


 العبادة:

 بّوابُة التوحيد.. وبوابة التكفري

 

 الشريف عارف بن حامت. د

 

إذا ذكرنا لفظ ( العبادة) تَبادَرت إىل الذهن مباشرًة أهمُّ عالقٍة على اإلطالق ، إ�ا عالقة اإلنسان خبالقه 

نَس ِإالَّ عز وجل ، إ�ا سبب وجود اإلنس واجلن {   .} لِيَـْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

فما هي هذه العبادة ؟ اليت هبا يتحقق التوحيد : أجلُّ أعمال اخللق ، وهبا تقع أعظم خطايا اإلنسانية : 

 .وهي الشرك

 ما هي هذه العبادة ؟ اليت بتحرير معناها نستطيع معرفة املؤمن املوّحد ، من الكافر املشرك !

معىن العبادة ، وهبذه األمهية القصوى تتبُني خطورُة وكارثيُة اخللل هبذا القدر من األمهية القصوى يأيت حترير 

 .يف عدم حتريرها

وهذا ما حرصُت على إجياز بيانه يف هذا املقال املختصر جدا ، والذي جاء نتيجَة تأمٍُّل عميٍق وطويٍل ،  

ه ، وحياكم املناهج كنت أنوي تأخريه حىت كتابة كتاب يفصل القول فيه ، وحيصر املقاالت اليت ُكتبت عن

السابقة اليت قامت عليه ، ويبني وجوه اإلصابة ووجوه اخللل فيها ، وجييب عن االستدالالت اخلاطئة اليت 

 .زّلت فيه



لكين مع توايل التسويف ، وامتداد الزمن دون نشره ، أحببت نشر اخلامتة وأهم النتائج ( كما يقال ) قبل 

 ث املعتادة ، يف نشر النتائج يف خامتة البحث.نشر البحث كله ! خالفا لسنة البحو 

 فة ُسنة البحوث (كما يقال) لسببني :لوجلأت ملخا

 .قياما بواجب البيان قبل حلول األجل أو توايل الصوارف األول :

أن املقال على اختصاره قائم بالبيان واالستدالل ، ملن تأمله بتجرد (دون تعصب) ، وفّرق بني  الثاين :

 واملشتبهات ، ورّد املشتبه إىل احملكم ، ومل يعرتض على احملكم باملشتبه.احملكمات 

 هذه هي مقدمة هذا املقال املهم يف موضوعه ، أبدأ هبا ، ألقول :

 .(العبادة) ُتطلق مبعنيني : مبعىن عام ، ومبعىن خاص

قرب إىل هللا تعاىل بالعبادات يف املعىن العام ُتطلق (العبادة) على كل ما يؤجر عليه املؤمن ، فيدخل فيه الت

احملضة ( كالصالة والصيام ) ، ويدخل فيه اإلحسان إىل اخللق ، من ِبرٍّ بالوالَدين وصلة رحم وُحسن 

وهي هبذا املعىن : ( اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال  .تعامل مع عموم الناس وسائر اخللق

 .واألعمال الباطنة والظاهرة)

إلطالق للعبادة مع صحته هبذا املعىن العام ، إال أنه ليس هو املعىن الذي يبني العبادة اليت ال وهذا ا

ُتصرف إال هلل ، واليت حيصل بصرفها لغري هللا تعاىل الوقوُع يف الشرك ؛ ألن ِبرَّ الوالدين وإحساَن التعامل 

فقد َيربُّ املرُء  .به آمثا وال مشركامع الناس ، قد يصدر بغري قصد القرىب أصال ، ومع ذلك ال يكون صاح

أبويه أو ُحيسن ألحد الناس بغري استحضار نية التعبد ، ويكون املقصود بفعله هذا تعظيَم الوالدين 

وإجالهلما فقط ، والرضا عن النفس وسعادهتا بإدخال السرور على من ُحيسن إليهم  = وال يكون هذا 



) ، فيكون من املباحات ، اليت ال تُقّرب وال ١عليه ثوابا وأجرا( العمل إمثا ، وال شركا ، وقد ال يستحق

 .تُبّعد عن هللا تعاىل

ويتضح هذا املعىن أكثر يف اإلحسان إىل النفس بالطعام والشراب الذي يقيم أودها ، والنوم الذي َتْستجمُّ 

فهذا كله مباح ، ال إمث  .) ، وبالقيام بكل ما فيه منفعة جسدك٢فيه من تعبها ، وإتيان الشهوات املباحة(

فيه وال أجر ؛ إال إذا استحضرت نية التَقوِّي به على رضوان هللا تعاىل ، أو البعد عن سخطه عز وجل ، 

ها العام ، بسبب فيكون الطعام والنوم هبذه النية ( عبادة) تؤجر عليه ، ويدخل يف تعريف العبادة مبعنا

 .النية ، ال بسبب كون شيٍء من ذلك عبادًة بذاته

هذه هي العبادة مبعناها العام  ( اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 

ات والظاهرة) ، وهي هبذا املعىن العام إمنا تعين : (الطاعة) اليت يُتقرب هبا إىل هللا تعاىل ، لتشمل العباد

احملضة والعادات املباحة اليت ُتستحضر فيها نيٌة تُقّرُب من هللا تعاىل : كاحلب هلل والشكر له بنعمة مباحة 

تتنّعُم هبا ، أو الُبعد هبا عن معصية هللا تعاىل ، وكالتقوي على الُقربات بالضروريات واحلاجيات 

 .والتحسينيات من املباحات

 العبادة املقصودة عند حديثنا عن توحيد العبادة ، وعند كالمنا عن لكنك تلحظ أن هذا التعريف مل يبني

العبادة اليت البد فيها من استحضار نية التعبد والتقرب ، العبادة اليت بصرفها لغري هللا يكون صاحبها 

الصالة مشركا ؛ إذ هبذا التعريف للعبادة مبعناها العام يشرتك الطعام والنوم بنية التَقوِّي على الطاعة مع 

والصيام يف لفظ واحد ، وال شك أن هذا االشرتاك ال ميكن أن يكون صاحلا يف حترير شرك العبادة من 

 .توحيدها

ولذلك كان من أهم أنواع اخللل يف باب التوحيد والشرك ، هو : عدُم حترير معىن العبادة أصال !! فمن مل 

 بادة) ، أىنَّ له معرفة شرك (العبادة) ؟!حيرر معىن (العبادة) اليت عنها يتحدث باُب توحيد (الع



فإذا انتهينا من اإلطالق األول لـ(العبادة ) ، وهو إطالقها العام ، بقي على املقال بياُن اإلطالق الثاين ، 

 .وهو اإلطالق اخلاص ، وهو الذي سينفعنا يف باب حترير الفرق بني توحيد العبادة وشركها

تعظيُم الذي بيده اخللُق أو امللك أو التدبري أو املتصُف بالكمال املطلق ،  فـ(العبادة) مبعناها اخلاص : هي

 .وهذه هي خصائص الربوبية

 .أو قل : العبادة هي : تعظيمك (باحلب واخلوف والرجاء) املتصَف بشيء من خصائص الربوبية

جمموعًة هي خصائُص الربوبية ؛ وكان العطف بني هذه اخلصائص بـ(أو) ال بالواو ، مع أن املذكوراِت كلَّها 

 .ألن الشرك حيصل ولو بصرف واحد منها لغري الواحد األحد سبحانه وتعاىل ، على ما سيأيت

 فالعبادة مبعناها اخلاص ( كما تلحظ) ال خترج عن حالتني :

 .أن تكون عمال صاحلا تؤجر عليه -

 .أو أن تكون عمال غري صاحل ُتالم عليه -

العبادة باملعىن اخلاص ال لك وال عليك ، كما كان احلال يف العبادة مبعناها العام ، بل  وال ميكن أن تكون

 .هي إما لك ( حبسن النية واتباع الشرع) ، وإما عليك ( بإخالل النية أو خمالفة الشرع)

ا أصغر ( ولذلك فـ(النية) يف العبادة مبعناها اخلاص ال ختلو أيضا من أن تكون توحيًدا ، أو أن تكون شركً 

بالرياء) أو أكرب ( بصرف شيء من خصائص الربوبية لغري هللا تعاىل ) ، وال تكون غري ذلك ، كما قد 

 .تكون يف العبادة مبعناها العام



ولكي يتضح مأخذ هذا التعريف للعبادة ، سأضرب مثالني لعملني من أعمال العباد ، أحدمها عمل قليب ، 

، ألبني أنه ال ميكن التفريق يف كل عمل منهما بني العبادة اليت ال جيوز  وثانيهما عمل من أعمال اجلوارح

 .صرفها لغري هللا تعاىل وغريها مما جيوز صرفه لغري هللا تعاىل إال بضابط هذا التعريف للعبادة

فالعمل األول : هو احلب ، فكلنا يعلم أن حب هللا تعاىل من أعظم عبادات القلب وأعماله اليت ال يكون 

لكننا نعلم أن حب النيب صلى هللا عليه وسلم عبادة أيًضا ، وال يصح إمياننا إال حببه  .العبد مؤمنا إال هبا

صلى هللا عليه وسلم ، وال يتم إمياننا إال حببه صلى هللا عليه وسلم حبا أعظم من حب الوالد والولد 

 .والناس أمجعني ومن أنفسنا

 نا للنيب صلى هللا عليه وسلم ؟فما الفرق بني حبنا هلل تعاىل وحب

وما هو احلد الذي يقع به شرك احملبة مبحبة النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ أي : ما هو احلد الذي حنّذر 

 الناس من بلوغه يف حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم ويكون غلوا شركيا ؟

 .سيقول قائل : هو أن حتبه حبك هلل تعاىل

 عاىل الذي ال جيوز أن يصل حبنا ألحد سواه إليه ؟فأقول : وما هو حب هللا ت

اجلواب الوحيد هو أن تقول : هو حبك للمتصف خبصائص الربوبية ، هنا تكون قد أّهلَت هذا احملبوب 

 .هبذا احلب ، وعبدته بقلبك بعبادة احلب

خلالق ، أو املالك فحب النيب صلى هللا عليه وسلم مهما َعُظَم فهو زيادة إميان ؛ حىت حيبه شخٌص لكونه ا

 .، أو املدبّر ، أو املتصف بصفات الكمال املطلق : فعندها يكون حبك هذا شرًكا

وقريب من احلب : اخلوف ، فاخلوف من أجّل العبادات القلبية ، اليت ال جيوز أن ُتصرف عبادتُه إال هلل 

مرٌؤ لو فاجأه سبٌع من شدة مع أنك ختاف من بعض اخللق خوفا عظيما أيًضا ، وقد ميوت ا .تعاىل وحده



اخلوف ، وهو ال ميوت وال يُغشى عليه من خوف هللا تعاىل ، ومع ذلك ال يكون خبوفه الشديد من السبع 

ذلك ألن خوفك من السبع هو خوفك من خملوق ، تعلم أنه ليس ربا (فليس خالقا وال مالكا وال  .مشركا

اف شيًئا على أنه خالٌق أو مالك أو مدبّر أو متصف ومن حني أن خت .مدبرا وال متصفا بصفات الكمال)

 .بصفات الكمال ، فقد جعلته رب�ا هبذا اخلوف ، وأشركَت بذلك

ومع ذلك : فلقد كان  .والعمل الثاين : هو السجود هلل تعاىل ، وهو عبادة ظاهرة من أعمال اجلوارح

َن النَِّبيَِّني ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َمحَْلَنا  ُأولَِٰئَك الَِّذينَ يعقوب (عليه السالم) يسجد هلل تعاىل {  ُ َعَلْيِهم مِّ أَنـَْعَم اهللَّ

َلٰى َعَلْيِهْم آيَاُت ا َنا ِإَذا تـُتـْ َنا َواْجَتبَـيـْ َراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممَّْن َهَديـْ  لرَّْمحَِٰن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكي�اَمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبـْ

َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه } ، وسجد يعقوب (عليه السالم) أيًضا البنه يوسف (عليه السالم) { 

وال بد أن يعقوب (عليه السالم) كان يفرق تفريًقا أوضح من الشمس بني السجودين ، تفريقا  .} ُسجًَّدا

 اخلالص هلل تعاىل والشرك باهلل تعاىل !يبلغ يف شدة وضوحه كشدة وضوح الفرق بني التوحيد 

وتنبهوا أن الفعل هنا فعٌل واحد : سجود وسجود ، فكيف كان يفرق يعقوب (عليه السالم) بني 

 السجودين : سجوده هلل تعاىل ، وسجوده ليوسف (عليه السالم) ؟

َك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَد رَبِّ وكذلك املالئكة (عليهم السالم) : يسجدون هلل تعاىل { 

} ، وأمرهم رهبم عز وجل بالسجود آلدم (عليه السالم) فسجدوا كلهم أمجعون  َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدونَ 

دًة هلل فكيف صّح أن يكون سجود املالئكة هلل تعاىل عبا .} َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا{

 تعاىل ُميدحون عليها ، وأما سجودهم آلدم فليس عبادة له ؟

اجلواب الذي ال حميد عنه : أن سجود يعقوب (عليه السالم) ليوسف (عليه السالم) ، وأن سجود 

املالئكة (عليهم السالم) آلدم (عليه السالم) = كان سجوَد خملوٍق ملخلوق ، وليس سجوَد خملوٍق خلالق 



لوٍق ملالٍك مدبٍر متصٍف بصفات الكمال املطلق ، ولذلك مل يكن هذا السجوُد ليوسف ، وال سجوَد خم

 وآلدم (عليهما السالم) من الشرك يف شيء ، وال كان فيه ُشبهُة شرٍك !

وأنّبه : أننا ال نتحدث هنا عن حكم السجود يف شريعتنا ، وأنه حمّرم لغري هللا تعاىل يف ديننا ؛ فتحرمي 

 تعاىل يف رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم حكٌم خيتلف باختالف الشرائع ، لكن التوحيد السجود لغري هللا

وال تالزم بني كون الفعل حمرًما ، وكونه شرًكا ؛  .ال ختتلف فيه كل الرساالت ، وهو ما نتحدث عنه هنا

املتصِف بشيٍء من خصائص  فالسجود لغري هللا تعاىل حمّرم ، لكنه ال يكون شرًكا ؛ إال إذا ُقصد به تعظيمُ 

 .الربوبية

وكذلك أنت جتد من نفسك الفرق واضحا بني قيامك لوالدك أو شيخك أو املعّظمني لديك تعظيما هلم 

وقياِمك هلل تعاىل يف الصالة ، تتعبد هللا تعاىل هبذا القيام ، وقد ُسِئَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أيُّ 

فتعظيمك للداخل عليك  .أي طول القيام» ، طوُل اْلقُنوتِ :«صلى هللا عليه وسلم الّصَالِة أْفَضُل ؟ فقال 

بالقيام له تعظيما واحرتاما ال يشتبه عندك بقيامك هلل تعاىل تعظيما وإجالال ، فتعظيمك للمخلوق بالقيام 

بصفات ال يعدو كونه تعظيما ملخلوق مثلك ، ال تقوم له على أنه خالق أو مالك أو مدبر أو متصف 

خبالف قيامك هلل تعاىل ، فأنت تقوم هلل تعاىل قيامك للرب اخلالق املالك املدبر املتصف بصفات  .الكمال

 .الكمال

وهبذا يتضح أن حقيقة العبادة هو أ�ا عمٌل قليبٌّ خمصوص ، ال ُيصرف إال ملن كنَت تؤمن أنه خالق أو 

جلوارح فمباحها (كقيامك تعظيما لوالدك) وأما أعمال ا .مالك أو مدبر أو متصف بصفات الكمال

وحمّرمها (كالسجود لغري هللا) ، فال تكون عبادة ؛ إال إذا كانت على وجه صرف شيء من خصائص 

 .الربوبية هلذا الذي قمَت له أو سجدت



يفان ، ولذلك رمبا ال  وكذلك سائر أعمال اجلوارح : فأنت تذبح للضيف تعظيما ملن كنَت تعظمه من الضِّ

ويف املقابل :  .ذبح ملن ال تعظمه منهم ، ورمبا اكتفيَت بإطعامه مما تيّسر (حسب بعض األعراف العربية)ت

أنت تذبح هلل تعاىل تعظيما يف األنساك والضحايا والنذور ، على أنك تذبح تقّربًا للرب اخلالق املالك 

 .املدبر املتصف بالكمال املطلق

كن أن تدل على تعظيم املخلوق وميكن أيًضا أن تدل على تعظيم وهكذا مجيع أعمال اجلوارح اليت مي

 .اخلالق ، ال تكون عبادة ؛ إال إذا كان التعظيُم فيها تعظيَم الربِّ املتصف خبصائص الربوبية أو بأحدها

فمن صرف شيئا من خصائص الربوبية لغري هللا تعاىل ، على وجه االستقالل ، أو منازعة السلطان 

 .هللا تعاىل = فهذا هو املشرك وانتقاص حكم

 وهبذا يتضح أين أريد التنبيه إىل أمر مهم ، وهو أن لصرف خصائص الربوبية لغري هللا تعاىل صورتني :

األوىل : اعتقاُد استقالل أحٍد غري هللا تعاىل بشيٍء من تلك اخلصائص ، وهو شرٌك صريح ، وهي صورة 

بعض األديان الوثنية والشركية اليت ُتوزُِّع خصائَص الربوبية على أرباٍب ومثاله :  .اعتقاِد تـََعدُِّد اآلهلة

 .عديدين ، كآهلة اليونانيني املزعومة

وهذه الصورة هي الصورة املشهورة للشرك ، واملستحضرة يف أذهان كثري من الباحثني ويف تأصيل كثري من 

 .املدارس العقدية املتأخرة ، دون الصورة التالية

: اعتقاُد وجود من ينازع اخلالَق املالَك املدبِّـَر خلَقه أو ملكه أو تدبريه بغري رضاه الكامل وإذنه  الثانية

التام ، أو ينتقص إرادته التامة يف شيء من ذلك = هو أيًضا شرٌك صريح ، وإن اعرتف صاحبه بأن هللا 

االنفراِد بتلك اخلصائص ، وينايف تعاىل هو اخلالق املالك املدبر ؛ ألن هذا االنتقاص يعارض استقالَل 

 .الكمال املطلق



وهذا كتصور كثري من عرب اجلاهلية ، من أن هللا تعاىل وإن كان عندهم هو اخلالق الرازق املدبر ، كما 

 لَيَـُقوُلنَّ اهللَُّ  َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ قال تعاىل حاكيا قوهلم { 

ِل اْحلَْمُد َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّن نـَّزََّل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض ِمن بـَْعِد َمْوهِتَا لَيَـُقوُلنَّ اهللَُّ قُ }وقال تعاىل {

 .يف التأثري على أمر هذا الرب} ، لكنهم مع ذلك يتصورن أن آلهلتهم قدرًة هلِلَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلونَ 

ركيِّ الباطل : أ�م كوزراء َمِلك ، الـُملُك للمِلك ،  فحال آهلة عرب اجلاهلية مع هللا تعاىل يف تصورهم الشِّ

لكن لوزرائه سلطات واسعة ، وأوامر نافذة ، ال يستطيع املِلك نفسه ( ولو يف بعض األحيان ) أن يَـُردَّ 

انوا حتت ُمْلِك هذا امللك ، لكّن هلم أثًرا قوي�ا يف تصريف اململكة ، واملِلُك عليهم أمَرهم. فهم وإن ك

 .مضطرٌّ ألن يـَُليبِّ هلم طلباهتم ، حلاجته إليهم ، ولو أحيانا ، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا

لتصرف وهذا هو تصور كثري من مشركي العرب عن آهلتهم اليت عبدوها مع هللا تعاىل ، فهو إشراك يف ا

 .والتدبري ، مع انتقاٍص مللِك هللا تعاىل وإخالٍل ُحبْكِمه يف ُسلطانه سبحانه وتعاىل عن ذلك

أما التصرف والتدبري حتت ُملك هللا تعاىل الكامل وبإذنه عز وجل فال يعارض التوحيد ، وليس اعتقاده مما 

 مالئكة ُموكَّلني باألرزاق ، وأن منهم يصرف شيئا من خصائص الربوبية لغري هللا ، فإننا نؤمن أن هلل تعاىل

املوكَّلني بقبض األرواح ، ونؤمن أن هللا تعاىل قد جعل لبعض عباده تصرفًا بإذنه ، كاملسيح عليه السالم { 

ًرا بِِإْذِن اهللَِّ َوأُْبرِ  َن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن طَيـْ ُئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص َوُأْحِيي َأّينِ َأْخُلُق َلُكم مِّ

ِخُروَن ِيف بـُُيوِتُكمْ  } ، وهذه كلها من خصائص الربوبية (اخللق  اْلَمْوَتٰى بِِإْذِن اهللَِّ َوأُنـَبُِّئُكم ِمبَا تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

يكن شيء من ذلك مما فلم  .والرزق وإحياء املوتى) ؛ أل�ا خلٌق أو تصرٌف وتدبٌري ال يقدر عليه إال الرب

خيل خبصائص الربوبية ؛ ألن اخللق إمنا عملوها بإذن من هللا تعاىل ، وبال حاجة من هللا تعاىل فيها إىل خلقه 

 .(تعاىل وتقدس) ، وبال إخالٍل بكمال سلطان هللا تعاىل يف ُملكه



دبرين ، وشرك األولياء من ولذلك جاء ذكر هذين النوعني من اإلشراك ( شرك تعدد اخلالقني واملالكني وامل

َوُقِل اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوَملْ الذل ) ، ونـُّزه الباري عز وجل عنهما يف كتابه الكرمي ، فقال تعاىل { 

ُْه َتْكِبريًا َن الذُّلِّ وََكربِّ  .}َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ

يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه «هـ) يف تفسري هذه اآلية : ٣١٠قال ابن جرير الطربي (ت

} : فيكون مربوبًا ، ال رب�ا ؛ ألن رب األرباب ال  الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًداوسلم : وقل يا حممد احلمد هلل { 

} : فيكون عاجزا ذا حاجة إىل معونة غريه ضعيفا ، ِيف اْلُمْلكِ َوَملْ َيُكن لَُّه َشرِيٌك {  .ينبغي أن يكون له ولد

َوَملْ َيُكن لَُّه وال يكون إهلا من يكون حمتاجا إىل ُمِعٍني على ما حاول ، ومل يكن منفردا بامللك والسلطان ، { 

َن الذُّلِّ  اجة إىل نصرِة غريه } يقول : ومل يكن له حليف حالفه من الذل الذي به ؛ ألن من كان ذا ح َوِيلٌّ مِّ

ُْه َتْكِبريًا{  .فذليل مهني ، وال يكون من كان ذليال مهينا حيتاج إىل ناصر إهلا يُطاع }يقول : وعظم  وََكربِّ

 .ربك يا حممد مبا أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل وأطعه فيما أمرك و�اك

َن وبنحو الذي قلنا يف قوله {  .. (مث أخرج بإسناده ) عن .} قال أهُل التأويل الذُّلِّ َوملَْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ

َن الذُّلِّ جماهد : {   .)٣»(} قال : مل حيالف أحًدا ، وال يبتغي نصر أحد َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ

َن الذُّلِّ «{ هـ) يف تفسريه : ٧٧٤وقال ابن كثري (ت } أي ليس بذليل فيحتاج إىل أن  َوملَْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ

يكون له ويلٌّ أو وزيٌر أو مشٌري ، بل هو تعاىل خالق األشياء وحده ال شريك ، ومدبرها ، ومقدرها مبشيئته 

 .)٤»(وحده ال شريك له

َن « { هـ) يف تفسريه : ١٢٧وقال من قبلهما السُّدِّي (ت  .)٥»(} : يتعّزز به  الذُّلِّ َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ

َوَملْ } : يَـتَـَكـثَّر به من الِقّلة ، { َوُقِل اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا«{ هـ) : ٣٩٩وقال ابن أيب َزَمـنِـني (ت

َن الذُّلِّ َوَملْ َيُكن لَّ } : خلق معه شيًئا ، { َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلكِ   .)٦»(} : يَتَعزَّز بهُه َوِيلٌّ مِّ



وصورة الويل من الذل هي اليت غابت عن أذهان بعض املدارس اإلسالمية املتأخرة ، فتصورت أن شرك 

العرب وقع مبجرد عمل اجلوارح الظاهر ، ولو مل يقارنه عمل باطن خيل بتوحيد الربوبية ، فكّفرت أهل 

 .هادتني بسبب هذا الذهولالش

فمن ظن أن شرك العرب كان خارجا عن إحدى هاتني الصورتني فقد أخطأ خطًأ عظيًما ، وأتى بشيء ال 

 ميكن أن تقبله العقول !

فالعريب كان يطلب من الرجل مثله أن يعينه وينصره ، وكان يطلب من آهلته أن تعينه وتنصره ؛ فما الفرق 

ا بقية الناس يف طلبه منهم الذي كان مستقرا يف قلب  العريب جعله مشركا يف طلبه من آهلته ؟ ومل جيعله مؤهلِّ

 ؟

لقد كان العريب يتوّجه لآلهلة املزعومة على معىن أن هلا تصرُّفا يف الكون وتأثريًا على أمر هللا ، على صورة 

ملؤمنني يُنّزُِه هللا تعاىل عنها ، وتنطلق الويل من الذُّّل ، اليت ذكرها ربنا يف كتابه الكرمي ، مبيّـًنا أن إميان ا

الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوَملْ َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكن لَُّه قلوهبم وألسنتهم حبمد رهبم اجلليل وتعظيمه { 

َن الذُّلِّ   .} َوِيلٌّ مِّ

} ُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقّرِبُونَا ِإَىل اهللَِّ زُْلَفىٰ َوالَِّذيَن اختََّ وأما اإلصرار على فهم قوله تعاىل : { 

على أن شرك عرب اجلاهلية كان شرًكا يف العبادة ، دون أن يكون شرُكهم هذا متضمنا إخالال يف توحيد 

ال تكون عبادة إال على صرف  الربوبية ، فهو إصرار على باطل ، ال يقوم على فهم حقيقة العبادة ، واليت

 .شيء من خصائص الربوبية للمعبود

} ، ومل يقولوا أي  َما نـَْعُبُدُهمْ ولقد كان العرب أعرف الناس مبا تعنيه كلمة (العبادة) ، ولذلك قالوا : { 

ة ، عبارة أخرى ، كـ(نطلبهم) أو حىت (نعظمهم) ؛ ألن (الطلب) و(التعظيم) لفظان ال يبينان حقيقة العباد

ويشرتكان يف صحة التعبري هبما مع املخلوق واخلالق ، فأنت تقول : إين ألعظم األنبياَء والصاحلني وأعظم 



الكعبة ، كما تقول : إين ألعظم هللا رب العاملني ، وال يفرق عندك بني تعظيميك هذين ؛ إال أن تعظيمك 

لك اختار العرب اللفظة الدالة على ولذ .هلل تعاىل هو تعظيم العبد للرب واملخلوق للخالق عز وجل

 .حقيقة تصورهم ، وهي لفظة (العبادة)

ومع ظهور هذا املعىن من خالل ما سبق ذكره ، ومن كون العمل القليب والظاهري ال يُفّرق بني كونه عبادًة 

من  وأنه ليس عبادة ؛ إال بأن يكون املقصود بالعمل التقرب ملن يعتقد العامُل فيه أنه ميتلك شيًئا

خصائص الربوبية ، وبغري ذلك ال ميكن للمسلم أن حيب أو خياف أو يرجو أحًدا غري هللا تعاىل ؛ إال أن 

 يكون بشيء من ذلك مشركا !!

فهو سبحانه يبُني أنه هو املستحق للعبادة ، دون ما :« ويقرر  ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فيقول 

 . ما اختصَّ به من صفات الكمال ، وانتفاءها عما يُعبد من دونهويبني .يُعبد من دونه ، و أنه ال مثل له

 .ويبني أنه يتعاىل عما يشركون وعما يقولون من إثبات األوالد والشركاء له

تَـَغْوا ِإَىلٰ ِذي اْلَعْرِش َسِبيًال وقال {  بـْ } ، وهم كانوا يقولون : إ�م  ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِهلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإًذا الَّ

يشفعون هلم ويتقربون هبم ، لكن كانوا يُثبتون الشفاعة بدون إذنه ، فيجعلون املخلوق ميلك الشفاعة ، 

َوَال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمن َشِهَد بِاْحلَقِّ وهذا نوع من الشرك ؛ فلهذا قال تعاىل {

 .)٧(»فالشفاعة ال ميلكها أحد غري هللا .}يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ 

كانوا يُثبتون الشفاعة «فهنا يوضح شيخ اإلسالم وجه كون تشفع املشركني بأوثا�م شرًكا ، وهو أ�م 

 .حسب لفظه» ، بدون إذنه

ة تصور املشركني آلهلتهم ، مع وضوح ذلك : فسوف أسرد هنا بعًضا من نصوص القرآن الدالة على حقيق

َن الذُّلِّ غري ما سبق يف آية اإلسراء {  .} َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ



نَّا ُيْصَحُبونَ يقول تعاىل {  } ، ففي هذه  َأْم َهلُْم آِهلٌَة َمتْنَـُعُهم مِّن ُدونَِنا َال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنُفِسِهْم َوَال ُهم مِّ

اىل بطالن اعتقاد العرب يف آهلتهم ، وأ�ا متنع عابديها من هللا تعاىل ، وأ�ا حتميهم منه اآلية يبني هللا تع

 .سبحانه وتعاىل

} : استفهاُم إنكاٍر وتقريٍع وتوبيٍخ ، أي : أهلم َأْم َهلُْم آِهلٌَة َمتْنَـُعُهم مِّن ُدونَِنا« { يقول ابن كثري يف تفسريه : 

 .)٨»( س األمر كما تومهوا ، وال كما زعمواآهلة متنعهم وتكلؤهم غرينا ، لي

إذن فالعرب كانوا يتومهون ويزعمون (حسب تعبري ابن كثري) أن آلهلتهم سلطة تُغالب سلطَة هللا تعاىل ، 

املعاين ؛ وإال واحلق أن التأليه ال يَتأتَّى إال هبذه  .ة بالعبادةولو أحيانا ؛ ولذلك فهم يتوجهون لتلك اآلهل

الستوى عند العرب من كانوا يؤهلو�م ، مبن مل يكونوا يؤهلو�م من عموم اخللق من البشر وغريهم من 

 احلجر والشجر !

تَـَغْوا ِإَىلٰ ِذي اْلَعْرِش َسِبيًال ويقول تعاىل {  بـْ يف } : فيبني هللا تعاىل  ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِهلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإًذا الَّ

هذه اآلية ملشركي العرب لوازَم اعتقادهم يف آهلتهم ، وهي أنه لو كان اعتقادهم يف آهلتهم صحيحا ، من  

كو�م ميتلكون شيًئا من خصائص الربوبية ، للزم أن يسعوا إىل مغالبة هللا تعاىل يف سلطانه وملكوته (تعاىل 

إذ  .شيئا من خصائص الربوبية لتلك األوثان إال إذا كانت العرب تصرفوال يصح هذا اإللزام ؛  .)٩)(هللا

لو أن مشركي العرب كانوا ال يعتقدون يف أوثا�م شيًئا من خصائص الرب ، ولو كانوا يعتقدون أ�م 

خملوقات مثلهم ال ميلكون تصرفا وال حكما ، إال حتت سلطان هللا تعاىل الكامل وحكمه املنفرد باألمر 

ملستقل بالتدبري = لقالوا جوابا على هذه اآلية : من أين يلزمنا هذا اإللزام ؟! وحنن نرى هذه األوثاَن ا

عبيًدا عاجزين ، ال ميلكون حكما وال أمرا ، فكيف يلزم على اعتقادنا أن يُغالبوا خالَقهم ؟! وكيف يصح 

 الرّد علينا مبا ال نراه يف هذه املخلوقات العاجزة ؟!



} ، وأ�ا التعظيم َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقّرِبُونَا ِإَىل اهللَِّ زُْلَفىٰ فهذه اآلية تبّني حقيقة معىن (العبادة) يف قوله تعاىل { 

 .الذي يصرف شيًئا من خصائص الربوبية لغري هللا تعاىل

هبا عليه ، ففي اآليتني  يف تفسري اآلية السابقة بقول خيالف وجه احتجاجنا االختالفولئن وقع شيء من 

 التاليتني الداللة واضحة ، واليت ال حتتمل مثل ذلك االختالف :

ُ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإلٍَٰه ِإًذا لََّذَهَب ُكلُّ ِإلٍَٰه ِمبَا َخَلَق َوَلَعَال بـَْعُضهُ يقول تعاىل {  ْم َعَلٰى بـَْعٍض َما اختَََّذ اهللَّ

 .}َعمَّا َيِصُفونَ  ُسْبَحاَن اهللَِّ 

ُ َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ ويقول تعاىل {َ   .}ْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ اهللَّ

 ومن خالل هذا البيان يتبني الفرق بني مقالتني شاعتا عند أكثر املتأخرين :

العبادة ال عالقة له بتوحيد الربوبية ، وحتسب أن مشركي  جتعل مناط التكفري يف شرك املقالة األوىل :

 .العرب مل يُـِخلُّوا بشرك الربوبية ، وأن إخالهلم جاء من جهة صرف العبادات الظاهرة لغري هللا تعاىل فقط

ومل يفرق أصحاُب هذه املقالة بني َمن حيصر املنهيَّ عنه يف شرك الربوبية وحده ومن ال حيصره فيه ، لكنه 

 .عل مناط التكفري يف شرك العبادة : هو اإلخالل بتوحيد الربوبيةجي

 .والصواب هو : عدم حصر املنهي عنه يف اإلخالل بالربوبية -

 .والصواب هو أيًضا : حصر التكفري بشرك العبادة يف اإلخالل بالربوبية -

وهذا اإلخالل بتوحيد الربوبية ، ال يُعرف (ممن هم من أهل الشهادتني خاصة) مبجرد صرف ما ظاهره 

عبادة ال جتوز لغري هللا تعاىل ، فما داموا من أهل الشهادتني ال جيوز تكفريهم ؛ إال بعد العلم أ�م صرفوا 

منهم يقيًنا ، فهم كفار ، ال يُعذرون  فإذا ُعلم .ما ظاهره العبادة (كالسجود) على وجه اإلخالل بالربوبية



جبهلهم يف أن ال حنكم هلم باإلسالم ؛ ألن هؤالء (املخلِّني بتوحيد الربوبية) هم الذين شاهبوا مشركي 

العرب حقا ، يف حنو قوهلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك ، إال شريكا هو لك ، متلكه وما 

بكلمة التوحيد : ما يدل على أ�م قد أبطلوها ، هبذا التناقض ، نقًضا ملك !! فهم يف تَناُقِض نُْطِقهم 

 .صرحيا

حصرت املنهيَّ عنه يف شرك العبادة ، دون مراعاة حمرمات الشريعة بعدم اخلروج عن أدلة  واملقالة الثانية :

فأجازت هذه  .الشرع فيما جيوز من مظاهر التعظيم للخلق ، وفيما يُنسب إليهم من آثار الوالية والصالح

الطائفة : الطواف حول القبور ، والذبح عندها أو هلا تعظيما للمقبور ، والسجود والتمسح باألضرحة ، 

وطلب احلوائج من املوتى على معىن الشفاعة بإذن هللا تعاىل ، جهال بأن هذا ال جيوز وال يصح ، حىت مع 

 أفضل اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم.

بني أن احلق وسط بني هاتني املقالتني ، وأن خطأ املقالة األوىل هي يف تكفري من ال جيوز وهبذا التقرير يت

تكفريه من املسلمني ، وخطأ املقالة الثانية هي يف جتويز صرف ما ظاهره أنه عبادة ، حبجة أنه ليس شركا ، 

 .ما دام ال خيل بتوحيد الربوبية

 .(العبادة) ظاهًرا عند هؤالء وهؤالء وكل هذا االختالف كان سينحّل : لو كان معىن

 .أسأل هللا تعاىل أن يؤلف قلوبنا على احلق ، ويعفو عنا التقصري واخلطأ

 .وهللا أعلم

 

 الھوامش:



ابتدأت العبارة بـ(قد) ألن في المسألة كالما ال عالقة له بمبحثنا ، ويتضح األمر أكثر  .۱

والنوم ، من األمور التي لیس فیھا نفع بالمثال التالي ، وھو مثال األكل والشرب 

 .لآلخرين

قالوا : يا َرسوَل هللا ، أَيَأتي أََحُدنَا  .وفي ُبْضعِ أََحِدكْم صَدَقةٌ «وفي الحديث الصحیح :  .۲

َشھَوتَُه ، َويَكوُن له فیھا أَجٌر ؟! قال : أََرأَْيتْم لو وَضَعَھا في حَراٍم ، أَكاَن علیه فیھا وْزٌر 

فالحديث نفسه يبین مناط حصول » : إذا وَضَعَھا في الَحَالِل ، كان له أَجًرا ؟ َفَكَذلكَ 

وھو (ملسو هيلع هللا ىلص) بذلك ُيبیُّن  .األجر ، وھو أن يكون سببا في حمايته من الوقوع في الحرام

نیًة من النیات التي بھا يستحق من أتى شھوته أجًرا من هللا تعالى وثوابًا ، وھي نیة 

ھذا ھو الصحیح المقطوع به : جمعا بین ھذا الحديث  .بالحالل عن الحرام العصمة

إنما األَْعَماُل بالنِّیَِّة ، َوإنََّما إلمرئ ما « واألصِل المحَكِم الیقیني الوارد في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

وَمْن كانت  .َرسولِهِ فَمْن كانت ِھْجَرتُه إلى هللا َوَرسولِِه : َفِھْجَرتُه إلى اّ�ِ وَ  .نَوى

 .»ِھْجَرتُه لِدْنیَا يِصیُبَھا ، أو امَرأٍَة يََتَزوَّجَھا : َفِھْجَرتُه إلى ما ھاَجَر إلیه

 .)۱۳۸-۱٥/۱۳۷تفسیر الطبري ( .۳

 .)٥/۱۳۰تفسیر ابن كثیر ( .٤

 .)۱/۱٦۹تفسیر يحیى بن سالم ( .٥

 .)۳/٤٦تفسیر ابن أبي زمنین ( .٦

 .)۱۲۲-۱٦/۱۲۱مجموع الفتاوى ( .۷

 .)٥/۳٤٤تفسیر ابن كثیر ( .۸

وفي معنى ھذه اآلية «قال الشیخ دمحم األمین الشنقیطي في أضواء البیان :  .۹

وقد قدمنا في ترجمة  .الكريمة وجھان من التفسیر ، كالھما حق ، ويشھد له قرآن

ھذا الكتاب المبارك : أن اآلية قد يكون فیھا وجھان كالھما حق ، وكالھما يشھد له 

األول من الوجھین المذكورين أن معنى اآلية  .ر الجمیع ؛ ألنه كله حققرآن ، فنذك

الكريمة : لو كان مع هللا آلھة أخرى ، كما يزعم الكفار ؛ {البتغوا} أي : اآللھة 

المزعومة ، أي : لطلبوا {إلى ذي العرش} أي : إلى هللا {سبیالً} ، أي: إلى مغالبته 

سبحان  .اءه ، كما يفعل الملوك بعضھم مع بعضوإزالة ملكه ؛ ألنھم إذن يكونون شرك

وھذا القول في معنى اآلية : ھو الظاھر عندي ، وھو  .هللا وتعالى عن ذلك علًوا كبیًرا

ومن اآليات الشاھدة لھذا المعنى قوله تعالى : { َما  .المتبادر من معنى اآلية الكريمة

ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعُه مِ  ْن إِلٍَه إِذاً لََّذَھَب ُكلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعالَ بَْعُضُھْم َعلَى اتََّخَذ ا�َّ

ا ُيْشِرُكوَن } ، وقوله  َھاَدِة َفَتَعالَى َعمَّ ِ َعمَّا يَِصُفوَن َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّ بَْعضٍ ُسْبَحاَن ا�َّ



ُ لََفَسَدتَا فَ  ِ َرّبِ اْلَعْرشِ َعمَّا يَِصُفوَن }: { لَْو َكاَن فِیِھَما آلَِھٌة إِالَّ ا�َّ وھذا  .ُسْبَحاَن ا�َّ

المعنى في اآلية مروي عن ابن عباس ، وسعید بن جبیر ، وأبي علي الفارسي ، 

الوجه الثاني في معنى اآلية  .والنقاش ، وأبي منصور ، وغیره من المتكلمین

َسبِیالً } أي طريقاً ووسیلة تقربھم الكريمة : أن المعنى { الْبَتَغْوْا إِلَى ِذي اْلَعْرشِ 

ويدل لھذا المعنى قوله تعالى :{ ُأولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبَتُغوَن  .إلیه ؛ العترافھم بفضله

ويروى ھذا القول  .إِلَى َربِِّھُم اْلَوِسیلََة أَيُُّھْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن َرْحَمَتُه َويََخاُفوَن َعَذابَُه }

وال شك أن المعنى الظاھر المتبادر  .واقتصر علیه ابن كثیر في تفسیره .عن قتادة

من اآلية بحسب اللغة العربیة : ھو القول األول ؛ ألن في اآلية فرض المحال ، 

والمحال المفروض الذي ھو وجود آلھة مع هللا مشاركة له ال يظھر معه أنھا تتقرب 

والعلم عند هللا  .معدومة مستحیلة الوجودإلیه ، بل تنازعه لو كانت وجودة ، ولكنھا 

) ، ۳٤٤-۱۳/۳٤۳وانظر  : البسیط للواحدي ( .)٥۹٥-۳/٥۹٤أضواء البیان ( .»تعالى 

) ، ورموز الكنوز ٤۸٥-٥/٤۸٤) ، والمحرر الوجیز البن عطیة (۳/۱۰۹والوسیط له (

ن الثوري ) ، ونسب شیُخ اإلسالم ابن تیمیة القوَل األول إلى سفیا٤/۱۷٤للرسعني (

)۱٦/۱۲۲(. 


