

التوحيد :مكانته ومميزاته في العقيدة اإلسالمية
*

نبيل فويل حممد
عىل الرغم من التكامل احلاصل يف بنيان اإلسالم ،بحيث تبدو األخالق والشعائر والعقيدة
أجزاء متامسكة ومتكاملة فيه تكامل اجلسد ومتاسك البدن الواحد ،وبحيث ال يصلح فصل بعضها عن
بعض إال بغرض التوضيح والبيان ،عىل الرغم من هذا فإن العقيدة تقع من هذا البنيان موقع الرأس
كثيا من اهتاممها،
واألس واألصل ،وألجل هذا يلزم للدراسات الدينية احلديثة أن تويل عقائد اإلسالم ر
وجتدد يف تناوهلا وعرضها بام يكشف عن عظمة هذه العقيدة وفعاليتها العالية ،وتأثيها العميق يف
ِ
املعتقد وواقع احلياة عىل السواء .وتأيت هذه الدراسة حماولة متواضعة يف هذا اجلانب ،تسعى إىل
شخصية
بيان امتيازات التوحيد اإلسالمي وفعاليته العالية يف صناعة الشخصية املسلمة واحلياة اإلسالمية.
وقد قسمتها إىل ثالثة مباحث كام ييل:
املبحث األول:

التناول الكالمي والنظرة الصوفية إىل مسألة التوحيد.

املبحث الثاين:

موقع التوحيد من العقيدة اإلسالمية وامتيازه عن كل فكر توحيدي آخر.

املبحث الثالث:

وظيفة التوحيد يف اإلسالم.

املبحث األول:

التناول الكالمي والنظرة الصوفية إىل مسألة التوحيد:

يف نطاق الفكر اإلسالمي اهتم كل من علامء الكالم والصوفية بالتوحيد باعتباره أحد العقائد
اإلسالمية الرئيسة ،وبدا تأثي اللون الفكري املميز لكل فريق منهام واضحا عىل تناوله هلذه القضية،
فصبغه املتكلمون صبغة عقلية واضحة ،يف حني كان اجلانب الذوقي عند الصوفية هو األكثر بروزا يف
حديثهم عن عقيدة التوحيد كام هو سمتهم يف السلوك التعبدي عموما.
_____________________

*

سوف يصدر يف العدد القادم إن شاء اهلل بحث آخر لنفس املؤلف حول "التوحيد يف شعر حممد إقبال رمحه اهلل تعاىل"،
فهذا البحث احلايل يعترب بمثابة مقدمة للبحث القادم ـ التحرير.

ونظرا ألن كثيا من تأثي هذين الفريقني قد بدا واضحا عىل فهم وبيان عقيدة التوحيد ،فمن املهم
أن أعرض هنا عرضا ،ولو خمترصا ،لطبيعة تناول كل من املتكلمني والصوفية لقضية التوحيد اإلسالمي.
واالهتامم بعرض املوقفني الصويف والكالمي من التوحيد حتديدا ال يعني أن غيهم من أهل
العلم مل ِ
يول هذه العقيدة اجلليلة اهتامما كبيا ،فإن االهتامم بالتوحيد يكاد يكون قاسام مشرتكا بني مجيع
نظرا للطبيعة
املسلمني ،إال أن املتكلمني حتديدا قد راعوا يف العادة جانبا واحدا فقط يف هذه العقيدة ،ر
العقلية للعلم الذي شاءوا أن يدرسوا العقيدة من خالله ،فلزم بيان أن العرض الكالمي للتوحيد حيتاج إىل
جهود أخرى إلمتامه .وأما الصوفية ،فمع حرص األئمة الكبار منهم طوال القرون عىل تصفية التوحيد من
شوائب احللول واالحتاد وعىل نفي القول بـ :وحدة الوجود ،فقد انجرت طائفة من القوم إىل القول هبذا
االعتقاد أو ذاك مما ال يتواءم مع التوحيد من أي وجه ،فلزم لذلك إيضاح األمر ،حتى ال تدخل عىل
التوحيد أي معان غريبة عنه.
ً
أول:

التناول الكالمي ملوضوع التوحيد:
أخذت عقيدة التوحيد قدرا كبيا من اهتامم القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ،سواء يف

جانبها اإلجيايب الذي يتعلق بتقرير الوحدانية وإثباهتا ،أم يف جانبها السلبي املتعلق بنفي الرشيك ،ويف هذا
اجلانب نجد أن ثمة سورا كاملة يف القرآن قد اختصت ببيان قضية التوحيد كام يمكن أن نرى بعض نامذجه
يف سورة األنبياء وسورة الكافرون وسورة اإلخالص ر
مثال.
وقد امتاز البيان القرآين لقضية التوحيد بأنه جاء اعتقادا حيا يفجر طاقة الفعل اإلجيايب عند
صاحبه ،ومعقوال جيد الطريق إىل عقل املتلقي سائغا ،ومن ذلك مثال قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ه ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯼ ﯽ ﯾ ي ﯨ ﯨ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ(.)1

ويف تعليقه عىل اآلية الثالثة والستني من هذه اآليات يقول صاحب الظالل رمحه اهلل" :وبدء
اخللق حقيقة واقعة ال يملك أحد إنكارها ،وال يمكن أحدا تعليلها بغي وجود اهلل ووحدانيته ،وجوده
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سورة النمل ،اآليات.59-95 :

ألن وجود هذا الكون ملجئ لإلقرار بوجوده ،وقد باءت بالفشل املنطقي كل حماولة لتعليل وجود هذا
الكون عىل هذا النحو الذي يظهر فيه التدبي والقصد بغي اإلقرار بوجود اهلل .ووحدانيته ألن آثار صنعته
ملجئة لإلقرار بوحدانيته ،فعليها آثار التقدير الواحد ،والتدبي الواحد ،وفيها من التناسق املطلق ما جيزم
باإلرادة الواحدة املنشئة للناموس الواحد .)2("...وهبذا يكون التعبي عن التوحيد يف القرآن قد جاء
ـ كام سبق ـ اعتقادا حيا يفجر طاقة الفعل اإلجيايب عند صاحبه ،ومعقوال جيد الطريق إىل عقل املتلقي سائغا.
أيضا اهتامما معقوال ،فأفردوا هلا بابا أو أبوابا
ومن جانبهم اهتم املتكلمون هبذه القضية العقدية ر
يف كتبهم ،وجعل بعضهم "التوحيد" عنوانا لكتابه يف العقيدة كام هو شأن اإلمام أيب منصور املاتريدي ،بل
جعلوه اسام هلذا العلم يف بعض األحيان كام هو معروف ،وهو ما يمثل جانبا عاطفيا مهام يف تناول مسألة
التوحيد ،نظرا ألن اختيار مسألة واحدة من علم ما وتسمية العلم هبا ما هو إال ترمجة ألمهية هذه املسألة
وتقديم هلا عىل غيها من مسائله األخرى ،وتأكيد لتشعب عالقاهتا بغيها من مسائل العلم املذكور(.)3
إال أن اللون العقيل اخلالص قد فرض نفسه متاما ـ فيام عدا هذا وبعض اإلشارات األخرى
العارضة( )4ـ عىل التناول الكالمي للتوحيد ،وهو أمر متوقع متاما ،نظرا ألنه يعكس طبيعة علم الكالم
التي ال تنفك عنه ،أعني كونه علام عقليا خالصا يستمد العقيدة من النص الرشعي الثابت ،ويعاجلها
معاجلة عقلية خالصة تقريبا.
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ربام ساغ لنا أن نذكر هنا تلقيب املعتزلة أنفسهم بـ" :أهل العدل والتوحيد" عىل أنه لون آخر من االهتامم بقضية
التوحيد يف نطاق الكالم اإلسالمي.
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قد يشي املتكلم إىل جانب ذوقي يف عقيدة التوحيد ،لكنه يبدو منه تناوال عارضا ال أكثر ،ومنه مثال نفي التفتازاين
أن يكون استغراق العابد يف التوحيد حلوال أو احتادا ،يقول :مذهبان "يومهان باحللول واالحتاد ،وليسا منه يف
يشء :األول :أن السالك إذا انتهى سلوكه إىل اهلل ويف اهلل ،يستغرق يف بحر التوحيد والعرفان ،بحيث تضمحل ذاته
يف ذاته تعاىل وصفاته يف صفاته ،ويغيب عن كل ما سواه ،وال يرى يف الوجود إال اهلل تعاىل .وهذا الذي يسمونه
"الفناء يف التوحيد" ،وإليه يشي احلديث اإلهلي" :إن العبد ال يزال يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي به يبرص" .وحينئذ (الكالم ما زال للتفتازاين) ربام تصدر عنه عبارات تشعر
باحللول أو االحتاد ،لقصور العبارة عن بيان تلك احلال ،وتعذر الكشف عنها باملقال ،ونحن عىل ساحل التمني
نغرتف من بحر الت وحيد بقدر اإلمكان ،ونعرتف بأن طريق الفناء فيه العيان دون الربهان ،واهلل املوفق "...سعد
الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،رشح مقاصد الطالبني يف علم أصول عقائد الدين ،مطبعة احلاج حمرم أفندي
البسنوي5029 ،هـ ،ج  ،0ص .02
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وإن شئنا أن نقدم نموذجا للتناول الكالمي للتوحيد يكشف عن طبيعة هذا التناول ،فلعل
رشح املقاصد لإلمام التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر (ت 050هـ) يفي بالغرض ،وأول ملمح عىل
العرض الكالمي للتوحيد يف كتابه هو إدخاله ـ عىل عادة مجهور املتكلمني ـ يف باب التنزهيات( ،)5والتي
تعرض لقضية املشاهبة واملداخلة بني اهلل تعاىل وبني خلقه عموما ،فتنفيهام نفيا باتا ،فليس يف اخللق مثله
حتى يكون إهلا مثله ،وليس يف ذاته من ذوات املخلوقات وصفاهتا يشء ،كأن يكون جوهرا أو جسام
أو عرضا أو حمال للحوادث ،أو أن يكون ذا كمية أو كيفية ،كام أنه ال يتحد بغيه ،وال حيل فيه.
وتبدو هذه القضايا كلها داخلة يف باب التوحيد بصورة أو بأخرى ،مما يعني أن التنزيه عند القوم
يساوي التوحيد بمعناه الواسع ،فحتى نفي احللول واالحتاد ـ يف هذه احلال ـ سيكونان من مسائل
أيضا الوجود اإلهلي
التوحيد ،ألن نفيهام ينفي القابلية الندماج الذات املقدسة بذوات املخلوقات ،ويميز ر
القديم عن الوجود املخلوقي احلادث متييزا حاسام.
عىل أية حال ،فقد كان املقاصد ورشحه معنيني بالدرجة األوىل يف احلديث عن التوحيد بالتدليل
عليه أكثر من توصيفه وبيان تأثيه يف نفس املوحد وجتلياته الذوقية يف قلب املؤمن ،وهلذا تفرعت األدلة
العقلية فيه تفرعا كبيا ،وأول ذلك نفي األجزاء ونفي اجلزئيات عنه تعاىل ،وعنى بنفي األجزاء نفي
الرتكيب عن ذاته ،وبنفي اجلزئيات عنه نفى أن تكون ثمة عني أو ذات تشاركه يف كونه إهلا .وربام نفهم
نفي اجلسمية واجلوهرية والعرضية عنه فيام بعد عىل أنه نفي ألن تكون األلوهية صفة شائعة يف كثي من
املوجودات ،وإن كان قد أكد قبل ذلك أن نفي االثنينية تنفي باألوىل كل تعدد فوق االثنني.
أما تدليله عىل انتفاء الرتكيب عن اهلل تعاىل ،ففيه يقول" :واستدل عىل نفي الرتكيب بـ:
-5

ممكن ،ألن ذاته من دون
أن كل مركب حيتاج إىل اجلزء الذي هو غيه ،وكل حمتاج إىل غي
ٌ
مالحظة الغي ال يكون كافيا يف وجوده ،وإن مل يكن ذلك الغي فاعال له خارجا عنه.
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وبأن كل جزء منه إما أن يكون واجبا ،فيتعدد الواجب ،وسنبطله ،أو ال (يكون واجبا) ،فيحتاج
الواجب إىل املمكن ،فيكون أوىل باإلمكان منه.

-0

وبأنه إما أن حيتاج أحد اجلزئني إىل اآلخر ،فيكون ممكنا ويلزم إمكان الواجب ،أو ال (حيتاج)
فال يلتئم منهام حقيقة واحدة ،كاحلجر املوضوع بجنب اإلنسان"(.)6
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ويبدو دليل نفي الرتكيب هبذه الصورة واضحا ،وقد قام عىل إثبات اإلمكان للواجب حال
الرتكيب املفرتض رض ورة ،ملا يلزم عن الرتكيب من احلاجة إىل غي ،أو إثبات أكثر من واجب للوجود،
وكالمها باطل.
وأما نفي تعدد الواجب ،ففيه يقول" :واستدل عىل امتناع تعدد الواجب بوجوه:
األول:

لو كان الوجوب مشرتكا بني اثنني لكان بينهام متايز ،المتناع االثنينية بدون التاميز ،وما به التاميز غي
ما به االشرتاك رضورة ،فيلزم تركب كل من الواجبني مما به االشرتاك وما به االمتياز ،وهو حمال.

الثاين:

لو تعدد الواجب فالتعني الذي به االمتياز إن كان نفس املاهية الواجبة أو معلال هبا أو بالزمها،
فال تعدد ،وإن كان معلال بأمر منفصل فال وجوب بالذات المتناع احتياج الواجب يف تعينه إىل
أمر منفصل.

الثالث :لو كان الواجب أكثر من واحد ،لكان لكل منهام تعني وهوية رضورة ،وحينئذ إما أن يكون بني
الوجوب والتعني لزوم أو ال (يكون):
أ-

فإن مل يكن ،بل جاز انفكاكهام ،لزم جواز الوجوب بدون التعني ،وهو حمال ،ألن كل موجود
متعني .أو (لزم) جواز التعني بدون الوجوب ،وهو ينايف كون الوجوب ذاتيا ،بل يستلزم كون
الواجب ممكنا حيث تعني بال وجوب.

ب-

وإن كان بني الوجوب والتعني لزوم :فإن كان الوجوب بالتعني ،لزم تقدم الوجوب عىل نفسه
رضورة تقدم العلة عىل املعلول بالوجود والوجوب .مع (لزوم) حمال آخر ،وهو كون الوجوب
الذايت بالغي إن جعل التعني زائدا .وإن كان التعني بالوجوب ،أو (كان) كالمها بالذات لزم
خالف املفروض ،وهو تعدد الواجب ،ألن التعني املعلول الزم غي متخلف ،فال يوجد
الواجب بدونه.)7("...
وظل هكذا يعرض أدلة التوحيد واحدا واحدا ،حتى بلغ هبا عرشا ،وأورد أثناء ذلك بعض

االعرتاضات واإلشكاالت عىل بعض األدلة ،ثم سعى إىل حلها أو اإلجابة عنها ،ومن أمثلة ذلك أنه
استدل عىل التوحيد يف الوجه العارش بأن بعثة األنبياء ال يتوقف إثباهتا عىل إثبات التوحيد ،فلزم إثباته
بام قررته وأمجعت عليه األنبياء من توحيد اهلل تعاىل ونفي الرشيك عنه ،ثم قال :فإن قيل" :إن التعدد
يستلزم اإلمكان ...وما مل يعرف أن اهلل تعاىل واجب الوجود خارج عن املمكنات ،مل يتأت إثبات البعثة
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والرسالة"  ،وأجاب عنه بأن الوجوب يلزم عنه ثبوت الوحدة ال معرفتها ،أي أنه قد يعرف وجود
الواجب دون ما يلزمه من الوحدانية ،فال يتوقف عنده ثبوت البعثة عىل ثبوت التوحيد(.)8
وهكذا يتضح أن التناول الكالمي ملسألة التوحيد يظهر بجالء ذلك اللون العقيل الذي تتناول
به مسائل العقيدة اإلسالمية ،اعتناء بالدليل والربهنة العقلية ،واهتامما باإلجابة عىل التشكيكات ،ورد
االحتامالت التي قد يعرتض هبا عىل األدلة.
ثان ًيا:

التفسري الصويف للتوحيد:
يميل التوجه الصويف اإلسالمي العام إىل التأكيد عىل التنزيه التام هلل تعاىل ،منعا ألي إهيام يف

عالقات الذات العابدة باهلل املعبود ،وحفظا للحدود الفاصلة بينهام حفظا حاسام ،حتى ال يترسب إىل
الظ نون وقوع أي تداخل أو اختالط بينهام ،وهو ما وقعت يف إغرائه كثي من النزعات احللولية واالحتادية
حتى يف إطار الفكر اإلسالمي نفسه.
وهنا ال نالحظ كبي اختالف بني عبارات التنزيه التي ساقها فقيه وحمدث كبي كأيب جعفر
الطحاوي ت005هـ يف عقيدته( )9وصويف مربز قريب العهد منه مثل أيب بكر الكالباذي ت082هـ،
وأضاف الثاين ـ بطبيعة احلال ـ ما استلزمه كتاب مؤلف أصال لتسويغ بضاعة القوم ،وأهم ما امتاز به عن
سلفه الكبي يف حديثه عن اهلل تعاىل هو ما ييل:
 -5زيادة العبارات املنفية عن املثبتة ،خالفا للطحاوي الذي زادت يف متنه العقدي القصي العبارات
املثبتة عىل غيها ،وهو أمر نفهمه عىل أنه زيادة من الكالباذي يف الفصل والتمييز بني اهلل وخلقه،
منعا للظنون أن يترسب إليها أي معتقد فيه مساس بقداسة الذات اإلهلية يف طريق عميل يرص عىل
تعميق التواصل العبادي مع اهلل تعاىل ،فهو يقول مثال" :اجتمعت الصوفية عىل أن اهلل واحد ،فرد
صمد ،قديم عامل ،قادر حي ،سميع بصي ،عزيز عظيم ،مجيل كبي ،جواد رءوف ،متكرب جبار ،باق
أول ،إله سيد ،مالك رب ،رمحن رحيم ،مريد حكيم ،متكلم ،خالق رازق ،موصوف بكل ما وصف
به نفسه من صفاته ،مسمى بكل ما سمى به نفسه"( ،)10حتى قال" :وقال بعض الكرباء يف كالم
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انظر :أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ،متن العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة ،دار ابن حزم،
بيوت ،ط 5655 ،5هـ5559/م ،ص .55-8
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أبو بكر حممد بن إسحاق الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ،حتقيق :أمحد شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بيوت ،ط5650 ،5هـ5550/م ،ص .05

01

له :مل يسبقه قبل ،وال يقطعه بعد ،وال يصادره من ،وال يوافقه عن ،وال يالصقه إىل ،وال حيله يف،
وال يوقفه إذ ،وال يؤامره إن ،وال يظله فوق ،وال يقله حتت ،وال يقابله حذاء ،وال يزامحه عند ،وال
يأخذه خلف ،وال حيده أمام ،وال يظهره قبل ،وال يفنيه بعد ،وال جيمعه كل ،وال يوجده كان ،وال
يفقده ليس ،وال يسرته خفاء"(.)11
 -0كذلك اهتم الكالباذي بتقديم تعريفات وتعبيات ذوقية عن التوحيد أنتجتها ساعات الصفاء التي
خاضها بعض أكابر القوم يف العبادة ،فيقول مثال" :قال حممد بن موسى الواسطي :مجلة التوحيد أن
كل ما يتسع به اللسان ،أو يشي إليه البيان من تعظيم أو جتريد أو تفريد فهو معلول ،واحلقيقة وراء
ذلك"  ،ومن املهم جدا أن نجد الكالباذي قد اعتنى برشح هذا الكالم ،حتى يزيل ما عساه أن يكون
قد عاله من إهبام ،فقال خماطبا املريد عن عبارة أيب بكر الواسطي األخية" :معناه أن كل ذلك من
أوصافك وصفاتك حمدثة معلولة مثلك ،وحقيقة احلق هو صفة له"( .)12وقال" :وقال بعضهم:
التوحيد هو اخلروج عن مجيعك برشط استيفاء ما عليك ،وأن ال يعود عليك ما يقطعك عنه" ،ثم
قال شارحا" :معناه :تبذل جمهودك يف أداء حق اهلل ،ثم تتربأ من رؤية أداء حقه ،ويستوفيك التوحيد
عن أوصافك ،فال يعود عليك منها يشء ،فإنه قاطع لك عنه"(.)13
وال يكاد أبو القاسم القشيي ت659هـ خيتلف عن سلفه الكالباذي يف عرض قضية التوحيد،
إال أنه قدمها عىل أهنا كل ما نعتقده يف اهلل تعاىل ،بمعنى أنه جممل علمنا باهلل ،أو هو "علم كالم" بمذاق
صويف واضح ،ويفرسه أن أبا القاسم قد مجع علوما شتى يف جعبته ،منها الكالم .كام اختلف القشيي عن
سلفه بأنه أطال نوعا ما يف عرض قضيته ،وأكثر من إيراد عبارات أعالم الصوفية الكبار ،سواء فيها ما
يتكلم عن التوحيد بمعناه العلمي العقيل أو معناه املعريف الذوقي ،ومن ذلك قوله مثال" :قال احلسني بن
منصور :إن القدم له ،فالذي باجلسم ظهوره فالعرض يلزمه ،والذي باألداة اجتامعه فقواها متسكه ،والذي
يؤلفه وقت يفرقه وقت ،والذي يقيمه غيه فالرضورة متسه ،والذي يظفر به اخليال فالتصور يرتقي إليه،
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00

ومن آواه حمل أدركه أين .)14("...ويف التعريف الذوقي للتوحيد قال" :قال أبو احلسني النوري :التوحيد
هو كل خاطر يشي إىل اهلل تعاىل بعدم مزامحته من خواطر التشبيه"(.)15
ويف باب آخر عقده الشيخ للتوحيد يقول" :قال منصور املغريب :التوحيد هو إسقاط الوسائط
عند غلبة احلال ،والرجوع إليها عند األحكام ،وأن احلسنات ال تغي األقسام من الشقاء والسعادة .وسئل
اجلنيد عن توحيد اخلاص فقال :أن يكون العبد شبحا بني يدي اهلل سبحانه جتري عليه تصاريف تدبيه ،يف
جماري أحكام قدرته ،يف جلج بحار توحيده ،بالفناء عن نفسه ،وعن دعوة اخللق له ،وعن استجابته
بحقائق وجوده ،ووحدانيته يف حقيقة قربه ،بذهاب حسه وحركته ،لقيام احلق سبحانه فيام أراد منه ،وهو
أن يرجع آخر العبد إىل أوله ،فيكون كام كان قبل أن يكون"(.)16
ومن متأخري الصوفية من عرف التوحيد فاهتم كذلك بمعناه الذوقي أكثر من معناه الربهاين،
وهو ابن عجيبة الذي قسم التوحيد قسمني" :توحيد الربهان ،وهو إفراد احلق بالصفات واألفعال
والذات عن طريق الربهان .وتوحيد العيان ،وهو إفراد احلق بالوجود يف األزل واألبد" ،واستشهد بقول
اجلنيد يف تعريف التوحيد" :هو معنى تضمحل فيه الرسوم ،وتندرج فيه العلوم ،ويكون اهلل كام مل يزل.
وأصوله مخسة :رفع احلدث ،وإفراد القدم ،وهجران اإلخوان ،ومفارقة األوطان ،ونسيان ما علم وما
جهل" ،ثم علق بقوله" :واملعنى الذي تضمحل فيه الرسوم هو ظهور أرسار الذات ،فإذا وقع الكشف
عليها بغيبة حس الكائنات التي هي أوان لتلك املعاين انفرد احلق بالوجود ،ويكون فيام مل يزل كام كان يف
األزل ،كان اهلل وال يشء معه ،وهو اآلن كام كان ،فيتفع احلدث وينفرد القدم ...وينسى ما علم وما
جهل ،أي يغيب عنه يف جنب الكنز الذي ظفر به"(.)17
مهام يكن ،فقد اعرتف الصوفية بالتوحيد الربهاين القائم عىل اإلثبات العقيل ،إال أهنم جعلوه
منطلقا للتوحيد الذوقي الذي تتجىل آثاره واضحة يف عبارات أكابر القوم مما نقلت بعضه فيام سلف.
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عبد اهلل أمحد بن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائق أهل التصوف ،حتقيق :عبد املجيد خيايل ،مركز الرتاث الثقايف
املغريب ،الدار البيضاء ،ص  .95األصول اخلمسة الواردة هنا للتوحيد نسبها القشيي إىل عيل احلرصي ،انظر:
الرسالة القشريية ،ص .055
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ويبدو أن املشكلة الرئيسية التي واجهت الصوفية يف هذا األمر هي أن العبادة سياحة يف عوامل ال يدري
املريد هلا شواطئ يرسو هبا ،أو هنايات ينتهي عندها ،وأن هلا مع هذا طرفني يتفاوتان غاية التفاوت :خالقا
أزليا أبديا  ،وخملوقا حادثا جتوز عليه الغي ،وال يمكن أن تقبل العقيدة اإلسالمية اخللط أو التداخل أو
االحتاد بينهام ،فكان حرصهم أكيدا عىل رفع الشبه التي قد ترد عىل العقول يف هذه األحوال.
وببيان هاتني الصورتني املهمتني لدراسة التوحيد عند املسلمني ،يمكننا أن ننطلق إىل.
املبحث الثاين:

موقع التوحيد من العقيدة اإلسالمية وامتيازه عن كل توحيد ديني آخر:

ال يمثل التوحيد االعتقاد الرئيس الوحيد يف اإلسالم ،بل يسبقه يف هذا عقائد ،كإثبات وجود
اهلل تعاىل ،وتليه عقائد أخرى ،مثل :اإليامن ببقية صفات اهلل تعاىل العال وأسامئه جل وعال احلسنى ،وكذا
اإليامن بالرسل والكتب واملالئكة واليوم اآلخر والقضاء والقدر.
ومع هذا ،فإن التوحيد يمثل بالنسبة لإلسالم حمور العقيدة ،بل حمور الدين كله ،وميزته الكربى
التي ال نعثر عىل مثيل هلا يف دين قائم عىل وجه البسيطة ،ومن املؤكد أهنا مل تعرف يف التاريخ البرشي هبذا
اخللوص إال خالل رساالت األنبياء عليهم السالم أنفسهم باعتبارها جزءا من الثابت الذي اشرتك فيه
مجيع املرسلني :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﮊ(.)18

توحيدات األديان:
وقبل أن نخوض يف تفصيل هذا األمر برمته ،دعنا نناقش ر
أوال ادعاء بعض الكتاب وجود
التوحيد يف ديانات أخرى قائمة سوى اإلسالم ،فقد ذكر ويل ديورانت يف قصة احلضارة أنه" :ليس بني
األفكار كلها فكرة أبغض إىل اليهودية من تعدد اآلهلة ،واليهود ال يفتئون جيهرون بوحدانية اهلل يف محاسة
قوية ،وينددون برشك الوثنية"( .)19وأشار إميل برهييه إىل أن القرآن" :ال حيتوي إال عىل عقيدة واحدة
موصولة النسب بالتوحيد اليهودي ،عقيدة إله واحد أحد"( .)20مما يعني ـ حسب رأيه ـ أن التوحيد
اإلسالمي مقتبس من التوحيد اليهودي ،وأهنام متشاهبان.
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إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :العرص الوسيط والنهضة ،ترمجة :جورج طرابييش ،دار الطليعة للطباعة والنرش،
بيوت ،ط 5588 ،0م ،ج  ،0ص .550
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كام تذكر البوذية املؤهلة والزرادشتية باعتبارها نحال توحيدية ،ويدعي النصارى لديانتهم مثل
ذلك( .)21لكن التوحيد فهم يف غالب هذه األحوال عىل أنه عبادة لذات واحدة فحسب ،مهام يكن شأن
هذه الذات وجتلياهتا( ،)22ومهام وجد من معبودات أخرى يتخذها أصحاب امللل املخالفة أحيانا،
فاألساس يف هذه النظرة أن يعبد املوحد نفسه ذاتا واحدة ،بقطع النظر عن تفسيه لطبيعة هذه الذات،
وعن املعبودات التي تتخذها األمم األخرى.
واحلق أن هذا أو ذاك قد يسمى توحيدا بمعنى من املعاين ،لكنه سيبقى شيئا آخر غي التوحيد يف
صورته التي يتكلم عنها اإلسالم .وهنا نسجل بعض خصائص "التوحيد اليهودي" ،لعله يكفي هنا لكشف
الفرق بني التوحيد يف اإلسالم والتوحيد يف بقية األديان عموما ،إذ إن الرؤية اليهودية للتوحيد خاصة يبدو
فيها يشء من اإلشكال انخدع به بعض املفكرين كام سبق إيراد نامذج منهم ،وأهم هذه امليزات اثنتان:
األوىل:

أن اإلله اليهودي إله خاص ببني إرسائيل ،فهو ليس إله العاملني ،بمعنى أنه ليس اإلله الوحيد

يف العامل .وقد نجد يف العهد القديم ما يفيد بخلق اهلل للكون( ،)23وال نالحظ أن هناك رشيكا له يف هذا
األمر ،لكن حني نوغل مع أسفار هذا العهد ،نرى أن التقوقع اليهودي قد جعلهم يستأثرون هبذا اإلله
معبودا ألنفسهم ،ال باعتبار أهنم فقط عىل احلق يف عبادهتم إياه ،وأن غيهم عىل الباطل يف عبادهتم سواه،
بل باعتبار أن امتيازهم وتفضيلهم الذي منحه اهلل هلم ،جعلهم األحق باالنفراد بعبادة اإلله األعظم ،وأما
غيهم فلهم آهلة ومعبودات أقل مكانة من هذا( .)24ويؤكد ذلك أن اليهود ال يدعون اآلخرين إىل دينهم،
خاصا.
إذ يعتربونه دينا خاصا يتخذ إهلا ر
-21

ذهب مونتجومري وات إىل أن اإلسالم اعترب اليهود والنصارى والصابئني من الزرادشتيني من املوحدين!! انظر:
مونتجومري وات ،فضل اإلسالم عىل احلضارة الغربية ،ترمجة حسني أمحد أمني ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط ،5
5620هـ5580 /م ،ص .59

-22

اعتربت النرصانية يف دعواها للتوحيد عدم التنايف بني التعديد والتوحيد ،بدعوى أن اجلوهر واحد والتمثالت أو
التشخصات متعددة ،وهو أمر ـ إن فهم ـ غي معقول البتة .وقد وقف أحد الباحثني األملان أمام العبارات
واألحداث اإلنجيلية التي حتمل معنى توحيديا ،ثم قال" :حيدثنا اإلنجيل عن عدة "حلظات توحيدية" عادت بعد
ذلك وأصبحت ـ عمليا ـ حلظات تعددية أو خليطة بني االثنني" ،يان أسامن ،التمييز املوسوي أو ثمن التوحيدية،
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يقول الفيلسوف اإلنجليزي برترند رسل" :ينبغي أن نتذكر أن هيوه ،إله اليهود ،كان يف البداية إهلا لقبيلة سامية قبل
كل يشء ،وكان يتوىل محاية شعبه اخلاص ،بينام توجد إىل جانبه آهلة ترعى شئون القبائل األخرى ،ومل يكن يوجد يف
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امليزة الثانية:

التوحيد اليهودي مل ينزه اإلله عن مشاهبة غيه ،سواء يف ذاته أو صفاته ،ومن هنا كان

إهلهم عىل صورة إنسان ،وله صفات نفسية كثية يشرتك فيها مع هذا النوع من املخلوقات ،فيغضب مثل
غضبه ،ويندم ،وجيهل( .)25بل إن "اليهود كانوا ينزلقون إىل عبادة األرباب الكنعانية والبابلية واملرصية
قبل خضوعهم لدولة الرومان"( )26كام يذكر بعض مفكرينا.
وحيق لنا ،وفقا هلذا مجلة ،أن نشكك يف دقة اجلمع بني اإلسالم واليهودية والنرصانية حتت اسم
"األديان التوحيدية الثالثة" ـ كام هو شائع يف بعض األدبيات املعارة ،خاصة تلك التي يتبنى أصحاهبا
فكرة احلوار بني األديان عىل هذا األساس املزعوم ـ ،ألننا لو خالفنا املنطق وفرضنا أن اليهودية والنرصانية
دينان توحيديان ،فإن توحيدمها سيكون له معنى خمتلف متاما عن املفهوم الفريد للتوحيد يف اإلسالم ،ذلك
املعنى الذي لفت بتميزه أنظار غي املسلمني كام لفت أنظار املسلمني ـ كام سيأيت.
وال شك أن األنبياء عليهم السالم ـ وفقا للصورة القرآنية هلم ـ قد دعوا إىل التوحيد نفسه الذي دعا
إليه خامتهم حممد صىل اهلل عليه وسلم ،كام أن من نزل عليه منهم كتاب قد تضمن كتابه هذا املعنى ما دامت آياته
تقدم مفهوم الرسالة النبوية وترشح مبادئها ،وإن كنا ال "ندري كيف كانت "ال إله إال اهلل" معروضة يف الكتب
الساموية السابقة قبل حتريفها ،ولكنا نراها يف القرآن ملء الساحة كلها ،مرشقة وضيئة ،تدخل إىل النفس من
مجيع أقطارها ،وختاطب الوجدان والعقل معا ،حتى يمتلئ القلب البرشي بال إله إال اهلل"(.)27
وقد متسك بعض املعارين ،بسبب هذه الفروق الواضحة بني اإلسالم وغيه من األديان،
بعرض اإلسالم لقضية التوحيد يف إثبات أصالة هذا الدين ،وأنه ليس منحوال وال ملفقا من كتب اليهود
والنصارى ـ كام ادعت طائفة من املسترشقني ـ فقال الشيخ حممد الغزايل ،رمحه اهلل ،عن الدعوة املحمدية:

ذلك احلني أي تلميح إىل عامل آخر ،فرب إرسائيل يدير الشئون الدنيوية لقبيلته ،وهو إله غيور ال يقبل أن يرى لدى
قومه آهلة غيه" ،برترند رسل ،حكمة الغرب ،ترمجة :فؤاد زكريا ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،50فرباير
5580م ،ج  ،5ص .552
-25

انظر مثال :سفر التكوين ،5 :5 ،و  ،05 :8و  ،0 - 0 :0وصموئيل األول .09 ،52 :59 :ومن جهة أخرى يقول
ويل ديورانت" :واهلل ،كام يصفه التلمود ،إله متصف راحة بصفات البرش ،فهو حيب ويبغض ،ويغضب
ويضحك ويبكي ،وحيس بوخز الضمي ،ويلبس التامئم" ،قصة احلضارة ،ج  ،56ص .55 - 58
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عمرو بن العاص العقاد  ،ضمن األعامل الكاملة ،دار الكتاب اللبناين ،بيوت ،ط 5585 ،0م ،ج  ،6ص .562-505
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حممد قطب ،ل إله إل اهلل :عقيدة ورشيعة ومنهج حياة ،دار الرشوق ،القاهرة5659 ،هـ5559/م ،ص .02

01

إهنا "دعوة مسهبة حارة لتوحيد اهلل ...دعوة ال نظي هلا يف الكتب املوجودة بأيدي من ينتسبون ملوسى أو
لعيسى"(.)28
إن كثيا من األمم تؤمن باهلل تعاىل بصورة أو بأخرى ،وهذا يعني أننا نشرتك معهم يف خمالفة
ا مللحدين الذين ينفون وجود خالق للكون ،ومن هنا يمكن أن يكون اإليامن باهلل مقوما من مقومات
عديدة حلضارات كثية ،أما التوحيد بمعناه الدقيق فهو امليزة التي ينفرد هبا اإلسالم وحده ،وما من دين
وال حضارة بعد ذلك إال وقد دخلها الرشك بصورة أو بأخرى.
التصور اإلسالمي للتوحيد:
ال يتوقف التوحيد بمفهومه اإلسالمي إ رذا عند نفي وجود آهلة أخرى مع اهلل تعاىل ،بل يتجاوز
ذلك إىل نفي الشبه بينه وبني خلقه ،من أي وجه كان هذا الشبه ،دون أن حيمل هذا التنزيه التام أي شبهة
نفي للصفات اإلهلية ،مثل هذه التي وقع فيها الفالسفة وبعض املتكلمني املسلمني ،وذلك أهنم بالغوا يف
التنزيه ،فلم حيمهم هذا من الوقوع يف النفي أو ما يشبهه.
ومن هنا قسم علامؤنا التوحيد إىل توحيد للذات ،وتوحيد لألسامء والصفات واألفعال ،كام
تكلموا عن توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية ،فيام يشبه الضوابط التي حتمي التوحيد ،وحتول دون فقده
حلقيقته ومضمونه ،كام متنع من حتويل معانيه املمتازة إىل جتريد خيرج هبا من دائرة الوجود الفعيل الواقعي
إىل الوجود العقيل املجرد.
إن النظرة اإلسالمية األصيلة يف الوجود والترشيع تتمركز حول التوحيد باعتباره معنى ثابتا
وعميقا وجليا ،فأما ثباته فهو كونه حقيقة راسخة يثبتها العقل وتعززها العاطفة ،وأما عمقه فهو أنه خال
من السذاجة والسطحية ،وهو يف الوقت نفسه جيل ال يغمض عىل عقل عاقل مهام تكن خلفيته الثقافية
ومستواه املعريف ،مما يدفعنا إىل أن نقول :إن أي شخص يقبل القول بوجود إله ،فإن أيرس ما يقبله عقله يف
هذ ا اإلطار هو أن يؤمن بأن إله العامل واحد ،وإذا جتاوز هذا إىل التعديد يف األلوهية ،كنا يف حاجة إىل
سلسلة معقدة من التسويغات التي تثي للذهن أزمات أعقد ال فكاك منها ،وترتكه يف تيه هائل ال نجاة منه
إال باحلل األول ،البسيط والعميق واجليل يف آن واحد :التوحيد اخلالص.
وأما اختاذ موقف اإلنكار التام أو اإلحلاد ،فمع أن بعض من مال إليه قد زعم أنه اسرتاح من
البحث يف إشكاليات العلل العامة والقوانني الكلية ومصدر الكون وهدف احلياة واملصي ،واكتفى بالنظر

-28
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حممد الغزايل ،دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،هنضة مرص ،ط 0229 ،0م ،ص .50 -55

إىل اللحظة احلالية والوقائع القائمة ـ مع هذا كله ،فإن اهلروب من احلقائق هو أكثر ما يميز أصحاب هذا
التوجه ،ومن حقنا أن نقول هلم ـ عىل األقل :إن ما ذهبتم إليه ليس أوىل مما ذهبنا إليه ،ففيام تزعمونه من
النفي كثي من اإلحاالت التي ال تسوغ يف العقول( ،)29وما جتاوزتم يف موقفكم هذا موقف من رف
برصه عن النظر إىل يشء ما بدعوى عدم وجوده ،وإن كان اآلخرون قد اختلفوا يف حتديده ووصفه ،فليس
هذا مسوغا لنفيه.
ولكي يظهر هذا االمتياز العام للتوحيد بمفهومه اإلسالمي بصورة أوضح ،أرى أن أقارن
عموما بني ما قاله اإلسالم يف التوحيد وما قاله بعض الفالسفة فيه ،حتى تكتمل الصورة ،فاألديان ،التي
سبق اإلشا رة إىل اختالف توحيدها عن التوحيد اإلسالمي ،تتبع تقاليد موروثة ،وأما الفالسفة فـ"متر مع
خواطرها ،وليس هلا حكم رشع ترعاه ،وال ختاف من خمالفة أئمة تتبعها"( )30ـ كام وصفهم أبو عبد اهلل
املازري املالكي رمحه اهلل.
وهبذا سنقارن التوحيد يف اإلسالم بتوحيد أنتجته التقاليد املوروثة أو املرتاكمة عىل الوحي
الساموي ،وآخر أنتجته العقول املنطلقة وحدها ،دون أن تتخذ العدة الكافية التي تساعدها عىل الوصول
إىل احلقيقة كاملة.
نامذج من توحيد الفالسفة:

-29

عىل حد قول فولتي " :إن يف الرأي القائل بوجود اهلل صعوبات ،إال أن يف الرأي املعاكس إحاالت" أندريه
كريسون ،فولتري حياته آثاره فلسفته ،ترمجة :صباح حميي الدين ،منشورات عويدات ،بيوت ،باريس ،ط ،0
5586م ،ص  .95وقوله " :وجود اهلل هو أقرب يشء إىل االحتامل يمكن للبرش أن يفكروا فيه ...والقول املعاكس
من أبعد األشياء عن العقل واملنطق ،"...املرجع السابق ص  ،50 -50وقوله" :إذا مل يكن اإلله موجودا ،فيجب
أن نبتدعه ،ولكن الطبيعة بأرسها تصيح فينا أنه موجود فعال" ويل ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة :حممد عيل
أبو درة ،مراجعة :عيل أدهم ،ج  ،08ص .555
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تاج الدين السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح احللو ،دار إحياء الكتب
العربية ،فيصل عيسى البايب احللبي ،القاهرة ،ج  ،5ص .065
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اعترب الفيلسوف اليوناين أرسطوطاليس اإلله حيا أبديا يف غاية الفضل ،وخيا حمضا ال مادة له،
وذاتا مقدسة علية( ،)31وأنه "واحد بالكلمة والعدة"( ،)32إال أنه مل يقرص اإلهلية عليه( ،)33كام أنه
مل خيرجه من تصنيفه للمقوالت ،واعترب كل ذات جوهرا ،ومل يستثنه من هذا ،بل دعاه "اجلوهر
األول"( ،)34وسائر اجلواهر عنده جنس واحد( .)35وكأن امتياز ذات اإلله عن ذوات األشياء األخرى
هو امتياز يف الدرجة ال يف النوع ـ مع ما يف العبارة من إشكاالت ال ختفى ـ ومع هذا نجد أن أرسطو قد جلأ
إىل طرق تشبه بشكل عام طرق الالهوتيني يف إثبات وجود اهلل تعاىل(.)36
هذا باإلضافة إىل نزعة التنزيه الغالية يف الفالسفة اليونانيني ومن تأثر هبم ،حتى كان إثباهتم نفيا،
وإقرارهم إنكارا ،فصار توحيدهم املدعى مشوبا بالرشك من ناحية وبالنفي من أخرى ،وقد قال اإلمام ابن
تيمية رمحه اهلل يف توحيدهم" :الواحد الذي يدعونه ...ليس له صفة ثبوتية ر
أصال ،بل هو مسلوب لكل أمر
ثبويت ،ال يوصف إال بالسلب املحض ،أو بام ال يتضمن إال السلب ،كاإلضافة التي يف معنى السلب.)37("...

-31

ابن رشد ،تفسري ما بعد الطبيعة ،حتقيق :موريس بويج ،بيوت ،ج  ،0ص ( ،5025 ،5559وفيه متن ميتافيزيقا
أرسطو كامال) ( .)Beyrouth, Imprimerie Catholique, Juillet 1948وترمجة :ماجد فخري لفصول من مقالة
الالم عن اليونانية يف أرسطوطاليس املعلم األول ،املطبعة الكاثوليكية ،بيوت5598 ،م ،ص .506 - 500
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املرجع السابق ،ج  ،0ص .5580
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يقول أرسطو بآهلة كثية تساوي عدد أنواع احلركات التي تتحركها السامويات ،وقد رجع إىل علامء اهليئة يف عرصه،
فوجد أن حركات األجرام الساموية تصل إىل سبع وأربعني أو مخس ومخسني حركة ،فاستنتج أن اجلواهر املحركة
التي هي بال هيوىل هي مثل هذا العدد( ،تفسري ما بعد الطبيعة ،ج  ،0ص  5502وما بعدها) ،حيث خيتص بكل
متحرك حركة أزلية حمرك رسمدي حيركه.

-34

املرجع السابق ،ج  ،0ص .5560 ،5509

-35

انظر :املرجع السابق ،ج  ،5ص  .029 - 020وقد قسم أرسطو يف كتابه قاطيغورياس اجلواهر إىل أول وثوان،
إال أنه قصد هبا اجلزئي والكيل عىل الرتتيب ،ومل يعن هبذا أن جوهرا خيتلف عن آخر يف املعنى الذايت له .وقصد من
هذا التقسيم أن اجلوهر اجلزئي أظهر يف اجلوهرية من نوعه وجنسه .انظر :الوهبي ،خمترص تفسري معاين ألفاظ
أرسطوطالس ،حتقيق :نبيل فويل حممد ،مركز اإلعالم العريب ،القاهرة ،ط 0228 ،5م ،ص .89 -86

-36

انظر شيئرا من تفصيل هلذا يف بحث لصاحب هذه السطور "الوجود وإثباته من املعاينة إىل الربهان العقيل" ،جملة
الدراسات اإلسالمية ،تصدر عن جممع البحوث اإلسالمية ،إسالم آباد ،العدد  ،6املجلد  ،60شوال ـ ذو احلجة
5605هـ /أكتوبر ـ ديسمرب0228 ،م.
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أبو العباس أمحد بن تيمية ،الرد عىل املنطقيني ،دار ترمجان السنة ،باكستان5055 ،هـ5505/م ،ص .056

وإذا نظرنا إىل رأي الفيلسوف الفرنيس فولتي يف توحيد اهلل ،كنموذج للموحدين من فالسفة
العرص احلديث ،فسنجد أنه خيتلف عن رأي سلفه اليوناين كثيا ،إال أنه يبقى أبعد درجات عن التوحيد
أيضا ،فيذهب فولتي إىل أن "العالقات بني يشء ويشء آخر بعينه هي من الوضوح والكامل
اإلسالمي ر
بحيث ال يكفي أن نفرتض وجود أكثر من إله واحد ،فإن منظم الكون جيب أن يكون مهندسه األوحد،
وجيب أن نرى فيه اهلنديس األزيل"(.)38
لكن هذا اإلله الفولتيي جمهول ،ال يعرف له صاحبه صفة ،فإن "وجود اهلل ـ كام يقول
الفيلسوف الفرنيس ـ ثابت لدي ،أما صفاته وجوهره ،فإين أعتقد أنه من الثابت لدي أين لست مصنوعا
لتفهمها"( .)39واألدهى أن "يميل فولتي إىل االعتقاد باخلليقة األزلية ،كام يعتقد باهلل نفسه"( ،)40أي أنه
يميل إىل القول بقدم العامل ،مثلام يرى أن اهلل تعاىل نفسه ال أول لوجوده.
وبوجه عام ،إذا كان بعض املعارين يقول" :إن يف العقل البرشي ميال إىل التوحيد ،فهو
يطلب دائام الوحدة وراء التنوع ...بل إن الديانات املرشكة ذاهتا كانت تنظم جممع اآلهلة اخلاص بكل ديانة
منها عىل نحو أن يشغل املنزلة العليا إله يعترب أعظم اآلهلة طرا ،وأشدها بأسا وسلطانا "برامها ،هرمز،
وجوبيرت ،إلخ" .وهبذا االعتبار كانت تلك الديانات عينها متجد مبدأ الوحدة"( )41ـ أقول :لو صح هذا
الرأي من صاحبه ،فإن التوحيد الذي "ارتقى" إليه هؤالء ـ عىل حد عبارته ـ أدنى بكثي من التوحيد
الصايف الذي يؤمن به اإلسالم.
نعم ،هناك قهر إهلي ما للعباد عىل التوحيد ،فال أحد من أهل األديان جيعل مجيع آهلته يف مقام
واحد ،فحتى عند املرشكني والوثنيني الرصحاء توحيد للمقام اإلهلي ال ينفي تقديسهم ملعبودات
أخرى( ،)42ورفع ملقام اهلل إزاء األنداد ،لكننا ،عىل كل حال ،إن سمينا هذا توحيدا فإنام هو املجاز
ال احلقيقة إذا قورن بالتوحيد اإلسالمي!

-38

أندريه كريسون ،فولتري حياته آثاره فلسفته ،ص  ،50وانظر :ص .559

-39

املرجع السابق ،ص  ،50وانظر :ص .550 - 555
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املرجع السابق ،ص .58
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جيب وعادل العوا ،علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي ،منشورات عويدات ،بيوت ،ط 5500 ،5م ،ص .05
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قال اهلل تعاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
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ﯨ ﯨﮊ (سورة العنكبوت 55 :و .)50
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مهام يكن ،فقد اشرتك الفكر الديني مع الفكر الفلسفي عموما يف عدم الفصل التام بني اإلله
واملوجودات األخرى من جهة الذات والصفات واألفعال ،فثمة ـ حسب اعتقادهم ـ مشرتكات
حقيقية بينه وبينها ،إال ما كان من اإلسالم الذي اعترب اإلله شيئا خمتلفا عن كل يشء يف كل يشء ،دون
أن يتلبس بذلك يشء من النفي .وحتى الصفات املشرتكة بني اإلنسان واإلله ال يشرتكان فيها إال من
جهة أصل املعنى الذي حيمله اللفظ ،إال ما ورد من الصفات اخلربية كاالستواء عىل العرش ونزول الرب
التي اتسع اخلالف حوهلا بني الفرق اإلسالمية ،فال اشرتاك فيها إال من جهة اللفظ ،واملعنى مفوض مجلة
إىل اهلل تعاىل.
لقد رح القرآن الكريم بأن اهلل تعاىل :ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ( ،)43فقطع الطريق عىل أي تشبيه
أو متثيل هلل تعاىل بأي موجود آخر من أي وجه كان هذا التشبيه( .)44واستعان ابن تيمية من جهته
بمجموعة من اآلثار إلثبات االختالف التام بني اهلل تعاىل وخلقه ،فقال" :ثبت عن ابن عباس أنه قال:
ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األسامء .وقد أخرب اهلل تعاىل أنه ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ .وأخرب النبي صىل اهلل
عليه وسلم أن يف اجلنة ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش" .ثم علق الشيخ قائال:
"فإذا كان نعيم اجلنة ـ وهو خلق من خلق اهلل ـ كذلك ،فام ظنك باخلالق سبحانه وتعاىل؟!"(.)45
وقبل ذلك بقرون من الزمان نقل ابن حبان تعليقا عىل احلديث" :أنا عند ظن عبدي يب،"...
قول أيب حاتم الرازي " :اهلل أجل وأعىل من أن ينسب إليه يشء من صفات املخلوق ،إذ ليس كمثله يشء،
وهذه ألفاظ خرجت من ألفاظ التعارف عىل حسب ما يتعارفه الناس مما بينهم"(.)46
-43

سورة الشورى ،اآلية.55 :
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يقول أهل اللغة" :الند يقال فيام شاركه يف اجلوهرية ،والشكل يقال فيام شاركه يف املساحة ،والشبه يقال فيام يشاركه
يف الكيفية فقط ،واملساوي يقال فيام يشاركه يف الكمية فقط .واملثل عام يف مجيع ذلك .وهلذا إنام أراد اهلل تعاىل نفي
التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال :ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ" ،احلسن اليويس ،زهر األكم يف األمثال واحلكم ،حتقيق:
حممد حجي وحممد األخرض ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط 5625 ،5هـ5585/م ،ج ،5ص.02

-45

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي وابنه حممد ،دار عامل الكتب
للطباعة والنرش والتوزيع ،الرياض5650 ،هـ5555/م ،ج  ،9ص  .559وقد فرس ابن عباس ر ي اهلل عنه قوله
تعاىل................ :فقال" :يقول :ليس كمثله يشء" حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
حتقيق :حممود شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،ط5605 ،5هـ0225/م ،ج ،05ص .69
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ويقول ابن اجلوزي رمحه اهلل عن نصوص الصفات اخلربية ،وهي أكثر ما يوهم املشاهبة بني
اخلالق واملخلوق" :كل هذه األشياء ـ وإن كان ظاهرها يوجب ختايل التشبيه ـ فاملراد منها إثبات موجود،
فلام علم الرشع ما يطرق القلوب من التومهات عند سامعها قطع ذلك بقوله :ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ

ﭦ

ﭧﮊ"( ،)47وهو كالم مهم ودقيق ،وإن كانت نصوص الصفات اخلربية تتجاوز جمرد إثبات موجود مطلق
من الصفات إىل إثباته وإثبات صفات له غي معروفة املعنى بالنسبة لنا.
اندهاش املفكرين من خلوص التوحيد اإلسالمي:
وألجل هذا االمتياز الذي ظهر به التوحيد يف اإلسالم ،فقد عرب كثي من الدارسني الغربيني
والرشقيني عن اندهاشهم منه ،ووصف أحدهم اإلسالم بأنه "مسكون هباجس وحدانية اهلل
وتوحيده"( .)48وأكد أن "وحدانية اهلل عقيدة جوهرية وقدسية ،ينبغي عىل املسلم أن يتشهد هبا يف كل
حال ،وحتى املوت .وأن هذا التوحيد اخلايل من الشوائب يتعارض مع الرشك ،ومع عقيدة األقانيم الثالثة
أيضا"(.)49
النرصانية ر
ويف مقارنته بني اإلسالم وبني األديان األخرى الحظ أوجست كونت "أن النظم الدينية
األخرى كان هلا طابع انتقائي يتكيف أوال وقبل كل يشء بالتعاليم الالهوتية ،بينام تكيف التعاليم
اإلسالمية مع واقع الطبيعة الرشقية كان إجيابيا للغاية ،لقد سهل اإلسالم بتعاليمه الروحية هضم فكرة

نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خي منهم ،وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ،وإن أتاين
يميش أتيته هرولة" ،صحيح ابن حبان ،ج  ،0ص .50
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أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،صيد اخلاطر ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط 5069 ،5هـ5500 /م ،ص .52
ويقول األستاذ سيد قطب رمحه اهلل" :إن عقيدة التوحيد اإلسالمية ال تدع جماال ألي تصور برشي عن ذات اهلل
سبحانه ،وال عن كيفيات أفعاله .فاهلل سبحانه ليس كمثله يشء .ومن ثم ال جمال للتصور البرشي لينشئ صورة عن
ذات اهلل .فكل التصورات البرشية إنام تنشأ يف حدود املحيط الذي يستخلصه العقل البرشي مما حوله من أشياء.
فإذا كان اهلل سبحانه ليس كمثله يشء ،توقف التصور البرشي إطالقا عن إنشاء صورة معينة لذاته تعاىل .ومتى
توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعا لذلك عن تصور كيفيات أفعاله مجيعا .ومل يبق أمامه إال
جمال تدبر آثار هذه األفعال يف الوجود من حوله ..وهذا هو جماله" يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة
الثانية والثالثون5600 ،هـ0220/م ،ج  ،0ص .5055
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الوحدانية بعد أن ركز مفهومها ،وقال بسيطرهتا ،وحدد أبعادها عقليا ،وكان ذلك يف صورة بديعة خالقة
من الصعب قهرها ،ألهنا أكثر كامال ومنطقية"(.)50
وقال آخر" :من شأن مبدأ التوحيد اجلليل ،الذي نرش بني قوم وثنيني ،أن يرضم احلمية يف
النفس املتحمسة العالية .ويسود هذا املبدأ القرآن ،وإليه يعود إبداعه .وجيعل حممد صىل اهلل عليه وسلم
هذا املبدأ أساس دينه ،وإليه يرجع سبب سموه عىل مجيع األديان .ويبدو هذا التوحيد املحض جازما جتاه
علم الالهوت الذي تورطت فيه الفرق النرصانية بعد أن زاد عددها بفعل البدع ...وال ختلو سورة يف
القرآن من قول حممد صىل اهلل عليه وسلم بالتوحيد"(.)51
كذلك يقول املفكر املجري ميسيا إلياد" :من وجهة املورفولوجيا الدينية ،فإن رسالة حممد،
كام صيغت يف القرآن ،متثل التعبي األكثر نقاء للتوحيد املطلق ،فاهلل هو إله ،اإلله الوحيد .إنه تام
احلرية املطلقة ،كيل العلم وكيل القدرة ،إنه خالق األرض والسموات ،وخالق كل ما هو موجود ،ويضيف
إىل اخللق ما يريد"( .)52ويعود الفضل يف الوحدة الروحية بني املسلمني ـ كام يشي املفكر الداغستاين
حيدر بامات ـ "إىل عقيدة التوحيد الراسخة ،التي منها نبعت القوانني اإلسالمية التي حكمت حياة املؤمن
العامة واخلاصة"(" .)53ويبقى اإلسالم ،عىل صعيد املعتقد ،دينا توحيديا متمحورا حول وحدة اخلالق
والوحي" ـ كام يقول أحد املفكرين اإليرانيني(.)54
وقد تعدى هذا األمر عامل الفكر إىل دنيا السياسة ،ففي وثيقة تتضمن بالغا عسكريا من نابليون
بونابرت إىل القوات األرضية من جيشه ،توجه به إليهم يف  00من يونيو سنة 5058م ـ كتب يقول:
"أهيا اجلنود ،أنتم عىل وشك القيام بغزو ال يمكن إحصاء قدر آثاره عىل حضارة وجتارة العامل ...الشعوب
التي سوف نعيش معها هم من أتباع الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم ،البند األول يف دينهم هو :ال إله
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رشدي فكار ،هناية عاملقة يف حضارة الغرب( ،وهو عبارة عن حوار أجراه وقدم له :سيد أبو دومة) ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط 5625 ،5هـ5585/م ،ص .95 -92
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ل .أ .سيديو ،تاريخ العرب العام ،ترمجة :عادل زعيرت ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي ورشكاه،
القاهرة5050 ،هـ5568/م ،ص .88
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ميسيا إلياد ،تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية ،ترمجة :عبد اهلادي عباس ،دار دمشق ،ط5580 ،5م ،ج ،0ص.88
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حيدر بامات ،إسهام املسلمني يف احلضارة اإلنسانية ،ترمجة :ماهر عبد القادر حممد عيل وعبد القادر البحراوي،
دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،ص .58
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داريوش شايغان ،أوهام اهلوية ،ترمجة :حممد عيل مقلد ،دار الساقي ،بيوت ،ط5550 ،5م ،ص .555

إال اهلل ،حممد رسول اهلل .)55( "...وتأيت قيمة هذه الوثيقة من أهنا كانت يف وقتها وثيقة رسية بني القائد
الفرنيس الشهي وبني جنوده ،ومل تكن صادرة عن نفاق بغرض استاملة املرصيني كام هو الشأن يف رسائل
أخرى للقائد نفسه.
واحلق أن هذا االلتفات إىل قيمة التوحيد ومكانته اخلاصة واملتميزة يف اإلسالم ليس جديدا،
فقبل هذا بقرون قال به أسالفنا ،وأكدوه طوال القرون ،ومل يكن ابن القيم رمحه اهلل أول هؤالء وال آخرهم
حني قال " :التوحيد هو الغاية املطلوبة من مجيع املقامات واألعامل واألحوال ،فغايتها كلها التوحيد ،وإنام
كالم العلامء واملحققني من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه .وهذا بني من أول املقامات إىل آخرها ،فإهنا
تشي إىل تصحيحه وجتريده"(.)56
إذن يبدو التوحيد الذي قدمه اإلسالم ،ولفت إليه أنظار العلامء والدارسني بمختلف أدياهنم،
شي رئا آخر غي ما عرضته الديانات األخرى ،وغي ما قاله الفالسفة ،وقد أسهم علامؤنا يف صياغة هذه
القضية صياغة علمية دقيقة تتجىل خالهلا حقائق التوحيد اخلالص ،وذلك حني قسموا التوحيد إىل:
توحيد الذات ،وتوحيد الصفات واألسامء ،وقصدوا هبام تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خلقه ـ الذين هم كل
يشء سواه تعاىل من العرش إىل أدنى خملوق من أي وجه كانت املشاهبة.
وهذا النهج ضمن ،عند فهمه بدقة ،املحافظة عىل التوازن الدقيق لقضية التوحيد يف اإلسالم،
فهو إثبات ال تشبيه معه ،وتنزيه ال تعطيل فيه ،فتبقى كلمة التوحيد هلذا السبب حمتفظة بخصائصها التي
سجلها العلامء من فهمهم للكتاب والسنة( ،)57مثل كوهنا كلمة العدل ،والكلمة الطيبة ،فقد "سميت
بكلمة العدل ـ كام يقول اإلمام فخر الدين الرازي ـ ألن معرفة اهلل متوسطة بني اإلفراط الذي هو التشبيه،
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كريستيان تشيفيلز ،نابليون واإلسالم من الوثائق العربية والفرنسية ،تعريب :زين نجايت ،مكتبة الرشوق الدولية،
القاهرة ،كواالملبور ،جاكارتا ،لوس أنجلوس ،ط5600 ،5هـ0220/م ،ص .00-05
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شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حتقيق:
رضوان جامع رضوان ،مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط5600 ،5هـ0225/م ،ج  ،0ص .980
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ذكر ابن رجب احلنبيل بعض فضائل كلمة التوحيد فقال" :هي كلمة اإلخالص كام قال عمر ر ي اهلل عنه وغيه
من الصحابة وهي كلمة اإلخالص ،وشهادة احلق ،ودعوة احلق ،وبراءة من الرشك ،ونجاة هذا األمر ،وألجلها
خلق اخللق ... ،وألجلها أرسلت الرسل ،وأنزلت الكتب ... ،وألجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب ،وألجلها
أمرت الرسل باجلهاد ...وهي مفتاح اجلنة ،ومفتاح دعوة الرسل" ،ابن رجب احلنبيل ،كلمة اإلخالص وحتقيق
معناها ،حتقيق :عامد طه فرة ،مكتبة الصحابة ،طنطا ،مرص ،ط5628 ،5هـ ،ص .90-95
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وبني التفريط الذي هو التعطيل ،فمن بالغ يف اإلثبات وقع يف التشبيه ،ومن بالغ يف النفي وقع يف التعطيل،
واحلق هو طريق االعتدال بني هذين الطرفني املتباينني"(.)58
كام أهنا الكلمة الطيبة" ،بمعنى أهنا طاهرة عن التشبيه والتعطيل ،ولكنها متوسطة بينهام ،مباينة
لكل واحدة منهام ،كام أن اللبن خارج من بني الفرث والدم ،وهو مربأ عنهام ،مصفى عن شائبة كل واحد
منهام"( .)59و "أما من اعرتف بالوحدانية ثم شبه (كام يف مقابسات التوحيدي) ،فقد ارجتع ما قال،
ونقض ما اعتقد .وأما من ذكر أكثر من واحد ،فقد ضل عن احلق كل الضالل.)60("...
املبحث الثالث:

وظيفة التوحيد:

مثل التوحيد أهم األصول التي يزن اإلسالم هبا العقائد واألفكار واألقوال ،ووفقا ملا يمليه هذا
ور َّدت أشياء أخرى ،حتى مثل
األصل الديني الكبي ُقبلت أشياء يف سلوك الناس وأعامهلم وأفكارهمُ ،
التوحيد يف هذه األحوال مصفاة للقبول والرد ،ف َقبِل اإلسال ُم ،مثال ،أخالق الكرم والشجاعة واملروءة
والنجدة مما كان موجودا قبله ،وشجع عليها ،ورفض الغدر والكذب والكِ ررب واخليالء والظلم ،وهنى
عنها ،و َقبِل تقديس البيت احلرام وإجالل األشهر احلرم ،ورد اختاذ األنداد والرشكاء والذبح لألصنام.
لكن قد تبدو وظيفة التوحيد هنا وكأهنا وظيفة سلبية ،فهو يقف من ترصفات الناس وأفعاهلم
موقف املراقب الذي يقبل أشياء تناسبه ،ويرد أشياء ألهنا ال تناسبه ،وهذا يعني أنه ليس مبدأ خالقا فاحتا
ألبواب اإلبداع اإلنساين.
واحلق أن اإلسالم قد أقام رفضه وقبوله لألفكار واألخالق أوال عىل قواعد جلية ،وذلك من
خالل أمرين:
األول:

أنه حني أبقى عىل بعض ما كان للناس من خلق كريم ،مل ُي ربقه عىل حاله األوىل ،بل هدم جذوره

وأسسه القديمة ،وأقامه عىل أسس أخرى جديدة ،حتى إننا نستطيع أن نقول إنه أبقاه يف الظاهر ،ولكنه يف
احلقيقة استبدل به ،وذلك ألن اإلسالم ألغى الكرم اجلاهيل الذي داف ُعه الرياء ،ووضع مكانه الكرم
اخلالص لوجه اهلل تعاىل ،وألغى الشجاعة اجلاهلية التي يريد صاحبها أن ُي َرى مكانه ،أو دفعته إليها محية
-58
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اجلاهلية ،ووضع بدال منها شجاعة ذات جذور جديدة ،وهي التي يقصد صاحبها منها إعالء كلمة احلق.
عن أم سلمة ر ي اهلل عنها قالت :قلت للنبي صىل اهلل عليه وسلم :إن هشام بن املغية كان يصل الرحم،
ويقري الضيف ،ويفك العناة ،ويطعم الطعام ،ولو أدركك أسلم ،هل ذلك نافعه؟ قال :ال ،إنه كان يعطي
للدنيا وذكرها ومجاهلا"( .)61وجاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال :ـ الرجل يقاتل للمغنم،
والرجل يقاتل للذكر ،والرجل يقاتل ليى مكانه ،فمن يف سبيل اهلل؟ قال" :من قاتل لتكون كلمة ا هلل هي
العليا فهو يف سبيل اهلل"(.)62
األمر الثاين:

أن التوحيد حقق يف شخصية املسلم الوحدة واالنسجام بني العنار املختلفة ُ
للخلق

والفكر ،فلم تبد أفعاله كالبذور املتناثرة ال جيمعها جامع ،وال كاأللوان املتنافرة ال يربط بينها رابط ،كام هو
حال من يكون كريام مع صديقه وضيفه رفيقا به ،بخيال مع أهله غليظا عليهم ،أو خانعا خاضعا ألحجار
بكامء ال تسمع وال ترى ،ويف الوقت نفسه غليظا سفاكا لدماء األبرياء ،قاطعا لطريق العباد.
وقد أدرك هذه املعاين أحد مفكرينا املمتازين يف هذا العرص ،وهو الدكتور إسامعيل راجي
الفاروقي رمحه اهلل فقال" :التوحيد هو ذلك املبدأ الذي يعطي احلضارة اإلسالمية هويتها ،ويربط مجيع
مكوناهتا معا ،ليجعل منها كيانا عضويا متكامال ...ويف ربط العنار املتفرقة معا ،يقوم جوهر احلضارة
وهو التوحيد يف هذه احلال بطبع تلك العنار بطابعه اخلاص ،ثم يعيد تكوينها بشكل يتناسق مع العنار
األخرى ،ويدعمها"(.)63
ومن جهة أخرى ،فإن فكرة التوحيد يمكن أن متثل منجام لإلبداع ،والذي جتلت بعض آياته
بالفعل يف الفنون اإلسالمية طوال تارخيها ،فإذا كان الفنان املسلم قد امتنع يف الغالب عن تصوير اإلنسان
واحليوان يف أعامله ملناقضة ذلك للتوحيد ،فإن هذا احلظر مل يقيده ،بل أطلق خياله يف ساحات أوسع،
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رواه أبو يعىل املوصيل ،وقال البوصيي" :هذا إسناد رجاله ثقات ،وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد النخعي"
أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصيي ،إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،كتاب اإليامن ،باب من مل يؤمن
باهلل مل ينفعه عمله ،حتقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد وأيب إسحاق السيد بن حممود بن إسامعيل ،مكتبة الرشد،
الرياض ،ط 5655 ،5هـ5558 /م ،ج ،5ص  ،596رقم احلديث .020
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رواه البخاري عن أيب موسى :صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسي ،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا،
ص  ،655احلديث رقم .0852
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إسامعيل راجي الفاروقي ولوس ملياء الفاروقي ،أطلس احلضارة اإلسالمية ،ترمجة :عبد الواحد لؤلؤة ،مراجعة:
رياض نور اهلل ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط5655 ،5هـ5558/م ،ص .505

11

فخرجت لنا روائع األعامل الفنية يف املساجد منابرها وحماريبها وأعمدهتا وسقفها ومآذهنا وقباهبا...إلخ،
والقالع والقصور واألواين والثياب ...إلخ ،من الكتابة والزخرفة البارزة وزخرفة احلَ رفر ،وغي ذلك.
ليس هذا فحسب ،بل إن لإلسالم رؤية عميقة تتعلق هبذا اجلانب ،وأحسب أنه يمكن
استخالصها بيرس من روحه العامة ،وذلك أن اهلل تعاىل قد جعل مدار الدين كله عىل العقيدة ،وجعل مدار
العقيدة عىل التوحيد ،وأوضح لنا ما ينبغي علينا جتاه هذا الدين ،وهو اإليامن به حني قامت األدلة عىل
وجود اهلل تعاىل ووحدانيته ،وأنه وحده القادر عىل اإلجياد من العدم ،وغي ذلك من أركان الدين ومعانيه،
واستعامل هذا املنهج يف إعامر األرض .لكنه تعاىل مل يكلفنا بأن نتعرف عىل أكثر مما أخربنا به من أمور
العقيدة ،كمعرفه كنه الواحد تعاىل وحقيقة ذاته ،وكيف يمكن أن خيلق يشء من عدم( ،)64بل هنانا عن
خوض هذه املسالك التي ال فائدة من خوضها ،والغرض هو أن يلتفت اإلنسان إىل ما يقدر عىل اإلنجاز
فيه ،وهو احلياة بميادينها الواسعة ،عام ال يرجع من البحث فيه بأي طائل ،وهو هذه املسائل وأمثاهلا.
وهبذا يكون صاحب الرشيعة سبحانه وتعاىل قد أقام لنا الدين عىل قواعد راسخة وواضحة
كالتوحيد ،وتركنا يف ساحة واسعة مضيئة ،إال جزءا صغيا منها أخفاه عنا ،ولكنه أقام األدلة عليه ،وأمرنا
بالرضب يف هذه الساحة الواسعة املضيئة ،وعدم االنشغال هبذا اجلزء غي امليضء ،ألنه ال فائدة منه يرجع
هبا العقل إن انشغل به ،إال تضييع العمر وسط هليب من الشكوك القاتلة ،وخبط يف أحراش ال يدري
اإلنسان ما اختبأ له فيها.
وإذا كانت النفس البرشية تواقة إىل اكتشاف املجهول ،فإن مرسحها الفسيح الذي يمكن أن
تصول فيه وجتول ،دون أن تنقيض عجائبه ،أو تنفد غرائبه يف هذه احلياة ،هو هذا الكون املبسوط أمام
وعارضا نفسه يف صور كثية تبدو كلها مذهلة ،إضافة إىل ما يف
مطوحا يف اجلهات كلها،
ر
املَ َرائي واملسامعِّ ،
الوحي املنزَّ ل من عجائب أخرى .وأما قضايا الغيب التي مل يصلنا فيها خرب موثوق عمن يعلمها ،فإن
االنشغال هبا عبث ومضيعة للوقت واجلهد بال طائل.
إن "مبدأ التوحيد الذي رفع االلتباس والقداسة عن الطبيعة ـ كام يقول بعض الباحثني ـ يفتح
املجال أمام العقل وحماولة اكتشاف العامل والعالقات بني ظواهره عن طريق العلم ،بعد أن ابتعدت عنه
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كام قامت األدلة الدامغة عقال ونقال عىل خلق اهلل تعاىل األشياء من العدم ،ولكن إدراك كنه عملية اخللق هذه مما ال جيد
تكييفا له يف عقل اإلنسان ،فوجب التسليم به وفقا للدليل ،وكذلك األمر يف اإليامن باهلل وجودا وإدراك ذاته تعاىل كنها.
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عنار القداسة"( .)65لقد كانت األديان ختيف أتباعها من الكون ،بسبب ما ختلعه عليه من غموض،
وما تبثه يف نفوسهم من أنه مسكون باألرواح واآلهلة( ،)66فجاء اإلسالم ليدفع بأتباعه دفعا إىل التفتيش
عن أرسار هذا العامل ،بل يربط ذلك بمعاين العقيدة نفسها.
ملاذا التوحيد بالذات؟
ولكن ،ملاذا قلنا إن التوحيد هو القيمة التي قامت هبذه الوظيفة بالتحديد ،أعني التصفية
واالختيار والقياس والتقدير؟ أال يمكن أن يكون هذا من وظيفة قيم أخرى؟
واألصل يف هذا هو أن اإلسالم أقام عقيدته كلها ـ كام سبق ـ عىل التوحيد ،وأقام شتى أصناف
الشعائر واملعامالت عىل العقيدة ،حتى إنه ال يبدو يشء إال وله بالعقيدة ،ومن ثم بالتوحيد ،تعلق من وجه
أو آخر ،ونجد مصداق ذلك يف مجلة من النصوص الرشعية الصحيحة ،منها:
عن رويفع بن ثابت األنصاري ر ي اهلل عنه أن النبى صىل اهلل عليه وسلم قال" :من كان يؤمن
باهلل وباليوم اآلخر ،فال يركب دابة من يفء املسلمني ،حتى إذا أعجفها ردها فيه .ومن كان يؤمن باهلل
وباليوم اآلخر ،فال يلبس ثوبا من يفء املسلمني ،حتى إذا أخلقه رده فيه"(.)67
وعن أيب هريرة ر ي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :من كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر ،فال يؤذ جاره .ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،فليكرم ضيفه .ومن كان يؤمن باهلل واليوم
اآلخر ،فليقل خيا أو ليصمت"(.)68
وقد التفت أحد املسترشقني إىل هذا املعنى من بناء الدين احلنيف ،فقال عن تعاليم اإلسالم
االجتامعية ،كاألخوة بني املؤمنني ،واملساواة" :وقد تم ترسيخ ذلك كله وتعميقه حني وضعه اإلسالم عىل
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انظر :يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة ،ط5085 ،9هـ5502/م ،ص .50
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رواه أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب ىف الرجل ينتفع من الغنيمة بالشىء ،حتقيق :حممد عوامة،
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة الريان ،بيوت ،املكتبة املكية ،مكة املكرمة ،ط 5605 ،5هـ/
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5558م ،ج  ،0ص  ،055رقم احلديث  .0025وقال األلباين :حسن صحيح.
صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،ص  ،5290رقم.5258 :
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أساس الوالء اخلفي واخلضوع العلني إلله واحد"( .)69فاشرتاك املؤمنني يف الوالء للواحد عزوجل ،م َّثل
بالفعل قاعدة ُصلبة الجتامع قلوهبم ،ولوال متانة هذا األصل يف نفوسهم وعقوهلم ،ما نجح أي عامل آخر
يف مجع قلوهبم عىل هذه الصورة ،خاصة بعدما كان بينهم يف اجلاهلية من عداوة وتناحر.
واألصل يف هذا هو الفعل والتأثي النفيس للتوحيد يف املؤمنني ،واالعتبارات الفكرية والروحية
املوحد ،وذلك أن "الدين التوحيدي (بحق) يفتح املجال أكثر ليقظة الذات،
التي يضيفها إىل شخصية
ِّ
ولنمو الشعور باألنا ،باملقارنة مع دين الرشك امللتبس بالعقائد األسطورية"(.)70
ومن جهة أخرى ،فإن التوحيد يف اإلسالم ،مع أنه تعظيم هلل تعاىل إىل درجة ال يعلوه فيها
تعظيم ،إال أنه ال يسحق الذات العابدة بحيث تنمحي وتذوب ،أو ترتاجع وتتالشى ،بل يدفعها إىل الربوز
والظهور والتميز يف كون اهلل الواحد ،وذلك أن "الوعي التوحيدي أيقظ الشعور باملسئولية الفردية،
وأيقظ الوعي التارخيي ،إذ جعل احلوادث الكونية والبرشية بمثابة التجليات لقوة الواحدية اإلهلية"(.)71
عىل أية حال ،ليس من الصواب أن نقول إن اعتبار التوحيد كقيمة أوىل يتم عىل أساسها قبول
األفكار واألخالق أو رفضها ،هو جمرد إقحام هلذه العقيدة النقية ،وافتعال إلبرازها يف كل جانب من
جوانب النشاط اإلنساين ـ ليس من الصواب أن نقول هذا بعدما نطقت النصوص الرشعية بام خيالفه،
وزادته االجتهادات البرشية رشحا وبيانا.
أفكارا ومعاين كثية تتصادم مع التوحيد مبارشة ،وكان هلا رسوخ
ومن جهة أخرى ،فإن هناك
ر
وثبات يف عادات اجلاهلية وتقاليدها ،ثم كنسها اإلسالم كنسا ،ومل يسمح ال بقليل منها وال كثي ،مثل:
الذبح لغي اهلل تعاىل ،واعتقاد النفع والرض يف غيه ،والظن بأن األسباب تفعل بنفسها ،واحللف بغيه
تعاىل ،وغي ذلك .وهذا يعني ،يف حقيقته ،أن التوحيد مثل املصفاة التي استبعدت هذه األفكار والعادات
من حياة املسلم وعقله ،أو القيمة التي قدَّ رت عدم توافقها مع بنيان اإلسالم وطبيعته.
وأخيا فقد حاول بعض املفرسين املعارين ـ إدراكا للموقع اخلاص للتوحيد يف اإلسالم ـ
أن يدير تفسيه للقرآن حول التوحيد ،واعتربه أصل مجيع املعاين التي تناوهلا الكتاب الكريم موافقة له أو
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هاملتون جب ،دراسات يف حضارة اإلسالم ،حترير :ستانفور شو ووليم بولك ،ترمجة :إحسان عباس وحممد
يوسف نجم وحممود زايد ،دار العلم للماليني ،بيوت ،ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،نيويورك5556 ،م،
ص .5
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معارضة ،فحني ينزه املؤمن ربه عن الشبيه واملثيل والند ،فهذا توحيد الذات والصفات واألفعال،
وحني يتوجه بالعبادة له وحده ،فهذا توحيد اإلهلية ،وحني ينسب اخللق والرزق إليه وحده ،فهو توحيد
الربوبية ،وحني يأخذ القوانني احلاكمة للمجتمع منه وحده ،فهذا توحيد الترشيع ،وحني يعتقد أن النفع
والرض بيده وحده  ،فهذا توحيد الترصيف ،وحني يؤمن بأنه ال يعلم الغيب أحد إال اهلل ،فهذا توحيد
العلم ،وهكذا(.)72
اخلامة:
يدرس من زاوية
وبعد ،فإن للتوحيد جماالت واسعة وضوابط واضحة ،ومن هنا يمكن أن َ
نفسية ،ويمكن أن ُي ربحث من نواح اجتامعية ،ويمكن كذلك البحث يف وظيفته احلضارية والقيمية،
ُدرس ضوابطه الرشعية التي يف ظلها يعمل عمله اإلجيايب ويؤيت أكله العظيم يف خمتلف
كام يمكن أن ت َ
املجاالت واملواقف.
وقد سعت السطور السابقة إىل بيان امتيازات التوحيد اإلسالمي عن كل توحيد ا ُّدعي مللة أو
دين آخر ،مع إيضاح التناول الكالمي والنظرة الصوفية إىل مسألة التوحيد ،وأخيا وظيفة التوحيد ،ولعل
أهم النتائج التي يمكن استخالصها مما سبق تتمثل فيام ييل:
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التوحيد اإلسالمي ال يشبه ما ادعته األديان وامللل األخرى أو ا ُّدعي هلا من توحيد ،إذ إن
التوحيد اإلسالمي ال يتوقف عند حدود عبادة ذات واحدة ،بل هو توحيد يميز هذه الذات عن
سواها من كل وجه.
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جتىل التوحيد يف النصوص اإلسالمية باعتباره قطب الرحى للدين واحلياة التي يريد اإلسالم
إقامتها عىل األرض ،فالتوحيد بالقول والفعل والرتك يربز يف عدد كبي جدا من آيات القرآن
واألحاديث النبوية.
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ليس التوحيد يف اإلسالم جمرد معنى صامت يمثل جزءا من البنيان الصارم للدين ،ولكنه يف
أصله حقيقة وجودية فاعلة ،ال ترىض بأن تتجاور مع أي معنى يتناقض معها ،وال ترىض
كذلك باالنتقاص من عنار الشخصية املسلمة يف سعيها للقيام بوظيفتها يف احلياة.
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انظر للعامل الباكستاين الكبي أيب زكريا السيد عبد السالم الرستمي ،تنشيط األذهان يف أصول تفسري القرآن ،نرش
اجلامعة العربية ،إشاعة التوحيد والسنة ،بده بي ،بشاور ،باكستان5609 ،هـ ،ص  09وما بعدها ،وللمؤلف
نفسه :توجيه الناظرين إىل مقاصد الكتاب املبني  ،مكتبة مجعية إشاعة التوحيد والسنة عىل منهاج السلف الصاحلني،
زرياب كالوين ،سعيد آباد ،بشاور ،باكستان ،ط 0225 ،9م ،ص  55وما بعدها.
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