
 نقد تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية
 

 األزهري لفضيلة العالمة حجة اإلسالم يوسف الدجوي
 
 

 

 الرحيم بسم هللا الرمحن
 

 
 

 :هـ1365األزهري املتوىف سنة  قال العالمة أبو احملاسن مجال الدين يوسف بن أمحد الد ِّجوي املالكي
 

 ؟ة وتوحيد الربوبية ما معنامهااأللوهي جاءتنا رسائل كثرية يسأل مرسلوها عن توحيد
 ؟وما الذي يرتتب عليهما

 ؟بينهما ومن ذا الذي فرق
 ؟وما هو الربهان على صحة ذلك أو بطالنه

 
 :فنقول وابهلل التوفيق

 

 :قال ،صاحب هذا الرأي هو ابن تيمية الذي شاد بذكره إن
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رب  وأما توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن هللا ،لتوحيد األلوهية وهو إفراد هللا ابلعبادة إن الرسل مل يبعثوا إال"
 :تعاىل املتصرف يف أمورهم فلم خيالف فيه أحد من املشركني واملسلمني بدليل قوله العاملني

 
 {ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا}
 

هلم قد   ئد هم عابدونالذين يتوسلون ابألنبياء واألولياء ويتشفعون هبم وينادوهنم عند الشدا إن :مث قالوا
فإهنم مل يكفروا ابعتقادهم الربوبية  ،كفروا ابعتقادهم الربوبية يف تلك األواثن واملالئكة واملسيح سواء بسواء

وهذا ينطبق على زوار القبور املتوسلني ابألولياء  ،األلوهية بعبادهتا يف تلك األواثن وما معها بل برتكهم توحيد
 :الوهاب عبد بل قال حممد بن..م الطالبني منهم ما ال يقدر عليه إال هللا تعاىلاملستغيثني هب املنادين هلم

 "!إن كفرهم أشنع من كفر عباد األواثن"
فلنعرض  ،وفيه عدة دعاوى ،فهذا ملخص مذهبهم مع اإليضاح ،لك عبارته احملزنة اجلريئة وإن شئت ذكرت

 :فنقول ،نتحاكم إىل النقل اكم إىل العقل مثولنجعل الكالم يف مقامني فنتح ،هلا على سبيل االختصار
 

وغري  ،تقسيم غري معروف ألحد قبل ابن تيمية .وتوحيد األلوهية إن التوحيد ينقسم إىل توحيد الربوبية :قوهلم
 إن هناك :وما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألحد دخل يف اإلسالم ،ستعرفه معقول أيضا كما

وال ُسمِّع ذلك  ،واحدة وال أشار إىل ذلك بكلمة ،ون مسلما حىت توحد توحيد األلوهيةتوحيدين وإنك ال تك
فإن اإلله احلق هو الرب  ،معىن هلذا التقسيم وال ،عن أحد من السلف الذين يتبجحون ابتباعهم يف كل شيء

معىن ألن نعبد من ال  وال ،وال يستحق العبادة والتأليه إال من كان راب ،واإلله الباطل هو الرب الباطل ،احلق
 :فهذا مرتب على ذلك كما قال تعاىل ،أنه رب ينفع ويضر نعتقد فيه

 
 {.بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له ُسيا   رب السموات واألرض وما}
 

ويقول  - كما قلنا  -فإننا إذا مل نعتقد أنه رب ينفع ويضر فال معىن ألن نعبده  ،فرتب العبادة على الربوبية
 :تعاىل
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 {أال يسجدوا هلل الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض}
 

ويدل  ،هذا هو املعقول ،وال معىن ألن نسجد لغريه ،السجود إال ملن ثبت اقتداره التام يشري إىل أنه ال ينبغي
 .عليه القرآن والسنة

 
 :أما القرآن فقد قال

 
 {.املالئكة والنبيني أراباب وال أيمركم أن تتخذوا}
 

القرآن أبهنم جعلوا املالئكة أراباب يقول ابن تيمية  وعلى الرغم من تصريح ،رح بتعدد األرابب عندهمفص
موحدون توحيد الربوبية وليس عندهم إال رب واحد وإمنا أشركوا يف توحيد  إهنم :الوهاب وحممد بن عبد

 :ويقول يوسف عليه السالم لصاحيب السجن وهو يدعومها إىل التوحيد ة!األلوهي
 
 {خري أم هللا الواحد القهار أأرابب متفرقون}
 

 :ويقول هللا تعاىل أيضا
 
 .{ريب وهم يكفرون ابلرمحن قل هو}
 

 ..وأما هم فلم جيعلوه راب
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 :ومثل ذلك قوله تعاىل
 
 {لكنا هو هللا ريب}
 
 :وانظر إىل قوهلم يوم القيامة ،طااب ملن أنكر ربوبيته تعاىلخ
 
 {مبني إذ نسويكم برب العاملنيلفي ضالل  اتهلل إن كنا}
 

 :وانظر إىل قوله تعاىل - كما هو ظاهر  -أي يف جعلكم أراباب 
 
 {..أتمران وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا}
 

 ؟!فهل ترى صاحب هذا الكالم موحدا أو معرتفا
 

 :تعاىل مث انظر إىل قوله
 
 {وهم جيادلون يف هللا}
 

 ،-كما قال ابن تيمية   -عند هؤالء الكفار توحيد الربوبية  فإذا ليس ،وهو كثري ال نطيل بذكره إىل غري ذلك
ألنه ليس هناك شيء يسمى توحيد الربوبية  ،يدعوهم إال إىل توحيد الربوبية وما كان يوسف عليه السالم

خمطئا يف  نه وجيعلونهفهل هم أعرف ابلتوحيد م ،يسمى توحيد األلوهية عند يوسف عليه السالم وشيء آخر
 :ويقول هللا يف أخذ امليثاق؟! التعبري ابألرابب دون اآلهلة
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 {بربكم قالوا بلى ألست}
 

ما  -كما يقول ابن تيمية   -ولكنه ال ينفعهم  فلو كان اإلقرار ابلربوبية غري كاف وكان متحققا عند املشركني
 :القيامةصح أن يقولوا يوم  وال ،صح أن يؤخذ عليهم امليثاق هبذا

 
 {إان كنا عن هذا غافلني}
 

عبارة امليثاق إىل ما يوجب اعرتافهم بتوحيد األلوهية حيث إن توحيد الربوبية غري   وكان الواجب أن يغري هللا
حال فقد  وعلى كل ،وهو ال خيفى عليك ،إىل آخر ما ميكننا أن نتوسع فيه ،-كما يقول هؤالء   - كاف

 .األلوهية أيضا   لو مل يكوان متالزمني لطلب إقرارهم بتوحيدو  ،اكتفى منهم بتوحيد الربوبية
 

 :ومن ذلك قوله تعاىل
 
 {إله وهو الذي يف السماء إله ويف األرض}
 

إنه معبود فيها أي مستحق  :فإن قالوا ،فإنه إله يف األرض ولو مل يكن فيها من يعبده كما يف آخر الزمان
ما كانت حماورة  ]و[ ،املستحق للعبادة هو الرب ال غري فإن ،إذن ال فرق بني اإلله والرب :قلنا ،للعبادة

 :والسالم إال يف الربوبية وقد قال فرعون ملوسى عليه الصالة
 
 {أان ربكم األعلى}
 

 :مث قال
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 {غريي ألجعلنك من املسجونني لئن اختذت إهلا}
 

 .وال داعي للتطويل يف هذا
 

بتيميني  فإهنم ليسوا ،ألهنم ال يفرقون بني الرب واإلله ،امللكني للميت عن ربه ال عن إهله وأما السنة فسؤال
أو يسألوه عن هذا  !ربك من إهلك ال من :وكان الواجب على مذهب هؤالء أن يقولوا للميت ،وال متخبطني

 .وذاك
 

 :قوله وأما
 
 {واألرض ليقولن هللا ولئن سألتهم من خلق السموات}
 

مضطرين لذلك ابحلجج القاطعات واآلايت  ون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم إجابة حلكم الوقتفهم يقول
بدليل أهنم يقرنون ذلك القول مبا  ،قلوهبم أو يصل إىل نفوسهم ولعلهم نطقوا مبا ال يكاد يستقر يف ،البينات

عليه  متام اجلهل ويقدمون غريه وبدليل أهنم جيهلون هللا ،ينسبون الضر والنفع إىل غريه وأهنم ،يدل على كذهبم
 :وإن شئت فانظر إىل قوهلم هلود عليه الصالة والسالم ،حىت يف صغائر األمور

 
 {نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا بسوءإن }
 

 ؟!األصنام ال تضر وال تنفع إىل آخر ما يقول إهنم معتقدون أن :فكيف يقول ابن تيمية
 :وأنعامهم مث انظر بعد ذلك يف زرعهم
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 {كان هلل فهو يصل إىل شركائهم فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا وما ،هذا هلل بزعمهم وهذا لشركائنا}
 

 .وأحقرها فقدموا شركاءهم على هللا تعاىل يف أصغر األمور
 :وقال تعاىل يف بيان اعتقادهم يف األصنام

 
 {الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء وما نرى معكم من شفعائكم}
 

فأجابه صلى هللا عليه  "،هبل أعلم " :أيب سفيان يوم أحد ومن ذلك قول ،م يعتقدون أهنم شركاء فيهمفذكر أهن
 فانظر إىل هذا مث قل يل ماذا ترى يف ذلك من التوحيد الذي ينسبه إليهم ابن (.وأجل هللا أعلى) :بقوله وسلم

 ؟!يد األلوهيةإهنم فيه مثل املسلمني سواء بسواء وإمنا افرتقوا بتوح :تيمية ويقول
 :من ذلك كله قوله تعاىل ل  وأد  
 
 {عدوا بغري علم وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا}
 

 ؟!يقال فيه إنه عقيدة فهل ترى هلم توحيدا بعد ذلك يصح أن ،إىل غري ذلك مما يطول شرحه
الرسل مل يقاتلوهم إال على توحيد  وإن ،الربوبية إهنم موحدون توحيد :أما التيميون فيقولون بعد هذا كله

 مع أهنم كذبوا األنبياء وردوا ما أنزل عليهم ،وال أدري ما معىن هذا احلصر!! األلوهية الذي مل يكفروا إال برتكه

 ؛املالئكة بنات هللا واستحلوا احملرمات وأنكروا البعث واليوم اآلخر وزعموا أن هلل صاحبة وولدا وأن
 
 {وإهنم لكاذبون .ولد هللا :يقولونأال إهنم من إفكهم ل}
 

كما يزعمون   - وإمنا قاتلوهم على عدم توحيد األلوهية -يف رأي هؤالء  -كله مل يقاتلهم عليه الرسل  وذلك
 !!الوهاب رأي ابن عبد أو املسلمون أكفر منهم يف !!وهم بعد ذلك مثل املسلمني سواء بسواء -
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أن هناك فرقا بني توحيد األلوهية وتوحيد  على فرض :عد هذاولكن نقول هلم ب ،وما علينا من ذلك كله
توحيد األلوهية فإنه ليس من العبادة يف شيء ال لغة وال شرعا وال  فالتوسل ال ينايف -كما يزعمون   -الربوبية 

ولو   ،وال أخربان الرسول صلى هللا عليه وسلم بذلك ،إن النداء أو التوسل ابلصاحلني عبادة ومل يقل أحد ،عرفا
 .كان عبادة أو شبه عبادة مل جيز ابحلي وال ابمليت

 

 حفظت شيئا وغابت :قلنا له ،هللا أقرب إلينا من حبل الوريد فال حيتاج إىل واسطة فإن تشبث متشبث أبن

مبين على احلكمة اليت  مع أن العامل ،فإن رأيك هذا يلزمه ترك األسباب والوسائط يف كل شيء ،عنك أشياء
وهي معلومة من الدين  -القيامة  ويلزمه عدم الشفاعة يوم ،واملسببات يف كل شيء وضعت األسباب

إذ ال حيتاج سبحانه وتعاىل إىل واسطة فإنه أقرب من  ،ال حاجة إليها -على هذا الرأي  -فإهنا  -ابلضرورة 
 .الواسطة

 

ابب  وعلى اجلملة يلزم سد .(إخل .. نتوسل إليك بعم نبيك العباسإان  ) :اخلطاب يف قوله ويلزم خطأ عمر بن
بناء هذه العوامل كلها من  وهذا خالف السنة اإلهلية اليت قام عليها ،األسباب واملسببات والوسائل والوسائط

فإنه ال ميكنهم  ،داخلني فيما حكموا به على املسلمني ولزمهم على هذا التقدير أن يكونوا .أوهلا إىل آخرها
 .الوسائط بل هم أشد الناس تعلقا هبا واعتمادا عليها أن ي د عوا األسباب أو يرتكوا

 

 التفرقة بني احلي وامليت يف هذا املقام ال معىن هلا فإن املتوسل مل يطلب شيئا من إن :وال يفوتنا أن نقول

فهل يف هذا   ،حنو ذلك وإمنا طلب من هللا متوسال إليه بكرامة هذا امليت عنده أو حمبته له أو ،امليت أصال
كيف وجواز التوسل   ،ولكنهم قوم جيازفون وال حيققون أم هو حق ال مرية فيه؟ ؟!ليه للميت أو عبادة لهكله أت

 .بل حسنه معلوم عند مجيع املسلمني
 

وسلم جتدهم قد استحبوا  حىت مذهب احلنابلة يف آداب زايرته صلى هللا عليه ،وانظر كتب املذاهب األربعة
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وصادم املركوز يف الفطر خمالفا يف ذلك العقل  اء ابن تيمية فخرق اإلمجاعحىت ج ،التوسل به إىل هللا تعاىل
 .والنقل اه

 

 .حجة اإلسالم يوسف الدجوي املالكي األزهري رمحه هللا تعاىل انتهى جواب العالمة
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