا ومن ثّم ال يستحق أن يعبد، فهم ال يكون قادرا على اخللق واالجياد 

يفصلون بني العبادة واالقتدار، فالرب يستحق العبادة يف نظرهم النه قادر على كل شيء 
وألنه خلق كل شيء، وقد صرح هبذا الشيخ الداجوي يف مقال له نشرضمن كتاب التوسل 

معىن ألن نعبد من ال نعتقد فيه أنه رب ينفع ال"بالنيب وبالصاحلني اليب حامد مرزوق إذ قال 
رب السموات واالرض ومابينهما فاعبده "ويضر فهذا مرتب على ذلك كما قال تعاىل 

، فرتب العبادة على الربوبية، فإننا إذا مل نعتقد أنه رب ينفع ويضر فال ٨٧"واصطرب لعبادته
ذي خيرج اخلبء يف السموات أال يسجدوا هللا ال"كما قلنا، ويقول تعاىل -معىن الن نعبده 

يشري إىل أنه ال ينبغي السجود اال ملن ثبت اقتداره التام  وال معىن الن يسجدوا  " واألرض
 ٨٨"لغريه، هذا هو املعقول ويدل عليه القرآن والسنة

 إذاً أصل اخلالف بني ابن تيمية واتباعه الوهابيني وبني األشاعرة هو أن ابن تيمية واتباعه 
د األلوهية األصل الذي يتضمن كل مراتب التوحيد أو أنواعه، فتوحيد األلوهية جيعلون توحي
العلم واالعتراف بأن اهللا ذو األلوهية والعبودية على خلقه امجعني وافراده وحده "عندهم هو 

، واألشاعرة ال يعترفون هبذا التقسيم، فالتوحيد ٨٩"بالعبادة كلها واخالص الدين هللا وحده
 .عندهم مطلق

 
ا واضح أن اخلالف بني اخلصمني خالف لفظي ال أكثر،  إنه خالف يف اإلصطالحات إذ

ومنهج التحليل عند تفسري قضية التوحيد وليس خالفا جوهريا، ويف نظرنا أن املنهج التحليلي 
الذي اتبعه ابن تيمية وابن عبدالوهاب يف تفسري التوحيد وتابعهما سيد قطب والشيخ جعفر 

ى املودودي وغريهم هو سبب هذا اخلالف كما ذكرنا سابقا، مع العلم سبحاين وايب االعل
أن بعض هؤالء املفكرين مثل سيد قطب يستعملون كلميت الرب واإلله على حد سواء وال 

                                                           
  تيمية نقال عن ابن٢١عبدالرحمن بن حسن، فتح المجيد، ص ٨٦

 ٦٥: مريم ٨٧

 ، نقال عن الداجوي٧٨ابي حامد مرزوق، التوسل، ص  ٨٨

 ١٧-١٦عبد الرحمن بن ناصر، القول السديد، طبعة جدة، ص ٨٩
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، فتقسيم التوحيد إىل مراتب وأقسام يؤدي إىل حدوث ٩٠يرون أي فرق بني هاتني الكلمتني
ان سابق يف حبثنا أن مثل هذا اإللتباس قد حدث اإللتباس لدى املسلمني، وقد اشرنا يف مك

لبعض تالميذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذين عاصروه حىت أن بعضهم مل يستطع التفريق 
بني توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية فهّموا بإلغاء توحيد الربوبية ليكتفوا بتوحيد األلوهية، 

د الوهاب والهم من أتباعه، ويف نظرنا أن فكيف هبؤالء الذين هم ليسوا من تالميذ ابن عب
ابسط حل هلذا اخلالف هو أن ندعوا إىل التوحيد املطلق بدون أن  نفرق بني توحيد األلوهية 
وتوحيد الربوبية فكالمها مطلوب والواحد مهنما يتضمن اآلخر ويستلزمه، فاإلله احلق هو 

االمساء خمتلفة واملسمى واحد الذي يستحف العبادة كما أن الرب احلق يستحق العبادة، ف
وهو اهللا سبحانه وتعاىل، والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو الناس إىل التوحيد مطلقا 
فحبذا لو اتبع الفرقاء يف دعوهتم طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي دعا إىل سبيل ربه 

 .باحلكمة واملوعظة احلسنة
 

                                                           
 ٤٩م ص١٩٨٥البهنساوي، سالم على، الحكم وقضية تكفير المسلم، الكويت دار البحوث العلمية، الطبعة الثانية  ٩٠
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 اخلالف يف تفسري العبادة : ثانياً
من أهم القضايا اليت دار حوهلا اجلدل والىت نشأت عن اخلالف يف تفسري التوحيد قضية 

، ولكن ٩١تفسري العبادة، وكان مؤسس الوهابية قد قرر أن العبادة والتوحيد شيء واحد
حيسن بنا قبل أن نتطرق إىل عرض آراء اخلصمني ومناقشتها أن نبني معىن العبادة يف اللغة 

 . ملفسرين لريى القارئ صورة اخلالف يف تفسري هذه القضية املهّمةونورد آراء بعض ا
 
 معىن العبادة . ١

 قال مؤلف خمتار الصحاح، العبادة الطاعة، والتعبد التنسك، وأصل العبودية اخلضوع والذل، 
أي يف " فادخلي يف عبادي"والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد، والتعبيد االستعباد وقوله تعاىل 

،  فالعبادة مبعىن الطاعة والتذلل والوالء، ويف تاج العروس العبادة بالكسر الطاعة، ٩٢حزيب
وقال بعض أئمة اإلشتقاق أصل العبودية الذل واخلضوع وقال آخرون العبودية الرضا مبا 
يفعل الرب والعبادة فعل ما يرضى به الرب، واألول أقوى وأشق فلذا قيل تسقط العبادة يف 

ويقال للمشركني : لعبودية أن ال يرى متصرفا يف الدارين اال اللّه، قال الليثاآلخرة، ألن ا
أعبدوا "هم عبدة الطاغوت، ويقال للمسلمني هم عباد اهللا يعبدون اهللا، وقال اهللا عز وجل 

أي نطيع الطاعة اليت خيضع معها، " إياك نعبد وإياك نستعني"أي أطيعوا ربكم وقوله " ربكم
 ٩٣معىن العبادة يف اللغة الطاعة مع اخلضوعقال ابن األثري، و

إياك نعبد وإياك "ويف لسان العرب، أصل العبودية اخلضوع والتذلل وقيل يف قوله تعاىل 
أي نطيع الطاعة اليت خيضع معها، ومنه طريق معبد إذا كان مذلال بكثرة الوطء، " نستعني

نسق على من : قال الزجاج" غوتوعبد الطا"والتعبد التنسك، والعبادة الطاعة، وقوله تعاىل 
وتأويل عبد :  لعنه اللّه، املعىن من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت من دون اللّه عز وجل، قال

 ٩٤الطاغوت أي أطاعه يعين الشيطان فيما سّول له واغواه
 
  معىن العبادة عند اإلمام حممد عبده. ٢

                                                           
 ١٤ ص١٩٨٢جدة ابن عبدالوهاب، كتاب التوحيد، طبعة  ٩١

 م١٩٨١الرازي محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، بيروت دار الفكر  ٩٢

 هـ١٣٠٦الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، مصر الطبعة االولى بمطبعة الخيرية  ٩٣

 .م١٩٥٥ابن منظور محمد بن مكرم االفريقي، لسان العرب، بيروت دار الصادر  ٩٤



 

 

23 

! قال ما هي العبادة؟"  وإياك نستعنيإياك نعبد"قال اإلمام حممد عبده عند تفسري قوله تعاىل 
يقولون هي الطاعة مع غاية اخلضوع، وما كل عبادة متثل املعىن التام التمثيل، وجتليه لألفهام 
واضحا اليقبل التأويل، فكثريا ما يفسرون الشيء  ببعض لوازمه ويعرفون احلقيقة برسومها 

 يقرب من معناها ومن ذلك هذه بل يكتفون أحيانا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة مبا
 . العبارة اليت شرحوا هبا معىن العبادة فإن فيها امجاال وتسهيال

 
وما مياثلها ويقارهبا يف " لعبد"وإننا إذا تتابعنا آي القرآن واساليب اللغة واستعمال العرب 

 وحيل حملها" عبد"املعىن كخضع وخنع وأطاع وذل جند أن الشيء من هذه األلفاظ يضاهي 
ويقع موقعها، ولذلك قالوا إن لفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إىل اهللا تعاىل، 

تكثر إضافته اىل غري اللّه تعاىل ألنه مأخوذ من العبودية مبعىن الرق، وفرَّق بني "  العبيد"ولفظ 
 اللغة اال هللا العبادة  والعبودية بذلك املعىن، ومن هنا قال بعض العلماء إن العبادة ال تكون يف

 .تعاىل، ولكن استعمال القرآن خيالفه
 

يغلوا العاشق يف تعظيم معشوقه واخلضوع له غلوا كبريا حىت يفين هواه يف هواه، وتذوب 
إرادته يف إرادته، ومع ذلك ال يسمى خضوعه هذا عبادة يف احلقيقة، ويبالغ كثري من الناس 

 خضوعهم هلم وحتريهم مرضاهتم ما ال تراه من يف تعظيم الرؤساء وامللوك  واألمراء فترى من
املتحنثني القانتني، دع سائر العابدين، ومل يكن العرب  يسمون  شيئا  من هذا  اخلضوع  

 عبادة فما  هي العبادة إذاً؟
ضرب من اخلضوع "تدل االساليب الصحيحة واالستعمال  العريب الصراح على أن العبادة  

تشعار القلب عظمة للمعبود ال يعرف منشأها، واعتقاده بسلطة بالغ حد النهاية ناشئ عن اس
، وقصارى ما يعرفه منها أهنا حميطة به ولكنها فوق إدراكه فمن "ال  يدرك كنهها وماهيتها

ينتهي إىل اقصى الذل مللك من امللوك ال يقال أنه عبده، وإن قبل موطء اقدامه، مادام سبب 
ظلمه املعهود، أو الرجاء بكرمه احملدود، اللهّم اال الذل واخلضوع معروفا وهو اخلوف من 

بالنسبة إىل الذين يعتقدون أن امللك قوة غيبية مساوية أفيضت على امللوك من املأل األعلى، 
واختارهتم لالستعالء على سائر أهل الدنيا، الهنم أطيب الناس عنصرا، وأكرمهم جوهرا، 
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ىل الكفر واألحلاد ، فاختذوا امللوك آهلة وأربابا وهؤالء هم الذين انتهى هبم هذا االعتقاد إ
 ٩٥وعبدوهم عبادة حقيقية

فاالمام حممد عبده يرى أن العبادة ليست كما يقوله اللغويون أقصى الطاعة والتذلل 
واخلضوع فقط، بل ينظر إىل مصدر هذا اخلضوع والتذلل فإن كان مصدره أمرا ظاهرا 

 الن العرب مل تسم ذلك عبادة، أما إذا كان هذا كالعشق واخلوف وغريهم فال يسمى عبادة
اخلضوع  والتذلل ناشئني عن استشعار القلب عظمة للمعبود ال يعرف منشأها  فهذا هو 

 .العبادة
 

إذاً إذا كان منشأ اخلضوع غلوا يف العشق أو الرجاء بكرم حمدود أو اخلوف من ظلم ال 
 وخضوع كما أن بعضهم أضاف إىل ذلك فعلماء اللغة يرون أن العبادة طاعة. يسمى عبادة

معىن الوالء، أما الشيخ االمام حممد عبده فقد قيد هذا اخلضوع باملنشأ فيجب أن ال يكون 
منشأه معروفا معلوما لدى العبد، وقد نقل الشيخ القرضاوي كالم اإلمام حممد عبده السابق 

قيد مع خمالفته ملا إتفقت عليه كتب هذا الت"فعلق عليه بقوله  "  العبادة يف االسالم"يف كتابه  
اللغة يبدو خمالفا أيضا لظاهر قوله تعاىل على لسان فرعون وملئه يف شأن موسى وهارون 

، قال الطربى يعنون أهنم هلم مطيعون متذللون "أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون"
 ٩٦ لهيأمترون ألمرهم، ويدينون هلم، والعرب تسمي كل من دان مللك عابدا

 
     مث شرع الشيخ القرضاوي يقرر معىن العبادة شرعا مستندا إىل قول ابن تيمية، فيقول 
وأما شيخ االسالم ابن تيمية فهو ينظر إىل العبادة نظرة أعمق وأوسع فهو حيلل معناها إىل 

  عنصرا-وهو غاية الطاعة واخلضوع-عناصره البسيطة فيربز إىل جوار املعىن األصلى يف اللغة 
 -كما أمر اهللا-جديدا له أمهية كربى يف االسالم، ويف كل األديان، عنصر ال تتحقق العبادة 

اإل به،  وذلك هو عنصر احلب،  فبغري هذا العنصر العاطفي الوجداين ال توجد العبادة اليت 
،  مث ينقل كالم ابن تيمية فيقول، ويف ٩٧"خلق اهللا هلا اخللق وبعث هبا الرسل وأنزل الكتب

الدين يتضمن معىن اخلضوع والذل، "ضيح ذلك يقول شيخ االسالم يف رسالته العبودية تو
                                                           

لقرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار، الجزء االول طبعة دار المنار  مصر الطبعة الثالثة  محمد عبده،  تفسير ا ٩٥
 اياك نعبد واياك نستعين)  عند تفسير قوله تعالى ٥٧-٥٦هـ ص ١٣٦٧

 ٣٠م ص١٩٧٨يوسف القرضاوي، العبادة في االسالم، بيروت مؤسسة الرسالة  ٩٦

 ٣١يوسف القرضاوي، السابق، ص ٩٧
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يقال دنته فدان أي اذللته فذل ويقال يدين اهللا ويدين هللا أي يعبد اهللا ويطيعه وخيضع له، 
فدين اهللا عبادته وطاعته واخلضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد، إذا 

 قد وطئته األقدام،  لكن العبادة املأمور هبا تتضمن معىن الذل ومعىن احلب فهي كان مذلال
ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون "قال . تتضمن غاية الذل هللا تعاىل بغاية احملبة له

وبعد ان نقل الشيخ القرضاوي ". عابدا له، ولو أحب شيئا ومل خيضع له، مل يكن عابدا له
 .سابق يقرر أن العبادة  املشروعة البد هلا من أمرينكالم ابن تيمية ال

اإل لتزام مبا شرعه اهللا ودعا إليه رسله، أمرا وهنيا وحتليال وحترميا،  وهذا هو الذي  : األول
 .ميثل عنصر الطاعة واخلضوع هللا

أن يصدر هذا اإللتزام من قلب حيب اهللا تعاىل، فليس يف الوجود من هو أجدر من اهللا : الثاين
 ٩٨تعاىل بأن ُيحب، فهو صاحب الفضل واالحسان

واجلدير باملالحظة أن الشيخ القرضاوي بينما يأخذ على االمام حممد عبده بتقيده اخلضوع 
والطاعة مبنشأمها، ويقول إنه خمالف لعلماء اللغة وظاهر القرآن، فانه يقرر التعريف الذي 

 بل يقول إن ابن تيمية حلل معىن قدمه الشيخ ابن تيمية على أساس أنه التعريف الصحيح،
والسؤال هنا هو ما "  احلب"العبادة وأبرز معىن جديدا باإلضافة إىل املعىن األصلي للغة وهو 

إذا كان هذا املعىن االضايف الذي ابرزه ابن تيمية على رأي الشيخ القرضاوي كان موافقا 
يدون معىن العبادة الذي هو آلراء اللغوين؟ والظاهر أنه ليس كذلك، بل إن اللغوين ال يق

غاية الطاعة واخلضوع باحلب، ومل يقولوا إن العبادة طاعة وخضوع وحب بل غاية ما يف 
 ان العبادة غاية الطاعة واخلضوع، مث إن هذه اإلضافة وهي عنصر -كما مرَّ بنا-كالمهم 

ؤكم قل إن كان آباؤكم وابنا"وإن وردت يف بعض آي القرآن مثل قوله تعاىل " احلب"
وأخوانكم وازواجكم وعشريتكم واموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن 

، ٩٩"ترضرهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره
،  فإن هذا ليس معىن حقيقة ١٠٠"قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا"وقوله تعاىل 

ن مقتضياهتا ، فالعبادة تقتضي حب اهللا أو اخلوف منه، كما قال تعاىل يف العبادة وامنا هو م

                                                           
  ٣٣-٣٢، السابق، صيوسف القرضاوي ٩٨

 ٢٥: التوبة ٩٩

 ٣١:  آل عمران ١٠٠
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،  وقد أشار اإلمام حممد عبده، إىل أن بعض ١٠١"يدعون رهبم خوفا وطمعا"آيه أخرى 
الناس يفسرون الشيء  ببعض لوازمه ويعرفون احلقيقة برسومها واضافة معىن احلب اىل 

يف شامال مانعا إذ املطلوب هو حتديد طبيعة الطاعة العبادة ال حيدد معناها وليس هذا التعر
واخلضوع، وليس املطلوب حتديد ما إذا كان العبد حمبا ملعبوده أم كان كارها له أو خائفا 
منه، فإذا كانت العبادة غاية الطاعة واخلضوع، فما مصدر هذا اخلصوع وهذه الطاعة؟ وكما 

عريف العبادة باهنا غاية الطاعة واخلضوع ليس رأينا سابقا يف كالم االمام حممد عبده، فإن ت
كافيا بل البد من حتديد مصدر هذا اخلضوع، فقد تبني لنا ان العاشق يبالغ أحيانا يف حب 
معشوقه ومع ذلك ال يسمى هذا عبادة كما ذكر ذلك االمام حممد عبده، إذاً هذه الطاعة 

فالعبادة "لعابد عظمة للمعبود وهذا اخلضوع البد أن يصاحبهما شعور يف القلب يستشعره ا
كما " إذاً ضرب من اخلضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود

عرفها االمام حممد عبده، فالبد أن يكون مصدر هذا اخلضوع شعورا يف قلب العابد حبيث 
يف قلب يستشعر عظمة للمعبود، فاخلضوع والطاعة والتذلل ال يسمى عبادة اال إذا استقر 

العابد شعور بأن ملعبوده عظمة تصل درجة األلوهية، وقد وردت يف القرآن بعض اآليات اليت 
تدل على أن مطلق اخلضوع والتذلل ليس بعبادة، فقد أمرنا اهللا أن خنفض جناح الذل 

، وأمر املالئكة أن يسجدوا ١٠٢"واخفض هلما جناح الذل من الرمحة"لألبوين فقال تعاىل 
، والسجود غاية التذلل واخلضوع، وهذا ١٠٣"إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدمو"آلدم فقال 

طبعا اليعين أننا نعبد األبوين كما أنه ال يعين أن املالئكة قد عبدت آدم عليه السالم، مث إن 
الشيخ ابن تيمية نفسه مل يقل إن العبادة طاعة وخضوع وحب فقط، وامنا قال أن العبادة 

، ١٠٤إن احلب من العبادة" العبودية"قال يف مكان آخر من رسالته تتضمن معىن احلب  كما 
وقد ذكر ابن تيمية للعبادة تعريفا آخر خيتلف عما نقله عنه الشيخ القرضاوي، وقد قال عند 

هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من االقوال واالعمال : العبادة"ما سئل عن العبادة 
كاة واحلج، وصدق احلديث وأداء األمانة وبرُّ الولدين وصلة فالصالة والز" الباطنة والظاهرة

االرحام، والوفاء بالعهود، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد للكفار واملنافقني، 
                                                           

 ١٦: السجدة ١٠١

 ٢٤: االسراء ١٠٢

 ٣٤:  البقرة ١٠٣

ابن تيمية، رسالة العبودية، علق عليها محمد منير الدمشقي، الرياض، الرياسة العامة الدارات البحوث واالفتاء  ١٠٤
 ٨هـ ص ١٤٠٤والدعوة واالرشاد 
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واالحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدمني والبهائم، والدعاء 
واالنابة إليه واخالص الدين له، والصرب حلكمه، وكذلك حب اهللا ورسوله وخشية اهللا 

والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرمحته، واخلوف من عذابه وأمثال 
، هذا هو التعريف املشهور عن ابن تيمية وهي أن العبادة اسم ١٠٥"ذلك هي من العبادة هللا

الباطنة والظاهرة، وهذا التعريف هو جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من االقوال واالعمال 
، أما ما ذكره الشيخ القرضاوي من أن ابن تيمية اضاف اىل ١٠٦الذي متسك به الوهابيون

فهذا غريب الن كون احلب عبادة أو كون العبادة حبا " احلب"العبادة عنصرا جديدا وهو 
وعبادته شيئا واحدا، كان أمرا معروفا قبل ابن تيمية، وقد اعترب كثري من الفالسفة حب اهللا 

واعترب بعضهم حب اهللا صورة من صور العبادة، أما املتصوفة، فقد بالغوا يف مسألة احلب 
فاحملبة اإلهلية يف نظر اصحاب اخلربة الصوفية هي حمو احملب بصفاته واثبات احملبوب "اإلهلي 
 إيثارك له على  َميلُك إىل اهللا بكليتك مث- وهي ايضا-وهي خروج عن رؤية احملبوب-بذاته 

،  ١٠٧"نفسك وروحك ومالك مث موافقتك له سرا وجهرا، مث علمك بتقصريك يف حبه
ليس أمرا جديدا بل كان " بان العبادة تتضمن معىن احلب"فانت ترى أن قول ابن تيمية 

معروفا قبل ابن تيمية لدى الفالسفة اإلهلني واملتصوفة وغريهم، ومن هنا تعلم أن ما ذهب 
القرضاوي وهو ان ابن تيمية أضاف إىل العبادة عنصرا جديد هو احلب أمر بعيد إليه الشيخ 
مث إن التعريف الذي اشتهر عن ابن تيمية والذى متسك به اتباعه من السلفني . عن الصواب

أن العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من االقوال واالعمال الباطنة "الوهابيني هي 
عريف كما هو ظاهر عام جدا، ويشمل كل عمل صاحل يقدمه العبد اىل وهذا الت" والظاهرة

اهللا سواء أكان هذا العمل من االعمال الباطنة أم من االعمال الظاهرة، ومبا أن هذا التعريف 
عام جدا فانه يشمل كل عمل صاحل يفعله العبد، ومبقتضى هذا التعريف تكون االعمال 

م واحترام كبار السن وتعظيم شأن العلماء وتكرميهم الصاحلة مثل تشميت العاطس ورد السال
من العبادة، ومبا أن ابن تيمية والسلفيون الوهابيون يعتربون العبادة توحيدا كما قرر ذلك ابن 

                                                           
يها محمد منير الدمشقي، الرياض، الرياسة العامة الدارات البحوث واالفتاء ابن تيمية، رسالة العبودية، علق عل ١٠٥

 ٨هـ ص ١٤٠٤والدعوة واالرشاد 

ابن تيمية، خالف األمة في العبادات و مذهب أهل السنة والجماعة، قدم لها وعلق عليها، عثمان جمعة ضميرية،  ١٠٦
 ٧م  ص ١٩٩٠هـ ١٤١٠الطائف، دار الفاروق الطبعة االولى 

، القشيري، الرسالة ١٢٢-١٢١م  ص ١٩٨٤مصر ، الفجالة " مشكلة الحب " ريا ابراهيم، مشكالت فلسفية زك ١٠٧
 ٦١٨ص٢ج. القشيرية، تحقيق عبدالحليم محمود ومحمود بن شريف، القاهرة دار الكتب الحديثة، بدون تاريخ
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عبد الوهاب وقبله ابن تيمية فإنه من عمل عمال صاحلا من أجل شخص معني يكون عابدا له 
دته وتوحيده هللا، وسر اخلالف بني الوهابيني وبالتايل يكون هذا الشخص قد اشرك يف عبا

وخصومهم يف تفسري العبادة، هو أن الوهابيني يعتربون كل االعمال الصاحلة اليت نقدمها 
عبادة،  سواء أقدمناها إىل اهللا مباشرة أم فعلناها من اجل اشخاص نظن أهنم أهل صالح 

هم فانه كل من يقدم عمال صاحلا ووقار، لنتقرب ذلك العمل إىل اهللا، ومبقتضى التعريف عند
حيبه اهللا إىل شخص ما فانه يكون قد عبد هذا الشخص سواء أكان هذا الشخص يعترب عمله 
هذا عبادة للشخص الذي يقدم إليه هذا العمل أم مل يكن كذلك، فإهنم ال يسألون عن 

 يف حني اعتقاده أو عن مصدر الطاعة أو اخلضوع لدى الشخص وامنا حيكمون عليه بالشرك،
االتيان "أن خصوم الوهابية ال يعّرفون العبادة كما يعرفها الوهابيون وامنا يقول  بعضهم بأهنا 

إن أي عمل ينبع من االعتقاد "، كما قال بعض اآلخرين ١٠٨"باقصى اخلصوع قلبا وقالبا
هذا بأن اهللا إله العامل أو ربه أوغين يف فعله وأنه مصدر لالفعال اإلهلية ويكون كاشفا عن 

، وعرف ١٠٩"النوع من تسليم املطلق ُيعد عبادة  ُيعترب صاحبه مشركا إذا فعل ذلك لغري اهللا
كون العبد يف مقام االعتراف واالذعان بالعبودية مقرونا مبا يليق هبا من "آخرون العبادة باهنا 

االستعمال ما يدل على اقصى مراتب اخلضوع والذلة بالسجود والركوع واهلرولة والطواف 
، وقال بعضهم انه اليطلق اسم العبادة على ما ظهر من ١١٠"وغري ذلك مما وصفته الشرائع

االستعمال اللغوي إال على ما كان هبذه املثابة من كون العمل داال على غاية اخلضوع منويا 
، ١١١به التقرب للمعبود تعظيما له بذلك التعظيم التام، فإذا اختل شيء منها ُمنع اإلطالق

أقوال بعض علماء االشاعرة والشيعة وكالم االمام حممد عبده السابق هو أنه فالواضح من 
البد من حتديد طبيعة اخلضوع ومنشأه، فقد عرف ايب حامد مرزوق العبادة لغة وشرعا فقال 

وال يكون ذلك إال ملن "،  قال "أقصى هناية اخلضوع والتذلل بشرط نية التقرب" العبادة لغة"
 تبني منه أن العبادة ال تطلق إال على العمل الدال على اخلضوع املتقرب له غاية التعظيم، فقد

به ملن يعظمه باعتقاد تأثريه يف النفع والضر أو اعتقاد اجلاه العظيم الذي ينفعه يف الدنيا 
واآلخرة وهي اليت هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن أن تقع لغريه  وكفر من مل ينته عنها، وما قصر 
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فانت ترى أنه قيد اخلضوع والتذلل بشرط نية " اليقال فيه عبادة لغري اهللا عن هذه املرتبة
التقرب فإن مل تكن هناك نية فاخلضوع والتذلل ليسا بعبادة، مث إنه عّرف العبادة شرعا،  

امتثال أمراهللا كما أمر على الوجه املأمور به من أجل أنه أمر مع املبادرة "العبادة شرعا : فقال
واخلضوع والتعظيم فاعترب فيها ما اعترب يف اللغوية من اخلضوع والتذلل بغاية  احلب 

والتعظيم،  فاللغوية غري مقيدة بعمل خمصوص، والشرعية مقيدة  باالعمال املأمور هبا فكانت 
جارية على االعم األغلب يف احلقائق الشرعية من كوهنا أخص من اللغوية ومن أجل 

ة اليهودي مثال ألنه وإن متسك بشريعة اال أهنا ملا كانت اختصاصها باملأمور به خرجت عباد
 ١١٢"منسوخة كانت كأن مل تكن

 إذا نقطة اخلالف بني الوهابية وخصومها يف تفسري مسألة العبادة هي ان السلفيني الوهابيني 
يعتربون كل االعمال الصاحلة عبادة، مبعىن أن تقدمي هذه األعمال الصاحلة لغري اهللا يكون 

 العبادة، وليس املقصود أنه يثاب فاعلها الهنا عبادة فهذا أمر ال خالف فيه بني شركا يف
اخلصمني وامنا اخلالف فيما إذا كان فعل بعض االعمال الصاحلة من ضمن العبادة اليت اذا 
قدمها العبد لغري اهللا يكون مشركا، ومثال ذلك، تعظيم شأن عامل من العلماء، فهذا التعظيم 

 عليه فاعله، ولكن ليس عبادة للمعظم به، فغري الوهابيني يفرقون بني العبادة عمل صاحل يثاب
والتقرب ويرون أن تعريف ابن تيمية السابق  من أكثر التعاريف اشكالية فقد قال الشيخ 

العبادة اسم جامع : وأكثر التعاريف عرضة لالشكال تعريف ابن تيمية إذ قال"جعفرسبحاين 
اخل، وهذا الكاتب مل .. ضاه من االقوال واالعمال الباطنة والظاهرةلكل ما حيبه اللّه و ير

 بني العبادة وبني التقرب، وتصور أن كل عمل يوجب القرىب إىل اهللا فهو -يف احلقيقة-يفرق 
عبادة له تعاىل أيضا، يف حني أن األمر ليس كذلك فهناك أمور توجب رضا اهللا وتستوجب 

صالة واحلج، وقد تكون موجبة للقرىب إليه دون أن ُتعد ثوابه قد تكون عبادة كالصوم وال
عبادة كاإلحسان إىل الوالدين واعطاء الزكاة واخلُمس، فكل هذه األمور األخرية توجب 
القرىب إىل اهللا يف حني ال تكون عبادة،  وإن مسيت عبادة يف مصطلح أهل احلديث  فرياد منها 

 وبعبارة أخرى إن االتيان هبذه االعمال ُيعد طاعة كوهنا نظري العبادة يف ترتب الثواب عليها،
وكل عبادة مقرب وليس كل مقرب عبادة، فدعوة الفقري .. هللا ولكن ليس كل طاعة عبادة
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 توجب القرب ولكنها ليست عبادة مبعىن ان يكون -مثال-إىل الطعام والعطف على اليتيم 
 ١١٣"اآليت هلا عابدا بعمله هللا تعاىل

يرون بعض االعمال الصاحلة مثل اليت اشار اليها الشيخ جعفر سبحاين  إذا واضح أهنم ال 
وهي مثل اعطاء الزكاة والعطف على اليتيم ال يروهنا عبادة هللا كالصالة والصوم إمنا يعتربوهنا 
طاعة له توجب التقرب إليه سبحانه وتعاىل، فهنا نوعان من االعمال الصاحلة، نوع يكون 

ة والصوم وغريمها، ونوع آخرال يكون عبادة وامنا يكون طاعة له عبادة هللا تعاىل مثل الصال
مثل العطف على اليتيم واالحسان إىل الضعفاء واحترام كبار السن والعلماء وغري ذلك من 
االعمال الصاحلة اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه، ونقطة اخلالف بني اخلصمني هي هذا النوع 

رام العلماء وتعظيم شأهنم مثال عبادة هلم وبالتايل يكون األخري من العبادات فهل يكون احت
 فاعله مشركا يف عبادته أم ال؟

 
الذي ال يشك فيه عاقل أن هناك اعمال صاحلة ال تكون كالصالة والصوم وإن من اشرك 
فيها ليس كمن يشرك يف صالته وصومه،  وبالتايل جيب التفريق بني هذين النوعني من 

ة ان ابن تيمية واتباعه يعتربون العبادة توحيدا، حىت ال يكون هناك االعمال الصاحلة وخاص
جمال لتكفري املسلمني ورميهم بالشرك الن من يعظم شيخا أو وليا من األولياء يعتقد صالحه 

 . ليس كمن يشرك يف صالته وصومه
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