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  ملخص البحث  

الربوبية أحد أصول االعتقاد وركائز اإلميان ، واإلنسان يف ضرورة إليها ، إىل أن يؤمن برب واحد 
خلقه وكل شيء وهو يدبره فال حيصل له النفع إال خبلقه وتقديره وال يندفع عنـه ضـر إال خبلقـه    

بغري هذا لن حيصل العبد  وتقديره ، فتسكن نفسه وتركن إىل خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها ،
سعادة واستقراراً وطمأنينة وقد سرت يف العامل منذ أواخر القرن السابع عشر املـيالدي نظريـات   
فكرية تلحد يف شأن الربوبية ، وتربط اإلنسان باملادة أو بذاتـه أو باالقتصـاد ، فانتشـر القلـق     

 عقـول وتوجهـات بعـض    واالضطراب الروحي والفكري ، ودخل من هذه الثقافات الغربية يف
  . املسلمني الروحية بطريق أو بآخر

وهذا حبث يف تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياا العلمية وتقعيد أولوياا العلمية وثوابتها املبدئية 
، وإبطال أصول اإلحلاد فيها ، على وجه اجلملة يف اختصار يأخذ مبجامع املوضوع ويذْكر مبهماتـه  

  : وهو يف أربعة مباحث . لها حتصيله اليت يف حتصي
  . تعريف الربوبية : األول 
  . أدلة الربوبية : الثاين 
  . أحكام الربوبية : الثالث 
  .إبطال اإلحلاد يف الربوبية : الرابع 

  
   حممد بن عبدالرمحن أبوسيف اجلهين.د.أ
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 بإحسـان السالم على من ال نيب بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اتبـع  احلمد هللا وحده ال شريك له ، والصالة و

  جه ، 
واإلنسان يف ضـرورة إليهـا ، إىل   فان الربوبية أحد أصول االعتقاد وركائز اإلميان وأركان التوحيد ، : أما بعد 

عنه ضر إال خبلقه اإلميان برب واحد خلقه وكل شيء وهو يدبره فال حيصل له نفع إال خبلقه وتقديره ، وال يندفع 
ل العبـد سـعادة   وتقديره ، فتسكن نفسه وتركن إىل خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها ، بغري هذا لن حيص

  . وطمأنينة  اًواستقرار
وقد سرت منذ أواخر القرن السابع عشر امليالدي يف بالد الغرب نظريات فكرية تلحد يف الربوبيـة ، وتـربط   

قتصاد أو بذاته ، فانتشر فيهم القلق واالضطراب الروحي والفكري ، ودخل مـن هـذه   أو باالاإلنسان باملادة 
حباجة إىل تذكري دائـم ويف   األمرفصار . الثقافات إىل عقول وتوجهات بعض املسلمني الروحية بطريق أو بآخر 

  . كل وسيلة تذكري ممكنة ، وأمهها الوسائل الثقافية 
  : ها يف أربعة مباحث يدرس» الربوبية«هذا حبث علمي يف و

  . تعريف الربوبية : األول 
  . أدلة الربوبية : الثاين 
  . أحكام الربوبية : الثالث 
  . يف الربوبية  اإلحلادبطال إ: الرابع 

  
وقد أردته خمتصراً يأخذ مبجامع املهمات يف املوضوع ، ويقف ، رجاء نفع الدارسني والقارئني استعنت اهللا وكتبته 

فان حصل فلله احلمـد  ، نت هؤالء الورقات سعيي ملرادي لم فيه اليت يف حتصيلها حتصيله ، وضمعلى رؤوس الع
  .والفضل أوالً وآخراً ال شريك له ، وإن كانت األخرى فمين ومن الشيطان ، واهللا ورسوله بريئان 

يف عددها احلـادي  ) ةالعلوم الشرعي(وقد نشرت هذا البحث جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، هذا
   ) . ٤٩( إىل الصفحة رقم )  ١٣( من الصفحة رقم ، هـ١٤٣٠شر الصادر يف ربيع اآلخر ع
  

  حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين . د.أ
  

  األستاذ بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية                                                                       
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املشتقة من هذا الفعل لفظان خمتصـان بـاهللا    األلفاظويف ، مصدر من رب يرب رباية وربوبية وتربية ) الربوبية(
  : سبحانه ال يطلقان على غريه 

» الـرب «فهو ، لق إال على اهللا عز وجل والالم ال يط باأللف، فهذا االسم مطلقاً معرفاً » الرب«: االسم  -١
حـىت  «: يف أشراط الساعة  ����رب كذا ، كقوله : سبحانه ، وال يطلق على غري اهللا إال مضافاً فيقال للمخلوق 

أن يزرعهـا أو   األرضأمر رب  ����النيب  أن«وكما يف حديث رافع بن خديج  )١(»يهم رب املال من يقبل صدقته
،  )٣(»أرب إبل أنت أو رب غـنم «: قال له  ����أن النيب حوص عن أبيه أيب األعن ، ويف مسند أمحد  )٢(»يزرعها

وهو الرب والشهيد على يوم «: والالم يف قول احلارث بن حلزة  باأللفهكذا معرفاً » الرب« إطالقوقد ورد 
  .  ومل يكن سائراً يف استعماهلم، وهو لضرورة الشعر ، أراد به امللك  )٤(»احليارين والبالء بالء

وليس كـذلك إال  ، والالم تدل على العموم مبعىن رب كل شيء  األلفباهللا تعاىل ألن » الرب«اختص اسم  وإمنا
هللا ، إمنا  والالم كما يقال باأللفهذا الرب ، معرفاً : وال يقال ملخلوق «: رب العاملني عز وجل ، قال ابن قتيبة 

والالم على معـىن   األلفالرب ،دلت : كل شيء ، فإذا قيل ، ألن اهللا مالك  باإلضافةرب كذا ،فيعرف : يقال 
  . )٥(»يء خاص ألنه ال ميلك شيئاً غريهرب كذا ورب كذا نسب إىل ش: قيل ملخلوق  وإذاالعموم ، 

 . )٦(الرباية والتربية: فال يطلق إال هللا عز وجل ويطلق لغريه » الربوبية«املصدر  -٢

وهذا املعىن يناسب أن .  )٧(الشيء والقيام عليه ولزوم ذلك إصالحهو  والراء والباء أصل يدل على معىن جامع
  . )٨(»التربية:  األصلالرب يف «: ولذلك قال الراغب » التربية«يطلق عليه اسم 
توىل اهللا سبحانه خلقه بالتربية ، خيلقهم ويصلح هلم معاشهم ويقدر هلم أقدارهم ويقضي يف مآهلم : فمعىن الربوبية 
  .  ويدبر شأنه

  : وربوبية اهللا على خلقه جتتمع يف ثالثة أصول 
  

                                           
  . ٧١٢١رقم  ٨٢/  ١٣أخرجه البخاري ، الصحيح من الفتح  )١(
  .١٥٤٨رقم  ١١٨١/  ٣أخرجه مسلم  )٢(
  .  ١٧٢٢رقم  ٤٦٤/  ٢٨أخرجه أمحد  )٣(
  .٢/٢٧٩ريب احلديث ، والنهاية يف غ ١٣٠/  ١انظر الصحاح  )٤(
  . ٩تفسري غريب القرآن  )٥(
  . ١٨٤انظر املفردات للراغب  )٦(
  . ٣٨٢ – ٣٨١/  ٢انظر معجم مقاييس اللغة  )٧(
  .١٨٤املفردات  )٨(
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  . اخللق  ،  وامللك  ،  والتدبري 

ال خالق غريه ، واخلالق ميلك ما خلق ال ملك لغريه فيه ، وامللك املالك يتصرف يف ملكه ويدبره اخللق لق فهو خ
  : والتدبري جيتمع يف ثالثة أصول، ال تدبري لغريه فيه 

وخلق الليل والنهار واملوت واحلياة ، وسكاما  واألرضمن خلق السموات ، تسيري نظام الكون  )١
  . وحنو ذلك 

 . واهليئات وحنو ذلك  واألعمار األرزاقالقدر من قسمة  )٢

 . وهذان يف الدنيا 

 . البعث والنشور واحلساب واجلزاء  )٣

!¬«: قـال سـبحانه   : وقد دل كتاب اهللا على أصول الربوبية الثالثـة   uρ Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ 
$ yϑßγ uΖ÷�t/ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% «)وامللك يف قوله  »خيلق ما يشاء«فذكر اخللق يف قوله  )١

 Û�ù=ãΒ !°«: ومثله قوله سبحانه » واهللا على كل شيء قدير«والتدبري يف قوله » وهللا ملك السموات واألرض«

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 Ü= pκu‰  yϑÏ9 â !$ t±o„...« )ــه   )٢ ــة ، وقول !© (βÎ¨«: ، اآلي $# … çµ s9 à7 ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( Ç‘øtä† àM‹ Ïϑãƒ uρ 4 $ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $#  ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 9�� ÅÁ tΡ «)وقولـــه  )٣ :

»(#θ à± øΒ $$ sù ’ Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θ è=ä.uρ  ÏΒ Ïµ Ï%ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î)uρ â‘θ à± –Ψ9 $# «)٤( .  

حنو قولـه  يف  اآلياتأمجلت  اخللقيف كل أصل من أصول الربوبية الثالثة جمملة ومفصلة ، ففي  اآلياتمث جاءت 

!ª«: تعاىل  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« «)وقوله  )٥ :»ö≅ yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! &Ÿωr& ã«: وقولـه   )٦(» #$ s! ß, ù=sƒø: $# «)٧( 

ß≈oΗ÷q§�9«: قـال  وفصلت ، ففي خلق اإلنسان . وغريها  $# ∩⊇∪ zΝ‾= tæ tβ#uö�à) ø9 $# ∩⊄∪ šY n= y{ z≈|¡ΣM} يف  وقـال  )٨(» #$

                                           
  .١٧املائدة  )١(
  . ٤٩الشورى  )٢(
  .١١٦التوبة  )٣(
  .١٥امللك  )٤(
  . ٦٢الزمر  )٥(
  . ٣فاطر  )٦(
  .٥٤األعراف  )٧(
  .١الرمحن   )٨(
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≈zΟ«:  األنعام yè ÷ΡF{ $#uρ $ yγ s)n=yz 3 «)وقال يف النبـات   )١ :»≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t, n=y{ yl≡ uρø— F{ $# $ yγ ‾=à2 $ £ϑÏΒ àM Î7 /Ψè? 

ÞÚ ö‘ F{ $# ô ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡ à'Ρr& $ £ϑÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ «)والسموات  واألرضوحنو ذلك يف اجلبال والبحار والسحاب  )٢

  . والسموات والليل والنهار وأنواع املخلوقات 

≈�x8t«: يف حنـو   اآليـات أمجلت  امللكويف  t6 s? “ Ï% ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9 !¬«وقولـه   )٣(» #$ uρ Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷�t/ 4 «)٤(   
à7 !¬«: وقوله  ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ £ Íκ� Ïù «)وفصـلت يف حنـو قولـه     )٥ :» ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{ $#uρ «)وقوله  )٦»Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 !ª«: وأخرب أنه سبحانه يف الدنيا يؤيت خلقه ملكاً  )٧(» #$ $#uρ ’ ÎA÷σãƒ … çµ x6 ù=ãΒ 

… çµ x6 ù=ãΒ ∅tΒ â !$ t±o„ 4 «)٨(  ،»È≅ è% ¢Ο ßγ ‾=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ’ ÎA÷σè? š�ù=ßϑø9 $#  tΒ â !$ t±n@ äí Í”∴s?uρ š�ù=ßϑø9 $#  £ϑÏΒ 

 £ϑÏΒ â !$ t±n@ «)وخيلص لنفسه امللك يوم القيامة فـال ميلـك إال هـو     )٩ :»Ç yϑÏj9 à7 ù=ßϑø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn≡ uθ ø9 $# 

Í‘$ £γ s)ø9 $# «)١٠(  ،»ã& s!uρ Û�ù=ßϑø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡x'Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# 4  ،»Û�ù=ßϑø9 $# 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ °! ãΝà6 øts† öΝßγ oΨ÷�t/ 4 «)١١( 

  .  اآلياتوغريها من 

�ã«: أمجلت اآليات يف حنو قوله سبحانه  التدبريويف  În/y‰ãƒ t� øΒ F{ $# š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ : وقولـه   )١٢(» #$

»§ΝèO 3“ uθ tGó™$# ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t� øΒ F{ $# «)١( .  

                                           
  . ٥النحل  )١(
  . ٣٦يس  )٢(
  .  ١امللك  )٣(
  .  ١٧املائدة  )٤(
  .  ١٢٠املائدة  )٥(
  .٣١يونس )٦(
  .٢الناس )٧(
  . ٢٤٧البقرة )٨(
  .٢٦آل عمران    )٩(
  .١٦غافر )١٠(
  .  ٥٦احلج )١١(
  . ٥السجدة )١٢(
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  وفصلت بذكر أصول التدبري الثالثة اليت ذكرنا ، 

‘«: ففي تسيري نظام الكـون قـال سـبحانه     Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# ’ n? tã Í‘$ pκ̈]9 $# â‘ Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# † n? tã È≅ øŠ©9 $# ( t� ¤‚ y™uρ 

}§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ ( @≅ à2 “ Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘‡Κ |¡ •Β 3 «)وقال  )٢ :»uθ èδ uρ ”Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ 

ô“ y‰tƒ Ïµ ÏGuΗ÷q u‘ ( # ¨L ym !#sŒ Î) ôM ‾=s%r& $ \/$ ys y™ Zω$ s)ÏO çµ≈ oΨø)ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $ uΖø9 t“Ρr' sù Ïµ Î/ u !$ yϑø9 $# $ oΨô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/  ÏΒ 
Èe≅ ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $«: قدر قال سبحانه ويف ال اآلياتوغريها من  )٣(» 4 #$ ‾ΡÎ) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ «)وقـال   )٤ :

»t, n=yzuρ ¨≅ à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \�ƒ Ï‰ø)s? «)وقال  )٥ :»tβ% x.uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘y‰s% # �‘ρß‰ø)̈Β «)وغريها من اآليات  )٦

 .  

zΝtãy— t«: ويف البعث والنشور واحلساب واجلزاء قـال سـبحانه    Ï% ©!$# (# ÿρã� x'x. βr&  ©9 (#θ èVyè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ 

£ èVyè ö6 çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7 t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λä ù=ÏΗxå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„ «)ــال  )٧ $! (βÎ¨«: وق uΖø‹ s9 Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã 

Νåκu5$ |¡ Ïm «)وغريها من اآليات .  )٨ .  

ـ تربيته سبحانه مجيع خلقه بالتدبري خيلقهـم ويـرزقهم وحي  : ، فعمومها  وخصوص والربوبية فيها عموم يهم ي

!ª«: ومييتهم  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï.uρ «)فله الوكالة على كل شيء خلقاً وملكاً  )٩

  . وتدبرياً 
  . هم وأخالقهم قلوم وأرواح بإصالحتربيته ألوليائه من خلقه : وخصوصها 

  . تربية اخللق وامللك والتدبري  :وحقيقة الربوبية العامة 
  . تربية التوفيق للخري والعصمة من الشر  :وحقيقة الربوبية اخلاصة 

                                                                                                                                            
  . ٣يونس  )١(
  ٣٩الزمر )٢(
  . ٥٧األعراف )٣(
  .٤٩القمر )٤(
  . ٣الفرقان )٥(
  . ٣٨ب األحزا)٦(
  . ٧التغابن  )٧(
  .٢٦ – ٢٥الغاشية  )٨(
  .٦٢الزمر  )٩(
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#)«: قال تعاىل حيكي قول سحرة فرعون ملا آمنـوا   þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>t� Î/ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄⊇∪ Éb>u‘ 4 y›θ ãΒ tβρã�≈ yδ uρ «)١( 

فخص موسى وهارون بربوبية متتاز عن الربوبية العامة للخلق ، ومثله قول اهللا يف إبراهيم عليه السـالم  ص :»øŒ Î) 
tΑ$ s% … ã& s! ÿ… çµ š/u‘ öΝÎ=ó™r& ( tΑ$ s% àM ôϑn=ó™r& Éb>t� Ï9 t Ïϑn=≈ yè ø9 ≅«: وقول اهللا .  )٢(» #$ è% u�ö� xîr& «! $#  Èöö/r& $ |/u‘ uθ èδ uρ �>u‘ 

Èe≅ ä. & ó x« 4 «)وقول أصحاب الكهـف   )٣»$ uΖš/u‘ �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ  s9 (#uθ ããô‰‾Ρ  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ $ Yγ≈ s9 Î) ( 
≅ö *«: وحنوه  )٤(» è% ’ ÎoΤ Î) àMŠÎγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôãr& š Ï% ©!$# tβθ ããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ £ϑs9 u’ ÎΤ u !% ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $#  ÏΒ ’ În1§‘ 

ßNö� ÏΒ é& uρ ÷βr& zΝÎ=ó™é& Éb>t� Ï9 š Ïϑn=≈ yè ø9 ــه  )٥(» #$ ≈≅Ÿ«: وقول s% Éb>u‘ / ä3÷n $# Èd, ptø: $$ Î/ 3 $ uΖš/u‘uρ ß≈ oΗ÷q §�9 $# ãβ$ yètGó¡ ßϑø9 $# 

4’ n? tã $ tΒ tβθ à'ÅÁ s? «)وقال هود عليه السالم  )٦ ، :»’ ÎoΤ Î) àM ù=©.uθ s? ’ n? tã «! $# ’ În1u‘ Ο ä3În/u‘uρ 4 «)وقال موسى  )٧ ، :

 :»’ ÎoΤ Î) ßNõ‹ ãã ’ În1t� Î/ Νà6 În/u‘uρ «)وقال املسيح  )٨ :»û Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’ În1u‘ öΝà6 −/u‘uρ «)وقال  )٩

≅ö«: وقال اهللا لنبيه حممد  è% $ oΨtΡθ •_ !$ ys è?r& ’ Îû «! $# uθ èδ uρ $ uΖš/u‘ öΝà6 š/u‘uρ !$ oΨs9 uρ $ oΨè=≈ yϑôãr& öΝä3s9 uρ öΝä3è=≈ yϑôãr& ß øtwΥ uρ 

… çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒèΧ «)ومهـا  ، إىل عامة اخللـق   إضافتهاع هؤالء اآليات إضافة الربوبية إىل أصفياء اهللا مع يف مجي )١٠

ورب العامـة خبلقهـم    وإصـالحهم فهو رب أصفيائه دايتهم وتـوفيقهم  ،  األخرىغريان إحدامها أخص من 
  . وتدبريهم وقهرهم 

يكـون باخلضـوع ألمـره     أن متام اخلضوع للرب وأكمله إمنـا :  ر اخلصوصية يف الربوبية اخلاصة هووس
وهذا ال يكون إال من أهل حمبته وواليته ، فهم شاركوا مجيع اخللق يف اخلضوع للرب قهـراً ورغمـاً    ،الشرعي

واختصوا باخلضوع ألمره ويه اختياراً وانقياداً ، فهم أحبوا اهللا الذي له عليهم الربوبية العامة فوالوه وانقـادوا  

                                           
  . ١٢١األعراف  )١(
  .  ١٣١البقرة  )٢(
  . ١٦٤األنعام  )٣(
  . ١٤الكهف  )٤(
  .  ٦٦غافر  )٥(
  .١١٢األنبياء  )٦(
  .  ٥٦هود  )٧(
  . ٢٧غافر  )٨(
  .  ٧٢املائدة  )٩(
  .١٣٩البقرة  )١٠(
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فهم أولياء حمبوبام من دون اهللا ، فوالوا غريه  ، وا غري رم الذي له عليهم الربوبيةفأحبلشرعه ، أما بقية العامة 
خبصـائص مـن ربوبيتـه    وإن كانوا مربوبني له سبحانه ال لغريه ، فلما كان ذلك كذلك اختص سبحانه أولياءه 

  . عرض عنه من مربوبيه أعرض ا عمن أ
  : ويترتب على ذلك انقسام العبودية إىل قسمني 

  . ودية اخلاصة هلم الربوبية اخلاصةفأهل العبودية العامة هلم الربوبية العامة وأهل العب. عبودية عامة وعبودية خاصة 
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 ����
  :أد
� ا
�ب�ب� : ا
	��� ا
  : ا شواهد تقرره ،ومها ميدل على الربوبية دليالن مها أصل الدليل عليها ، ولكل واحد منه

  . ركوز يف أصل اخللقة وهي دليل علمي م –الفطرة  -
سنريهم آياتنا ىف {:املذكورة ىف قوله جل شأنه واآلفاق األنفسيف  ثوثمب –وهي دليل نظري  –اآليات  -

   - ٥٣فصلت –} اآلفاق وىف أنفسهم
ألا تعرف الربوبية بدون اآليات ، ولو مل ، هي قاعدة دليلي الربوبية ، وهي ال حتتاج إىل اآليات : الفطرة  -١

ورسوخ العلم ما دامت ، وإمنا تفيدها اآليات زيادة اليقني  )١(رف الربوبية ما عرفت أن اآليات دالة عليهاتكن تع
. جتيلت عن وجهها وأصلها أفادا اآليات تذكريها وتقوميها فتردها إىل أصلها ان دامت سليمة من االجتيال ، فإ
ليهم شيطان وال هوى ملا عبدوا إال اهللا وحده ، فطرم اليت فطروا عليها مل يتسلط عوولذلك لو أن اخللق تركوا 

جتالتهم الشياطني عن فطرم جاءم الرسل تذكرهم مبا هـو معلـوم   اوحينما . يعرفون هلم رباً سواه  ألم ال
لديهم ، مل تأم بشيء جديد عليهم ال يعرفونه ، بل إمنا كانت احلجة عليهم فيما احنرفوا فيه مبا يقوم يف فطـرم  

  . لعلم واملعرفة بالربوبية من ا
  : تمع يف داللة الفطرة أمران وجي

Ο«: املعرفة اليت ركزها اهللا يف أصل اخللقة ، قال سـبحانه  : األول  Ï%r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$#Ï9 $ Z'‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «! $# 

 ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «! مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه كل «:  ����وقال  )٢(» 4 #$

يهودانه وينصرانه وميجسانه ، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جـدعاء حـىت تكونـوا أنـتم     
  . )٣(»جتدعوا

øŒ«: امليثاق الذي أخذه اهللا على بين آدم املذكور يف قولـه سـبحانه   : الثاين  Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ 
óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à'Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t, Î#Ï'≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθ ä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$ t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ ¨Ζà2uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ 
öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9 فاهللا عز وجل قرر بين آدم وأخذ العهد عليهم بإثبات الربوبيـة   )٤(» #$

  . ا  واإلقراراليت فطرهم على معرفتها 

                                           
  . ٤٨/  ١انظر الفتاوى  )١(
  . ٣٠م الرو )٢(
  . ٢٦٥٨رقم  ٢٠٤٧/  ٤، مسلم  ١٣٨٥رقم  ٢٤٥/  ٣متفق عليه ، البخاري مع الفتح  )٣(
  .١٧٢األعراف  )٤(
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 اإلقـرار ن بالربوبية لواحـد ، فـإ   اإلقرارعلى إمجاع اخللق : وقد نشأت عن الفطرة شواهد تقررها ، أظهرها 
ع رب واحد ، وقد عبد اخللق آهلة كثر ومل يـد أن للوجود أكثر من  األممبالربوبية عام يف البشر مل يدع أحد من 

الربوبية ، بل اجلميع مقرون بأن آهلتهم مربوبة لواحد ، وغاية ما نقل هو يف نسـبة بعـض أفـراد     إلهله أنأحد 
و » النـور «صليني لواحد ، كقول اوس الثنوية باألبالربوبية العامة الشاملة  اإلقرارالربوبية إىل غري الواحد مع 

   .)١(وزعموا أن النور خلق اخلري والظلمة خلقت الشر مث قالوا يف الظلمة أا خملوقة للنور أو ناقصة عنه» مةالظل«
  . فعال أنفسهم ليس هللا عليها خلق األمة بأن العباد خالقوا أومثله قول القدرية املعتزلة جموس هذه 

 إليهالزامات وسكوا ز احلق وتعينه ، وقبوهلا هذه اإليلزامات العقلية اليت متالشواهد أيضاً ميل الفطرة إىل اإلومن 
  . على املؤثر وبالفعل على الفاعل وباحملدث على احملدث  باألثر، كاالستدالل 

وهي خملوقات الرب سبحانه الدالة عليه كالشمس ، والقمر ، واجلبال ، والشجر ، والـدواب ،  : اآليات  -٢
  . من خملوقاته عز وجل والبشر ، واملاء ، واحلجر ، وغريها 

  : دها ، وداللتها من وجهني وإمنا كانت دالة على الربوبية ألا عالمات ، العلم بوجودها يستلزم العلم مبوجِ
  . افتقارها إىل الرب يف وجودها وحدوثها : األول 
  . افتقارها إىل الرب يف بقائها وتدبريها بعد حدوثها : الثاين 

وثها دليـل علـى حمـدثها قـال سـبحانه      ث قبل حدفحاجتها إىل حمد :»÷Π r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ 
šχθ à)Î=≈ y‚ ø9 Λä «:، وقال )٢(» #$ ÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β tβθ ãΖôϑè? ∩∈∇∪ óΟ çFΡr& u ÿ… çµ tΡθ à)è=øƒrB ÷Π r& ß ós tΡ tβθ à)Î=≈ sƒø: $# «)٣( .  

ô«: ل سـبحانه  وحاجتها بعد حدوثها إىل تدبري أمرها دليل على مـدبرها ، قـا   ¨Β r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3è%ã— ö� tƒ ÷βÎ) 
y7 |¡ øΒ r& … çµ s%ø— Í‘ 4 ≅ t/ (#θ ‘∨©9 † Îû 5hθ çGãã A‘θ à'çΡuρ «)ــال )٤ ≅ö«: ، وقـ è% ÷Λä ÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) yx t6 ô¹r& ö/ ä.äτ !$ tΒ # Y‘ öθ xî  yϑsù 

/ ä3‹ Ï?ù' tƒ & !$ yϑÎ/ ¤ Ïè ¨Β «)٥( .  

«: له سـبحانه  وقد مجع اهللا الوجهني مجيعاً يف آيات منها قو ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ 
Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 «)ومـن  «هو الوجه األول وهو االفتقار للمحـدث وقولـه    »يبدؤ اخللقأمن «: فقوله  )٦

                                           
  . ٩٧ – ٩٦/  ٣انظر الفتاوى   )١(
  . ٣٥الطور  )٢(
  .٥٩الواقعة  )٣(
  .٢١امللك  )٤(
  ٣٠امللك  )٥(
  .٦٤النمل  )٦(
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≅ö«: هو الوجه الثاين وهو االفتقار للمدبر ، وكذا قوله سـبحانه  » يرزقكم yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ 
Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 «)والتدبري  اإلنشاءفيها الوجهان  )١ .  

وملا كان كل شيء خملوقاً هللا ، أحدثه اهللا من عدم وهو يدبره ، كان كل شيء آية على ربوبيته سبحانه بنفسـه ،  
  . فمجرد وجود املخلوق دال على ربوبية اهللا نفسه سبحانه 

مباشراً غـري   إطالقاًكوا آيات  إطالقولذلك ورد يف النصوص  ، دالة بنفسها على الرب نفسه سبحانه فاآليات

’ (βÎ¨«: مقيد وجعل ذلك دليل الربوبيـة ، كقولـه سـبحانه     Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù=à'ø9 $#uρ  ÉL ©9 $# “ Ì� øg rB ’ Îû Ì� ós t7 ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx'Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª! $# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$ ¨Β $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ 
uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ Î�óÇ s?uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9 $# É>$ ys ¡¡9 $#uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ «)وقوله  )٢ :»$ uΖù=yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ È ÷ tGtƒ#u «)وقولـه   )٣ :»×π tƒ#u uρ ãΝßγ ©9 

ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# #sŒ Î* sù Νèδ tβθ ßϑÎ=ôà •Β «)وحنو ذلك  )٤ .  

خلوقات على تدل على ربوبية اهللا داللة مباشرة ، وهذا خبالف ما تسلكه املتكلمة من االستدالل بوجود امل فاآلية
حدوثها مث حبدوثها على احملدث ، فيجعلون داللة اآليات على ربوبية اهللا هلا بواسـطة ، وبقيـد داللتـها علـى     

  : وهي طريق باطلة لوجوه .  أوالًاحلدوث 
  . ملخالفتها الطريقة الشرعية اليت فيها أن اآلية دالة بنفسها على احملدث سبحانه : أوالً 
  . لفطرة اليت تنسب اآلية إىل حمدثها سبحانه مباشرة خمالفتها ل: ثانياً 
احلدوث أوالً  إثباتأن طريق املتكلمني ال يتصور معناها إال مع الشك يف إحداث اهللا ملخلوقاته فنحتاج إىل : ثالثاً 

’«: وهذا يقال فيها ما قال اهللا  Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ «)٥(  .  

إن أول واجب على العبد الشك ليقع منه النظر يف الكون : لكفرية فقالوا انه قد وقعت منهم هذه املقالة أ: رابعاً 
  . )٦(ليصل إىل معرفة اهللا

                                           
  .٣فاطر  )١(
  .  ١٦٤البقرة  )٢(
  .  ١٢اإلسراء  )٣(
  . ٣٧يس  )٤(
  .١٠إبراهيم  )٥(
  . ٣٥٠/  ١٣، وفتح الباري  ٣٢انظر املواقف يف علم الكالم لالجيي  )٦(
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أا ذريعة إىل الباطل ، فان االستغراق يف النظر يف داللة الوجود على احلدوث توقع الشبهة يف القلـب  : خامساً 
اهللا خلق اخللق : ولوا إن رجاالً سترتفع م املسألة حىت يق«كما يف احلديث  املريض على وجود اخلالق سبحانه ،

  . )١(»فمن خلقه
أا أوقعتهم يف هذا الباطل املذكور وألجله عطلوا اهللا عن صفاته وشبهوه باملمتنعات أو املعـدومات أو  : سادساً 

  . الناقصات 

≅«واحلق أن كل خملوق دليل وآية على الرب سبحانه  yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! ويف كل شيء آية تدل على . » !؟ #$

  . أنه الواحد 
  . معجزات الرسل ، فان معجزات الرسل آيات للربوبية : وأظهر الشواهد املقررة لداللة اآليات على الربوبية 

$«: قــال اهللا  uΖøŠpgΥ r& uρ 4 y›θ ãΒ  tΒ uρ ÿ… çµ yè ¨Β t ÏèuΗød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $ oΨø%t� øîr& t Ì� yzFψ$# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 
tβ% x. Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)وقال سبحانه يف نوح  )٢ :»çµ≈ oΨø‹ yfΡr' sù  tΒ uρ … çµ yè ¨Β ’ Îû Å7 ù=à'ø9 $# Èβθ ßs ô±yϑø9 $# ∩⊇⊇∪ §ΝèO 

$ oΨø%t� øîr& ß‰÷èt/ t Ï%$ t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)وقال يف لوط عليهم .  )٣

≈µ«الســالم  uΖø‹ ¤f uΖsù ÿ… ã& s#÷δ r& uρ t ÏèuΗød r& ∩⊇∠⊃∪ āω Î) # Y—θ èg x” ’ Îû t Î�É9≈ tó ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡö� ¨Β yŠ t Ì� yzFψ$# ∩⊇∠⊄∪ $ tΡö� sÜ øΒ r& uρ 

ΛÏι ø‹ n=tæ # \� sÜ ¨Β ( u !$ |¡sù ã� sÜ tΒ t Í‘x‹Ζßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Λèεã� sVø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β  « وقال عن مدين

 :»çνθ ç/¤‹ s3sù öΝèδ x‹ yzr' sù Ü>#x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©#—à9 $# 4 … çµ ‾ΡÎ) tβ% x. z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠÏà tã ∩⊇∇∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 
tβ% x. Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)٤( .  

على الربوبية أن معجزات الرسل خوارق للسنن اجلارية يف الكـون   ووجه تقرير معجزات الرسل لداللة اآليات
فهي تأيت على خالف ما عهد اخللق وأجرى اخلالق العادة به ، وال يجريها على خالف املعتاد خلف سنة جارية وي

  . أجراها ، فمعجزات الرسل ال يستطيعها إال الرب الذي خلق اآليات وال تكون إال منه سبحانه إال الذي 
ومن الشواهد املقررة لداللة اآليات على ربوبية اهللا سبحانه أن ما خلقه اهللا ال يستطيع اخللق صنع مثلـه قـط ،   

وجود ما أقدرهم عليه أن يكون   بل قضى سبحانه  ، وهو سبحانه مل خيلق شيئاً أقدر العباد على أن يصنعوا مثله 
اً منسوجاً وبيوتاً مبنية وحنو ذلـك ،  ـماً مطبوخاً ولباس، فهو سبحانه أقدر خلقه أن يصنعوا طعا من صنعهم هم 

                                           
  .١٣٥رقم  ١٢٠/ ١وهو يف مسلم  ٧٧٩٠رقم  ٢٠٢/  ١٣أخرجه امحد ذا اللفظ  )١(
  . ٦٧ – ٦٥الشعراء  )٢(
  . ١٧٤ – ١٧١الشعراء  )٣(
  . ١٩٠ – ١٨٩الشعراء  )٤(
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ومل خيلق هلم مثل ما يصنعونه من املطبوخات واملنسوجات واملبنيات ، ولكن ما خلقه هو سـبحانه مـن حيـوان    
مثـل  يصنعوا ما يشبه ما خلقه اهللا العباد أن  قدرون أن يصنعوا مثله ، ال يقدرونبات ومعدن وحنوه فان اخللق ال ي

ة والشعري والعنب والرطب ، وال مثل الذهب والفضة والطري واحليتان ، وال مثل احلنط واألنعامرس فإلنسان والا
ل ما خيلقه اهللا ، وإمنا غاية ما يصلون إىل صناعته أن يصـنعوا مـا   ثوالنحاس وحنوه ، ال يقدر العباد أن يصنعوا م

، ه ، فهو يشبهه من بعض الوجوه مع اختالف احلقـائق  من بعض الوجوه من غري أن يكون مثليشبه ما خلقه اهللا 
وما ، يكون يف صورة احليوان وليس حبيوان وما يشبه النبات وليس بنبات  قد يصنعون ما يشبه احليوان حىتكما 

ن املواد اليت يستعملها العباد يف صنع ما إمث .  )١(يشبه املعدن وليس مبعدن ، واملصنوع ال يكون مثل املطبوع حبال
يشبه ما خلقه اهللا مواد خملوقة ال قدرة هلم على خلقها ، فيكون غاية ما يفعلون أن يستعملوا مما خلقه اهللا يف صنع 

  . )٢(خيلقوا كخلقه سبحانه أنما يشبه خملوقاته ، ال يستطيعون 
جود والبقاء مع ما ومن الشواهد املقررة لداللة اآليات على ربوبية اهللا سبحانه ما فيها من االشتراك يف أسباب الو

فيها من االفتراق والتعداد ، فهي مفترقة يف أنواعها وأجناسها وأصنافها ، متعددة يف أفرادها ، وهي مـع هـذا   
فيكون بعضـها  ، ويؤثر بعضها يف بعض ، مشتركة يف التماثل أو التضاد ، فهي إما متماثلة يلتئم بعضها إىل بعض 

 مثـاره إوسبب يف زرع النبـات   فاإلنسانأو النبات  كاإلنسانيف ذلك ،  له اًسبباً يف وجود بعض أو بقائه وشرط
وشرط له ، وكأفراد اإلنسان يلتئم ذكره بأنثاه  اآلخرفكل منهما سبب يف بقاء ، والنبات سبب يف غذاء اإلنسان 

ط لـه ،  له ، وأفراد النبات كذلك سبب يف وجود بعضها بعضاً وشر اًوشرط األفرادفيكون ذلك سبباً يف وجود 
أو هي متضادة يعارض بعضها بعضاً ويضاده ومينعه كاملاء والنار ، فاملاء يضاد النار ومينعهـا ويكـون سـبباً يف    

  . انعدامها 
أو سبب يف ، ه وشرط يف ذلك ئأو بقا اآلخروهكذا فهذا االشتراك يف كون املخلوقات كل منها سبب يف وجود 

  . ومدبر دبرها على هذا النحوحاجتها إىل موجد أوجدها  انعدامه وزواله مع افتراقها وتعددها يوجب
«: قال اهللا عز وجل  ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« $ oΨø)n=yz È ÷ ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã� ©.x‹ s? «)راد به النظري املماثـل  يوالزوج  )٣
  . )٤(والضد املخالف

                                           
  . ٣٦٩- ٢٩/٣٦٨انظر الفتاوى  )١(
  .منا يباح صنع هيئة الشجر واملعدن وحنوه مما ال روح فيه إهذا مع التنبيه إىل إن صنع هيئة احليوان حمرم ال جيوز و )٢(
  .٤٩الذاريات  )٣(
  . ١٨٣ - ١٨١/  ٢٠انظر الفتاوى  )٤(
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  :أحكام الربوبية : املبحث الثالث 
  : يها وجتب هلا ، منها للربوبية أحكام متعلقة ا تترتب عل

ا فهو واحد يف ربوبيته ال شريك له ، ووجه تعلق هذا احلكم بالربوبية ظـاهر ،   وإفرادهوجوب توحيد اهللا  -١
فانه ال خالق يف الوجود غري اهللا وال مالك للخلق سواه وال يدبر أمر الوجود غريه فليس شيء من الربوبية لغـريه  

 :»$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#ρã� ä.øŒ $# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ 4 ö≅ yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 Iω 
tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4† ‾Τ r' sù šχθ ä3sù÷σè? «)١( ،»È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s)ø9 $# «)٢(  ،»! $# 

ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï.uρ «)فال ند له يف الربوبية وال مسي وال شريك ، وقـد قـرر    )٣

≅È«: سبحانه وحدانيته يف الربوبية ببيان امتناع مجيع وجوه الشركة فيها قال سبحانه  è% (#θ ãã÷Š $# š Ï% ©!$# Λä ôϑtãy— 

 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î=ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝçλ m; $ yϑÎγŠÏù  ÏΒ 
78÷�Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9�� Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx'Ζs? èπ yè≈ x'¤±9 $# ÿ… çνy‰ΨÏã āω Î) ô yϑÏ9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 «)فنفي أن يكون  )٤

ه شركة يف امللك وإن مل يستقل لغريه ملك شيء يف الوجود ملكاً مستقالً ولو كان مثقال ذرة ، أو أن يكون لغري
مبلك ، أو أن يكون أعان املالك يف ملكه بوجه من وجوه العون املوجب للشركة ، أو أن يكـون لـه نظـري يف    

من غري إذنه ورضاه ، أو أن تكون له عند غريه مصـلحة  مرتلته ومرتبته فيكون له عليه جاه خيوله أن يشفع عنده 
عنده بغري إذنه ورضاه ، فتكون له كلمة على الرب يستخلص ا منه تدبرياً ال يداريه ألجلها فيكون له أن يشفع 

  . ، فوجب توحيد الربوبية له سبحانه فإذا امتنعت أصول الشركة هذه امتنعت الشركة من أصلها إرادة له فيه ؛ 
عيب الذي ال ا على وجه الكمال املطلق املرته من كل نقص و وإفرادهصفات اهللا عز وجل  إثباتوجوب  -٢

لصفات الرب ، ألا أفعال صادرة عـن   أن أفعال الربوبية مثبتة: ربوبية مثل له فيه ، ووجه تعلق هذا احلكم بال
كمل ففعل جـل  ، صفات قائمة بذاته ، وأفعاله كلها كمال ال عيب فيه فصفاته كمال كلها ال عيب فيها بوجه 

  . وعال
لوهية ، وهذا أجال أحكام الربوبية ظهوراً وأشـدها وضـوحاً ،   األ راد الرب بالعبادة وتوحيده يفوجوب إف -٣

هو املستحق للعبادة دون سواه ، فـال   األمرأن الرب الذي خلق وميلك ويدبر : ووجه تعلق هذا احلكم بالربوبية 
ذا جـاءت  معبود حبق إال هو ، إذ كل شيء غريه عبد له مربوب له منقاد لتدبريه فيجب أن ينقاد له يف تأهله ، وهل

                                           
  .  ٣فاطر  )١(
  . ١٦الرعد  )٢(
  .  ٦٢الزمر  )٣(
  . ٢٣ – ٢٢سبأ  )٤(
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الرسل حتتج على أقوامها مبا يعرفونه ويقرون به من توحيد اهللا بالربوبية على وجوب توحيده بالعبـادة وإفـراده   
  . ، وجرت قاعدة القرآن على تقرير األلوهية بالربوبية  اآلهلةمعبوداً وحده دون غريه من 

أن الربوبية صـفة قائمـة   : كم بالربوبية أن للرب معىن الربوبية قبل أن يوجد مربوب ، ووجه تعلق هذا احل -٤
خلوق خلـق ،  اً فلما شاء أن يوجِد املخملوق ه مىت شاء ، فهو خالق قبل أن يوجِدبذات الرب وتصدر آحادها عن

وخلقه اخللق بعد أن مل يكن من تدبريه ، فهو مل يستفد صفة الربوبية من خلقه اخللق وتدبريه وإن كان اخللق إمنـا  
بحانه إحداثه ، وهو سبحانه من قبل أن خيلق اخللق على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسري حدث حينما شاء س

  . وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته 
، من عدم ومل يكن شيء من املخلوقات شيئاً قبل خلق اهللا له بل كـان معـدوماً    إنشاًءأن الرب أنشأ اخللق  -٥

ولـو مل يكـن اخللـق    ، وهو أساس الربوبية ، من عدم  اإلجياد:  ووجه تعلق هذا احلكم بالربوبية أن معىن اخللق

z>u�ŸÑ«: ، قال تعـاىل   وإنشاءاهللا له لصح القول بقدم العامل ومل يكن هللا عليه خلق  إجيادمعدوماً قبل  uρ $ oΨs9 Wξ sW tΒ 

z Å¤ tΡuρ … çµ s)ù=yz ( tΑ$ s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ� Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ 

@, ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ «)١(   وقال سـبحانه :»ô‰s%uρ š�çGø)n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û�s? $ \↔ø‹ x© «)ويف البخـاري   )٢ :

  . )٣(»كان اهللا ومل يكن شيء غريه«
  . فكان اهللا وحده مل يكن شيء قبله وال معه حىت أنشأ اخللق أول مرة ومل يكن شيئاً قبل أن خيلقه 

أن كل شيء سوى اهللا عز وجل خملوق ، فاهللا عز وجل بصفاته العلى هو اخلالق وما سواه خملوق ، ووجـه   -٦
ه ، فليس يف الوجود إال هو سبحانه تعلق هذا احلكم بالربوبية أن اهللا هو الرب وحده ال رب سواه وال خالق غري

!ª«: وخملوقاته ، فيكون كل شيء خملوقاً له ، قال سبحانه  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« «)وقال سبحانه  )٤ :»t, n=yzuρ 

¨≅ à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \�ƒ Ï‰ø)s?«)وهذا عام ال ختصيص فيه بوجه ما ، فال خيرج منه إال اخلالق سبحانه بصفاته  )٥

                                           
  .  ٧٩ – ٧٨يس  )١(
  . ٩مرمي  )٢(
  .  ٣١٩١ ح،  ٢٨٩/  ٦الصحيح مع الفتح )٣(
  .  ٦٢والزمر  ١٨الرعد  )٤(
  .  ٢الفرقان  )٥(
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≅ö«: سبحانه، وقال  yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! &Ÿωr& ã«: فكل ما كان غريه فهو خملـوق ، وقـال سـبحانه     )١(» #$ s! 
ß, ù=sƒø: $#«)٢(.  

                                           
  .  ٣فاطر  )١(
  . ٥٤األعراف  )٢(
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  :يف الربوبية  اإلحلاد إبطال: املبحث الرابع 
فيها ، فما من إحلاد يف الربوبية إال وكـان انكشـاف    اإلحلادالربوبية وشواهدها حصن حصني يف وجه  أدلة نإ

أقرب مأخذاً وأيسر سبيالً  -إذا كان طالباً للحق-عواره أبني بينٍ وأوضح واضح ، وكان سوق صاحبه إىل احلق 
وشـواهدها   واآلياتقول إحلاد تنازعه يف قوله فطرته املركوزة يف أصل خلقته ب، كيف ال وكل قائل يف الربوبية 

جيتمع ما خيرج منه من إحلاد مع ما استقر فيه من علم  اليت يراها وحيسها ويعيشها ، فهو يف صراع مع داخله ، ال
كل شيء حوله من خارجه ، ال جيتمع شيء منه ال يف وجوده وال يف حركته مع ما يدعيه ، ولذلك ، وصراع مع 

ما وقع إحلاد يف الربوبية إال وقع مضطرباً مكشوف العوار ، ال يسوغ إال لدى الشواذ من اخللق وال يتابع عليـه  
  . ضالون إال ال

  . وفيما يلي عرض لوجوه من اإلحلاد يف الربوبية وبيان بطالا 
  : إحلاد من أنكر وجود الرب سبحانه  -١

احلياة : وهو إحلاد املاديني الطبائعيني الدهريني من املاركسيني وهؤالء أنكروا وجود خالق موجد للخلق ، وقالوا 
الظواهر والكائنات املختلفة يف العامل توحدها خاصية واحدة هي مادة وال يوجد شيء غري املادة ، وكل األشياء و

ماديتها ، وال يوجد شيء خارج الطبيعة ، وأي عامل غييب غري موجود وال ميكن أن يوجد ، وما يقوم يف املخيلـة  
  . الدينية للناس عن اخلالق والكائنات العلوية ليس سوى انعكاس خيايل لوجودهم هم 

أبدية ال بداية هلا وال تفىن ، ولكنها تتحرك واحلركة الزمة هلا وال تنفك عنها ، وعـن هـذه    واملادة عندهم أزلية
حتول املادة مـن حالـة إىل   (احلركة تنشأ التغريات يف املادة ، وهذه التغريات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً فيزيائياً 

حتول املادة إىل مادة أخرى كتحـول الـورق   ( ، أو ارتباطاً كيميائياً) حالة كتحول املاء من السيولة إىل التجمد
أو ارتباطاً ) التغري يف الكائنات احلية كتغري جسم اإلنسان يف مراحل منوه(أو ارتباطاً بيولوجياً ) باالحتراق إىل رماد

 يف الـتغري (أو ارتباطاً اجتماعياً ) انتقال صفات الكائن إىل آخر كالصفات اليت يكتسبها الولد من والديه(وراثياً 
هـو  ، ال موجد له ، ، وهذا هو الوجود ليس شيئاً غريه البتة  )١( )احلياة االجتماعية كنشوء دولة وزوال أخرى

  . موجود أزالً بال بداية ، وهو يتحرك ويتغري ويتطور من ذاته بال اية 
  وهذا اإلحلاد ظاهر البطالن عقالً وحساً وفطرة ، 

  : أما ظهور بطالنه عقالً وحساً 
  هل األصل يف املادة العدم أم الوجود ؟ : العقلي بني الوجود والعدم ، فيقال هلؤالء  اإللزاميف  فهو

إن كان األصل العدم ، فمعلوم أن العدم هو النفي احملض للذوات وصفاا ، فكيف استطاع العدم أن يتحول إىل 
  ! الوجود؟

                                           
املعاصرة  االجتاهات الفكرية«و  ١٥٨ – ١٢٣حلمد العوايشة » موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتاريخ«انظر  )١(

  .  ١٨٠ – ١٧٩معة اخلويل جل» وموقف اإلسالم منها
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ال يكون إال بقوة ، ومن أين القـوة واألصـل    والتحول! وكيف يكون منه حتوالت تتحول بنفسها إىل الوجود؟
  .! عدم؟

  . شيئاً  مأن يتحول العدم بنفسه إىل الوجود أو أن يوجد العديستحيل يف العقول الصحيحة 

Π÷«: وهذا ما قرره اهللا بقوله  r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ ø9 إذاً فالعدم ال ميكن أن يكون  )١(» #$

  . يف املادة صلاألهو 
يطرأ عليه عـدم ، فالعـدم نقـيض     أن أصالًالستحال  األصل؟ ، لو كان الوجود هو  األصلفهل الوجود هو 

: الوجود وما كان الوجود أصالً فيه فال يتصور انتقاض أصله بعدم ، واىل هذا املعـىن أشـار قولـه سـبحانه     

»≅ ā2uθ s?uρ ’ n? tã Çc‘y⇔ø9 $# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑtƒ «)ما احلياة أصل فيه ال يلحقه موت حبال ، وحنن إذا نظرنـا يف  ف )٢

≅ö«املوجودات يف الكون لوجدناها مل تكن مث كانـت   yδ 4’ tAr& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M}$# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$!$# öΝs9  ä3tƒ $ \↔ø‹ x© 

# �‘θ ä.õ‹ ¨Β «)عـدم ، فهـذا   عدم لوجود ومن وجود لونشاهد يف املوجودات حتوالت تتجدد حيناً بعد حني من  )٣

وهذه نبتة تيبس وأخرى تنبت وهكذا ، وهذه التغيريات ال تكون إال بأسباب مؤثرة ال ، ميوت وآخر يولد  إنسان
ري مـن  غيف هذه املوجودات هو الوجود مل تكن عرضة للعدم والـت  األصلتنشأ لشيء من ذاته وحده ، فلو كان 

  . )٤(فال يكون الوجود أصالً هلا حبال حال إىل نقيضه ، ومل حتتج يف وجودها إىل أسباب مؤثرة
فإذا مل يكن العدم أصالً للمادة وإال مل توجد حبال وليس الوجود أصالً هلا وإال مل يلحقها عدم حبال لزم عقـالً أن  

فبطل قوهلم بقدم املـادة وحركتـها   . املؤثرة يف تغرياا  األسبابيكون هلا موجد أو جدها من عدم وأجرى فيها 
  .  عقالً وحساً

  : العقلي إال بقولني يقولوما  اإللزاموال جند جواباً عندهم على هذا 
  . احلياة ال يزال غامضاً ومل يتوصل العلم إىل معرفته بعد أصلاالدعاء أن  -١
 . )٥(واحلكم بأنه ال جيوز السؤال عمن أوجد املادة األمرقطع الكالم يف  -٢

 دوا ، والثاين حتكـم سـامج  يتوصل العلم إىل عقيدة تعتقانتظروا حىت : عليهم مذهبهم ونقول  ينقض واألول
  . معلن وانقطاع 

  : أما ظهور بطالنه فطرة 

                                           
  .٣٥الطور  )١(
  .  ٥٨الفرقان  )٢(
  . ١اإلنسان  )٣(
  . ٢٧١ – ٢٦٩» موقف اإلسالم من نظرية ماركس«انظر  )٤(
  . ١٤٠ – ١٣٥ص » موقف اإلسالم من نظرية ماركس«انظر النقول اليت ذكرها صاحب  )٥(
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  : فألنه ظهرت يف أقواهلم واملرويات عن سلوكهم منازعة الفطرة لدعواهم امللحدة وذلك يف وجوه 
ن هذا املوجد املدبر الـذي  وهذا رد إىل موجد مدبر عند التحقيق ، مث إ، ردهم الوجود إىل املادة وحركتها  -١

مسوه هم املادة هو عند حتقيق النظر يف قوهلم غيب غري مشاهد ، ألم مل يعينوا املادة اليت يعلقون عليها اعتقادهم 
بعينها ، ومل يعرفوها مبا مييزها ، فليست شيئاً ظاهراً مشاهداً ، بل إم حييلون إىل معىن يف أذهام مل يعينوه لنـا يف  

  .  هثاره يف اخلارج ال عينآمع تصرحيهم بوجوده خارج الذهن ، ترى اخلارج 
يف  وهذا أوفق مع الفطرة من مرادام ، ألن املركوز يف الفطرة اإلميان برب موجود ترى آياته وال تـرى ذاتـه  

  .  الدنيا
ركة هـو مـن   كسبها احلأادعاؤهم أن أصل احلياة ال يزال غامضاً  ومنعهم السؤال عمن أوجد املادة ومن  -٢

  . سلطاا فيحيدون إىل مثل هذا منازعة الفطرة اليت ال يستطيعون التحرر من قيدها وال اخلروج عن 
ملشهور يف الرواية عن أحد رؤوس هذا املذهب من أنه تعثر يوماً فرفع رأسه إىل العلو وهتف بلغتـه  اتداول امل -٣
  . إهلي يا : 

 فاإللـه «: ياق كالمه عن املنكرين لوجود اخلالق وكوامن عبـارام  عبد الوهاب املسريي يف س: يقول الدكتور
اخلفي جيعلهم يدركون أن االنتصارات اليت حتققها حضارام باسم اإلنسان الطبيعي املادي تؤدي إىل وأد شـيء  

حولـه ،  ولكنهم ال يسمونه وإمنا يدورون ) اإلهليالقبس (، نسميه  باإلنسانيةمهم جداً يف اإلنسان ، شيء لصيق 
قـد  «: ويقـول  » ) اخلفي اإلله(ويتجلى بشكل خفي يف كتابام ويعذم ويؤرقهم ، ولذا فانه يصدق نعته بأنه 

مرجعياً ، وإمنا يبحث عـن مركـز    إطاراً ةنه ال يقبل املادة املتغريإف إحلاد وماديةلوحظ أن اإلنسان مهما بلغ من 
هذا تعـبري   أن) نيتشه(، وقد أدرك  األجزاءعن كليات تتجاوز رض ثابتة يقف عليها وأوعن   إطارللعامل ، وعن 

  .)١(»يشري إليهل» ظالل اإلله«عن اإلله اخلفي ، واختار مصطلح 
ويف اجنلتـرا علـى    –ومما ينبغي التنبيه إليه بالذكر هنا أنه قد انتشرت يف أواخر القرن السابع عشر يف أوروبـا  

  : فيها يف  األساسية األفكارتلخص ت» الربوبية«رؤية للخالق تسمى  –اخلصوص 
  . اله واحديوجد بالصدفة ، وأنه ال يوجد منذ القدم ، وإمنا خلقه مل أن العامل 

ن عالقتـه  إإال أن مهمة اخلالق خلق الكون فحسب ، ولكنه ال يتدخل البتة بعد ذلك يف شئون هذا الكون ، بل 
اخلالق وقدرته ، وأي تـدخل مـن    إرادةاليت حتكم املادة وتعرب عن بالعامل يف القوانني الطبيعية الثابتة غري املتغرية 

الـوحي وال الرسـاالت وال   وال  اإلهلـي اخلالق يتناىف وقوانني الطبيعة وآلياا ولذلك فال حاجة إىل التـدخل  
ا أن هلا قوانني الطبيعة والتوصل إىل احلقيقة الكامنة فيها ومن ضمنه إلدراككافية  أداة، وعقل اإلنسان املعجزات
  . أوجدهاخالقاً 

                                           
  . -املنجد ىف األعالم -. م١٩٠٠:ت، فيلسوف أملاين) شهنيت(و، ١/١٩٢زئية والعلمانية الشاملة العلمانية اجل )١(
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وقد شبه اخلالق بصانع الساعة يصنعها مث ميلؤها ويضبطها ويتركها بعد ذلك وشأا تدور بكل دقـة  ، وهـذا   
وعلى هذا فبإمكان املرء أن يؤمن باخلالق إن شاء كما ميكنه أن يتجاهله إن أراد فاخلـالق جمـرد   ) نيوتن(تشبيه 

  . )١(اإلنسانيةحبركة احلياة وال باملعارف وال عالقة له  اآلليةمصدر للحركة 
مللكه خللقه ولتدبريه له فهو إحلـاد يف الربوبيـة    إنكارللرب اخلالق إال أنه  إثباتوهذا مع كونه يف بادئ النظر 

  . وهذه الفكرة اإلحلادية هي أحد الركائز اليت تستند إليها العوملة الفكرية اليت تقود آليات العوملة الشاملة. هرظا
  
  : إحلاد القائلني بقدم العامل  -٢

، )٢(اهلما يتوقف عليه وجود معلو: والعلة عندهم ) علَّة(الرب  أنحلاد الفالسفة ، وقد اتفق الفالسفة على إوهو 
 )٣(جيب وجود معلوهلـا عنـدها  : أي ) علة تامة(إنه : وأن الوجود هو معلول هذه العلة ، لكنهم باتفاق يقولون 

 أولهو علة تامة قدمية أزلية ال : الشمس عن الشمس ، وقالوا ضوء ال كما ال يتخلف حبها ومعها ال يتخلف عن
خلقه وهذا مينع أن يكون للرب على . وأنه أزيل ال أول له ا معها قدمي ال أول له ،فقالوا بقدم الوجود هلهلا ومعلو
وإن اختلفت عبارام ، مث إم اختلفـوا  وآخرهم  أوهلم، هذا ما اتفقوا عليه  إجيادفال خلق وال ،  وإجياد إحداث

  . يف نوع العلة الرابطة بني العلة التامة ومعلوهلا أي يف وجه العالقة بينهما 
إن العامل قدمي بنفسه واجب الوجود بنفسه ليس له صانع ، وعلته غـري  :  وأتباعهرسطو األقدمون ، أفقال 

مـن  ه ابتداًء وليس له فيه فعل وال تدبري وال علم له مبا جيري فيه فاعلة فيه شيئاً وال تعلم عنه شيئاً فالرب مل خيلق
مبدأ حركة معلوهلا ، وحىت هذه احلركة ليست حركات وأحوال ، وكل ما بني العلة التامة ومعلوهلا من صلة أا 
ل به العامل القـرب  حياو ل الدفع الذايت الذييفعالً من العلة التامة يف العامل ، ولكنها حركة شوقية ، أي أا من قب

  .  اإلمكان رمن صورة العلة التامة والتشبه ا قد
ن خروج املادة من إوحجته يف ذلك أن العامل فيه علة مادية وهي وجود الشيء بالقوة ، مبعىن أنه ال ابتداء له ، مث 

ال ) الزمان(دار احلركة وهو ال ابتداء له ، ممتنع أن يكون حلركة املادة ابتداء ، ومق) احلركة(القوة إىل الفعل وهو 
فما دامت املادة قدمية ال . مها صورة وجود املادة ) الزمان(و) احلركة(ممتنع أن يكون للزمان ابتداء ، و، ابتداء له 

ا ، وصورا اليت جيب أن توجد ا قدمية ال أول هلا ، فالعامل قدمي بنفسه أزيل ال أول له ، وحركته ذاتية ال هلأول 
  . )٤(ا من خارجهامؤثر عليه

                                           
  . ٥٣- ٢/٥١انظر العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة  )١(
  . ١٥٤انظر التعريفات  )٢(
  .املصدر السابق  )٣(
، وشرح   ٣٣٦ -  ٣٣٣/  ٦والفتاوى ) رأي أرسطو ، املسألة األوىل والثانية واحلادية عشر والثانية عشر: (انظر امللل والنحل  )٤(

  .٤٥- ٢/٤٤النونية للهراس 
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نه وال من املتحركات بعينه ، يعبوبطالن هذا القول ظاهر ، فانه قول ال يدل على قدم شيء من احلركات وزماا 
احلركة ال بد  أنوذلك ، وحركته وزمانه ، بل الدليل منقلب عليهم قدم العامل  إثباتفال تدل على مطلوم وهو 

، مث ذلك احملرك األول الذي صـدر  )١(ىل حمرك أول ، وهم يسلمون هذاهلا من حمرك ، فجميع احلركات تنتهي إ
ال يكون متحركاً ، فان مل يكن متحركاً لزم صدور احلركة عن  أنيكون متحركاً وإما  أنعنه حركة ما سواه إما 

دث شيئاً كان املعلول حي فإذاغري متحرك ، وهذا خمالف للحس والعقل ، فان املعلول جيب أن يكون مناسباً لعلته 
فيتحصـل  . )٢(بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة ، فرجع قوهلم إىل قدم نوع احلركة ال أعياا

من هذا أن احملرك األول يقوم نوع احلركة بذاته ، فنوع حركته قدمي بقدم ذاته ، مث أعيان حركتـه ومفرداـا   
عني حركة إحداثه مـن احملـرك   ، وأول حدوثه عند صدور  ن مل يكنأتتجدد ، ويكون كل ما سواه حادثاً بعد 

  . األول 
وبـالتفريق  . وموضع غلط هؤالء هو عدم تفريقهم بني نوع الفعل القائم بذات الرب وبني عني الفعل املتجـدد 

إما التسوية بني املختلفات ، أو التفرقـة بـني   : فان كل باطل فمرجعه إىل واحد من أصلني . بينهما يظهر احلق 
  . ، إما التفرقة بني املختلفات ، أو التسوية بني املتماثالت  األصلكل باطل يكون برده إىل  وإبطالملتماثالت ، ا

إن العامل قدمي : فيثبتون للعلة التامة الفاعلية يف معلوهلا ، فيقولون  :خروا الفالسفة ، ابن سينا وأمثاله وأما متأ
ة جيب لزوم معلوهلا عنها امتنع عليها أن تكون فاعلة بعد أن مل تكـن ،  عن علة فاعلية ، ولكن ملا كانت العلة تام

لفاعـل  لال يتأخر عنه ، فمادام ال أول  هوعليه فيكون معلوهلا مقارناً هلا ، فيكون املفعول مقارناً لفاعله يف وجود
  . )٣(فال أول ملفعوله فالعامل املعلول للرب قدمي ال أول له وإن كان مفعوالً له

 إمناعلى فعله ، والفاعل الفاعل ال بد أن يتقدم  بأنههذا ظاهر يف صريح العقل ، فان صريح العقل قاضٍ  وبطالن
يكون يف مفعوالت الرب  أنيكون املفعول مقارناً للفاعل ، فيمتنع  أنكان فاعالً ألنه يفعل شيئاً فيحدثه ، فيمتنع 
  . شيء قدمي بقدمه ،فيكون كل ما سواه حمدث 

، فبطل قوهلم مبقتضـى احلـس   على قوهلم أال حيدث يف العامل حادث ، وهو خالف املشاهد احملسوس  مث إنه يلزم
  . )٤(والعقل
  : احلاد القائلني بوحدة الوجود  -٣

                                           
  )رأي أرسطو ،املسألة السادسة: (انظر امللل والنحل  )١(
  .  ٣٣٧ – ٣٣٦/  ٦انظر الفتاوى  )٢(
  . ٣٣٤/  ٦، الفتاوى  ١٦٧ – ١٦٥ص  ٢ج) قول ابن سينا ، املسألة الثالثة والرابعة: (انظر امللل والنحل  )٣(
  .  ٣٣٥،  ٣٣٤/  ٦انظر الفتاوى  )٤(
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مربوب ، فقد اتفقوا علـى أن وجـود   وة الصوفية الغالة ، وهؤالء ليس لديهم رب موهو قول االحتادية ، متكل
بـل  ، مربوب عني الشرك عندهم  وليس شيئاً غريه البتة ، والقول بوجود رب املخلوقات هو عني وجود الرب 

  . الوجود وحدة واحدة ليس فيه شيء غري احلق سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً 
تصور مذهب هؤالء كـاف   أناعلم هداك اهللا وأرشدك «: وهذا مذهب يقول فيه ابن تيمية رمحه اهللا وقوله حق 

ان فساده ، ال حيتاج مع حسن التصور إىل دليل آخر ، وإمنا تقع الشبهة ألن أكثر الناس ال يفهمون حقيقـة  يف بي
املة واملشتركة ، بل وهم أيضاً ال يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونـه ،   األلفاظقوهلم وقصدهم ملا فيه من 

وهلذا قد افترقوا بينهم على فـرق ، ال  . ولونه أو يتبعونه وهلذا يتناقضون كثرياً يف قوهلم ، وإمنا ينتحلون شيئاً ويق
  . )١(»يهتدون إىل التمييز بني قوهلم ، مع استشعارهم أم مفترقون

وهذا املذهب يبطله املشهود يف الكائنات من التفرق والكثرة اليت تنايف الوحدة اليت يدعوا ، وهم يشهدون هذا 
ون مجعاً يزيل الكثرة ووحدة تزيل التفرق ، فاضطربوا يف ذلـك إىل  ببوا يطلوال ينكرونه ولكنهم لتقرير قوهلم ذه

، وخالصة مـا  )٢(ثالث مقاالت ، تتبعها ابن تيمية رمحه اهللا وأحصاها وبني كل واحدة منها وكشف وجه باطلها
  : قرره رمحه اهللا مع شيء من البيان ما يلي 

  :  وهي مبنية على أصلني ، )٣(مقالة ابن عريب: أوالً 
  . املعدوم شيء ثابت يف العدم ووجود احلق فاض عليه  أن -١
الثابتة نفسها ، فقال باجلمع مـن   األعيانن احلق ظهر يف هو نفس وجود احلق وعينه ، أل األعيانوجود  أن -٢

  . ها إال ما كانت عليه يف العدم ، ألن احلق مل يعط األعيانحيث الوجود ، وبالفرق من حيث 

 ô‰s%uρ«: املعدوم ليس بشيء ، ال وجود له ، والعدم نفي حمض ال يثبت فيه شيء البتة ، قـال اهللا   وهذا باطل ألن

š�çGø)n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û�s? $ \↔ø‹ x© «)كـان اهللا  «: وفيه  )٥(»كان اهللا ومل يكن شيء قبله«: ويف احلديث  )٤

يعلم الشـيء  وا أن اهللا ألقول من حيث أم رأن الشبهة دخلت على هذا ا ولكن يبدو.  )٦(»ومل يكن شيء غريه

                                           
  . ١٣٨/  ٢الفتاوى  )١(
  . ١٧٠ – ١٤٢/  ٢الفتاوى  )٢(
هو حممد بن علي ، حمي الدين ، امللقب بالشيخ األكرب ، هو قدوة أهل الوحدة ، أندلسي ، أنكر عليه أهل مصر شطحاته وسعوا  )٣(

قـال  » يقول بقدم العامل ول حيرم فرجاًشيخ سوء كذاب «قال العز بن عبد السالم فيه . يف إراقة دمه ، استقر يف دمشق وتويف ا 
انظر سري أعـالم النـبالء   . هـ ٦٣٨: ت» فان كان ال كفر فيه فما يف الدنيا كفر" الفصوص"من أرادأ تواليفه كتاب «: الذهيب  

٢٣/٤٨  .  
  .  ٩مرمي  )٤(
  . ٧٤١٨رقم  ١٣/٤٠٣أخرجه البخاري ، انظره مع الفتح  )٥(
  .٣١٩٠ح  ٢٨٦/ ٦لفتح أخرجه البخاري ، انظره مع ا )٦(
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يقول له كن فيكون ، فاملعدوم الذي خيلقه اهللا بعد أن مل يكـن متميـز يف    أنراد شيئاً أ إذاقبل كونه ، وان أمره 
علمه وإرادته وقدرته فظنوا أن ذلك لتميز ذات للمعدوم ثابتة ، فصار منشأ الغلط أم مل يفرقوا بـني الوجـود   

معدوم وبني الوجود العيين له ، مع الفرق بينهما فانه يكون يف العلم ما ال يوجـد عينـه كاملمتنعـات    العلمي لل
واملستقبالت املتيقنة الوقوع ومل تقع بعد كالنفخ يف الصور وحنوه فمثل هذا ثابت موجود يف العلم لكنه ال يقـع  

ع ، ففرق بني ثبوت الشيء ووجوده يف العلـم  كان متحقق الوقو إنمل يكن  نأكان ممتنعاً ، أو يقع بعد  إنعينه 
  . وبني ثبوته ووجوده نفسه ، فالعامل يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته يف اخلارج ثبوت وال وجود أصالً 

، فالرب عنده هو الوجود املطلق  واإلطالقوهي مبنية على التفريق بني التعيني  :)١(مقالة الصدر الرومي: ثانياً 
تعني ومتيز فهو اخللق ، سواًء تعـني يف   فإذاة ، وهو ال يتعني وال يتميز حال اإلطالق  ناملعييف املوجودات  الساري
  . هلية أو غريها مرتبة اإل

  . ، وبالفرق من حيث التعيني  اإلطالقفقال باجلمع من حيث 
لحـق  لنه جعـل  قائم بنفسه ، ألوهذا أكفر من قول ابن عريب ألن قول ابن عريب حيتمل اعترافاً بوجود اخلالق ال

وجوداً فاض على أعيان املوجودات ولكن كفره يف جعله املخلوق هو اخلالق ، بل مل يثبت خلقاً أصالً ، ومل جيعل 
  . للرب وجوداً متميزاً عن وجود خلقه 

ليس لـه  الذي ال يتعني بوصف وال بلفظ خيصصه  اإلطالقوبطالن مقالة ابن الرومي ظاهرة ، فان املطلق بشرط 
لكـل   إذإنسان مطلق بال قيد بل ال بد أن يتعني بزيد أو عمرو ، :  -مثالً-وجود يف اخلارج ، فليس يف اخلارج 

كان ذلك كذلك فعلى مقالـة   فإذا. ه يتميز ا فليس بشيء لموجود يف اخلارج حقيقة يتميز ا ، وما ال حقيقة 
  ! جود املخلوقات هو وجود ما ال وجود له ؟ابن الرومي هذه ال وجود للحق أصالً ، فكيف يكون و

هذا جعل املظاهر يف املتعينات املوجودة وذاك جعلـها يف األعيـان    أنوالفرق بني مقالة هذا ومقالة ابن عريب ، 
  . الثابتة يف العدم 

 بني املطلق مبنية على نفي الفرق بني شيء ، ال بني الوجود وبني العدم ، وال وهي:  )٢(مقالة التلمساين : ثالثاً 
جوه ، وإمنا الكائنات أجـزاء  وبني املعني ، وال بني شيء البتة ، فليس عنده سوى وال غري وال تفرقة بوجه من الو

  . البحر يف البحر ، وأجزاء البيت من البيت  أمواجبعاض له ، مبرتلة منه وأ

                                           
ت . هو حممد بن إسحاق بن حممد ، صدر الدين القونوي الرومي ، من كبار تالميذ ابن عريب وكان ابن عريب تزوج أمه ورباه  )١(

  .  ٥/١٩انظر طبقات الشافعية للسبكي . هـ ٦٧٣
واتهم بامليل إىل مذهب النصريية ت  هو سليمان بن علي ، عفيف الدين ، شرح فصوص ابن عريب ومنازل السائرين للهروي ، )٢(

  . ٥/٤١٢انظر شذرات الذهب . هـ ٦٩٠
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انكشـف   فإذااحملجوب عن شهود احلقيقة  اإلنسانالتفرقة فال حمل هلا عنده إال يف ذهن  أمافليس عنده إال اجلمع 
باهللا  اًغطاؤه عاين انه مل يكن غري ، وأن الرائي عني املرئي ، والشاهد عني املشهود ، وهذا القول أشد جهالً وكفر

  . نسأل اهللا السالمة من الضالل . 
واملقصود به » العصبية الربجمة اللغوية« بوحدة الوجود يف عصرنا احلاضر مايسمى بـ القول هذا ومما قد يلحق ب

يف الفـراغ   شواالسترخاء والعـي املمارسات اليت حتقق االرتباط بالعقل الباطن واالحتاد معه ، كإغماض العينني 
متناهي الذي له القدرة علـى حـل كـل     ا يسمى بالرياضات الروحية ، والعقل الباطن وهو املطلق الالوحنوه مم

لذي جيعله سعيداً أو شقياً ، غنياً أو فقرياً ، هو الذي يشفيه من مرضه مشاكل اإلنسان وعالج كل أمراضه ، هو ا
وسر املسألة يف هذا أن » نا أحتكم يف عقلي ، إذاً أنا مسؤول عن أفعايلأ«: ويغنيه من فقره ، وشعار ذلك عندهم 

املتحكم واملتصرف  لهاإلي الروح املطلقة غري املتناهية اليت تتصرف يف احلياة ، هي هالكائنات كلها روح واحدة 
رجـع إىل   فـإذا والوسائل املباشـرة ،   األسبابغافل عن ذلك ومشغول مبالحظة  واإلنسانيف حياة اإلنسان ، 

 .احلقيقة واحتد باملطلق املتناهي الكامن يف عقله الباطن استغىن بذلك عن كل الوسائل وصار املتصرف يف حياتـه  
   . )١(أا قائمة على مذهب وحدة الوجود وفكرة االحتاد واحللولويعترف مؤسسو الربجمة اللغوية العصبية ب

  . واحد  واألصلوهكذا الباطل املداحض للحق يلبس لكل عصر لباسه ، ويتلون لكل جيل مبا يناسبه 
إنكار  يف الربوبية هي أشد الوجوه بطالناً وأسوأها قوالً ألن فيها اإلحلادوهذه الوجوه الثالثة املذكورة من وجوه 

ـ أ«: الربوبية ولكن بنحلها لغري اهللا كقول فرعـون   إثباتالربوبية فيها مث بقية وجوه اإلحلاد يف . الرب أصالً   ان
فادعاها وحنلها نفسه ، أو بنحل شيء منها وبعض خصائصها لغري اهللا كمن ادعى علم الغيب وهو » األعلىربكم 

التصرف يف األحوال اجلويـة ، واىل الطوالـع    واألنواءرأس من رؤوس الطواغيت ، وكمن ينسب إىل النجوم 
الشـفاء   تقدير حرازواألالولد واملدد ، واىل التمائم  هبة احلظ والنصيب ، واىل أصحاب القبور تقدير واألبراج
  . واحلفظ 

  . مناقض ألصله  لإلميانوالقول اجلامع أن كل تنقيص من حظ الربوبية إحلاد مفارق 
  . ه شيئاً وحنن نعلم ونستغفره مما ال نعلم بونعوذ به أن نشرك أل اهللا اليقني والثبات ، نس

  .واحلمد هللا أوالً وآخراً ال شريك له 
  حممد بن عبدالرمحن أبوسيف اجلهين . د.أ/ وكتب 

  أستاذ العقيدة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                           
  .١٩١جناح الظهار ص : انظر فلسفة املاكروبيوتيك ، للدكتورة  )١(
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  ثبت املراجع
  

: املكتبة اإلسالمية ، حتقيق (ن حممد ، النهاية يف غريب احلديث السعادات املبارك ب أبو، جمد الدين  األثريابن  -١
  ) . طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي

  ) . مكتبة املتنيب ، القاهرة(اإلجيي ، عبد الرمحن بن أمحد ، املواقف يف علم الكالم  -٢
  ) . الباري مع كتاب فتح(البخاري ، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، اجلامع الصحيح  -٣
مجع وترتيب عبد الرمحن حممد قاسـم وابنـه   (ابن تيمية ، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ، جمموع الفتاوى  -٤

  ) . حممد
دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،     (اجلرجاين ، الشريف علي بن حممد ، التعريفـات ،   -٥

  ) . م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣
 -هــ  ١٤٠٤دار العلم للماليني ، بريوت ، الطبعـة الثالثـة   (محاد  ، الصحاح بن  إمساعيلاجلوهري ،  -٦

  ) . أمحد عبد الغفور عطار : م ، حتقيق ١٩٨٤
دار املعرفة ، بريوت ، تصـحيح وحتقيـق   (ابن حجر ، أمحد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  -٧

  ) . الشيخ عبد العزيز بن باز
 -هــ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ( أمحد بن حممد ، املسند  ابن حنبل ، أبو عبد اهللا -٨

  ) . م٢٠٠١
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، الطبعة (اخلويل ، مجعة ، االجتاهات الفكرية املعاصرة وموقف اإلسالم منها  -٩

  ) . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧األوىل ، 
  ) . مؤسسة الرسالة ، بريوت(د ، سري أعالم النبالء الذهيب ، مشس الدين حممد بن أمح -١٠
حممد : دار املعرفة ، بريوت ، حتقيق (الراغب ، أبو القاسم احلسني بن حممد ، املفردات يف غريب القرآن ،  -١١

  ) . سيد كيالين
، الطبعـة  دار املعرفة ، بريوت (سبكي ، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ، طبقات الشافعية الكربى ، ال -١٢
  ) .الثانية
املكتبـة العصـرية ، صـيدا ، بـريوت ،     (الشهرستاين ، أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي ، امللل والنحل  -١٣

  ) . حممد الفاضلي: م ، حتقيق ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥
  ) . م٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦مكتبة الرشد ، الرياض ، (جناح بنت أمحد ، فلسفة املاكروبيوتك . الظهار ، د -١٤
دار إحياء التراث العريب (بن العماد ، أبو الفالح عبد احلي بن أمحد ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ا -١٥

  ) . ، بريوت
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جامعة أم القـرى ، الطبعـة   (العوايشة ، أمحد ، موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتاريخ  -١٦
  ) . م١٩٨٢هـ ١٤٠٢األوىل ، 

عبـد  : دار الكتب العلمية ، إيران ، حتقيق (أمحد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة  ابن فارس ، أبو احلسني -١٧
  ) . السالم حممد هارون

هـ ١٣٩٨دار الكتب العلمية ، بريوت ، (ابن قتيبة ، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ، تفسري غريب القرآن  -١٨
  ) . السيد أمحد صقر: م ، حتقيق ١٩٧٨ -
رئاسة إدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة    (لم بن احلجاج ، الصحيح مسلم ، أبو احلسني مس -١٩

  ) . م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠واإلرشاد ، 
دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية (عبد الوهاب ، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة ، . املسريي ، د -٢٠
  ) . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، 
دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة األوىل  (ح القصيدة النونية البن القيم حممد خليل ، شر. اهلراس ، د -٢١
  ) . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، 


