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 :المقدمة

هُ   إَِلْيهِ   ُنوِحي  إَِّل   َرُسول    مِنْ   َقْبلَِك   مِنْ   َأْرَسْلنَا  َوَما}  وتعالى:  سبحانه  اهلل  يقول هَ   َّل   َأنَََّّ  إَِّل   إِلَََّّ

 مََّّن وما ،(1)"والتوحيد باإلخالص  الرسل  أرسلت"  قتادة:  قال  [،25  ]األنبياء:  {َفاْعُبُدونِ   َأَنا

 واأللوهيََّّة  الربوبيََّّة  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل  توحيد  هي  الرسل  هبا  جاءت  قضية  أعظم  أنَ   شك

 التوحيد.  ليقرروا  جاؤوا  إنما  األنبياء فكل  والصفات،  واألسماء

 األكََّّر القضََّّية هََّّي بََّّل ألوهيتََّّه، يف توحيََّّد  فكذلك مهم  يف ربوبيته   اهلل  توحيد  أنَ   وكما

 سََّّبحانه اهلل بََّّين وقََّّد بياهنََّّا، يف وكثيََّّرة وصََّّريحة واضََّّحة بنصََّّوص الشََّّريعة جََّّاءت التََّّي

ْنَس   اْلِجنَ   َخَلْقُت   َوَما}  فقال:  والجن  اإلنس  خلق  حكمة  ذلك  أن  وتعالى ُدونِ   إَِّل   َواإْلِ  {لَِيْعبََُّّ

 الرسََّّل  كََّّل  قََّّرر   مََّّا  هََّّو  بالعبََّّادة  اهلل  رادفََّّ إ  أنَ   لىاوتع  سبحانه  اهلل  ويؤكد  [،56  ]الذاريات:

ة    ُكل    فِي  َبَعْثنَا  َوَلَقدْ }  تعالى:  يقول  قوامهم،أل وًّل   ُأمَََّّ ُدوا َأنِ  َرسََُّّ وا اهللَ  اْعبََُّّ اُووَت  َواْجَتنِبََُّّ  {الطَََّّ

 فََّّالجمي  المسََّّلمين، كََّّل اتفاق وعليه رورة،بالَض  نالدي من معلوم أمر   وهو [،36  ]النحل:

 يف خََّّال  ّل لََّّه، شََّّريك ّل وحََّّد  عبادتََّّه هََّّو ربه تجا  اإلنسان من المطلوب أن على  يتفق

 .العبارات  اختلفت  مهما  ذلك

 العبََّّادة هََّّذ  مفهََّّوم تحديََّّد يف المسََّّلمين مََّّن طوائََّّ  بين  وقعت  كبيرة  ةإشكاليَ   أنَ   إّل

 تََّّدَبرت فََِّّّن ي" المعلمََّّي: يقََّّول هََّّذا ويف لغيََّّر ، صََّّرفها  يجوز  وّل  هبا،  اهلل  إفراد  يجب  التي

ة  بََّّين  المسََّّتطير  الخال   المََّّوتى  بالصََّّالحين  اّلسََّّتعانة  شََّّرن  يف  المتََّّرخرة  القََّّرون  يف  األمَََّّ

ة بعََّّض وزعََّّم األحيََّّاء،  المشايخ  بعض  وتعظيمِ   ومشاهدهم،  قبورهم  وتعظيم  كثيََّّر   يف األمَََّّ

ه  وبعضها  بدعة،  أَنه  وبعضها  شرك،  أَنه  ذلك  من  قََّّد النََّّا  مََّّن كثيًََّّرا ورأيََّّت الحََّّق، مََّّن  أنَََّّ

ه شََّّرحه، يطََّّول بما والجن والروحانيين الكواكب تعظيم  يف  وقعوا  كتََّّب يف موجََّّود   وبعضََُّّ

 علََّّى يقََّّدم ّل المسََّّلمين من مسلًما أنَ   وعلمت  ووير ،  المعار   كشمس  والتعزيم  الَتنجيم

ه يعلم من  تكفير  على  وّل  ،شرك  أَنه  يعلم  ما ه كََّّافر  ويََّّر أنَََّّ  حقيقََّّة يف اّلخََّّتال  وقََّّ  ولكنَََّّ

رك  حقيقة  يف  فنظرت  الشرك،  أو  دونََّّه،  مََّّن  إلًها  وجل  عز  اهلل  وير  اتخاذ  باّلتفاق  هو  فِّذا  الش 

 ...شههد د  اشههابا     فيهه   فهها ا  والعبهها،    اإللهه   معنهه   إلهه   النَّظهه   فاتجهه   وجََّّل،  عََّّز  اهلل  وير  عبادة

 بمعنََّّى الجهََّّل ألنَ  ُيظن، مما أشد   الخطر وإذا الخال ،  سبُب   هو  اّلشتبا   ذلك  أنَ   فعلمت
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 جميََّّ  وأسََّّا  اإلسالم أسا  وهي اهلل، إّل إله ّل التوحيد  كلمة  بمعنى  الجهل  يلزمه  )إله(

 .(1)"الحقة  الشرائ 

 مََّّن اأساسًََّّ  يعََّّد   مفهومها تحرير فِّن اإلسالمي الدين يف األهمية هبذ  العبادة أن  دام  ماو

 كثيََّّرة أخََّّر  أمََّّور يف الخطََّّر إلََّّى يجََّّر   فيََّّه والغلََّّ  اإلسََّّالمي، العلمََّّي الََّّدر  اتأساسََّّ 

 بينََّّت قََّّد الشََّّريعة أنَ  شَََّّك  وّل ،أحكََّّام مََّّن يلحقهمََّّا ومََّّا والشََّّرك  التوحيد  بمفهوم  تتعلق

 .التوحيد  هذا يضاد  الذي  الشرك  بينت  كما  الرسل،  دعوة  أسا   هو  الذي  التوحيد

 ورسََّّها  الشََّّرعية  دتاأر  التََّّي  المهمة  الركائز  أحد  هو  سبحانه  وحد   باهلل  التعلق  أنَ   كما

 باألصََّّنام التعلََّّق وحََّّل مََّّن النََّّا  عقََّّول تخلََّّي  سََّّبيل يف وذلََّّك المسََّّلم، العقََّّل يف

 وّل تسََّّم  وّل تنفََّّ ، وّل تضََّّر ّل والتََّّي اهلل، دون مََّّن والمعبََّّودات واألحجََّّار واألشََّّجار

 كََّّل نفََّّي علََّّى صََّّراًعا قََّّري  وكفََّّار وسََّّلم  عليََّّه  اهلل  صلى  النبي  بين  الصراع  فكان  تجيب،

َل }  فقََّّالوا:  همبَ جَََّّ عَ   أبََّّدوا  ولََّّذلك  اهلل   دون  مََّّن  اتخذوها  التي  المعبودات  هذ  ةَ   َأَجعَََّّ  اْْللِهَََّّ

ء    َهَذا  إِنَ   َواِحًدا  إَِلًها ْ
 .[5  ]ص:  {ُعَجاب    َلَشي

 مََّّن ألََّّوان يف وََّّرق قََّّد أنََّّه  يجََّّداليََّّوم وقبََّّل اليََّّوم    اإلسََّّالمي  العََّّالم  حال  يف  والمترمل

 العََّّالمين  رب  إلََّّى  النََّّا   بتوجيه  الشريعة  جاءت  أن  فبعد  الشريعة،  حاربتها  التي  الخرافات

 وََّّوامرَ  يديََّّه بََّّين عبََّّاد  تََّّذلل يََّّر  أن اهلل أراد أن وبعََّّد  األولياء!  مشاهد  إلى  قلوهبم  هواوَج 

 بمكََّّان،  األهميََّّة  مََّّن  الجانََّّب  هبََّّذا  المتعلقََّّة  المسََّّائل  فتحريََّّر  القبور!  عتبات  يف  وجوههم

 نار.  إلى أو  جنة  إلى  األخروي مصير   سيحدد  الذي  دينه  من  اإلنسان  عند  أهم  فليس

 :تمهيد

 عديََّّدة،  وترويالت  شبهات  لهم  كانت  وجوههم  عتباهتا  على  ومرووا  بالقبور  واتعلق  من

 المسََّّائل،  هََّّذ   كََّّل  يف  الصََّّحي   الوجََّّه  وبينََّّوا  ،أخطََّّاء  مََّّن  فيهََّّا  ما  وبينوا  العلم  أهل  بحثها

 يف ال بوبيههة  اعاقهها،  اشهها ا   القبههو :  إلهه   بالاوجهه   اعاقا،هم  تم     يف  ب   تمسكوا  ما  أهم  ومن

 والمخلههو  المقبههو  إلهه   وجهه  قههول  أو فعل أي أن  لك و عني  عبا،    القول   أو  الفعل  كون

 اهلل، لغيََّّر الََّّذب   فََِّّّنَ   وعليََّّه  ،عبهها،   ليس  أصال  ألن   ؛اش ك     كون  ال  فان   ال بوبية  اعاقا،  ،ون

 ومََّّ  اهلل لغيََّّر هتوجَََّّ  أعمََّّال هََّّذ  كََّّل اهلل، بغيََّّر واّلسََّّتغا ة اهلل، وير  ودعاء  اهلل،  لغير  والنذر

 إليه!  هالمتوَج   هذا  يف  الربوبية  فاعلها  يعتقد  لم  ما  اشركً   تكون ّل  ذلك
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 القههائلين  السلفية  إن   قولون:  ال بوبية  اعاقا،  اشا ا   بعدم  القائلين  عل   هم ،    سبيل  ويف

 أن   لههك  الههدعا ؛  وهههي  العبهها،   قضهها ا  مههن  قضههية  أظه   يف  تناقضوا  قد  ال بوبية  اشا ا   عدمب

 أن علهه   ،ليههل  الاف  هه   وههه ا  أحوالهه    كل  يف  اش ك    اهلل  لغي   الدعا   ص ف   تجعل  لم  السلفية

 السههلفية أ ا،ت فهها ا ال بوبيههة  باعاقهها، إال شهه كا  كههون ال اهلل لغيهه  القههول  أو الفعههل صهه ف 

  قههد  فيمهها الحههي ،عهها  حا   اش ك   اهلل  لغي   ،عا   كل  تجعل  أن  إما  فعليها  قولها  يف  االتسا 

 .(1)ال بوبية!  باعاقا،  إال  بش ك  ليس أن  اهلل لغي   قول  أو  فعل  ص ف   كل يف  تقول  أو علي  

 كثيًََّّرا، األمََّّر هََّّذا السََّّلفية الََّّدعوة منََّّاوئي وبعض والشيعة  القبوريين  من  كثير  ركرَ   وقد

 الحههي ،عا  بين الاف    يف السلفية تناقض ببيان  لك  بطوا ثم الربوبية،  اعتقاد  وجوب  وهو

 عثمََّّان يقََّّول هََّّذا ويف ،عليهه  المقههدو  غيهه  و،عهها  عليهه  المقههدو  ،عهها  أو الميهه   و،عهها 

 إ ا  إال  كهه لك   كههون  وال  ،اشََّّركً   لََّّيس  التعبََّّد  نيََّّة  بغيََّّر  تعالى  اهلل  لغير  الفعل  أداء"  النابلسي:

 كََّّان  وولََّّ   ،اإللهيههة  أو  ال بوبيههة  خههوا   مههن  اشههي     المخلو   يف  اعاقد  أو   عبدالاَّ   السائل  قصد

 وصََّّرفها ،عبََّّادة فكالهمََّّا ،الميََّّت دعََّّاء عن الحي دعاء اختل   لما  القيود  تلك  دون  اشركً 

 حََّّال يف مباحََّّة تكََّّون وّل ،ميََّّت  أو  لحََّّي  العبََّّادة  أداء  بََّّين  فََّّرق  ّل  إذ   شََّّرك  تعالى  اهلل  لغير

 اعتقََّّاد   اختلََّّ   او  التعبََّّد،  إلََّّى  السؤال  مجرد  من  السائل  قصد  اختل   إذا  إّل  آخر  يف  اشركً 

 شهه ك الههداعي قصههد عههن النظهه  بصهه ف   الههدعا   مجهه ،  أن   هه ون  الوهابية  لكن  ،يدعو   فيمن

 أو  لقهها،   مي   أو  لحي  أ،اؤ    خالف  ال   اتية  عبا،   كان  ما  أن  مع   عبا،   ألن   الملة  من  مخ ج

 سََّّؤال جعََّّل  لََّّذيا  مََّّا  الذاتيََّّة...  العبََّّادات  مََّّن  لََّّيس  الََّّدعاء  أن  سََّّبق  ممََّّا  تبين  وقد  ،عاجز

 ىتعال  اهلل  إّل  عليه  يقدر  ّل  فيما  المخلوق  سؤال  وجعل  عبادة  ليس  عليه  يقدر  فيما  المخلوق

 .(2)"واإللهية؟!  الربوبية  فيه  يعتقد  أو  بسؤاله للمخلوق  التعبد  السائل  يقصد  أن دون  عبادة

 عنََّّدما  إذ   بسََّّديد  فلََّّيس  العبََّّادة  لََّّدعاء  متضََّّمن  المسََّّرلة  دعََّّاء  برنَ   القول  أما"  ويقول:

 المسََّّرلة دعََّّاء يف ّل العبََّّادة دعََّّاء يف  جََّّاءت  مََّّاإنَ   يتوهموهنََّّا  التي  اْليات  أنَ   ةللوهابيَ   ترهن

 مََّّن  علََّّى  بالشََّّرك  الحكََّّم  لهََّّم  ليتم  العبادة  لدعاء  متضمن  المسرلة  دعاء  برنَ   بالقول  بادروك

 يف النهها  بهه   قههوم مهها أنَّ  إال  شََّّفاعته  أو  دعائََّّه  بطلََّّب  وسََّّلم  عليه  اهلل  صلى  بالنبي  استغاث

 ،ون  المسههةلة  ،عهها   كههان  فلههو   زعمههو   ما   بطل  حوائجهم  يف  بعضا  بعضهم  ،عا   من  حياتهم

 لكههان  العبهها،  لههدعا  اماضههمن   المههدعو يف  واإللهيههة  ال بوبيههة  مههن  شههي   واعاقهها،  الاعبد  قصد
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 ولمََّّا ،اهلل ويََّّر  عبََّّادة  امتضََّّمنً  ذلََّّك  سََّّؤاله  ويكََّّون  ،امشهه ك    تعههال   اهلل  غيهه   سههةل   من  جميع

 قولََّّه  يف  كمََّّا  مسََّّرلة  دعََّّاء  دعََّّا   ألنََّّه   اهلل  دون  مََّّن  عبََّّد   وقد  إّل  آخر  يسرل  اشخًص   وجدت

 مجََّّرد  كََّّان  ولََّّو  [،15  ]القصََّّ :  {َعُدو  ِ   مِنْ   اَلِذي  َعَلى  ِشيَعتِهِ   مِنْ   اَلِذي  َفاْسَتَغاَ هُ }  :تعالى

 اعابََّّدً  اإلطفََّّاء برجََّّال المسََّّتغي  الملهََّّو  لكََّّان العبََّّادة لََّّدعاء متضََّّمنا المسََّّرلة دعََّّاء

 .(1)"!لهم

 وهََّّو ،الربوبيََّّة اشََّّطا  بعََّّدم  يقََّّول  مََّّن  علََّّى  الََّّرد  يف  أدلتهم  أبرز  من  واحد  أيًضا  وهذا

 يف  وردت  التََّّي  اْليََّّات  كََّّل  وأن  المسََّّرلة،  ودعََّّاء  العبادة  دعاء  بين  تخل   السلفية  برن  القول

 هََّّذا ويف المسََّّرلة، دعََّّاء يف ّل  العبََّّادة  دعََّّاء  يف  هََّّي  إنما  شرك  اهلل  لغير  الدعاء  صر   أن  بيان

 عََّّن  تنهََّّى  بآيََّّات  شََّّركا  واألولياء  األنبياء  سؤال  كون  على  الوهابية  يستدل"  النابلسي:  يقول

 كقولََّّه  تعََّّالى اهلل لغيََّّر الََّّدعاء لصََّّرفهم المشََّّركين تكفيََّّر  فيها  ورد  أو  تعالى،  اهلل  وير  دعاء

   َم َ   َتْدُعوا  َفاَل   لَِلهِ   اْلَمَساِجدَ   َوَأنَ }  تعالى:
ِ
ًدا اهلل ْدعُ  َوَّل } :تعََّّالى وقولََّّه [،18 ]الجََّّن: {َأحَََّّ  تَََّّ

   ُدونِ   مِنْ 
ِ
كَ   َوَّل   َينَْفُعَك   َّل   َما  اهلل  مََّّ   ،[106  ]يونس:  {الَظالِِمينَ   مِنَ   إًِذا  َفَِِّنَك   َفَعْلَت   َفِِّنْ   َيُضر 

 السََّّؤال ولََّّيس العبََّّادة هََّّو هبََّّا يسََّّتدلون التََّّي اْليََّّات تلََّّك يف الََّّدعاء مََّّن المقصََّّود أن

 بََّّين  خلطََّّوا  فلمََّّا  المسََّّرلة،  دعََّّاء  عََّّن  ّل  العبََّّادة  دعََّّاء  عََّّن  تتحََّّدث  اْليات  فهذ   والطلب،

 بمعنََّّى الََّّدعاء علََّّى حكمهََّّم كََّّان والطلََّّب السََّّؤال بمعنََّّى والََّّدعاء العبََّّادة  بمعنى  الدعاء

 أشهه ك فقههد اهلل لغيهه  منههها أ هها صهه ف  فمههن ،العبََّّادة بمعنى الدعاء على الحكم نفس  السؤال

 ؛شهه ك فهههو تعههال  اهلل  لغي   ص ف   إ ا  المسةلة  ،عا   أن   سالزم  ه ا  لكن  سبحان    غي    وعبد

  قولههون ال الوهابيههة أن إال  شهه ك تعههال  اهلل لغيهه  العبهها،  وصهه ف  عبهها،  الههدعا  ألن و لههك

 أو الغائهه  أو للعههاجز كههان إ ا شهه كا بكونهه  السههلال   قيههدون بههل  لههزمهم  كونهه  مههع بهه لك

 اهلل  غيهه   ،عهها  مههن  وأن  عبهها،    الههدعا   أن  علهه   اآل ههات  بالك  اساداللهم   نقض  وه ا  المي  

 والقهها،  الحاضهه  ،عهها - الههدعا  صههو  بقيههة  خ جههون نهههمإ إ   تعههال ؛  غي    عبد  فقد  تعال 

 ،عبََّّادة يكََّّون ّل وقََّّد عبََّّادة يكََّّون قََّّد الََّّدعاء أن النتيجََّّة فتكون ،عبا،  كونها عن  -والحي

 .(2)"عبادة  ليس  ويرها ويف  عبادة  الحال  هذ  يف  الدعاء  أن  على  يدل دليل  من  بد  ّل  وحينئذ

 ودعاء  العبادة  دعاء  بين  تفرق  لم  السلفية  أنَ   قضية  يكرر  وهو  دحالن  زيني  أحمد  ويقول

 واألوليََّّاء  األنبيََّّاء  مََّّن  بغير   أو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بالنبي  استغاث  من  إنَ   قالوا:"  :المسرلة

 :يقولََّّون كََّّانوا الذين المشركين هؤّلء  مثل  يكون  هفِّنَ   الشفاعة  سرله  أو  نادا   أو  والصالحين

 

 (.230املرجع السابق )ص: ( 1)
 (.191-190ص: املرجع السابق )( 2)
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ُبوَنا إَِّل  َنْعُبُدُهمْ   َما}   إَِلى لُِيَقر 
ِ
 األصََّّنام يف اعتقََّّدوا مََّّا المشََّّركين نَ ِّفََّّ  [،3 ]الزمََّّر: {ُزْلَفى اهلل

ئِنْ }  :بََّّدليل  تعََّّالى  اهلل  هََّّو  الخالق  أنَ   يعتقدون  كانوا  بل   شيئا  تخلق  وأهنا  التر ير َرْلَتُهمْ   َولَََّّ  سَََّّ

نْ  مْ  مَََّّ وُلنَ  َخَلَقهََُّّ َرَنى اهللُ  َلَيقََُّّ ونَ  فَََّّ  بََّّالكفر علََّّيهم اهلل حكََّّم فمََّّا ،[87 ]الزخََّّر : {ُيْؤَفكََُّّ

 يف الََّّذي الََّّدعاء ألن  باطل كله  وكالمهم  ...زلفى(  اهلل  إلى  ليقربونا)  :لقولهم  إّل  واإلشراك

 بطالنََّّه  علمََّّت  وقََّّد  ،النََّّداء  بمعنََّّى  وجعلو   الخلق  على  لبسوا  وهم  ،العبادة  بمعنى  اْليات

 .(1)"السابقة  النصوص  من

 ،والجمََّّاد  للميََّّت  النداء  من   :والتوسل  للزيارة  المنكرون  هؤّلء  يعتقد   اوممَ "  ويقول:

 مستند  وّل  ومردود  باطل  أيضا  وهذا  ،تعالى  اهلل  لغير  وعبادة  وإشراك  كفر  ذلك  إن  :ويقولون

 بََّّل  عبََّّادة دعََّّاء  وكََّّل  ،دعََّّاء  النََّّداء  أنَ   يزعمََّّون  همأنَ   هبا  يتمسكون  التي  وشبهتهم  ،فيه  لهم

 علََّّى المشََّّركين يف نزلََّّت التََّّي القرآنيََّّة اْليََّّات مََّّن اكثيََّّرً  وحملََّّوا ،العبََّّادة مََّّخ الََّّدعاء

 تضََّّليل إلََّّى به توصلوا الدين  يف  تلبيس  وهذا  ،المذكور  النداء  منهم  يصدر  الذين  الموحدين

 واسههاحقاق  ألوهياهه   عاقد من ندا  هو عبا،    كون  ال ي  الندا   وإنما  الموحدين...  من  كثير

 غيهه   ألوهيههة  اعاقهها،  هههو  اإلش اك  يف   وقع  فال ي    د    بين  و خضعون  إلي   في غبون   للعبا، 

 .(2)"تعال  اهلل لغي  الاةثي   اعاقا،  أو اهلل 

 الشََّّرك  نسََّّبة  يف  الوهََّّاب[  عبََّّد  بََّّن  محمََّّد  يعنََّّي]  شبهته  وواية"  :الحداد  علوي  يقولو

 أهنََّّم  عََّّىادَ   هأنَََّّ   :قبائحََّّه  وجميََّّ   وزندقتََّّه  بدعتََّّه  أسا   عليها  بنى  التي  وهي  أتباعه  وير  إلى

 -هبََّّم اهلل نفعنََّّا- األوليََّّاء ومشََّّاهد -والسََّّالم الصََّّالة علََّّيهم- األنبيََّّاء مشََّّاهد يعظمََّّون

 بزعمََّّه  وذلََّّك  ،وتعالى  تبارك  اهلل  إّل  عليه  يقدر  ّل  ما  منهم  يطلبون  صاروا  حتى  ابليغً   اتعظيمً 

 .(3)"إليه هبم  توسلوا  إذا  وأوليائه  ألنبيائه  منه  إكراما  حقيقة  اهلل هو  الفاعل  فِّنَ   وإّل  الفاسد،

 فََّّيمن  يعتقََّّد  لََّّم  أنََّّه  دام  مََّّا  اشََّّركً   لََّّيس  اهلل  لغير  العبادة  صر   أنَ   قولالن   هذ   وخالصةُ 

 مسََّّرلة يف تناقضََّّوا قََّّد اعمومًََّّ  السََّّلفية وأنَ  الربوبيََّّة، خصََّّائ  مََّّن  اشََّّيئً   العبََّّادة  لََّّه  صر 

 مََّّ   ،المََّّدعو  ربوبيََّّة  اعتقاد  فيه  يكون  الذي  هو  اشركً   يكون  الذي  الدعاء  جعلوا  حين  الدعاء

 الو قههة ه   يف فاننا  كل   ول لك  العبادة،  صر   عموم  يف  الربوبية  اعتقاد  اشطا   بعدم  قولهم

 :سنناقش

 

 (.40الدرر السنية يف الرد على الوهابيَّة )ص: ( 1)
 (.34-33ص: لدرر السنية يف الرد على الوهابية )( ا2)
 (.5البدعي النجدي الق فضل هبا العواف )ص: مصباح األانف وجالء الظالف يف رد شبه ( 3)
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 .العبا،   مفهوم -

 .مفهوم العبا،   يف ال بوبية  اعاقا، اشا ا   عدم أ،لة -

 وهههم  لههك أن أم الانههاقض يف السههلفية وقعهه  احقهه   هههل الانههاقض  قضههية  عل   نع ج -

 ؟مو توهَّ 

  : ال   :العبا،   مفهومأوَّ

 الجميََّّ  أنَ  ذلََّّك الشََّّريعة،  يف  العبََّّادة  مفهََّّوم  قضََّّية  هََّّي  فيهََّّا  الفصََّّل  ينبغي  قضية  أول

 يعََّّدون ّل الربوبيََّّة اعتقََّّاد مشََّّططي لكََّّن شََّّرك، اهلل لغيََّّر العبََّّادة صََّّر  أن علََّّى متفقََّّون

 واّلسََّّتغا ة  اهلل،  لغيََّّر  والنََّّذر  اهلل،  لغيََّّر  فالذب   الربوبية،  اعتقاد  م   إّل  عبادة  القول  أو  الفعل

 هبََّّذ   لهََّّم  توجهََّّوا  مََّّن  يف  الربوبية  يعتقدون  ّل  فاعليها  نأل  عندهم   عبادات  ليست  اهلل،  بغير

 هََّّذا  أداء  عنََّّد  الربوبية  اعتقاد  هو  عبادة  وير  أو  عبادة  الفعل  كون  يف  عندهم  ا نفالم  األفعال،

 .الفعل

 يف الغايََّّة بلََّّ  فمََّّن والخضََّّوع، التََّّذلل حََّّول مفهومهََّّا فيََّّدور عالشََّّر يف العبََّّادة اأمَََّّ 

 مََّّن وكثيََّّر ،وتعََّّالى سََّّبحانه هلل التعبََّّد هََّّو وهََّّذا  ،دَ بَََّّ عَ  دْ فقَََّّ  مََّّا لشََّّيء والتََّّذلل الخضََّّوع

 الربوبيََّّة اعتقََّّد سََّّواء العبادة، مفهوم  تفسير  يف  المعنى  هذا  حول  تدور  إنما  العلماء  تقريرات

 وايََّّة هََّّو وإنمََّّا  الربوبيََّّة  اعتقََّّاد  هََّّو  لََّّيس  العبََّّادة  فمنََّّا   ذلََّّك،  يعتقد  لم  أو  المعبود  هذا  يف

 .والخضوع  الذل

 تسََّّمي  وأهنََّّا  الذلََّّة،  أصََّّلها  العََّّرب  جميََّّ   عنََّّد  العبودية"  ذلك:  تقرير  يفالطري    يقول

 .(1)"معبدا  السابلة: وذللته  األقدام  وطئته  قد  الذي  المذلل  الطريق

 إذا عبََّّدة ذو  ََّّوب :ومنََّّه والتََّّذلل. الخضوع واية أقصى والعبادة"  الزمخشري:  يقولو

 مََّّولى ألنََّّه تعالى، هلل الخضوع  يف  إّل  تستعمل  لم  ولذلك  النسج   وقوة  الصفاقة  واية  يف  كان

 .(2)"الخضوع  واية  برقصى  حقيقا  فكان  ،النعم  أعظم

 :أي  دمعبَََّّ   طريََّّق  ومنََّّه  ،والتََّّذلل  الخضََّّوع  وايََّّة  أقصََّّى  والعبََّّادة:"  البيضاوي:  ويقول

 هلل الخضََّّوع يف إّل تسََّّتعمل ّل ولََّّذلك الصََّّفاقة  وايََّّة يف كََّّان إذا عبََّّدة ذو و ََّّوب مََّّذلل،

   .(3)"تعالى

 

 (.159/ 1تفسري الطربي )( 1)
 (.13/ 1تفسري الزخمشري )( 2)
 (.29/ 1تفسري البيلاوي )( 3)
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 الََّّذل بغايََّّة الحََّّب وايََّّة أصََّّلين: تجمََّّ  والعبََّّادة" اهلل: رحمََّّه القََّّيم ابََّّن ويقََّّول

 فمََّّن والخضََّّوع، التََّّذلل والتعبََّّد: ل،مََّّذلَ  :أي معبََّّد طريََّّق تقََّّول: والعََّّرب والخضََّّوع،

 ،لََّّه عابََّّدا تكََّّن لََّّم محبََّّة بََّّال له خضعت  ومن  له،  عابدا  تكن  لم  له  خاضعا  تكن  ولم  أحببته

 .(1)"خاضعا  امحب    تكون  حتى

 هََّّي العبََّّادة" فقََّّال: اهلل رحمََّّه تيميََّّة ابََّّن عرفها قدف وأقواًّل  أفعاًّل   باعتبارها  العبادة  اأمَ 

 فالصََّّالة والظََّّاهرة. الباطنََّّة واألعمََّّال األقََّّوال مََّّن ويرضََّّا  اهلل  يحبََّّه  مََّّا  لكََّّل  جََّّام   اسم

 األرحََّّام وصََّّلة الوالََّّدين وبََّّر األمانََّّة وأداء الحََّّدي  وصََّّدق والحََّّج والصََّّيام والزكََّّاة

 والمنََّّافقين للكفََّّار والجهََّّاد المنكََّّر عََّّن والنهََّّي بََّّالمعرو  واألمََّّر بََّّالعهود والوفََّّاء

 والََّّدعاء  والبهائم  اْلدميين  من  والمملوك  السبيل  وابن  والمسكين  واليتيم  للجار  واإلحسان

 .(2)"العبادة  من  ذلك  وأمثال  والقراءة  والذكر

 سََّّواء عبََّّادة، فهََّّو بََّّاطن   أو ظََّّاهر   فعََّّل أو قول من  به  اهلل  أمر  ما  كل  أنَ   :األمر  وخالصة

 والحََّّج والزكََّّاة كالصالة عبادة بكوهنا إّل الشريعة يف ترد  لم  برن  صورها  كل  يف  عبادة  كانت

 كالََّّذب ، عبََّّادة  الفعََّّل  صََّّور  بعََّّض  كانََّّت  أو  ،اش ك    اهلل  لغي   ص فها  مج ،  فيكون  والصيام

 وهََّّذ   والََّّدعاء،  السََّّجود  ومنََّّه  كََّّذلك،  يكََّّون  ّل  عادة  يفعل  وما  ،عبادة  كان  تقربا  عليف  فما

 ذلََّّك  ومََّّرد  أخََّّر ،  باعتبََّّاراتعبََّّادة    تكََّّون  وّل  باعتبََّّارات  عبادة  تكون  المحتملة  األفعال

 لََّّه وقعََّّوا معنََّّا : {ادً جَ سََُّّ  هُ لَََّّ  وار  خَََّّ وَ } وقولََّّه:" السََّّمعا : يقََّّول هََّّذا ويف الشََّّرع، إلََّّى

 سََّّجدة السََّّجدة وكانََّّت لََّّه، سََّّجدوا أهنََّّم فاألكثرون ،السجدة هذ  يف  واختلفوا  ساجدين،

 العلََّّم: أهََّّل قََّّال ،السََّّالم عليََّّه ْلدم  المالئكََّّة  سََّّجود  مثََّّل  وهََّّو  العبادة،  سجدة  ّل  المحبة

 وأبََّّدل الشََّّريعة هََّّذ  يف ذلََّّك نسََّّخ تعََّّالى اهلل إنَ   ََّّم السََّّالفة، األمََّّم يف اجََّّائزً  ذلََّّك وكََّّان

 كََّّان ألنََّّه سََّّجدا  لََّّه خََّّروا وإنمََّّا ليوسََّّ ، ّل هلل سََّّجدوا هََّّمنَ إ بعضََّّهم: وقََّّال الم،بالسَََّّ 

 األول، هََّّو والصََّّحي  والجََّّدار،  المحََّّراب  إلََّّى  يسجد  كما  إليه  سجودهم  فحصل  قدامهم

ي} رؤيََّّا : يف كََّّان أنََّّه عليََّّه والََّّدليل العلََّّم، أهََّّل قالََّّه هكََّّذا ُت  إِنََّّ  دَ  َرَأيََّّْ رَ  َأحَََّّ ا َعشَََّّ  َكْوَكبًََّّ

 عشََّّر  وأحََّّد  أبََّّوا ،  والقمََّّر  فالشََّّمس  ،[4  ]يوس :  {َساِجِدينَ   لِي  َرَأْيُتُهمْ   َواْلَقَمرَ   َوالَشْمَس 

 إخوته.  هم  كوكبا

 

 (.96-95/ 1مدارج السال ني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني )( 1)
 (.44العبودية )ص: ( 2)
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 تجََّّوز ّل فلََّّم اهلل لغيََّّر السََّّجود جََّّاز وإذا !اهلل؟ لغيهه   السجو،  جاز  كيف  قائل:  قال   فان

   !اهلل؟  لغير  العبادة

 نََّّوع  السََّّجود:  وأما  هلل   إّل  تجوز  ّل  التعظيم  وهناية  التعظيم،  هناية  العبادة  أن  والجواب:

 للبشََّّر جََّّواز  يمتنََّّ  فلََّّم العبََّّادة، دون وهََّّو ،األرض علََّّى الخََّّد بوضََّّ  وخضََّّوع تََّّذلل

 .(1)"كاّلنحناء

 بََّّالقلوب  والقنََّّوت  الخضََّّوع  أمََّّا"  :المعنََّّى  نفََّّس  تقريََّّر  يف  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  ويقول

 ،وحََّّد   وتعََّّالى  سََّّبحانه  هلل  إّل  اإلطََّّالق  على  يكون  ّل  فهذا  والعبودية  بالربوبية  واّلعطا 

 نسََّّجد أن تعََّّالى اهلل أمرنََّّا إذ الشََّّرائ  مََّّن فشََّّريعة السََّّجود  وأما  باطل.  ممتن   وير   يف  وهو

 إذ  وجََّّل عََّّز هلل طاعََّّة الغيََّّر لََّّذلك لسََّّجدنا ويََّّر  خلقََّّه مََّّن ألحََّّد نسجد أن  أمرنا  ولو  ،له

 فسََّّجود ،فعلََّّه لبتََّّةا يجََّّب لََّّم  السََّّجود  علينََّّا  يفرض  لم  ولو  ،له  سجدنا  من  نعظم  أن  أحب

 وتكََّّريم تشََّّري  ْلدم وهََّّو ،إليََّّه هبََّّا يتقربََّّون وقربََّّة لََّّه وطاعََّّة هلل عبََّّادة ْلدم المالئكََّّة

 تحيََّّة ألبويََّّه سََّّجد لََّّو يوسََّّ  أن تََّّر  أّل ،وسالم تحية له  يوس   إخوة  وسجود  ،وتعظيم

 .(2)"؟!له  يكر   لم

 وقََّّد  كفََّّرا  الشََّّيء  يكون  وكي   قلت:  فِّن"  المعلمي:  يقول  المحتملة  األفعال  هذ   ويف

 بََّّه اهلل  أنََّّزل  إن  أمََّّور:   ال ة  بل  ،واحد  برمر  للمخلوق  السجود  ليس  قلت:!  إيمانا؟  مثله  كان

 التََّّدين  بََّّه  قصد  وإن  معصية،  كان  التدين  به  يقصد  لم  فِّن  به  ينزل  لم  وإن  ا،إيمانً   كان  اسلطانً 

 .(3)"وشركا  تعالى اهلل  على  كذبا  كان

 اعابهها   إلهه    اجعههة  وهههي  أخهه     صههو   يف  اش ك    تكون  وال  صو    يف  اش ك    تكون  فه  

 خ  .أ صو   يف عبا،  اعابا ها  وعدم  الصو   ه   يف عبا،   األم   له ا الش ع

 العبََّّادة  تعريََّّ   يف  الربوبيََّّة  يََّّذكرون  العلمََّّاء  بعََّّض  وجََّّدنا  إذا  هأنَََّّ   إلََّّى  التنبيََّّه  ويحسن

 ّل العبََّّادة أن على تركيد ولكنه الربوبية، اعتقاد يف  العبادة  مفهوم  حصر  ذلك  يف  فليس  وبياهنا

 هََّّل  نفسََّّه  الفعل  على  للحكم  هو  فليس  وجل،  عز  اهلل  ربوبية  يف  الصحي   باّلعتقاد  إّل  تقبل

 ّل الربوبيََّّة ّلعتقََّّاد بالشََّّرك عليهََّّا والحكََّّم األفعََّّال بعََّّض ورود أن كمََّّا ،ّل أو عبََّّادة هََّّو

 

 (.67/ 3تفسري السمعاين )( 1)
 (.360/ 4الفتاوى )جمموع ( 2)
 (.748فع االشتباه عن معىن العبادة واإلله )ص: ( ر 3)
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 الحكََّّم  مناطات  من  امناطً   الربوبية  تقادعا  كون  يف  المشكلة  فليست  ،فيها  الشرك  حصر  يعني

 .الربوبية  باعتقاد  إّل شرك  هناك  يكون  أن ونفي  الحصر يف  المشكلة  ولكن  ،بالشرك

 :العبا،   مفهوم يف ال بوبية  اعاقا،  اشا ا   عدم أ،لةثاني ا: 

 فََِّّّن عليََّّه  وبنََّّاءً   الربوبيََّّة،  اعتقََّّاد  قيََّّد  فيها  يدخلوا  لم  العبادة  الشريعة  علماء   عرَ   حين

 سََّّبحانه اهلل لغيََّّر  بالشََّّرع  وصفها  جاء  التي  العبادة  هذ   صر   هو  للتوحيد  المناقض  الشرك

 صههو   ات عبهها،  أو محضههة  كانهه  سههوا - عبهها،  أي اإلنسههان صهه ف  مهها فماهه  وتعََّّالى،

 ال بوبيههة اعاقههد سوا  اهلل  مع أش ك فقد اهلل  لغي   -عبا،   تسم   الاي  صو تها  لكن يف  ماعد، 

 ال بوبية. في   عاقد لم  أو العبا،  ه   ل   ص ف   من يف

  أصههولها  علهه   سنقاصهه   كثيهه     أ،لههة  لهه   العبا،   مفهوم  يف  ال بوبية  اعاقا،  اشا ا   وعدم

 وهي:

 :وسلم علي  اهلل صل  النبي ليهمإ  بعث ال  ن  المش كين  حال   :أوال  

 تبََّّين  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  ليهمإ  بع   ممن  قري   كفار  عليها  كان  التي  الحالة  فِّن

 أن  والعجيب  المعبود،  يف  الربوبية  اعتقاد  دون  بذاته  شرك  اهلل  لغير  العبادة  صر   أن  بوضوح

 الربوبيََّّة،  اعتقََّّاد  اشََّّطا   بعََّّدم  يقََّّول  مََّّن  عليََّّه  فيعتمََّّد  الطرفََّّان،  عليََّّه  يعتمََّّد  األصََّّل  هذا

 يف  يعتقََّّدون  كََّّانوا  المشََّّركين  أن  فيقََّّررون  الربوبيََّّة،  اعتقََّّاد  اشََّّطا   يقََّّرر  من  عليه  ويعتمد

 وهََّّذا مشََّّركين، يجعلهََّّم مََّّا  الربوبيََّّة  مقامََّّات  مََّّن  لهََّّم  ويجعلون  ،والضر  النف   معبوداهتم

 .فعلهم بمجرد  بكفرهم  حكم  قد  الشرع  فِّن  صحي ،  وير

 الََّّرازق الخََّّالق هََّّو اهلل بََّّرن مقََّّرين كََّّانوا قََّّري  كفََّّار أنَ  الكََّّريم القََّّرآن صََّّرح وقََّّد

 مجََّّرد فهََّّي اهلل، مََّّن لتقََّّرهبم إّل األصََّّنام هََّّذ  إلََّّى يتقربََّّون ّل وأهنََّّم المميََّّت، المحيََّّي

 بََّّرن  إقََّّرارهم  علََّّى  تََّّدل  التي  واألدلة  ،(1)شرًكا  فعلهم  كان  ذلك  وم   اهلل،  وبين  بينهم  وسائ 

ئِنْ }  تعََّّالى:  قوله  منها  كثيرة،  المدبر  الرازق  الخالق  هو  اهلل َرْلَتُهمْ   َولَََّّ نْ  سَََّّ َق  مَََّّ َماَواِت  َخلَََّّ  السَََّّ

َخرَ  َواأْلَْرَض  ْمَس  َوسَََّّ رَ  الشَََّّ وُلنَ  َواْلَقمَََّّ َرَنى اهللُ  َلَيقََُّّ ونَ  فَََّّ ئِنْ } [،61 ]العنكبََّّوت: {ُيْؤَفكََُّّ  َولَََّّ

هِ  اْلَحْمدُ  ُقلِ   اهللُ   َلَيُقوُلنَ   َمْوتَِها  َبْعدِ   مِنْ   اأْلَْرَض   بِهِ   َفَرْحَيا  َماءً   الَسَماءِ   مِنَ   َنَزَل   َمنْ   َسَرْلَتُهمْ  ْل  لِلَََّّ  بَََّّ

 

سنننن التنبينننه إن فر منننن ينننرى اشنننواي اعتقننناد الربوبينننة يقولنننور: بنننل اعتقننند  فنننار منننري  التننن  ري ل نننري   يف بعننن  ( حي1)
ألر وجننننود  ننننورة واحنننندة ح ننننه الشننننرع عليةننننا ابلشننننرك دور  ؛معبننننوداوه، وهننننقا ال ينننننام  التقريننننر الننننقي منننندمناه

استفصننال عننن اعتقنناد الربوبيننة يف املعبننود  نناط يف عنندف اشننواي اعتقنناد الربوبيننة، واننن ب نن ننر فر اعتقنناد الربوبيننة 
 شرك، فالشرك موجود يف اعتقاد الربوبية، ويف  رط العبادة ل ري   دور اعتقاد الربوبية.
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ُرُهمْ  ونَ  َّل  َأْكثَََّّ ئِنْ } ،[63 ]العنكبََّّوت: {َيْعِقلََُّّ َرْلَتُهمْ  َولَََّّ نْ  سَََّّ َق  مَََّّ َماَواِت  َخلَََّّ  َواأْلَْرَض  السَََّّ

وُلنَ  لِ  اهللُ  َلَيقََُّّ دُ  قََُّّ هِ  اْلَحمََّّْ ْل  لِلَََّّ ُرُهمْ  بَََّّ ونَ  َّل  َأْكثَََّّ ئِنْ } تعََّّالى: قولََّّهو [،25 ]لقمََّّان: {َيْعَلمََُّّ  َولَََّّ

َرْلَتُهمْ  نْ  سَََّّ َق  مَََّّ َماَواِت  َخلَََّّ وُلنَ  َواأْلَْرَض  السَََّّ ْل  اهللُ  َلَيقََُّّ َرَأْيُتمْ  قََُّّ ا َأفَََّّ ْدُعونَ  مَََّّ نْ  تَََّّ   ُدونِ  مََِّّ
ِ
 إِنْ  اهلل

 
َ
نَ   َهْل   بُِضر    اهللُ   َأَراَدنِي َفاُت   هََُّّ ر  ِ   َكاشََِّّ ة    َأَراَدنََِّّي  َأوْ   ضََُّّ ْل   بَِرْحمَََّّ نَ   هَََّّ َكاُت   هََُّّ ْل   َرْحَمتََِّّهِ   ُمْمسََِّّ  قََُّّ

 
َ
ُلونَ   َيَتَوَكُل   َعَلْيهِ   اهللُ   َحْسبِي  .[38  ]الزمر:  {اْلُمَتَوك 

ا} تعََّّالى: قولََّّه أصََّّرحها ومََّّن ْؤمِنُ  َومَََّّ ُرُهمْ  يََُّّ   َأْكثَََّّ
ِ
اهلل مْ  إَِّل  بََِّّ ِرُكونَ  َوهََُّّ  ]يوسََّّ : {ُمشََّّْ

 هههو وأنهه  اهلل ب بوبيههة اعاهه افهم هههو المهه ا، أنَّ  علهه   المفسهه  ن  مههن  جمههع  تههوا ،  فقد  ،[106

 ذكََّّر :  تعََّّالى  يقََّّول"  اهلل:  رحمه  الطري  يقول  ،غي    مع   أش كوا   لك  ومع  ال از    الخال 

 آيَََّّ  نْ مََّّ   نيِ رَ كَََّّ وَ } بقولََّّه: صََّّفتهم وجََّّل عََّّز وص  الذين هؤّلء  أكثر  يقر  وما
 اِت وَ مَ السَََّّ  يفََِّّ  ة 

 َّل إِ } شََّّيء كََّّل وخََّّالق ورازقََّّه خالقََّّه أنََّّه باهلل {ونَ ُض رِ عْ مُ  اهَ نْعَ   مْ هُ وَ   اهَ يْ لَ عَ   ونَ ر  مُ يَ   ضِ رْ اأْل وَ 

 لََّّه  أن  وزعمهََّّم  أربابََّّا،  دونََّّه  مََّّن  واتخََّّاذهم  واألصنام،  األو ان  عبادهتم  يف  {ونَ كُ رِ ْش م    مْ هُ وَ 

 }  عبا :  ابن  عن  ...يقولون  عما  اهلل  تعالى  ولدا،
ِ
ُرُهْم بََِّّاهلل ْؤمُِن َأْكثَََّّ  مََّّن) قََّّال: اْليََّّة، {َوَما يََُّّ

 اهلل،  قََّّالوا:  الجبََّّال؟  خلََّّق  ومن  األرض؟  خلق  ومن  السماء؟  خلق  من  لهم:  قيل  إذا  إيماهنم

ِرُكونَ }  قوله:  يف  عكرمة  عنو(،  مشركون  وهم ْم ُمشََّّْ  إَِّل َوهََُّّ
ِ
ُرُهْم بََِّّاهلل ْؤمُِن َأْكثَََّّ  قََّّال:  ،{َوَما يََُّّ

 بََّّاهلل،  إيمََّّاهنم  فذلك  اهلل،  فيقولون:  واألرض؟  السماوات  خلق  ومن  خلقهم؟  من  تسرلهم:)

 .(1)"(وير   يعبدون  وهم

ِرُكونَ }  تعالى:  قوله"  اهلل:  رحمه  السمعا   ويقول ْم ُمشََّّْ  إَِّل َوهََُّّ
ِ
ُرُهْم بََِّّاهلل  {َوَما ُيْؤمُِن َأْكثَََّّ

   وجو :  من  الجواب  !الواحد؟ يف  الشرك  م   اإليمان  اجتماع  يجوز  كي   قيل:  فِّن

 }  معنا   أن  أحدها:
ِ
 مشََّّركون  وهََّّم  إّل  بََّّاهلل  أكثََّّرهم  يقر  وما  أي:  {َوَما ُيْؤمُِن َأْكَثُرُهْم بِاهلل

 وضمائرهم.  بقلوهبم

 مََّّن لهََّّم: قيََّّل وإذا اهلل،  قََّّالوا:  خلقكم؟  من  لهم:  قيل  إذا  كانوا  مكة  مشركي  أن  والثا :

 ذلََّّك مََّّ   ََّّم ،اهلل قََّّالوا: واألرض؟ السََّّموات خلََّّق من لهم:  قيل  وإذا  اهلل،  قالوا:  يرزقكم؟

 األصََّّنام يقََّّول: وبعضََّّهم اهلل، بنََّّات المالئكََّّة إن يقولََّّون: وبعضََّّهم األصََّّنام، يعبََّّدون

 اإليمََّّان حقيقََّّة هََّّو اإليمََّّان مََّّن المََّّراد وليس اإليمان، هو  األول  فالقول  اهلل،  عند  شفعاؤنا

 .(2)"انَبيَ   ما المراد  وإنما  مؤمنا،  اإلنسان به  يصير  الذي

 

 ( ابختصار يسري.286/ 16تفسري الطربي )( 1)
 (.71/ 3تفسري السمعاين )( 2)
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ِرُكونَ } تعالى: قوله" القرطبي:  وقال  إَِّل َوُهْم ُمشََّّْ
ِ
 قََّّوم يف نزلََّّت {َوَما ُيْؤمُِن َأْكَثُرُهْم بِاهلل

 وعََّّامر ومجاهد الحسن قاله األو ان، يعبدون وهم كلها،  األشياء  وخالق  خالقهم  باهلل  أقروا

 .(1)"المفسرين  وأكثر  الشعبي

 كَََّّّل نأ عوايََّّدَ  ولََّّم والَََّّّرازق، الخََّّالق هََّّو اهلل بَََّّّرنَ  يقََّّرون المشََّّركين أنَ  والشََّّاهد

 ويف  تََّّدبير،  أو  رزق  أو  خلََّّق  من  الربوبية  خصائ   لها  أن  وأ  الكون،  يف  التر ير  لها  معبوداهتم

 إلََّّى األمََّّر  آخََّّر  يرجعََّّون  مََّّذاهبهم  ذكرنََّّا  التََّّي  األصََّّنا   أنَ   اعلم"  الشهرستا :  يقول  هذا

 ويعكفََّّون إليََّّه ينظََّّرون حاضََّّر بشََّّخ  إّل طريقََّّة لهََّّم يسََّّتمر ّل كََّّان إذ األصََّّنام، عبََّّادة

 صََّّورهتا. على أهنا زعموا  اأصنامً   والكواكب  الروحانيات  أصحاب  اتخذت  هذا  وعن  عليه،

 الصََّّنم يكََّّون حتََّّى وائََّّب معبََّّود علََّّى هََّّو إنمََّّا قََّّدرو  مََّّا  حيََّّ   األصنام  وض   وبالجملة

 مََّّا عََّّاقاًل  أنَ  اقطعًََّّ  فنعلم وإّل مقامه،  وقائما  منابه  نائبا  وهيرته  وشكله  صورته  على  المعمول

 إذ الكََّّل، وخََّّالق الكل وإله وخالقه،  إلهه  أنه  يعتقد   م  صورة  ويصور   بيد   اجسمً   ينحت  ّل

 عكفََّّوا لمََّّا القََّّوم لكََّّن ناحتََّّه  بصََّّنعة يحََّّدث وشََّّكله صانعه،  بوجود  مسبوقا  وجود   كان

 ،(2)"لهََّّا إلهيََّّة  إ بََّّات  منهََّّا  الحََّّوائج  وطلََّّبهم  عبََّّادة،  ذلََّّك  عكََّّوفهم  كََّّان  إليهََّّا  التوجه  على

 الشهه ع  حكههم  ثههم  فيههها  ال بوبيههة  اعاقهها،  ،ون  أصنامهم  إل    اق بون  المش كين  بعض  ووجو،

والاق ب ب  إلهه  غيهه   عبا،  الفعل ليكون ال بوبية اعاقا، اشا ا  عدم يف كاف   بالش ك  عليهم

 .اش ك   اهلل

 وّل يََّّدعى ّل أن هو يةاإلله وتوحيد" الوهاب: عبد  بن  محمد  اإلمام  يقول  هذا  بيان  ويف

 ّل لغيََّّر ، ينََّّذر وّل ،لغيََّّر  يََّّذب  وّل بغيََّّر ، يسََّّتغاث وّل له، شريك ّل  وحد   اهلل  إّل  يرجى

 ومََّّن  كفََّّر،  فقََّّد  لغير   ذب   ومن  كفر،  فقد  بغير   استغاث  فمن  مرسل   نبي  وّل  مقرب  لملك

 رسََّّول قََّّاتلهم الََّّذين المشََّّركين أنَ  تعََّّر  أن هََّّذا  وتمام  ذلك.  وأشبا   كفر،  فقد  لغير   نذر

 وعزيََّّر وأمََّّه وعيسََّّى المالئكََّّة مثََّّل الصََّّالحين يََّّدعون كََّّانوا وسََّّلم عليََّّه اهلل صََّّلى اهلل

   المدبر.  الرازق  الخالق  هو  سبحانه  اهلل برن  إقرارهم  م   هبذا،  فكفروا   األولياء  من  وويرهم

 أو ندبََّّه أو املكًََّّ  أو انبيََّّ   نخا من أن وعرفت ،(اهلل إّل إله ّل)  معنى  عرفت  هذا  عرفت  إذا

 اهلل  صََّّلى  اهلل  رسََّّول  عليََّّه  قََّّاتلهم  الََّّذي  الكفر  هو  وهذا  اإلسالم،  من  خرج  فقد  به  استغاث

 وسلم.  عليه

 

 (.418/ 4تفسري ابن  ثري ) :(، وانظر272/ 9تفسري القرطيب )( 1)
 (.104/ 3امللل والنحل )( 2)
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 هََّّؤّلء لكََّّن المدبر، الرازق الخالق  هو  اهلل  أنَ   نعر   نحن  المشركين:  من  قائل  قال  فِّن

 بََّّذلك ونريََّّد هبم، ونستغي  عليهم وندخل لهم وننذر ندعوهم  ونحن  مقربون،  الصالحون

 المدبر.  الرازق  الخالق هو  اهلل  أن  نفهم  فنحن  وإّل  والشفاعة،  الوجاهة

 والمالئكََّّة  وعزيََّّرا  عيسََّّى  يََّّدعون  همفََِّّّنَ   وأمثالََّّه،  جهََّّل  أبي  مذهب  هذا  كالمك  فقل:

ِذينَ }  تعََّّالى:  قََّّال  كما  ذلك،  يريدون  واألولياء ُذوا  َوالَََّّ اءَ   ُدونََِّّهِ   مََِّّنْ   اَتخَََّّ ا  َأْولِيَََّّ ُدُهمْ   مَََّّ  إَِّل   َنْعبََُّّ

ُبوَنا    إَِلى  لُِيَقر 
ِ
ُدونَ } تعالى: وقال [،3  ]الزمر:  {ُزْلَفى  اهلل   ُدونِ  مََِّّنْ  َوَيْعبََُّّ

ِ
ا اهلل ُهمْ  َّل  مَََّّ ر   َوَّل  َيضََُّّ

   ِعنْدَ   ُشَفَعاُؤَنا  َهُؤَّلءِ   َوَيُقوُلونَ   َينَْفُعُهمْ 
ِ
 [18  ]يونس:  {اهلل

 وهََّّو- الربوبيََّّة بتوحيََّّد  هلل  يشََّّهدون  الكفََّّار  أن  وعرفََّّت  ا،جيََّّدً   تََّّرمال  هََّّذا  ترملََّّت  فِّذا

 أهنََّّم  يقصََّّدون  واألوليََّّاء،  والمالئكََّّة  عيسََّّى  ينخََّّون  وهم  -والتدبير  والرزق  بالخلق  تفرد 

 النصََّّار   خصوصََّّا-  الكفََّّار  مََّّن  أن  وعرفََّّت  عنََّّد ،  لهم  ويشفعون  زلفى  اهلل  إلى  يقربوهنم

 يف معتََّّزًّل  منهََّّا عليََّّه  دخََّّل  بمََّّا  ويتصََّّدق  الََّّدنيا  يف  ويزهد  والنهار  الليل  اهلل  يعبد  من  -منهم

 أو عيسََّّى يف اعتقََّّاد  بسََّّبب النََّّار يف مخلََّّد هلل عََّّدو كََّّافر هََّّذا مََّّ  وهو النا ،  عن  صومعة

 إليََّّه  دعََّّا  الذي  اإلسالم  صفة  كي   لك  تبين  له،  ينذر  أو  له  يذب   أو  يدعو   ،األولياء  من  وير 

 لََّّك  وتبََّّين  بمعََّّزل،  عنََّّه  النََّّا   مََّّن  كثيََّّرا  أن  لََّّك  وتبين  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  نبيك

 .(2)"(1)«بدأ  كما غ  با وسيعو، غ  با   اإلسالم  بدأ»  وسلم:  عليه  اهلل صلى  قوله  معنى

 يعبََّّدون كََّّانوا هََّّل القرآن فيهم نزل الذين المشركون ا:أيًض  له وقل"  اهلل:  رحمه  ويقول

 كانََّّت وهََّّل لََّّه: فقََّّل .نعََّّم يقََّّول: أن بََّّد فََّّال ذلََّّك؟ وويََّّر والََّّالت والصََّّالحين المالئكََّّة

 عبيََّّد   أهنََّّم  مقََّّرون  فهََّّم  وإّل  ذلََّّك؟  ونحََّّو  واّللتجََّّاء  والََّّذب   الدعاء  يف  إّل  إياهم  عبادهتم

 ،والشََّّفاعة  للجا   إليهم  واوالتجؤ  دعوهم  ولكن  ،األمر  يدبر  الذي  هو  اهلل  وأن  قهر ،  وتحت

 .(3)"جدا  ظاهر  وهذا

 مههع اهلل لغيهه  العبهها،  صهه ف  مههن علهه  بههالكف  حكههم قههد اهلل أن األول   ابههع وممهها ثانيهها:

 :تنفع  وال تض   ال آلهاهم  بةن اعا افهم

 وّل تضََّّر ّل أصََّّنامهم أن يعلمََّّون أهنََّّم إبََّّراهيم قََّّوم عن وتعالى  سبحانه  اهلل  حكى  فقد

دُ  َقاُلوا} حوارهم: حاكًيا تعالى يقول  ،السالم  عليه  إبراهيم  م   وق   الذي  الحوار  يف  تنف   َنْعبََُّّ

 

 .(145فخرجه مسله )( 1)
 (.367-366 /1) -ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب-جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميار ( 2)
 (.23-22ص:  شف الشبةات )(  3)
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نَاًما ل   َأصََّّْ ا َفنَظَََّّ اكِِفينَ  َلهَََّّ اَل  (71) عَََّّ ْل  قَََّّ َمُعوَنُكمْ  هَََّّ ْدُعونَ  إِذْ  َيسََّّْ وَنُكمْ  َأوْ  (72) تَََّّ  َأوْ  َينَْفعََُّّ

ونَ   .[74-71  ]الشعراء:  {َيْفَعُلونَ   َكَذلَِك   آَباَءَنا  َوَجْدَنا َبْل   َقاُلوا (73) َيُضر 

 مََّّطوك الكََّّالم ويف" اهلل: رحمََّّه  الطََّّري  يقََّّول  تنفََّّ ،  وّل  تضر  ّل  برهنا  منهم  إقرار  فهذا

َمُعوَنُكْم } إياهم: مسرلته عن إبراهيم جواهبم وذلك ترك، عما ذكر  ما  بدّللة  استغني ْل َيسََّّْ هَََّّ

ْدُعوَن ) ونَ 72إِْذ تََََّّّ ر  وَنُكْم َأْو َيضَََُّّّ  إذا يسَََّّّمعوننا مَََّّّا ،ّل إيَََّّّا : جَََّّّواهبم فكَََّّّان ،{( َأْو َينَْفعَََُّّّ

ا } قولهم:  أجابو   بذلك  أهنم  على  يدل  يضرون،  وّل  ينفعوننا  وّل  دعوناهم، ْدَنا آَباَءنَََّّ ْل َوجَََّّ بَََّّ

ونَ   .وكََّّذا  كََّّذا  بََّّل  كََّّذا  كََّّان  مََّّا  القائََّّل:  كقََّّول  مجحََّّود،  عََّّن  رجََّّوع  وذلََّّك  ،{َكَذلَِك َيْفَعلََُّّ

 ويعكفََّّون يعبََّّدوهنا آبائنا من بلناقَ  من  وجدنا  :{َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلونَ }  قولهم:  ومعنى

 .(1)"لمنهاجهم  واتباعا هبم  اقتداء  ذلك  نفعل  فنحن  وعبادهتا،  لخدمتها  عليها

 تنفههع   وال  تضهه   ال  ممهها  وغي ههها  واألحجهها   لألشجا   الاوج   عل   بالش ك  الحكم  :ثالثا

 :ال بوبية  خصائص لها أن لها الماق بون فيها  عاقد  وال

 حكمََّّت ذلََّّك ومََّّ  ،ذلََّّك يعتقََّّد ّل مََّّن هنََّّاك فََِّّّن ذلََّّك فيهََّّا يعتقََّّد البعض  كان  ولئن

 األشََّّجار يف الربوبيََّّة اعتقََّّد مََّّن هنََّّاك إن فقََّّولهم: بالشََّّرك، الفعََّّل هََّّذا علََّّى الشََّّريعة

 هنََّّاك  ألن   الربوبيََّّة  باعتقاد  إّل  العبادة  يف  شرك  يوجد  ّل  برنه  القول  منه  يستلزم  ّل  واألحجار

 أبََّّي فعََّّن أنََّّوا ، تذا حََّّدي  ذلََّّك علََّّى الدالََّّة النصوص أصرح ومن ذلك، يعتقد لم  من

 للمشََّّركين بشََّّجرة مََّّر حنََّّين إلى خرج  لما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  الليثي،  واقد

 أنََّّوا   ذات  لنََّّا  اجعََّّل  اهلل،  رسََّّول  يََّّا  فقالوا:  أسلحتهم،  عليها  يعلقون  أنوا   ذات  لها:  يقال

 قههوم  قههال   كمهها  ههه ا  !اهلل  سههبحان»  وسََّّلم:  عليََّّه  اهلل  صََّّلى  النبََّّي  فقََّّال  أنََّّوا ،  ذات  لهم  كما

 ففََّّي ،(2)«قههبلكم كان  من  سنة  لا كبن  بيد   نفسي  وال ي  آلهة   لهم  كما  إلها  لنا  اجعل  :موس 

 فبََّّين ،المشََّّركون يصََّّن  كمََّّا الشََّّجرة هََّّذ  مثََّّل طلبََّّوا الكََّّرام الصحابة بعض أن  الحدي 

 السََّّالم،  عليََّّه  موسََّّى  قََّّوم  صََّّني   جََّّنس  مََّّن  إللََّّه  طلََّّب  هذا  أن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي

 موسََّّى  قوم  بصني   ربطه  ولذلك  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  ذلك  بين  كما  شرك  الفعل  فهذا

 عهََّّد يحََّّديث موكََّّوهن  لجهلهََّّم  وسََّّلم  عليََّّه  اهلل  صََّّلى  النبََّّي  عََّّذرهم  وقََّّد  إلها،  طلبوا  حين

 

 (.362/ 19تفسري الطربي )( 1)
(، وابنن القننيه يف 6702ومنال: ههننقا حندين حسننن  نحيحه، و ننححه ابنن حبننار )(، 2180فخرجنه الومننقي )( 2)

 (.1075/ 2إغا ة اللةفار )
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 هََّّذا ففََّّي" الحََّّدي : هََّّذا علََّّى معلًقا الوهاب عبد  بن  محمد  اإلمام  يقول  هذا  ويف  ،بِّسالم

 عظيمتان:  عرتان

 قََّّد أنََّّه هبََّّا تََّّرك أو شجرة   يف اعتقد من أن صرح وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي  أنَ   األولى:

ا، اتخََّّذها  وّل تخلََّّق ّل أهنََّّا يعرفََّّون وسََّّلم عليََّّه اهلل صََّّلى اهلل رسََّّول فرصََّّحاب وإّل إلهًََّّ

 بركة.  فيها  صار  هبا  بالترك  أمرهم  إذا  وسلم  عليه  اهلل صلى  النبي  أن  ظنوا وإنما  ترزق،

   .(1)"يدري  ّل وهو  وأصلحهم،  النا ،  أعلم  هو  فيمن  يق   قد  الشرك  أن  الثانية:  والعرة

 أن  أو  الكََّّون  يف  اتََّّر يرً   أو  اضََّّر    وأ  انفعًََّّ   الشجرة  يف  يعتقدون  الصحابة  يكون  أن  ويستبعد

 عََّّن يستفصََّّل لََّّم وسََّّلم عليََّّه اهلل صََّّلى النبََّّي أن دام مََّّاو الربوبيََّّة، خصََّّائ  بعََّّض لهََّّا

 خصََّّائ  فيهََّّا معتقََّّدين للشََّّجرة التقََّّرب يريََّّدون هََّّل األمََّّر عََّّن يستفصََّّل ولََّّم الحََّّال،

   شرك.  اهلل  لغير  العبادة  صر  مجرد  أن  عرفنا   الربوبية  اعتقاد دون أو  الربوبية

ا  اعاقهها،   عدم  مع  اهلل  ،ون  من  مش عا  اتبع  من  عل   بالش ك  حكم   قد  الش  عة  أن  : ابع 

 :اهلل  ،ون من  المساقل الاش  ع ح   ملك  بةن 

ُذوا}  الكتََّّاب:  أهََّّل  مشََّّركي  عن  تعالى  اهلل  قال  فقد اَرُهمْ   اَتخَََّّ اَنُهمْ  َأْحبَََّّ ا َوُرْهبَََّّ  مََِّّنْ  َأْرَبابًََّّ

   ُدونِ 
ِ
نَ  َواْلَمِسيَ   اهلل ْرَيمَ  ابََّّْ ا مَََّّ ُدوا إَِّل  ُأمََُِّّروا َومَََّّ ا لَِيْعبََُّّ ًدا إَِلهًََّّ هَ  َّل  َواحََِّّ وَ  إَِّل  إِلَََّّ ْبَحاَنهُ  هََُّّ ا سََُّّ  َعمَََّّ

ِرُكونَ   إلََّّى الرجََّّوع دون بتشََّّريعاهتم أخََّّذهم معنََّّا  أربابََّّا واتخََّّاذهم [،31 ]التوبََّّة: {ُيشََّّْ

 يف اهلل عََّّن واألحبََّّار الرهبََّّان تقالليةاسََّّ  ادعََّّائهم عََّّدم مََّّ  وتعََّّالى، سََّّبحانه اهلل تشََّّريعات

 أتيََّّت  قََّّال:  حََّّين  الطََّّائي  حََّّاتم  بََّّن  عََّّدي  حََّّدي   نقل  على  المفسرون  رداتو  وقد  التشري .

 ههه ا عنههك اطهه    عههدي  هها» فقََّّال: ذهب، من صليب عنقي ويف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي

ُذوا } بََّّراءة: سََّّورة يف يقََّّرأ وسََّّمعته ،«الههوثن  اَتخَََّّ
ِ
ا مََِّّْن ُدوِن اهلل اَنُهْم َأْرَبابًََّّ اَرُهْم َوُرْهبَََّّ  ،{َأْحبَََّّ

 وإ ا اسههاحلو   شههي ا لهههم أحلههوا إ ا كههانوا ولكههنهم  عبههدونهم   كونههوا لههم إنهههم أمهها» قََّّال:

 ولََّّم تشََّّري ،لبا اسََّّتقاللهم عوايََّّدَ  ملََّّ  والرهبََّّان واألحبََّّار ،(2)«ح مههو  شههي ا علههيهم ح مههوا

 علََّّيهم اهلل حكََّّم ذلََّّك ومََّّ  الربوبيََّّة، خصََّّائ  مََّّن اشََّّيئً  والنصََّّار  اليهََّّود فََّّيهم يعتقََّّد

 طَََّّّاعتهم اهلل فجعَََّّّل" البخَََّّّطي: أبَََّّّو يقَََّّّول اهلل، لغيَََّّّر العبَََّّّادة صَََّّّرفوا هَََّّّموأنَ  بالشَََّّّرك،

 

 (.112/ 2الدرر السنية يف األجوبة النجدية )( 1)
 .(67/ 7ابن تيمية  ما يف اجملموع )، وحسنه وضّعفه (3095)خرجه الومقي ( ف2)
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 اب،ألربََّّ   اتبََّّاع  هََّّو  شََّّرعي  مسََّّتند  دون  والتحََّّريم  التحليََّّل  يف  اتبََّّاعهم  فمجرد  ،(1)"عبادهتم

 المتبوع.  هذا يف  خصائصها  من  شيء أو  الربوبية  اعتقاد  اشطا   فيه  وليس

 اهلل لغيََّّر  العبادة  صر   على  بالكفر  حكمت  الشريعة  أن  تبين  التي  األدلة  من  جملة  فهذ 

 صََّّر  مجََّّرد وأن شََّّر ،لََّّيس ب هََّّذا أن هََّّذا مََّّن فظهََّّر الربوبيََّّة، اعتقََّّاد لشََّّر  بيََّّان دون

 شرك.  اهلل  لغير  المحضة  العبادة

 :الباب  ه ا يف السلفية تناقضثالث ا: ،عو  

 الربوبيََّّة اعتقََّّاد اشََّّطا  بعََّّدم القول على الرد سبيل يف السلفية  الدعوة  مناوئي  من  كثير  

 العبََّّادة،  مظََّّاهر  أهََّّم  مََّّن  الدعاء  أنَ   ذلك  المسرلة   يف  متناقضون  برهنم  السلفية  على  يشنعون

 المََّّدعو، يف الربوبيََّّة اعتقََّّد إذا  إّل  شرك  اهلل  لغير  صرفه  أنَ   على  السلفية  تحكم  لم  ذلك  وم 

 يجََّّب فِّنََّّه عليََّّه وبنََّّاء  العبََّّادة،  مظََّّاهر  مََّّن  مظهََّّر  أهََّّم    يف  الربوبيََّّة  اعتقََّّاد  اشططوا  قد  فهم

 واألفعََّّال األقََّّوال كََّّل يف الربوبيََّّة اعتقََّّاد  فيشططوا  كذلك،  العبادات  كل  يجعلوا  أن  عليهم

 أقََّّوالهم نقلنََّّا وقََّّد !اشََّّركً  اهلل لغير دعاء كل يجعلوا أن أو شرًكا، اهلل لغير صرفه  يكون  حتى

 نقول: وبدا ة  الورقة، أول يف  التناقض  هذا  بيان يف

 فيمََّّا الحََّّي كََّّدعاء اهلل لغير صرفه جائز هو ما فمنه أنواع، الدعاء  أن  تعتقد  السلفية   نعم

 اإلمََّّام يقََّّول هََّّذا ويف اهلل، إّل جنسََّّه علََّّى يقََّّدر ّل مََّّا كطلََّّب شََّّرك هو  ما  ومنه  ،عليه  يقدر

 أن وسََّّلم عليََّّه اهلل صََّّلى النبََّّي ذكََّّر مََّّا وهََّّو  أخََّّر   شََّّبهة  ولهََّّم"  الوهاب:  عبد  بن  محمد

 فكلهََّّم ،بعيسََّّى  ََّّم بموسََّّى  ََّّم بََِّّّبراهيم  ََّّم بنََّّوح  ََّّم بََّّآدم يسََّّتغيثون القيامََّّة يََّّوم النََّّا 

 أن علََّّى يََّّدل فهََّّذا :قََّّالوا وسََّّلم. عليََّّه اهلل صََّّلى اهلل رسََّّول إلََّّى ينتهََّّوا حتََّّى يعتََّّذرون

   شركا.  ليست  اهلل  بغير  اّلستغا ة

 فيمهها  بالمخلو   االساغاثة  فان  !أعدائه  قلوب  على  طب   من  سبحان  نقول:  أن  والجواب

َتَغاَ هُ } :موسََّّى قصََّّة يف  تعالى  اهلل  قال  كما  ننك ها   ال  علي    قد  ِذي َفاسََّّْ يَعتِهِ  مََِّّنْ  الَََّّ ى شََِّّ  َعلَََّّ

 يف  ويََّّر   أو  الحََّّرب  يف  برصََّّحابه  اإلنسََّّان  يستغي   وكما،  [15  ]القص :  {َعُدو  ِ   مِنْ   اَلِذي

 ،األوليهها   قبههو   عند   فعلونها  الاي  العبا،   اساغاثة  أنك نا  ونحن  المخلوق،  عليها  يقدر  أشياء

   .اهلل  إال عليها   قد  ال الاي  األشيا  يف غيباهم يف  أو

 

 (.212/ 14تفسري الطربي )ينظر: ( 1)
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 يحاسََّّب  أن  اهلل  ايََّّدعو  أن  مََّّنهم  يريََّّدون  القيامََّّة  يََّّوم  باألنبياء  فاستغا تهم  ذلك   بت  إذا

 أن وذلََّّك واْلخََّّرة، الدنيا يف جائز وهذا ،الموق  كرب من الجنة أهل  يسطي   حتى  النا 

 كََّّان كمََّّا ،لََّّي اهلل ادع لََّّه: فتقََّّول كالمََّّك ويسََّّم  يجالسََّّك حََّّي صََّّال  رجََّّل عنََّّد تََّّري

 فحاشََّّا موتََّّه بعََّّد وأمََّّا حياتََّّه. يف ذلََّّك يسََّّرلونه وسََّّلم عليََّّه اهلل  صََّّلى  اهلل  رسول  أصحاب

 قََّّر ،  عنََّّد  اهلل  دعاء  قصد  من  على  الصال   السل   أنكر  بل  قر ،  عند  ذلك  سرلو   أهنم  وكال

 نفسه؟!  بدعائه  فكي 

 الهََّّواء،  يف  جريََّّل  لََّّه  اعََّّطض  ،النار  يف  ألقي  لما  إبراهيم  قصة  وهي:  أخ    شبهة  ولهم

 شََّّركا بجريََّّل اّلستغا ة كانت فلو قالوا: فال. إليك أما إبراهيم: فقال حاجة؟ ألك له:  فقال

   إبراهيم.  على  يعرضها  لم

 أن عليََّّه عََّّرض السََّّالم عليََّّه جريََّّل فََِّّّن األولََّّى، الشبهة جنس من هذا إن  فالجواب:

ِديدُ } :فيه اهلل قال كما فِّنه ،عليه يقدر  برمر  ينفعه َو  شَََّّ  أن لََّّه اهلل أذن فلََّّو ،[5 ]الََّّنجم: {اْلقََُّّ

 لفعََّّل، المغََّّرب أو المشََّّرق يف ويلقيهََّّا والجبََّّال األرض مََّّن حولهََّّا ومََّّا إبراهيم نار  يرخذ

 لفعََّّل. السََّّماء إلََّّى يرفعََّّه أن أمََّّر  ولو لفعل، عنهم بعيد مكان يف إبراهيم  يض   أن  أمر   ولو

 شََّّيئا يهبََّّه أن أو يقرضََّّه أن عليََّّه فيعرض محتاجا، رجال ير  كثير مال  له  وني  كرجل  وهذا

 منََّّة  ّل  برزق  اهلل  يرتيه  أن  إلى  ويصر  ،يرخذ  أن  المحتاج  الرجل  ذلك  فيربى  ،حاجته  به  يقضي

 .(1)"!يفقهون؟  كانوا  لو  والشرك  العبادة  استغا ة  من  هذا  فرين  ألحد،  فيه

 البههاب  ههه ا يف الشههد د تحههوطهم علهه   ههدل  وهههو األمههة  علمهها  تق  هه ات ههه ا وعلهه 

 وال والسههنة  الكاههاب مههن األ،لههة  لههك كههل يف  ومسههاندهم  األفعههال   علهه   الحكههم  يف  و،قاهم

 بشهه ك  لههيس أنهه  بينهه  الشهه  عة ألن بشهه ك لههيس الههدعا   مههن  انوعهه     جعلههوا  أن  بههين  تناقض

ا  و جعلون  و ههدل  الشهه ع   بحكههم  منههو   كل   فاألم    لك   بين   الش  عة  ألن  ش كا  آخ   نوع 

 وجو : تناقضهم  عدم  عل 

 الََّّدعاء ةمسََّّرل يف جََّّاؤوا وحين  شرك،  اهلل  لغير  العبادة  صر   إن  قالوا:  السلفية  أن  :أوال

 العبََّّادة فصر   ريفهم،عت  م   متسقون  فهم  أصال،  عبادة  تليس  اشرعً   الجائزة  األنواع  جعلوا

 شََّّرك، اهلل لغيََّّر فصََّّرفها ،نفسََّّها يف عبََّّادة اهلل إّل عليََّّه يقََّّدر ّل مََّّا وطلََّّب شََّّرك، اهلل لغيََّّر

 وصََّّار  عبََّّادة،  صََّّار  وجََّّدت  فََِّّّذا  دات،بمحََّّد    إّل  عبََّّادة  يكََّّون  ّل  عامََّّة،  كلمة  إذن  فالدعاء

 .اشركً   اهلل  لغير  صرفها

 

 (.54-50ص: شف الشبةات )(  1)
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 اعتقََّّاد مشََّّططي فََِّّّن التفريََّّق، هََّّذا يف والسََّّنة الكتََّّاب  ىعلََّّ   اعتمدت  السلفية  أن  :ثاني ا

 الََّّدنيا، يف التََّّي األسََّّباب مثل أسباب  والصالحين  األولياء  من  األموات  إن  يقولون:  الربوبية

 أيََّّن فمََّّن اهلل، بََِّّّذن مََّّؤ را سََّّببا اهلل جعلََّّه القََّّادر الحََّّي إن ونقََّّول:  حقيقة،  الفاعل  هو  واهلل

 وشََّّفاء  الََّّذنوب  وفََّّران  مََّّن  العابََّّد  يريََّّد   الََّّذي  هََّّذا  نيل  يف  اسببً   األموات  جعل  اهلل  أن  لكم

 !؟والبنات  البنين ورزق  األمراض

 األمََّّر  لكََّّن  ا،تناقضًََّّ   كََّّان  بينهما  السلفية  توفرق  األمرين  بين  الشريعة  فرقت  لم  إذا  نعم 

 األسََّّباب  مََّّن  اهلل  أ بتََّّه  مََّّا  إ بََّّات  يف  ننََّّازع  ّل  نحن"  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  يقول  كذلك،  ليس

 يقََّّدر  ّل  التي  األمور  يف  سبًبا  ودعاء   بالمخلوق  اّلستغا ة  جعل  الذي  هو  من  لكن  والحكم،

 ويََّّر  أو  كََّّان  انبيََّّ    البشََّّر  من  وائب  أو  بميت  استغثت  إذا  إنك  قال:  الذي  ومن  !اهلل؟  إّل  عليها

 !اهلل؟ إّل عليََّّه يقدر ّل  مما  ذلك  ووير  والهد   والنصر  الرزق  حصول  يف  سبًبا  ذلك  كان  نبي

 لهََّّم والتََّّابعين  والصََّّحابة  األنبياء  من  ذلك  فعل  الذي  ومن  !به؟  وأمر  ذلك  عشرَ   الذي  ومن

 !؟الدين يوم  إلى  بِّحسان

   :مقدمتين  إلى  يحتاج  المقام  هذا  فِّن

 اهلل.  إّل  عليها  يقدر  ّل  التي  المطالب  لحصول  أسباب  هذ   أن  هما:احدإ

 اكونيََّّ    سََّّبًبا  كََّّان  مََّّا  كََّّل  لََّّيس  فِّنََّّه  فعلهََّّا،  يحََّّرم  ّل  مشروعة  األسباب  هذ   أن  والثانية:

 يف  والََّّدخول  م،محََّّر    وكالهمََّّا  مالََّّه   ألخََّّذ  سََّّبًبا  يكََّّون  قد  المسافر  قتل  فِّن  تعاطيه،  يجوز

 لمََّّا  سََّّبًبا  تكََّّون  قََّّد  الََّّزور  وشََّّهادة  محرم،  وهو  يعطونه   لمال  سبًبا  يكون  قد  النصار   دين

 لنيََّّل سََّّبًبا يكََّّون قََّّد والظلََّّم الفََّّواح  مََّّن وكثيََّّر حََّّرام، وهََّّو لََّّه  المشََّّهود مََّّن يؤخََّّذ

 وكََّّذلك محََّّرم، وهََّّو المطالََّّب  بعََّّض  يف  سََّّبب  والكهانََّّة  والسََّّحر  محََّّرم،  وهو  مطالب 

 وهََّّو  المطالََّّب  لََّّبعض  سبًبا  يكون  قد  البشر  وعبادة  والشياطين،  الكواكب  دعوة  مثل  الشرك

 كََّّان وإن مصََّّلحته، علََّّى راجحََّّة مفسدته كانت ما األسباب  من  حرم  ىتعال  اهلل  فِّن  محرم،

ا المشهه كين هههلال  ضالل  ب   ظه  مما  المقام  وه ا  أحياًنا،  األوراض  بعض  به  يحصل  خلقهه 

ا  ا   سههةلوا  أن  لخلقهه   شهه ع  اهلل  أن  علهه   الش عية  باأل،لة  مطالبون  فانهم  وأم   ا  أو  مياهه   أو   غائبهه 

 .(1)" لك عل    قد ون ال  وهم قب   عند  كن  لم أو قب   عند   لك كان سوا  ب    ساغيثوا

 أسََّّوة العبََّّادات كََّّل يف الربوبيََّّة اعتقََّّاد تشََّّط  أن السََّّلفية على يجب إنه  قولهم:  :اثالث  

 ويََّّر  يف  الربوبيََّّة  اعتقََّّاد  بمجرد  الشرك  يكون  أن  تنكر  لم  السلفية  ألن  بصحي    ليس  بالدعاء

 

 (.221االست ا ة يف الرد على الب ري )ص: ( 1)



18 
 

 الربوبيََّّة قََّّادتعا بََّّل أكََّّر،  شََّّرك  فيََّّه  الربوبيََّّة  واعتقََّّاد  اهلل  لغيََّّر  فعل  أو  قول  أي  فصر   اهلل،

 دام فمََّّا فقََّّ ، النََّّوع هََّّذا يف الشرك  يحصروا  لم  السلفية  لكن  أيًضا،  شرك  شيء  صر   دون

 صََّّورة  كلها  تجعلوها  أن  يجب  يقول:  أن  ألحد  يص   لم  وصور،  أنواع  الشرك  يقولون:  أهنم

 ميََّّزة  يعد  والتفريق  التنوع  وهذا  واحدا،  شرًطا  كلها  فيها  تشططوا  أو  واحدا،  نوًعا  أو  واحدة،

 عليهم.  مثلبة  ّل  السلفية  عند  علمية

ا  باعتقََّّاد  ربطََّّه  بعََّّد  إّل  شََّّرك  برنََّّه  اهلل  ويََّّر  دعََّّاء  علََّّى  تحكم  لم  السلفية  إنَ   :قالوا  : ابع 

 حََّّين اهلل رحمََّّه  عثيمََّّين  ابن  قول  إلى  واستندوا  موقفنا!  يصح   ما  وهو  المدعو،  يف  الربوبية

 هََّّذا" فقََّّال: الوهََّّاب عبََّّد بََّّن محمََّّد لإلمََّّام الثال ََّّة األصََّّول يف الََّّدعاء قضََّّية يشََّّرح  جاء

َواعُ ) قولََّّه: يف ذكرهََّّا التََّّي العبََّّادة أنََّّواع أدلََّّة يف تعََّّالى اهلل رحمََّّه المؤلََّّ  مََّّن شََّّروع  َوَأنََّّْ

 رحمََّّه  فبََّّدأ  إلََّّخ،  الََّّدعاء..(  ومنََّّه  واإلحسان  واإليمان  اإلسالم  مِْثُل   بَِها  اهللُ   َأَمرَ   اَلتِي  اْلِعَباَدةِ 

   واإلحسان.  واإليمان  اإلسالم  أدلة تفصيل  اهلل  شاء  إن  وسيري  ،الدعاء  على  األدلة  بذكر  اهلل

 الههدعا »  قََّّال:  أنََّّه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  يرو   بما  اهلل  رحمه  المؤل   ستدلاو

اَل }  َتَعاَلى:  بقوله  كذلك  واستدل  ،(1)«العبا،   مخ مُ   َوقَََّّ ونِي  َرب كََُّّ َتِجْب   اْدعََُّّ مْ   َأسََّّْ ِذينَ   إِنَ   َلكََُّّ  الَََّّ

 علََّّى  الكريمََّّة  اْليََّّة  فََّّدلت  [،60  ]وافر:  {َداِخِرينَ   َجَهنَمَ   َسَيْدُخُلونَ   ِعَباَدتِي  َعنْ   َيْسَتْكبُِرونَ 

ِذينَ  إِنَ } يقََّّال: أن صََّّ  مََّّا ذلََّّك ولََّّوّل ،العبََّّادة مََّّن الََّّدعاء أن َتْكبُِرونَ  الَََّّ نْ  َيسََّّْ اَدتِي عَََّّ  ِعبَََّّ

 مشهه ك  فهو  اهلل  إال  علي    قد   ال  بشي   وجل  عز  اهلل  غي   ،عا  فمن  {َداِخِرينَ   َجَهنَمَ   َسَيْدُخُلونَ 

 فََّّالن يََّّا :يقََّّول أن مثََّّل عليََّّه يقََّّدر بمََّّاا حيََّّ   دعََّّا ومََّّن .اميتً  أوا حي   المدعو كان  سواء  ،كاف 

 ألن   مشََّّرك  فِّنََّّه  هََّّذا  بمثََّّلا  وائبًََّّ   أوا  ميتًََّّ   دعََّّا  ومن  فيه،  شيء  فال  ،سقنيا  فالن  يا  أطعمني،

ا تصهه ف   لهه  أن  عاقههد أنهه  عل   دل   إ ا  فدعاؤ  ،هذا بمثل يقوم أن  يمكن  ّل  الغائب  أو  الميت

ا مطلقًََّّ   بََّّاألموات  ستعانةاّل"  اّلستعانة:  أنواع  يف  ويقول  ،(2)"امش ك    ب لك  فيكون   الكون  يف

 شههخص مههن إال  قع  ال  ألن    شرك  فهذا  مباشرته  على  يقدرون  ّل  وائب  أمر  على  باألحياء  أو

 .(3)"الكون  يف اخفي  ا تص ف   لهلال   أن  عاقد

 يف الربوبيََّّة ّلعتقََّّاد اشركً  الدعاء كون فِّن  دعو    هي  بل  دقيق،  وير  منهم  الكالم  وهذا

 اهلل لغيََّّر صََّّرفه يكََّّون الََّّذي الََّّدعاء صََّّور كََّّل  فليسََّّت  ،مََّّن صََّّور   واحََّّدة  صورة  المدعو

 

 .وضعفه (3371خرجه الومقي )( ف1)
 (.56-55ص: شرح  ال ة األ ول )( 2)
 (.62شرح  ال ة األ ول )ص: ( 3)



19 
 

 العثيمََّّين مََّّن الكََّّالم هََّّذا مثََّّل يف الربوبية اعتقاد فاشطا  الربوبية،  اعتقاد  فيه  يشط   شركا

 عرفنََّّا  وقََّّد  التكفيََّّر،  اتمناطََّّ   مََّّن  واحََّّد  منََّّا   هََّّذا  فََِّّّن  الحصََّّر،  يعني  ّل  ووير   اهلل  رحمه

 يكََّّون  أن  مََّّن  مََّّان   وّل  ا،شََّّركً   امجََّّردً   صََّّرفها  فكََّّان  ،محضََّّة  عبََّّادة  الصورة  هذ   أن  اسابقً 

 باّلعتبََّّارين اشََّّركً  يكََّّون اهلل ويََّّر دعََّّاء أن بيََّّان ويف جهََّّات، عََّّدة مََّّن  اشََّّركً   الواحد  الفعل

 ،أكََّّر شََّّرك  اهلل  ويََّّر  عبََّّادة  أن  ونعتقََّّد"  الوهََّّاب:  عبََّّد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  يقول  السابقين

 شََّّرك ذلََّّك ونحََّّو ورجائه وخوفه اهلل كحب  وحبه  والغائبين  األموات  من  اهلل  وير  دعاء  وأن

  العبهها،  هههو الههدعا  فههان ،رخََّّاء أو شََّّدة يف اسََّّتعانة دعََّّاء أو  عبََّّادة  دعََّّاء  دعا   وسواء  ،أكر

 ،عهها  أو   اهلل  إلهه   ليق ب   أو   الشفاعة  لطل   ،عا   أو   الض   ،فع  أو   النفع  لجل   ،عا   وسوا 

 قولََّّه منهََّّا ،جََّّدا كثيََّّرة اهلل كتََّّاب يف ذلََّّك  علََّّى  واألدلََّّة  ،لغيهه هم  أو  أسالف   أو  آلبائ   اتقليد  

   َم َ   َيْدعُ   َوَمنْ }  تعالى:
ِ
ا بِهِ  َلهُ  ُبْرَهانَ  َّل   آَخرَ   إَِلًها  اهلل اُبهُ  َفَِِّنمَََّّ دَ  ِحسَََّّ هِ  ِعنََّّْ  ]المؤمنََّّون:اْليََّّة  {َربََّّ 

 شهه ك المخلههوقين  قههد    عههن  خهه ج  ما  عل   اسلطان    األشيا   من  لشي   أن  اعاقا،  وإن  [،117

 بغيََّّر الحرب يف كاّلستنصار اهلل إّل عليه يقدر ّل فيما به امستعينً اهلل  وير  عظم  من  وأن   أكب 

 علََّّى واّلسََّّتعانة ،لهََّّا  اهلل  هََّّدانا  التََّّي  األدوية  بغير  األمراض  من  واّلستشفاء  ،الجيوش  قوة

 شََّّركا امشََّّركً  يكََّّون لنََّّا اهلل شََّّرعها التََّّي والسََّّنن الطرق  بغير  الدنيوية  أو  األخروية  السعادة

 .(1)"أكر

 ومََّّن منهََّّا، واحََّّد الربوبيََّّة واعتقََّّاد ،كلهََّّا فيهََّّا أكر اشركً  تكون كثيرة صور له  فالدعاء

 الصور: تلك

 أنََّّه صََّّرح سََّّواء ،والََّّرزق كََّّالخلق اهلل خصََّّائ  مََّّن هََّّو بشََّّيء اهلل ويََّّر يََّّدعو أن  -

 .يصرح  لم  أو  ذلك على  قادر  أنه  يعتقد

 .والقمر  كالشمس  عادة  الدعاء  هل  هيوَج   ّل  اخلوقً م  يدعو  أن -

 .بوذا  دعا  كمن  العبادة  لها  تصر   التي  األصنام  يدعو  أن -

 ينََّّزل كرن ،اهلل خصائ  من هو بل  من مخلوق مثله يسرل ّل اشيئً  امخلوقً  يدعو  أن -

 المريض  يشفي  أو  الميت  ييحي أو  المطر

 وهََّّو عََّّالم أو محََّّي  أنََّّه يتضََّّمن ألنه   العادة  يف  يسم   ّل  حيا  أو  اميتً   ابعيدً   يدعو  نأ -

 .اهلل  علم  خصائ   من

 هلل.  إّل  يكون ّل  بما  والخضوع  الذل  واية  تتضمن  حالة يف  وير   يدعو  أن -

 

 (.5البيار املفيد فيما اتفق عليه علماء م ة وجند من عقائد التوحيد )ص: ( 1)
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 يعتقد.  لم  أو  الربوبية  اعتقد  سواء  اشركً   تكون  متعددة  صور  فهذ 

ا  اهلل خصََّّائ  مََّّن شيء اعتقاد تتضمن كلها الماضية  الصور  إن  :وقلنا  تنزلنا  إن  :خامس 

 أصََّّل مََّّ  تناقضََّّا يعََّّد ّل هََّّذا فََِّّّن ،الربوبيََّّة باعتقاد  إّل  شركا  يكون  ّل  الدعاء  وإن  اهلل،  لغير

 أخََّّر  أنواعََّّا عليََّّه تزيََّّد لكنهََّّا الربوبيََّّة، اعتقََّّاد يف الشََّّرك تنفََّّي ّل السََّّلفية ألن  المسََّّرلة

 يََّّنقض ّل الربوبيََّّة اعتقََّّاد اشََّّطا  علََّّى مثََّّال فََِّّّيراد اهلل، لغيََّّر المحضََّّة العبََّّادة كصََّّر 

 المسََّّرلة  يف  فمََّّوقفهم  شََّّركا،  تكون  أيضا  أخر   برنواع  ويقرون  بذلك،  يقرون  ألهنم   قولهم

   الحمد. وهلل  متسق

 إلََّّى اهلل بغيََّّر التعلََّّق من النا  صر  الشريعة: هبا جاءت التي القيم أعظم  من  :وأخي ا

 هلل ذلََّّه يكََّّون بََّّل ولََّّي،  وّل  مشََّّهد،  وّل  لقََّّر،  يذل  ّل  برن  للمسلم  عزة  هذا  ويف  ،باهلل  التعلق

 لََّّه وإفََّّرا  اإلسََّّالم، لصََّّورة تشََّّويه إّل هََّّو ما  العزة  هذ   نزع  النا   بعض  ومحاولة  وحد ،

 هبََّّم يتعلقََّّون ومََّّن بََّّالمقبورين النََّّا  افتتََّّان مََّّن ذلََّّك علََّّى أدل  وّل  العظََّّام،  مقاصد   من

 ومََّّن وشََّّيخه بوليه  الحل   منه  طلب  لو  أما  كاذبا،  باهلل  الحل   لنفسه  يجيز  بعضهم  نإ  حتى

 والبنََّّات، بنََّّينالطلََّّب و الشََّّفاء، طلََّّب يف وهكََّّذا وأمسََّّك، وارتجََّّ  ارتعََّّد فيََّّه يعتقََّّد

 فتحريََّّر ويََّّر ! ينف  أن  عن  فضال  شيئا  لنفسه  يملك  ّل  من  إلى  ذلك  كل  بيد   عمن  ينصرفون

 هََّّذا  أولََّّت  التََّّي  السََّّلفية  رأسََّّهم  وعلََّّى  ،العلمََّّاء  بََّّه  اشََّّتغل  ما  أهم  من  وبياهنا  القضية  هذ 

 وحديًثا.  قديًما  كتبهم  كل يف  بالغا  اهتماًما  المل 

 وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على اهلل  وصلى


