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المقدمة

التقدمة

محمدتبينا الله، رسول على واللام والصلاة لله، الحمد 
والأْ•ومن وصب وعلئآله 

بعد؛أما 
أعنلمؤإن قدرا. وأحلها العلوم، أشرف العقيدة علم فإن 

.— —. بالله الإيمان ميحنح الملم هذا قي ما وأحل وأشرف 
ركنوهوأول المهمايت،، وأهم الأصول، أصل بالله فالإيمان 

مزأركازالإيمازالتة.
•عنه متفرعة إليه راجحة الإيمان أركان حمع إن بل 

بوجوده،الإيمان يض - معلوم هو كما - بالله والإيمان 
وصفاته.وأسمائه وألوهيته، وبربوبيته، 

الثلاثة.التوحيد أنولع يتضمن — إدا — فهو 
هدهمن نوعين حول ميدور الصفحات، هال،ْ فى والحديث، 

منناحيتين في ودللث، والألوهية، الربوبية توحيدا وهما الأنولع؛ 
نواحيهما؛

بيتهما.الفروق الأوم،؛ الناحية 
فيهما.المؤلفات، الثانية: الناحية 



صالآمجواسس'واصةهاوتا 

التالية;حلال من ودلك 

الألوهية.وتوحيد الربويية توحيد بين الفروق الأول؛ المطلب 
الربوبية.توحيد في التأليف الثاني: المطلب 
الألوهية.توحيد في التاليف الثالث: المطلب 
بينهما.الجمع في التأليف الرابع: المطلب 

يعنىلا المهلالب هده فى البحث أن عاليه التنبيه يحس ومما 
فيهما.الق ما حمع استيعاب ولا بينهما، الفروق استقصاء 
تلكبيان فإلى دلك، من سر ما لجمع محاولة هي ؤإنما 

التكلأن.وعليه المستعان، والله المءلال_،، 

اسإبراهيم بن سد د. 

(٤٦٠الركي:)صؤب: 

—الإّلأب والدراسامت، الشريمة كية — القصم حامعة 

المعاصر،والمذاهب العقيدة نم 
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والألوهيةايؤيوبية توحيدي بين الفراوق الأول؛ المطيب 

الأولاسمف 

وpحيدالأثموهيةتوحيداثموبؤييم بين الضوى 

وعموم،وتلازم، فروق، الألوهة وتوحيد الربومحة توحيد بين 
يلي؛كما وذلك وحموص، 

اللغوي:واسى والإقتقاق الهادة، أصل سنلفادم؛ اولأ: كءِ 
الألوهيةومائة ، اررئوية،١ إليها والنسبة رب١١، ١٠الربوبية فمائة 

)األوهيةا<رآ/إلهاوالمسه ))أله«، 
يطلقفالرب الأله،ا؛ مادة عن يختلف اارب،ا مادة معي إن ثم 

والقئم،والمربي، والمدبر، واليد، اّلائ،، علزت اللغة في 

،— ه — الله على إلا مضاف غير يطلق ءولأ منفلور! ابن قال 
كداء.رب ت فقيل أصيف، غيره على أطلق ؤإذا 

،— تعالئ — الله غير على معللما الشعر في حاء اروقد وقالت 
,(٣)الشعر«غير في ولمثدكر وليس؛اتكث؛ر، 

'أ.مظور'ا/ا،ا،"ا_-لاين اظر;لأنالمب )١( 
اظر;ننالرب)٢( 
ننالربا/ا،أ،'؟_••؛.)٣( 



الآمسوامط،واصةهامي،]ج 

صاحبه.ت وقيل ومستحقه، مالكه شيء• كل ررورب وقال• 
له.ملكه أي الشيء هدا رب فلأن ويقال! 

الدار،ورب الل.اة، هورب، يقال! فهوربه، شيئا ملك من وكل 
الحجالااريايت، وهى البيت،، رب وفلان 

منفمعناه: — اتله أسماء من اسم إنه حس، ْس س الربا أما 
٠ئئ -ألخُ وألا : - -تعاد قال واسك، والأم الخالق له 

٥٤.]

ألممف4]نا>;ما[.لد رومحر أثث اؤدللخ=ظ؛ وقال: 
أيشيء، كل هورب ~ . — هوالله ررالرب؛ مطور! ابن قال 
ربوهو له، شريلثا لا الخلق جميع على الربوبية وله مالكه، 

والأملأك«رآاؤ١^ وماللث، الأرباب، 
١اللغة في رررب« كلمة هومعئ فهدا 

وهيإله، كلمة! ومنه ءتد، فمعناها: )١١^١١، كلمة معنى أما 
وفراشمغروس، بمعى كغراس مفعول، بمعنئ فعال وزن علئ 

مفعول!بمعنئ فحال فإله: مكتوب؛ يمعنئ وكتاب مفروش، بمعنئ 
فمعتئوالتعبد، الث، التنمعناه: العرب لغة في والتأله مألوه، أي 

العجاج:بن روبة قول ومنه ممود، مألوْ: 

يانالرب،أ/\<م.)١( 
 )٢(jU.المب،ا/ه\<ّآ



والألوهيةتوحيدي بين الفروى الأول؛ المطلب 

الميميات العاندو يله 

قياحتلاها وااالألوهيةاا ااالربود؛ةا، كلمتي بين أن والحاصل 
اللغوي.والمعنى الاشتقاق 

منهانضامج،الإمخلأم:ثانيا؛ كى 
وحدهالله بان الجازم هوالإقرار ت بأنه يعرف الريوبية فتوحيد 

المميت،المحيي للعالم، الخالق وأنه ومليكه، شيء كل رب، 
يكنولم الملك، في شريك له يكن لم المتتن، القوة ذو الرزاق 

له،مضاد ولا لحكمه، معقب ولا لأمره، راد لا الذل، من ولؤ له 
ربومحتهمعاني من شيء في له متانع ولا تمي، ولا مماثل، ولا 

وصماتهأسمائه ومقتضيات 
بأفعاله.الله توحيد وهوت مختمر احر تحرما وهناك 

متقاربة،عدة يتحرقان اصطلاحا يحرف الألوهية وتوحيد 
يلي:ما منها 

العباد.بأفعال الثه هوإفراد - ١ 
بالعبادة؛الله مأ_هوإفراد 

)١(

،٣٤—  XXص همدالله، بن سليمان ليشخ العزيز تيسير اننلرت )٢( 
الإرشادوانفلرت صه0، الحكمي حاففل للشخ المنشورة الة وأعلام 

.١ صاُ الفوران، صالح للشخ الاعتقاد صحيح إلئ 



والف>اوقسهماتوحيد دح 

الظاهرة،العبادة؛ أنو١٤ بجمح — تعالى — الله إفراد هو — ٣ 
اللهسوئ من كل عن العبادة ونفئ وعملا، قولا، والبامحلمة، 

٢.كازأ من عالئ—كائنا ت— 
جاهعبتعريف محمحت سعدي بن عبداوحمن الشبح وعرفه — ٤ 
وتفسيره،حدْ، ررفأما ت فقال وأركانه، وتغيره، حده، فيه ذكر 

هوالله أن واليقين العلم وجه علئ ؤيعترف يعلم، فهوأن وأركانه 
ومعانيهاالألوهية صفاُت، وأن الحقيقة، على المحبود وحده المألوه 
الثهإلا يستحقها ولا المخلويايت،، من بأحد موحوده ليمت، 

_تعالئ_.

الظاهرة،كلها: بالعبادة أقرئه حما به واعترف ذللث، عرف فإذا 
والزكاة،كالصلاة، الظاهرة: الإسلام بشرائع فيقوم والباطنة؛ 
عنوالهمحا بالمعروف، والأمر والجهاد، والحج، والصوم، 
الله،بحقوق والقيام الأرحام، وصلة الوالدين، وبر النكر، 
حلقه.وحقوق 

واليومورمله، وكتبه، وملائكته، بالله، الإيمان بأصول ؤيقوم 
لله.وشره حيره والقدر الأحر، 

ثوابه،وطالب ربه، رصا غير الأغراض من غرصا به يقصد لا 
رّولالله..ْتاثافىذللث، 

حافظللشخ المنصورة الطائفة لاعتقاد المشورة السنة أعلام انظر' 
ااحكس،صاه.



والألوهيةالريوبية توحيدي الميوقبين الأؤد؛ المطلب 

شرعهما وأفعاله وأعماله والسنة، الكتايج عاليه دل ما فعقيدته 
وسنته،هديه، فى ه يشيه الاقتداء وآدابه وأحلاهه ورسوله، الله 

وكلأحواله«راا.
منظومتهفي الؤع هدا عن محمحن الحكمي حاففل الشيح وقال 

التوحيد!في الأصول® علم إلى الوصول ر'ملم 
نديدعن انمرش رب إئراد اكوحيي ثدعي وناتي هذا 

جاحدالا يحقه معترمحا واحدا إلها الئة تعبد أن 
^فا؛ستالئنيالآساء:

منها!أسماء، الريويية فالتوحيد 
.— سبق كما — الربويية توحيد — ١ 
العلمي.التوحيد — ٢ 

الخبري.''آ_التوحيد 
والإناُت،.المحرفة توحيد — ٤ 
الاعتمادي.التوحيد - ٥ 

الأسماء،تللث، غير أحرئ يأّماء الألوهية توحيد يمئ ييتما 
دهما•

عييةالوالفتاوى ، ١  ١٣- ١ ١ ٢ سعدى لأبن المٍن الواضح الحق انظر: )١( 
فيوجهوده معدي بن عداوحنن والشيخ ١، ١ - ١ ص' سعدى لابن 

١٠ ٥ ٢ — ١ ٥ ١ الدر العباد عبدالرزاق د• العقيدة 
.صرو٢ الحكس حافظ سخ الأمرل، عاخ الق الوصول ثئم )٢١( 



وامُةسه4امءيدالآمه؛ةواميرم لت0 

إضافتهباعتبار يدلك وسمى ، مر— كما — الألوهية توحيد — ١ 
التأله،إخلاص علئ بي ولأنه الموحد، باعتار أو الل، إلى 

العبادة.إخلاص يستلزم ودلك، وحده، لثه المحبة وهوأشد 
العبد،وهو الموحد إلئ إضافته باعتبار العبادة؛ توحيد — ٢ 

وحده.لله العبادة إخلاص ولتضمنه 

الإرادةوتوحيد الإخلاص، لتضمنه الإرادة؛ توحيد — ٣ 
بالأعمال.الله وجه إرادة علئ فهوبؤ والمراد؛ 

المستلزمالقمل، إخلاص عالئ بؤ لأنه القصل.؛ توحيد - ٤ 
وحدْ.لله العبادة لإخلاص 

لله.العبد من والدعام الهللب، لتضمنه الهللبي؛ التوحيد —٥ 
والجوارح.القلوب، أفعال لتضمنه الفعلي؛ التوحيد — ٦ 
ل1هالعمل إخلاص علئ بي لأنه العمل؛ توحيد - ٧ 

٠وحد\اا 

التوحيد:انواع اهم توحيد ابعا؛ رص 

الكتب،.وأنزلت، الرمل، أرسلت، تحقيقه أجل فن 
إذاالعبد إيمان يصح ولا عظيم، وأمرْ حؤا، الربومحة وتوحيد 

الغايههو ليس التوحيد أنولع من النؤع هدا ولكن به، يزمن لم 

ينماليمان للثيح التوحيد كاب شرح قي الحميد العزيز سير انظرت ( ١ ) 
٨TهصLJعبدال



والألوهيةالريوببLت توحيدي بين الأول: المطلب 

الغايةوليس الكتب، أجلها من وأنزك الرمل، بها حاءُت، التي 
أمرالله أن دللث، وكماله؛ بالتوحيد جاء فقد بها جاء من التي 

يقتصرولم وغايتها، وصلاحها النفوس كمال هي التي بعبادته 
.اللكلآميةلا،_ الطريقة هوغاية كما الإقرار؛ه_ مجرد علن 

لمدللثخ وُع يه، مقرين كانوا المشركين أن دللث، إلن يضاف 
وحده،يكفي لا الربوبية بتوحيد الإقرار لأن الإسلام؛ في يدحلهم 

الألوهية.توحيد من لأبد بل 
هوكان غلو كلها؛ الفطر في مركوز الربوبية توحيد إن يم 
الكب.ؤإنزال الرمل، لإرسال حاجة محاك كان U الغاية 

واتهشات: fUttVlبتوحيدالصق توحيدالربؤسة حاث؛ كءّ 
واحد.مسش في — باعتبار — العلماء بعض يل.حالهما ولهدا 

توحيدؤيجعل قمن، إلى التوحد يقم من عند ، وذلل
حاففلالشيخ صنع في كما واحدا، والصفات والأسماء الربوبية 

التوحيل.وسماهما واحدا، شيئا جعالهّما حسثإ ضمحت الحكمي 
الاعتقادي.الخبري، العلمي، 

ر— مر كما — والإثبات المعرفة توحيد يميهما وبعضهم 
النوعينهذين عن فمتقل الألوهية توحيل. أما 

.١ ٢ Y/ تمن لأبن النتاوئ مجموع انظر: )١( 
انظر:4عارجاكرل\/؛آا.)٢( 



بينهماوالفروق الألوس ءي 

بمتثاني4ممةه4ا؛ض،،،اث: 
والرزق،كاكلق، الأمووالكونيه؛ الريوبية: توحيد ينعلى 

ونحوها.والأمانة، والإحياء، 

وا-بم,،،من والنواهي، الأوامر، الألوهية: توحيد ومثعنى 
ومكروه.ومحرم، 

•الرب أفعال — أيقا — الربوبية متعلق إن ثم 
وصيام،صلاة، من المكلفين أفعال فمتعلقه الألوهية توحيد أما 

،.ر ذلك، ونحو وحوف، ورجاء، ومحبة، 
سممابيهماسمو:ابما: مه 

علمي.مل.لوله الربوبية فتوحيد 

.عمالي١٢٢الألوهية توحيد وأما 
هثاث:الإدراربهث

فيه١حلل عندهم ؤإنكان المشركون، به أفر الربوبية فتوحيد 
فرفضوه.الألوهية توحيد أما 

خأىمن ّتالتهم ؤوابI 0 بقوله دللث، - . - الله ذكر وند 
[.٢٥زكان: ه آثه تملن ءآمحى ]^، ٣١١

.صاُ؟ البريكان إيرامم د. العمد.ه، لدرامت المدخل انظرت )١( 
صا-ا،.الأبق انرجع )٢( 



والألوهيةالرايوJية توحيدي ادقو3قبين • الأول اثمطيب 

ه^^٠١^ إقها ؤعوألاهث ؤ قولهم' المشركين عن وذكر 

بمابقة,فقرة في ذلك إلئ الإشارة مرت وقد 
٠٠لتوحيد*ستلوم توحيدالود>بيم ان  ٠٠تاث كجَ 

•الربوبية مدلول عن حارج الألوهية توحيد أن بمعنى 
الألوهية.بتوحيد إلا يتحقق لا الربوبية توحيد ولكن 
بتوحيدالإقرار يوجب الربوبية الإقرار؛توحيل■ أن بمعنى 
ونلأمورم، ومدبر وخالقه، ربه، الله أن ا عرففمن الألوهية؛ 

الوحده يعده أن عليه وجسي، — عبادته إلى الحالق ذللثا لعام 
هويكون أن لزم وحده، الرازق الحالق هو كان فإذا له؛ شريك 

محملأطد:>ظبماةشصانمم'
إمجثث ١يتما ?0" تتمحئ ٣ ثدهأ بمث ه ٣ أمحتم، 

ألثثزتثى مآء خئثق وألثمآءإنا»وأنزل فنس\ آلاكس 
\س\.او؟ه تمحى م أندادا ج ءشوا ئه لم دد3ا 

بالعبادةفأفردوه وحده، الحالق هو أنه تعلمون كنتم إذا يعني، 
وحده.

دعاتهامشاهير — لها مرُتا الش والأدوار ~ أصولها — الوحيد دعوة انظر• 
الاعتقادصحح إلئ والإرشاد ، ٣٧- ص"م هراس حلل محمد د• 

.٢ ١ ص الفوران صالح لثنخ 



توسالأسواضبوس.واهموةهاوج 

لتوحيداثمربؤييه:*تضن توحيد أن ء1ما٠٠ كءَ 

الألوهية؛توحيد في صمنا يدخل الربوبية توحيد أن بمعى 
ربهأنه معتقدا يكون أن فلابد له شريك لا وحده الله عبد فمن 

الخلقوله والضر، النفع بيده هن إلا يعبد لا إذ ورازقه؛ وخالقه، 
والأم•

معسمن جرء الربوبية توحيد أن وهذا؛عك، 
احت«عا:اهنرتا ؤإذا افتره٠ احتما إذا أنهها ديعقر: ^ه 

لكلصار واحد سياق قي جميعا ذكرا إذا أنهما دللت، ومعنى 
ءاؤ»ل؛ — تعالئ — قوله في كما به، يراد خاص معي منهما واحد 

©^]_.الهِأض 0 تإادأقاِس محُيبجامح0 
توحيدوهدا المتمرن،، الئإ الالهو ااالردت،،ت معص فيكون 

للعبادةالمستحق بحق المعبود ارالاله،! معنئ ؤيكون الربوبية، 
الألوهية.توحيد وهدا مواه، دون 

المعي؛في فيجتمعان الأخر، عن مفردا أحدهما يدكر وتارة 
منومعنا1ْ رئاائ،؟اا، ررمن القبرت في للسن، الملكين قول ش كما 

مزدبنربم من همبأ ؤأؤ-اة ؛ - تعالن - قوله في وكما إلهلئ،؟ 
آتقآممو أء؛ر ت وقوله '٤ء، ؛ ٤٢٠١]'ه أ؛له يئنا بمؤمحأ أل إلا" حؤ، 

ؤزذأِ؛ الخليل-عص- عن ونوله؛ ،، ١٦٤رباهلالآ~ام؛ 

صا-ه.والدخل ٢، ٢ - ٢ ١ ص الإرشاد انظر: 



والأتوهيةاميوبية توحيدي بين السموق الأول: المطلب 

آثثضلرنجب أثن ؤ • - تعالى - قوله في وكما [، ٢٠٨ه ويمت 
آثيثع آءأنه أيؤ?؛رث رحط=ظلم ألثن؟ ثدكثم دءاُ )يا 

زالمل[..ه مائلحفثإيك> ممسلأ 
الربوبيةتوحيد بين المروق من جمعه نير ما فهذا 

والأ/هةلاا.
تحقيقمن ب1لدارين والفوز التوحيد، للأمة لأبد وأحيرا 

الأمرين•هذين 

الربوبيةتوحد بتن والفروق التوحيد حقيقة كاب: ني دلك تفصيل انفلرت 
.١ ٤ ٢ -  ٧٩ص استي عر د. والألومة 





اح^^؛اااالريوسة اJتآليفثءباJ الثاني: اتمطيب 

الدالتانثو

اثمربؤييةتوحيد اثتإتيفام 

التفسير؛كتب ني يوحد — عموما — الربوبية توحيد على الكلام 
فيهوما الكون، حول تدور الي الايات عن الحدين، عند ودلك، 

-حلقعلى تتكلم اش كالآيات الإتقان، وءجسس، الصغ، يدع من 
ذلل؛،؛ونحو والإنسان، الجمال، وحالق والأرض، الماواث، 

وقدرته،وثهرْ، وعغلمته، — ربوبيته—ه عن حديث، دللئؤ فيتخلل 
الربوبية.مقتفيات، من ونحوذللث، وعالمه، 
نروحفي التوحيد من النؤع دللث، علمل الكلام يوحد كما 
ذكئفيها يرد التي الأحايين، علئ الكلام محي خصوصا الة؛ 
وربوبيته•الله، حلفا لعظم 

العقائدكتب فى — الربوبية توحيد عن الحدين، يرد ما وأكثر 
عظيموعن الاه، وحول إساتا عن الحدين، تحد وذلك، عموما، 
التوحيدأنولع عن الحدين، محي أو حكمته، ولهليم، قدرته، 

ونكدا.الثلاثة، 
 Uجدارا،.فقليل التأليف، في فرادْ إ

فيهوتعرصت ،، الربوJ-Aءتوحيد ت عنوانه كتاب تأليما لي الله يسر وقد ( ١ ) 



^سوااربوسع،واصةسوج 

تحدثتلفات لمؤ نماذج ذكر عن يلي فيما الحديث وسيكون 
مهافصوو تخصيص حلأو من أو إفرادا، إما الربوبية عن 

عنحديث دون مقتضياتها يعص أو الربويية، عن للحديث 
الألوهية.

اصولفاتاثغاهةبتوحيدولا: أه 

حدا.قليل بالربوبية الخاص التأليف 
منالثاني المجلد في حاء ما ذلك في ألف ما أهم ولعل 
حاملاحاء حيث محإفء؛ تيمية ابن الإسلام لشخ الفتاوئ ْجموع 

الرروُيةا،.توحيد رركتاب مى! م

فىوصعها قصد ولا تيمية، ابن عند من ليستا الثمية وهده 
ع؛دالرحمنالشيح الفتاوئ؛ جابعي من هي واحد، مولقا 

.محمد—زبمهثااه_ وابنه قاسم ابن 
توحيدفي كثيرة ماحنج على الكتاب، ذلك، اشتمل وقد 

العالمأصل على تيمية ابن تكلم حيث تحته؛ يندرج وما الربوبية، 
شيءوبأي فرض، أول( الله معرفة وأن ومجيئه، الإلهي، 

الربوييةتوحيد أن ريان حلقه، على الله ربوبية وأنولع وأسمائه، لتعريفه، 
التوحيد•في الغاية هو ليس 
توحيدومضادة وثمراته، وآنار0 الريوسة، توحيد لأدله تطرقت كما 

الربومحة•بتوحتد أشركت التي والفرق الربوبية، ؤإنكار الربوبية، 
٠العقيدة ش ءرمائل كتابي صمنته نم مرارا، مقرئا الكتابه ذلك حلع وقد 

.١٣٢-١١٧بفىالرسالهاك^محمنص



QD|لرووبيةتوحيد ث التأليف الثاني: المْلالب 
يعرفا

المخالوقات،رى.ؤإمكان الربوبية، توحيد لدلائل تهلرق كما 
الخيوأصولهم والمتكلمين، الفلاسفة، لعلرق تعرض كما 
ادأ'اا.المومامهامن وأدلتهم عليها، يفرعون 
علئالمقاييس لإقامة انصبوا إنما المتكلمين أن بين كما 
الحرفةوأن ،، أحيلأمحله في ينانع لم أنه مع الربوبية، توحيد 

إنىالإلحادوالحاإوللْ،.نملالقةوالتألهسمود 
٢._ر الله—. محرفة من وأتباعه أرمتلو عند لما وتطرق 

حقيقةوبيان الصوفية، غلاة لضلألأُت، بيان الكتاا«-ا وفى 

وابنوالتلماني، والقونوني، عربي، كابن الربوبية في ميمهم 
•٢٧١وأساءهمالفارض، وابن بمن، 
ووحدةالاتحاديين مذهج، لحقيقة وتفصيلا بيائا فيه أن كما 
الوجودوحدة لأهل وأشعار أقوال عن ؤإجاية ، الوجود 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

.ج٠رعاكاوئ
TV-rn/Yابق اJرجعال

■ Yr-Y'/Yازبق انرجع 
TA.Y-U/Yازبق اور-آع 
.YAY_n/؛ابق انالرجع 

• AO-AY-ZYاJرجعاJابق 
١Y'Y_'١YY'/Yالأبق اور->ع 

.٢Ao-Y١Y/٤'السابق انرجع 



سمالآسواسس،واصةسهئوج 

٢.ال1هأ هم والخلق هوالخلي، الله أن مضمونها 
ذكر،ما حول تدور التي الكثيرة المباحث، من ذللث، غير إلئ 

تيميةابن عادة مي كما - نافعة كثيرة اسطرادات، يتخللها والتي 
محمحئ-.

الوبؤييه:ال4ولفاواصذضضا0لتوحيد ث1ث: كءّ 
أبوابمها الواحد يتفلم التي الاعتقاد كتب، ^، Jbأعي ولا 

منها.أوحمله العقيدة، 

ثمالعقيدة، مياحن، من لشيء تهلرقت، التي الكتب، أعي ؤإنما 
جوانبه.من جانبا أو الربوبية، لتوحيد الفصول بعض حصمستؤ 

فيالعاليل شفاء ١٠ت كتاب المياق هدا في الكتب، أشهر ومن 
•محمحت القيم ابن للإمام واكرليلُا والحكمة والقدر القضاء ائل م

توحيدوفي بالله، الإيمان باب داخل المدر أن ريب ولا 
الإماميقول كما الله ندرة القدر أن ذللث، والإتبايته؛ المعرفة 

محرفةأحمد 

الفصلدللث، الربوبية بتوحيد الكتاب دللمثؤ في ما ألصق ولعل 
ودلالةالأحالونارتج، هداية بيان في القيم ابن عقيم الذي النفيس 

الهلير،هداية عن تحديث، حسثج — الله ربوبية على الهداية تللث، 

اورجعاواضآ/ا"خ\_"اا<أ.)١( 
٧■■ ص الشم لأبن الهجرض لطريق، ٣، ٠ ٨ A/ الفتادئ مجمهمع انظرت رى 



٢٤!اطلمضخمسالهس ^دباممض:

بالألباب،تأحد عجيبة أمووا عنها وذكر والدواب، والوحش، 
الأسباب.ومسبب الأرباب، رب علئ وتدل 

والهدهد،والنمل، النحل، هداية على ذلك حلال من تكلم وقد 
والفيلوالأسد، والفأرة، والديلئج، والحمام، والثعاو_،، والذئب، 
وغيرها.

عشالدلائل أدل من كله هذا أن بثن بأن كلامه حتم ثم 
ولطيفتدمحرْ، وعجيب صنعه، إتقان وعلى بجو— — لها الخالق 

الحيل،وغوامض المعارف،، غراب، من أودعها فيما فان حكمته؛ 
بالتسح^،الأفواه يّتتهلق ما — تريده لما والئأن، التدبير، وحن 
يهيحلم وما وقدرته، حكمته، ومعرفة معرفته، من القلوب ؤيملأ 

حكمهله وأن ّدئ، يترك ولم عسا، يخلق لم أنه عاقل كل 
سيءكل رب أنه علئ يدل قاؤلعا، وبرهاثا ظاهرة، وآيه باهره، 

سيءكل عر وأنه حلقه، دون كمال بكل المنفرد وأنه ومليكه، 
ا•ل عليم شيء وبكل قدير، 

كتباىشاوةاسطاسس:توحيدثاث: كجّ 

أحرىموضوعات صمن الربوبية عن الكتابة هاهنا والقصود 
فىالعمياوةّ

أبواباتتناول دالي، العقيدة، في الجامعة الكت.-، كشأن ودللث، 
١الربوبية توحيد صمنها ومن منها، سر 

اظر:شفاءاسلصيإ؛_إأ؛



بمية،واموىسه0وج 

•يلي ما أبرزها ولعل حدا، كثيرة ذلك في والتآلف 
وهذاالحتمي: العز أيي لأبن الهيحاوية، العقيدة شؤح - ١ 

السالفعقيدة تمثل التي الكتب، وأوسع أشهر من الكتاب 
التحميقفي نفليرْ يعز كتاب وهو الخالص؛ والتوحيد الصالح، 
عليهكان الذي الحق منهج والتزام والإحامحلة، والعمق، واليان، 
الصالح.الملف 

شخكتب عن القل إكثار — أيصا — الكتاب ذللث، يميز ومما 
إحالةغير من دلك كان ؤإن القيم، ابن وتلميذْ تيمية ابن الإسلام 
إليهما.

تحاربكانت آلماك الملف عقيدة أن وهو عذرا، له ولحل 
يتظاهرونلا أنصارها يعفى جعل مما أعدائها، من كثير فبل من 

بهاغالتارار
ماصمن ودللت، الربوبية، لوحيي مملرقه هنا يعنينا والذي 

أنولعكتابه أول في بين حبن، الأحرئ؛ العميدة أبواب من له تهلرق 
فيالكلام أحد ثلاثة ينقمن الوحيد رافإن فقال: الوحيد، 
كلحالق وحدْ الله أن وبيان الربوبية، توحيد والثاني• المحقات، 

يعبدأن — هو — استحقاقه وهو الإلهية: توحيد واكالث،: شيء، 
له((رآا.شريك لا وحده 

العالماءمن حمامة وراجعها حمقها الطحاؤية، العقيدة سرح مقدمة انْلر• )١( 
■٦ - ٥ ص الألاني الدين ناصر محمد الشح أحاديثها دحرج 

.ص٨٧الطحاؤية العقيدة مرح ، ٢١



وحاطممثمسالهس سالئانىً

الربوبية،توحيد على الكلام تفصيل قي ذلك، بعد نؤع يم 
والكلامالتنلر أهل من كثير عند الغاية هو وأته أهميته، وبيان 

لالموفية من وطائفة 
منأثهز وأن به، الإقرار على مفهلورة القلوب، أن بين ثم 
فرعون.الصاع بإنكار تذلاهر 

لقولهمودللثؤ الربوبية، في الكاري لضلال تعرض كما 
التوحيدأن وبين الكواكس،، عيال لضلال وتعرض ؛التثليث،، 
الربوبيةتوحيد يتضمن الذي الإلهية هوتوحيد المهللوب 

لتوحيدتشهد الخي والفهلرية والعقلية، القلية، الأدلة ساق كما 
عليهوتدل الربوبية، 

فيالأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معالج - ٢ 
- ١٣٤٢)الحكمي أحمد بن حافغل العلامة للشيخ التوحيد: 

.U\TVV

أشملها،من ؤيعد العقيدة، في الجوامع الكتب، من وهو 
السلم،.وأهوال والسنة، بالكتاب استدلالا وأكثرها وأوسعها، 
سرحه.نم جمإفت المؤلم، تقلمه العقيدة في متن وأصله 

المر-حالسابقاننلرت)١( 
.ابقص٠٨المر->عايانظرن)٢( 
.٨١ص السابق انرجع انظر: )٣( 
.٨٨٠٨١ص المرجعالا؛ق انظر: )٤( 



سمالآميواسي'،واممحةسأج 

اعثىالي الطبعة الطبعات آخر ومن طبعان، عدة طح وقد 
الجوزي،ابن دار حلاق، حن بن صحي محمد ؛^؛ ٠١١بها 

صفحة.١  ٤٣٨في مجلدات ثلاثة ني الكتاب، ؤبمر 
العالميالتوحيد ت وسماه الربويية، لتوحيد فيه تهلرق وقد 
تحت،والصفات الأسماء وتوحيد هو وجعله الاعتمادي، الخبري 

،.الم٠ئالواحد١١ندا 
وأقوالعليه، الأدلة وذكر النؤع، ندا عن القول نمل ثم 

،.٢١٢٠٠^المخالفيننه،والرد 
أكثرهاومن بابه، في ألمإ ما أعفلم من فالكتاب، وبالجمالة 

وتفصيلا.شمولا، 
الشركأهل علئ والرد الاعتماد، صحح إلى الإرشاد - ٣ 

عضوالفوران فوزان بن صالح الدكتور العلامة للشيخ والإلحاد• 
العربيةالمملكة في للأفتاء الدائمة واللبمة العلماء، كثار هيئة 

السعودية.

وعددجزأين، على يشتمل واحد مجلد مح، يقع والكتاب 
اليمام،— الدحاتر دار طيعة صفحة، عثرة وأرح ثلاشماتة صفحاته 

ظمة>ةاه،أا،ا،اما
العقيدةحول يدور — عنوانه محن هوواضح كما — الكتاب وهدا 

س\وجهمد\إ\؟'\.)١( 
اورجعانبقا/ا،اا_«بم؛.انفر:)٢( 



الريوبيةتوحيد -L التاتيف المطلب 

الستة،الإيمان أركان هي التي أصولها بيان حيث من الإسلامية 
علئوالرد ذلك،، عالئ الأدلة ويكز فيها، القول محل حيث، 

•شانها في المخالفين 
كانإذ فهمه؛ وسر عبارته، وصؤح الكتاب، مزايا أعظم ومن 
فيالكريم® القرآن ارإذاعة في ألقيت، حلقات، أصله في الكابح 

لمح.مؤ في حرج ثم السعودية، العربية المملكة 
لتوحيدتفصيلا I الكتاب، دللئؤ فى حاء ما صمن من ؤإن هذا 
حيث،الكتاب،؛ من الأول الجزء في ودللئ، به، يتعلق وما الربوبية 

بتوحيدالإلهية توجمد وعلاقة ، الربوبية توحيد مفهوم بين 
٢.أ والعكس الربوبية 
لتوحيدذكر من المذكور الكتاب، عليه اشتمل ما مجمل فهدا 
الربوبية•

الإرثادإنى^حالأممادصي؛_هاام:;١( 
اJرجعاUضص٣٢_٦ذاظر::٢( 





توحيدالألوهنةق - التاليف الثالث: المطلب 

الثالثالم 

توحيدق اممإس 

بطونفي ميثرث — عمونا — الألومة توحيد على الكلام 
كتبتضاعيف وفي الأحاديث، روح ث غضون وفي التفاّير، 
العماني.

وأفردتهبالبحث، الألوهية توحيد حصت التي الكتب أما 
ضمنعليه تكلمت، التي للكنمب، يالمبة فليلة فهي باكأليف 
أحرىمباحثا 

للحديث،تمحص تكاد لا يالبحح، أفردته التي الكتس، إن ثم 
علئكلام عنه الحديث، ضمن يدخل ما غالتا إذ فص_،؛ عنه 

مةالهو عنه الحديثا كان ؤإن الأخرى، المثاحن، من غيره 

بوتمص.ت الألوب•، رتوحيد عنوانه كتاب تالف لي الثه ير وقد 
وعلافمه، الضلال وومع وأدلته، وأمعيته، الألوهية، توحد لمفهوم 
الكريم■القرآن ظلال في إليه الدعوْ وطرق الربوبية، بتوحيد 

العادة،وأركان دلك، وأهمية مولها، وثروط العادة، لمفهوم تهلرنت كما 
•بعض على بعضها تغليب وحكم 

المقيدة*في ررصانل كتابي صمنته ثم مرازا، مفردا الكتاب ذلك، طح وقد 
.١ -٧٦ ١  ٢٣ص س ة الخامالرسالة قي فجاء 



بينهمالأية،واصة 

اصتلاك ني الخالبة 

الألوهية!في التآليف لأهم موجز عرض يلي وقتما 
ابنالإسلام ثخ الصوىاا رر*ج4وع ض الإوو اصعند ولأ؛ اص 

ي؛أ؛الآس،''

لمالسمية وهذه ، أ؛ الألوهة ررتوحد مئ محاملا حاء حا 
هيؤإنما واحد، موف في جمعها يتقصد ولم تيمية، ابن يضعها 

وابنهقاسم، بن عبداوحمن الشيح وهما لها، الجامع وضع من 
.— ز£ؤهثاأممئ — محمد الشخ 

منالمجلد ذلك صمناه ما التسمية هذه على حملهما والدي 
فيكما وذلك الألوهية، توحيد حول دارُت، الي المباحث، 

اوباحث،اكالية_شسبيلانمال_:
لوحهالخمل ؤإحلاصى الألوهية، توحيد ز قاعدة — ١ 
١١٠٥١.،
،.الخالق؛الخبادةر احمماص وجوب في فصل! —٢ 

ّا-ضلثفيأنلأ,الالبدإلأالأهرم،.
الديناحلاصى ت والسيئات الحنان ^٤ ٠٢في قصل — ٤ 
الذلالمر؛ا.أعفلم والشرك الخيل، أصل 

.•ج٠رعاكاوئ١/•٢_٦٣)١( 
.جموعاكارئا/بم_خم.)٢( 
مجموعاكاوىا/آح_س.)٤( مجموعاكاوئ>/حي_هي. )٣( 



وآتوحيد ث الئالثٍ 

آ.معنى — ٠ 
الكتابفي المباحث أطول وهي والوراسالة! التوسل — ٦ 

تفصيل،العنوانات أو الفصول هذه من فصل كل وتحت 
وتحرير•

الألوهية؛لتوحيد متمحضة المباحث تالك< أن دللث، بمي ولا 
موضوعاتفى ويحول كثيرة، اسمملرادات على مشتملة هى يل 

الإسلامشخ عادة هي كما — المقام يستدعيه ما بحب أحرى 
.— جم)فة تنمية ابن 

المعنونتيمية لابن الفتاوى مجمؤع من العاشر المجلد إن يم 
الألوهية.في المباحث، من كثير علئ مشتمل اوكاا، ب»ال

التيدررالعبودية® الموسومة رمالته المثاحح، تلك وأحل 
مرارا.مفردة محلبعتا 

المجلدرذللث، من العراقية® ٠لالتحفة في جاء محا وطلالئ، 
الألوهية؛توحيد فى تيمية ابن كتبه ما هو وحده ذللئ، وليس 

بلكتبه؛ تضاعيفح من كثير في مبثوث الألوهية على كلامه إن بل 

..جموعاكاوى\/م-ا)١( 
.جموعاكأوى>/أإا_خأم.)٢( 
.٢٣٧_١٤٩/١.ج٠وعاكاوئ•)٣( 
.٩٠- ٥ ١/ ٠ اكاوئ مجمؤع )٤( 



سمالآملأواسس،وادمدوةهاوج 

^ببساكوضدسالأصلاص.
نسممذرا،نمدوإيأك إياك (غانل مؤ السامي ا>أدارج اث: ثض 

منالعبادة علئ تكلمت التي الكتب أصخم من الكتاب ونذا 
وربملهافيها، الناس وأحوال وفضائلها، وأسرارها، منازلها، حيث 

دلك.مجرئ جرئ وما والأخلاق بالسلوك، 
منالقيم وابن لا، كيف شائقة؛ رائعة أدبية بعبارة كتب وند 

والأدب.البيان أرباب 
وأقوالالوحيين، لموص كثير حثي علئ يشتمل واتكتاب 

السلف.

فيكثيرة ائل لموتهلرق كثير، استهلراد على يحتوي أنه كما 
ذلك.مجرى جرئ وما والأدب، والسلوك، والأصول، الفقه، 

علمية.رسائل فيه وأخذمحت، واختصر، مرارا، محلبع وقو 
وتعليقتحقيق الرياض، الفائس دار طحة طعانه شهر أس 
البغدادي.بالثه المعتمم محمال 
احمداثعلأمة ام ثلإم٠ ،« l_l»مروماممبإو 1لدا! وه 

القإهي.اسري اصقردزى 

وصاحب،ه(،  ٨٤٥)منة المتوفئ ه(،  ٧٦٦)منة المولود 
ءل.دوقارب عنوايا، الخمسين هاربت، الى البديعة المصتفات، 



الألوهيةتوحيد ث التأليف اثثالث: المطلب 

ومنهاتالمائة، بعضها مجلدات، 

الحرام.الله بيت الكعبة ببناء والإعلام لإثارة ا— 
والحفدةوالأحوال، الأبناء من ه لالرّمولا يما الأّمماع -امظع 

والمتإع.
والتلحيد.التوحيد بين الفرق فى المفيد لبيان ا— 

الملوك.دول لمعرفة -السلوك 

أيدينا.بين الأى ،وهوالكتاب المفيد التوحيد جريد ت— 
بعنوانالقرى أم حامحة في ماجستير رصالة نوقثستا وفد هدا 
المالكيإبراهيم للشخ الحقيدةا، في ومنهجه المقريزي )رالإمام 

تبعاالألوهية توحيد تقرير في المقريزي قبل الأئمة كتب ولقد 
واستقلالا.

فيهمفرد مؤلف، كتاب هوأول هدا كتابه لعل ولكن 
وسهولةحجمه، ولهنافة مشربه، بصفاء يمتاز الكتاب وهلءا 

تيميةابن الإسلام شيخ من ؤإقادته عبارته، ؤإثراقة ألمانله، 

والمنهل، ١٧٢-  ١٧•ا،/ حجر لأبن انمر إناء ني ترجمه انظر: )١( 
لفخاوىالتويخ والإعلان برئي تغرى لابن الصافي 

٧التوحيد تجريد كتاب عاى انمران علي التح ومقدمة ، ٦٢_  ٥٦ص

انظر:.مدْةانمرانصارا.)٢( 
حث٨؛ ص للمقريري الممد التوحيد تجريد علن انمران مقدمة انظر: )٣( 

أبوزيدمحنأفت.بكر العلامة الشح عن ذللث، نقل 



ضيالآمجواسس،وائ>وةهاوج 

القيم.ابن وتلميذه 
ومريعا،تأصيلا الألوهية توحيد في خاص حمك في والكتاب 

قدكان ؤإن ونحوهم، والضالين المنحرفين لشبها^، ودحصا 
منالنؤع يدللئ، ارتيامحل لها مما الألوهية غير لموصوعات تعرض 

التوحيد.

والإلهية،الرب معنى الكتاب؛ دللئ، في إليه تهلرق ما أهم ومن 
فىيكون ألا به ؤيعتى التوحيد وقشر وثمرته، التوحيد وحقيقة 

اعتقادعلئ يشتمل بل القول،، لمفهوم إنكار ولا مخالفة، القيب، 
الناس.عامة توحيد — يقول، —كما وهذا به، والتصديق ذللثخ، 

الكلاموتحقيق فيه، يقدح ما وبعض التوحيد، للبايت، تهلرق كما 
والربومحة•الألوهمة على 

ومملرقوفلاسفة، مشركين، س الصلأل، لأصناف، وتعرض 
وأحوال،وشروؤلها، العيادة في وفصل ودقائقه، الشرك، لأنولع 
رغمالمانع الكتاب ذللثخ في حاء مما ذللث، غير إل فيها، الماس 

صفحاته.وقلمة اختصاره 

خان،كمديق العلماء؛ س ءاءلنا ثناء الكتاب دلل؛، لقي وقد 
محمدوالثح الدمشقي، منير ومحمد الخلتاني، وعبدالمواب 

،٠-ل - أبونني يكر والشيح ١^>،، الدين ناصر 
والانتثار.الل.يوع س حفله يأخذ لم الكتاب فإن ذلل؛، وْع 

.٢ ٥ _ ٢ صن؛ العمران تحقيق المفيد التوحيد تجريد انفلر؛ ( ١ ) 



١لأتوهيةنوحبي ث التانيف ١لتاتث: ١لمْلاوب 

بنمحمد الإمام بأن يجزم يكاد الكتاب ذلك في واكاظر 
طريقةفي ودلك التوحيد،،؛ ١١كتابه في منه أفاد جتممحت عبدالوهاب 

•ونحوه الرز ائل لموالتعرصن التبويب، 
طبعةطثعاته أحول ولعل مراوا، الكتاب دلكا طح وقد هدا 
والفهرسةوالتحقيق المقدمة، مع حاء الل.ى العمران علي الشخ 

.المتوسط الق3ني من صفحة عشرة واثنتي مائة في 
عليبن تامين الشيح عليها وعلق حققها التي الهلعة وطلكا 

وحمسمائة في حاءمتؤ والتي العدني، الحوشي سالم ابن 
فهرسة.دون صفحات، 

للإماماسدا، على اش هوحق الذي التوحيد كتاب ١١رابنا: كى 
محاض؛س،اروهاب ^ سد اثيح الهجدد 

بتوحيدوألصقها وأهمها، وأءفل٠ها، الكتب،، أنفس من فهو 
يعجعصر في حرج قد — معلوم هو كما - فالإمام الألوهية؛ 

المتنوعة؛الشرك مظاهر فيه وتشح بالاصطرابات،، وومّال بالفتن، 
الرمية،المباركة الدعوة ؛تلك، وقام الحد، ساعد عن لشمر 
التوحيد،،.كتاب ١١ثمارها من كان والتي 

اللهإفراد ووجوب التوحيد، مفهوم حول يدور كتاب وهو 
•وفعليه نوليه وحقيه، جليه وصغيره، كبيره الشرك وسل، بالعبادة، 

الشرك.المفضيةإلئ والذراع للوسائل تطرق كما 
—أيما — هو — الألوهية توحيد في كان ؤإن _ الكتائب، وهدا 



سط،لأممروةس4ئزج 

العقيدةأبواب وعاى الأحرئ، الوحيد أنويع على كلأنا يتضمن 
وتحوه.القدر، كباب 

الكتاب،ذلك، قيمة من نادين، الى الشروح بعده من حاءمت، ثم 
مكنوناته.عن وأبانت، 

العزيزتيسير وهومماب أولها، الشروح تلك رأس علئ ؤيأذي 
للشخالمجيد وفتح هئآفة، عثدالله بن سليمان للشخ الحميل. 

إلىتتابعت التي الشروح من وغيرها محمحت، حن بن ■مدالوحنن 
الحاصر.عصرنا 

والة،القرآن من انطلاقه الكتاب دللئج متزات، أعفلم ومن 
إليه،الدعوة ووجوب وأهمية التوحيد، فضائل على ووقوفه 

١صده من والتحذير 

التوحيدفى وخفايا دقائق على غوصه العظيمة مميزاته ومن 
التوحيد.بجناب وعنايته فهمه، دقة على يدل مما والشرك 

يدكر.أن من أشهر وصاحبه فالكتاب وبالجملة 
يومناإلئ والعامة الخاصة من القبول يلقن وهو الم، أن ومنذ 

مشاربهم.اختلاف علئ التوحيد أعداء من المناوأة ويلقن هذا، 
نوميالآثموهية<ا،ض اجدية الطاسأايارعقيدة خاممأث كجّ 

الشحكماحة نجد، مشاخ شخ (، ٠١٣٤٩)ستة الموقن 
الثخوسماحة (، ٠١٣٨٩)ت الشيخ آل إبراهيم بن محمد 





دمحسالآمسواارمج،واثهدوةسا^ ٤١

متهمالعامة عاليه وما الأعلام، نجد وعلماء الدعوة، لأئمة السليم 
والخاصة.

بنحمد الشخ ين معد الشخ يقلم إنها ث أقول أن وحبي 
العقيدةيئن جمعوا الدين الأفذاذ، العلماء أحد عتيق ين علي 

وليوالله والجهاد، والدعوة العلم، في والتحقيق والعبادة، 
٢•الوذيذ،*ل 

فيكشب، ما أنفس من - وجازتها على - الرسالة تللث، ؤإن هذا 
منه الشي نبر عند يفعل ما على الإنكار تضمنت وقد بابها، 

عنديفعل مما ذللث، ونحو يه، والاستعانة إليه، واكضؤع دعائه، 
فبرلزيارة الرحل شد مسالة ش القول وتفصيل غيرْ، وقبر تبرم 

هبالشي التوسل الة ومه الك، 
مالأهم عرصن يليا وقتما الرسالة، عليه تدور ما مجمل فهدا 
الرسالة:ظلث، وردفي 

قال؛حبن، تأليفه؛ ّبسا يبتان الكتاب، جم)فت المؤلف، افتح _١ 
فقديحد: أما يعده، نبي لا من على واللام والصلاة لله ارالحمل. 

منمشايخي ويعتقده أعتمده، ما أكتي، أن الأحبابج يعص سألي 
اللهرسول يا ؤيقول؛ ه الشى قبر إلن يأتي فيمن أهل؛ليتم( 

السؤال.أنولع من دللث، أوغير لي، أواشفع أغثتي، 
نمقدهوما .، النثي قبر إلى الرحل شد في نمتقد٥ ما وكيلك 

ص'؟.الألوهية توحيد في النجدية الطائفة عقيدة ١( !



]؛٩^٢الألوصة توحيد التإليف.ؤ الثالث: المحلألب 

منهمستمدين بالله، متعينين - فقول ه، ؛الني التوصل في 
ائلالمهذه في يه — تعالئ - لله وندين نعتقده، الذي ت — الصواب 
رسولهومنة — تعالئ — الله كتاب عليه دل ما هو وغيرها، 
مح«لا؛

منالماس ؤإخراجه القران، هداية بيان في دلك بعد شؤع — ٢ 
منعددا وأورد عادة، الإلن النقاوة ومن النور، إلى الظلمات 

١^٢؛.ذلك الايازفى 
دعاته،من ه الميى قبر عند يفعل ما إنكار فى القول مصل - ٣ 

عباديفعله ما وكيلك الموال، بأنولع وسؤاله إليه، والتفمع 
والمهمات،الشدائد، عند بهم والاستعانة الأموات، دعاء من القبور 

اللهفان.ؤإغاثة الكربان، تفريج في بهم والأستنجاد 
المنكرات؛وأكبر المحدثات، أعظم من الصنيع ذلل؛، أن وبين 

حقهي التي العبادة مخ هو الذي الدعاء من — يقول كما — لأنه 
الله_تعاد_أم.

وبينذكره، ما تأييد في والستة الكتاب من كثيرة أدله ساق نم 
العبادة،بأنولع الله إفراد ووجوب الشرك، إيه1ال خلالها من 

تيميةابن الإسلام شخ ، تعريفوارتقى العبادة، مفهوم وأوصح 

•مره السابق المر"؟ع ( ١ ) 
٠صء المرمع انفلر• )٢( 
-٧.ص! السابق الرجع انظر: )٣( 



بينهم؛وايربؤبية، توحيدالآا>هية 

منويرصاْ الله يحبه ما لكل جامع اسم ®العبادة ت قوله وهي لها، 
واuطآ((.زالأعمال الارال 

—القيم ابن قال كما — وهما نبي'عليهما• أصلين للعبادة أن وبين 
توصحالقيم ابن نونية من أبيايا ومحاق الذل، وغاية الحب غاية 

ذلك"<.

فهوأنواعها بجمع لله العبادة أحلهس من أل ذللث، بعد وقرر 
الكبائر.فعل ؤإن الملم، 
أوأوملكا، سا، مخالوئا أنواعها من شيء فى أشرك من وأن 
وأثركالدين، بدل فقد — حجرا أو شجرا، آو شيهتايا، أو صالحا، 

٠المومسن محبّل صد ومحلل العالمن، يريب 

المسرين،وكلام والمة، ١^١١-، من ذلك، علق الأدلة أورد ثم 
•،  ٢١وابن، تيمية لكبن، العلم أهل ْ>، والمحققين 

الثانية،المسالة علن الكلام تفصيل في دللث، بعد نؤع - ٤ 
المسألةرروأما فقال: ١^،^، قبر لزارة اوحل شد مسالة وهي 

جوزالمي.-؛فقد قبر لزيارة الرحل شد مسألة وهي - اكانتة 
وكدلل-٠اليي،. نر إلى الرحل شد العلماء متأحرى من طائفة 

المحققين.من ، طوائفوحالفهم الصالحين، قبور 

»_A.السائق المرجع انظر؛ )١( 
•ص؟ الا؛ق المر■؛ع انظر•  ٢٢١
.١٤-صرو السابق المرجع انظر؛  ٢٣١



الألوهيةتوحيد التأليف.ق الثالث: المطلب 

البيعن الصحيح الحديث عليه دل ما هو نعتقد٥ والدي 
الحرام،المجد مساحي: ثلاثة إلئ إلا اوحال شد ررلأ قال: أنه 

الأقصىا؛.والمسجد هدا، ومجدى 
فإنالمجوزين؛ قول بطلان ، تعرفالصحيح الحديث، وبهيا 

مضروب،قائله علئ مردود المرملين سيد قول يخالف، قول كل 
عليه((يعول ولا إليه، يلتفت، لا وجهه فى به 

منغيره أو الشريف القبر لزيارة الرحل ئد أن قرر أن وبعد 
أحدإلى الرحل شد لن ينم، أنه بين - ممنؤع الصالحين مور 

زيارةوأن الصالحين، من هناك من يزور أن اكلاثة الماحي 
•فيها مرغب رحل شد غير من القبور 

إنماالزيارة أن من العامة بعض يتوهمه ما جهلآ وأوضح 
قبورهم؛عند الإجابة وتحري بالصالحين، التبرك لأجل شرعت، 

اللهشرعه لما مخالف، فاسد رروهم — يقول كما _ الاعتقاد فهدا 
ا؛ورسوله 

الشأن.ذلك في ؤآئازا أقوالا، اق ئم 
زمانناأهل ررولمت، بقوله: المسالة هده علئ الكلام وحتم 

أسركوهمولا الصالحين قبور عند الله ودعوا البدعة علن اقتصروا 
الله•فىحالماحمحا 

وبعضهمأشهر، مسيرة من الشور إلئ افرون يتراهم وأنت 

•المر-؛عالماضصآا انظرت )٢( . صء١ السابق المرجع )١( 



الآمجوالوي،واصىسهما]ج 

تلكعند يفعالون الله، بيت إلئ الحج من أفضل المر دللث، يرئ 
أفئدةمنه تعلير ما والكفر الشرك من المشاهد تاللث، وفي القبور 

الأيمان.أهل 
ز١ ا، أعلم والله ووسائله، الشرك، من بلث، تعوذ إنا اللهم 

بالنيالتوسل وهي الخاكة، المسألة ش الكلام إلئ انتقل -ه 
المسألة،اوأما فقال! فيها، الخلاف، وثمرة مفهومها، وبين ه، 

اللهمالقائل: يقول أن وهو ه بالني التوسل مسألة وهي الخاكة 
والكلاممشهورة مسألة فهي ه، محمد بنبيلثف إليلث، أتوسل إني 
ذللث،من منعوا العالماء من فهلائقة العلم؛ أهل عند معروف فيها 

توسلاماهأوشرْ•سواء 
بماهولأم واستدل بغيره، لا بالني دللث، جوزوا وطائفة 

يدعوأن أصحابه بعض علم ه الشي أن ائي والنالترمذي روئ 
الرحمة،نبي محمد ينيالث، إليلث، وأتوجه أسأللث، إني رراللهم فيقول: 

اللهمليقضيها حاجتي؛ قي ريي إلي بلث، أتوسل إني الله، رسول يا 
ءتي«.فشفعه 

حياتهقي به التنومل جواز على المحديثر بهيا فامتدلوا 
ولاللمخلوق دعاء به. التوسل في ليس وقالوا: مماته، وبعد 

•٢٢بجاههفيه ولكن هودعاء، ؤإنما استغاثةبه، 

ولخهأو بجاهه، توسل فيه ®ولكن اك<وابات ولعل الأصل، في، نكدا )٢( 



^٣^[الألوست توحيد ث التاليف الثالث: المطلب 

الخارجدعاء في ماجه ابن رواه فيما فوله مثل وهدا وقالوا! 
ممشايوبحق علياك ايائالين بحق أسألك إني اراللهم الصلاة! إلئ 

وابتغاءمخطاك، اتقاء حرجت بطرا؛ ولا أشرا أحؤج لم فإني همدا؛ 
حميتا؛الذنوب لي تغفر وأن النار، من تنقذني أن أمألك مرصاتلئ،؛ 

.أنت،١١ إلا الذنوب لايغفر إنه 
يهللتومل المجوزون به استدل ما حاصل هذا 

دللث،من المانعون اوأما فمال! المانعين، أقوال ذكر ثم 
يهالتوسل جواز على دليل فته فليس الحديث، صح إن فيقولون• 

مماته.عد به 

بحضوره.حياته فى ذللئ، جواز فيه ؤإنما 
امحتشالخلماب بن عمر أن قلناه! ما صحة عش والدليل قالوا! 
سيالث،إليلث، نتوسل أجدبنا إذا كنا إنا اللهم ت فقال - محقبمف - بالماس 
فمون.فاسمنا. نييلثا؛ بحم متومل ؤإنا فتقينا، 
عنعمر عدل لما مشروعا مماته بعد به التوسل كان ولو 

.٢٢١١١اكألت هلْ في العلماء ذكره ما نذا الماس؛ إلئ الني. 
المسالةهذه في إليهم يشي، شائع حطا علكي ذللث، يعد ونبه 

أواللفغل بهذا ه به التوسل س بالمغ قلنا ؤإن ررونحن فمال! 
بجاهه،.ترمل 

.١ صرم السابق المربع )١( 
الا؛قصي؛_ا/؛.المرجع )٢( 



بجنهماوايموة توحيدالآا>لأ 

فينشدد لا دلك مع فنحن — المغ اصحة من ه نعتقد لما نحوه 
كما— نكفرْ أن عن فضلا بالحديث، مستدلا فعله من عالئ دلك 

*~ عليه نحن ما حقيقة يعرف لم من إلينا به ين
دماءونستبيح بالعموم، الناس نكفر إنا ت يعضهم قول وكدللث، 

مننمع إنا بعضهم: وكقول حجة، غير من وأموالهم الماس 
اللهبرأنا المي الأقاويل هذه ونحو فعله من ونكفر القبور، زيارة 
الحمدارأوله منها 

الشحدعوة إلئ ينسب مما البراءة إلئ دلك من حلص ثم 
إلايكفرون لا أنهم وبين المكفير، من زءذ)ض عبدالوهاب بن محمد 

علم،بغير الل على القول من وحدر ه ورموله الله كفره من 
عبدالوهاببن محمد الشيخ دعوة يعرف لم من أن وأوضح 
يراء.منه هم ما البهتان س إليهم يتب فانه وأتباعه 

وأتباعها،الدعوة علن والافتراء الفللم ذلك، سبب ذكر ثم 
هدهبه الله أقام الذي المشهور الرحل أن ذلك، راومبب فقال! 
شخوهو — الأمة من غفيرا جمعا بدعوته ونخ الحنيفية الملة 

الموحيل،تجريد إلى دعا لما — عبدالوهاب بن محمد الإسلام 
والوسائلالحادية الرسوم من والمخلي لله، العبادة ؤإحلاص 

قالما قائلين واستعفلموه الماس، أكثر يدلك، شرق — الشركية 
ه•^١٠^، ثئ ^١ و-ءداان أؤأجتتلذلآهخاتحا الأواون: إحوانهم 

.١ ص\، السابق المرمع ( ١ ) 



٢٤١الألوصة توحيد ث التاثيف الثالث: ا1مطئب 

هبتاد ^،٠ ثدا ءابجأوإة مق نآصهيأ آننإ أيب نيم وءزأم 

دماءهمواستحلوا والتكفير، بالسب أتباعه وعلى عليه وجنوا 
أبداقذدي توله• عند دلك كل الغواثل، لهم وسعوا وأموالهم، 

محناتلمنئإلمقت؟,ه«ر".
المائلهذه في تؤيده أردنا ما ررهذا I بقوله الرسالة حتم ثم 

لماالمواد، وتثب الذهن، وتنتعت، الكتب،، فقد ْع الثلأيث، 
المشاكل.وعظم الغربة، أعباء من نقاسيه 

الدياش غربتي ليرحم عنايته، بعن ينظرني أن الله وأسال، 
وصحبهآله وعلى محمد، سيدنا على الله وصلى والاخرة، 
راأجمعين 

سعدمولاه إلئ الفقير ررحرره • نمه ما الرسالة آحر في جاء نم 
الفقيرقلمه من ونقله ه(،  ٢١٣٠ شوال  ١٣)عتيق بن حمد ابن 
ه(، ١٣٣٥ر سنة عتيق بن حمد بن إسحاق بن محما| مولأْ إلى 

عبدالعزيزالمن ربه رحمة إلى الفقير إسحاق ان قلم من ونقله 
رب،لله والحمد محمد، علن الله وصلئ مقرن، بن حماو ابن 

صفرارهماه(ا(لص.العالمن،حررفى)ارا 

الرجعانضص-آ.)١( 
 )١)٢UرجعJبقص١٢ا.
.الرجعاuضص١٢)٣( 



لآسلأمبميية،واصةجماوء 

ألجهة من موضوعه؛ فى النادر الكتاب ذلك عن ندة فهذه 
.- مر كما - جدا قليل يالتأليف الؤع هدا إفراد 

دص د 



وزااطسثابعصط ^لبامائ:

اسملباّ

لتأسشاصسهما

ماغالتا والألوهة الربوبية توحيدي بين الجمع في التأليف 
الكلاميكون حيث الأحرئ؛ الاعتقاد أبواب صمن داخلا يكون 
غضونفي ؤيدحل منها، عدد على أو عموما، العقيده أبواب على 
تللثححجم حب تفصيلا أو إجمالا التوحيد لأنولع بيان ذللث، 

الكتي،.

0عوجمعهما بل التأليف، في أحدهما إفراد أو إفرادهما، أمجا 
جدا.فنادر واحد لف، مؤ في والصفات! الأسماء توحيد 

كثيربالكتابة إفراده فإن والصفات؛ الأسماء توحيد بخلاف، 
متوافر.

التيالكتيط ليعفى قراءة سيكون الملإ3لالؤ_، هدا فى والحديث! 
واللهالقراءة، نالك! فإلئ يالتأليف،؛ الوعين هدين قصدت 

الكلأن.وعاليه المستعان، 

-بها مرت ال،ني الأدوار - اصومما التوحيد. رردعوة أولأ: كءّ 
هراس:الدكتورسدخليل ار،لأأة السيخ تاليف مشاهيردعاتها«؛ 

محافغلةفطور، مركر الشين بقرية (، ٢١٩١٦)سنة ولد وقد 



^لأ،واممراوقسنه4اون 

سمصر ططا_ الغربية، 

كليةفي وتخرج (، ٢٠١ ٩٢٦)عام الأزهر في تعليمه بدأ وقد 
التوحيدفي الدكتوراه علئ وحاز (، ٢١٩٤٠)عام الدين أصول 

ابنالإسلامية النهضة ارباعث، ت الته رهموصؤع وكان والمنتلق، 
فىوالفلامحنة المتكالمن اللث، لمنقده — السلمي تمة 

بابها.في عفليمة مطبوعة رسالة وهي الإلهيامت.،اا، 
جامعةفي ثم الأزهر، في الدين أصول بكلية أستادا عمل 

فيالعميدة لشعبة رئيتا تم الإسلامية، سعود بن محمد الإمام 
القرىأم جامعة — سابقا الشريعة كلية في العليا ات، الدرامقم 
.— المكرمة مكة في حالتا 

لأنمحارالعام الرئيس ناسب، متصب، وشغل مصر، إلن عاد ثم 
المحمدية.السنة 

والبيان.الحجة قوى العلم، رامح العقيدة، صلفي جمآممة كان 
ابنالشخ كماحة اء؛ العالمسءنا_ والتقدير الثناء محل وكان 

الوكيل،ءبل،الؤحمن والشيخ عقيقي، عا.الرزاق والشح باز، 
_مأق_.وغيرهم 
يناهزعمر عن ه(، ١ ٣ ٩ ٥ — م ١ ^١٩ ٥ ) عام ُءئف تور وقد 
والتعليم،والJءوة، بالعالم، حافلة حياة بحد عاما، التين 

والتأليف.

الماجستيردرجة على السلمي مؤمن الثاحنح حمل ولقد 





وامسة،واموةهاوج 

الكتاب.قيمة إلئ ترتقي ولا والجٍالة، ليمك طبعة وهي الطعة، 
حددهكما - ال\كتاب دلك، في البحث، منهج حاء وقد هذا 

تظون مؤلفه-على 
اهه،وأقالتوحيال، معاني ببيان يتعلق موصوعى! شطر أ[ ]

قمكل وعلاقة له، المثبتة الأدلة وسوق منها، قم كل وتقرير 
بالآ"ُم•مئها 

يتعلقمما دلك، غير إلئ منها، نهمع لكل المنافية الأشياء بيان تم 
أويحيد.قريب من التوحيد بلففلة 

دعوةبها مرت التي يتعلق؛الأدوار تاؤيخي: شهلر ]ب[ 
الإسلام.ظهور عهدآدم_ه_إلئ من التوحيد 

أممهمدعوة من ٤^- - الرسل يه قامت ما تفصيل ويتضمن 
بيانثم لرمالأتهم، الأول الأساس هو كان وكيف التوحيد، إلئ 

صدوامعظمهم أن وكيف الل.عوات، هذه من أممهم ا موقف
فاستوحثوااتبعها؛ من فتنة وحاولوا حولها، الشغب وأثاروا عنها، 

٠،١والهلأكلالعذاب 
غرزهافطرة الدين أن بيان يتضمن الشهلر هذا أن جمآفة يبين ثم 

أنقبل التوحيد على الأمر أول متفقين كانوا وأنهم البشر، في الله 
والحكوف،الأصنام واتخاذ الءلواغيتا، عبادة الشياطين لهم تزين 

عليهارى.

آص ^٠٠ ٧١المرجمر انظر• )٢( . ٦ — ٥ صن التوحيد دعوة انظرن 



بينهماالجمع ث التاليف الرابع: المطلب 

تعليه سيسير الذي المنهج هدا مزايا موصحا ذلك ُعال وقال 
هوالأولالبحث هذا سيكون آما ييتاْ الذي النهج لهذا ررووفما 

ثمينجمح الباحثين من احدا نر لم فإنا ؤ نعلم فيما نوعه ْن 
الموصوعية.الماجية علئ عامتهم اقتمر بل لفه، مؤ في المهجين 

ؤإنماالاستقلال، سيل علن تذكر فلم التاريخية الماحية أما 
الأنبياء®قصص عن الحديث، معرض في جاءت 
بيانفي وبدأ إليه، قصد ما توضيح في دلك بعد ثؤع ثم 

لها،الاصهللاحية والمعاني الموحيد، لكلمة اللغوي المدلول 
للتوحيد،تحريفه في عبده محمد الشيح ذلك حلال وناقش 
فيهيبحح، ارعلم ث بأنه الوحيد® رررسالة كتابه في مفه حين وذلك 

أنيجوز وما صفات، من له شتا أن يجب وما الله، وجود عن 
المهم،رّلإثبات الرسل وعن عنه، يتفئ أن يجبا وما به، يوصفا 

يمتعوما إليهم، سبا أن يجوز وما عليه، يكونوا أن يجب وما 
أنيلحقيهم*ر

تحريفهفي يذكر ررفلم I بقوله الهراس الشخ عليه فاستدرك 
المحاد،،وأحوال الغيستا نزون 

تحريفهعبده محمد الشخ على الهراس الشخ استدرك كما 

.٦ صن السابق المرحع انظر؛ )١( 
٥I صن عبده محمد للشيخ التوحيد رسالة )٢( 

.صر؛خ التوحيد دعوة ( ٣) 



بمسة،واثفروةسه4ا]ج 

رروأصلعبده; الشيح قال حين ودلك التوحيد، معي لأصل 
له.ثريلث، لا واحد الله أن اعتماد التوحيد معي 

إثباتوهو أجرانه، بأهم له تسميه به العلم هذا وسمي 
مرجعوحد0 وأنه الأكوان، حلق في والفعل الذات في له الزحدة 

قصد.كل ومتهئ كون، كل 

تميتكما . الض بعثة من العظمى الغاية كان اامهلل-V وهذا 
العزيز((الكتاب آيامحتج به 

فيعبده الشيخ غلمهل ،روقد ت _ تدركا م _ الهراس الشخ قال 
صالعغلس الغاية هو بالخلق والانفراد الربوبية توحيد اعتبار 

سالنؤع هذا فإن ؛ - لام والالصلاة عليهم - الرسل بعثة 
نزلعيقع ولم الرمل، إليها نمت التي الأمم به مز كانت، التوحيد 

اارّل•وض فه 
يجئلم ولهذا والعبادة؛ الإلهية توحيد في النزلغ كان ؤإنما 

هووحده الله أن اعتقاد إلئ الدعوة _ . _ الرمل لسان عالئ 
مريلث،لا وحده الله عبادة هو دعوتهم مدار كان ؤإنما الحالق، 

إلوين لكِ ما أق • لقومه دعوته مفتتح كان منهم فكل له؛ 

—أيما — ررولهذا فيقول! استدراكه، الهراس الشيخ ؤيواصل 

.صيء عبده لمحمد التوحيد رسالة ( ١ ) 
.صررأُ التوحيد دعوة )٢( 



]٤^^ادتاليفثالجمعسصا ^^ئ:

وأنإليها، يدعو أن ه الرسول امر التي التوحيد كلمة كانت 
الثها<.إلا ررلاإله يقولوها حص الناس يقاتل 

المقصودهو الربوبية توحيد كان ولو المعبود، ارالإأهاات ومعنى 
ممنم،تةاكوحيدص:»لأربإلأس«.

بالربوبيةيقرون كانوا أنهم المشركين عن يحكي ه نفوالقرآن 
ؤإلأتمضآلثثوت خلف س ساكهم ت - تعالئ - قال، المطلقة، 

.[ ٢٠هآس تمولئ 
إتؤلئأش وا'لأزءفي أيثء تل ثن ءق ؤ : - وقال_تعالن 

صةنئلإئأكصصضآمثشألثح 
ا.١ «ل ٣[ ١ ]يرض: ه أثث سموزن ألأم ير 

فيالعذر له ؤيلتمس عبده، للشخ الهراس الشيخ يحلل ثم 
متاراكان هذا في عيده الشيخ فضيلة ءولعل فيقول! غلهله، 

خصائصأخص هو بالخالق الانفراد جعلوا الذين بالأشعرية 
صالوع نذا علن الراهين بإقامة كبهم في واهتموا الإلهية، 

الغايات،أنمى هو الذي الإلهية توحيد إلئ يشير أن دون التوحيد؛ 
الهايات«لى.ونهاية 
حينمحمحة رصا رشيد محمد الشيخ ياسيراك يشيد ثم 

•محآممة عبده محمد للشخ التوحيد رسالة هامش في استدرك 

.١ ■ ص السابق المرجمر )١( 
.١ ٠ صر التوحيلء دعوة ( )٢ 



مدويية4واصقسهع1

رصارشيد السيد العلامة أحن رروقد الهراس! الشيح يقول 
بتوحيدبمرح أن الأستاذ ررفات أستاذه! على متدركا قال حيث 

بغيرولا بدعاء غيره يعيد ولا وحده، الله يعبد أن وهو العيادة، 
الصالحين،س معه عبدوا ما إلئ المشركون به يتقرب مما ذللث، 

تديحوالقرابين كالنذور ذللث، وغير بهم، المدكرة والأصنام 
معابدهم.عند أو بأسمائهم 

بقوله!قومه رمول كل يدعوإليه كان الذي هو التوحيد هدا 
اذتهى*ُراا•ءأائهُ ت؛وينإثمح تا أثث 
علىالتوحيد معنى بيان قي الهراس الشيخ يترمل وهكذا 

الأدلةوموجها العزيز، الكتاب يآياُت، مستدلا النحو، هذا 
التوحيد.معئ بيان في الصحيح المعنئ إلئ 

وهيأنولغ، ثلاثة إلؤي ينقم التوحيد أن دلك بحد قرر ثم 
الإلهية،وتوحيد الربوبية، وتوحيد والصفات، الأسماء توحيد 
الأنولعهذه س واحد كل أحص أن الأن واجبا ®وأرئ وقال؛ 
بيانفي ذلك ؛حل. احاو ثم مفهومه، ويحل.د غامضه، يجلي ببحث 
منهما؛الآحر((لأآ.كل علاقة 
وتفصيلمشرق، بيان يه وعد ما تفصيل ش دللث، بعد شؤع ثم 
هازافي الصالح اللف، قرر ما وئق على بائع واصتدلأل بديع، 

٥٠ صن التوحيد رسالة C ١ ر 
٠ ١٣^،التوحيد دعوة )٢( 



وءبينهماالخمع ث ث، 

اكاذُ".

،ثمومفامده الشرك آثار عن الحديث إلئ دلك بعد وانتقل 
فصلثم ، الشرك حدوث ايتداء إلئ ثم ع آدمل قمة مجمل إلئ 

،محمحزصِ محمد إلئ نوح لدن من الأساء دعوة عن الحديث 
انتقلنم انية، للأنالأعلئ هوالمثل الإسلام أن دلك يعد بين ثم 

هالرسول جهاد إلئ ثم ا، الإّلأم؛ةر العقيدة عن الحديث إلئ 
فيالتوحيد١٨/

ثم،، الّك،,.١ وفاة بعد الخلاف نشوء إلئ ذلك بعد وتهلرق 
المرجئة،القدرية، المتحرقة! الهلوائف علمي الكلام إلئ انتقل 

الجه<ية،اسزلةر"م
والردومفاسدها، المتصوفة، على بالكلام الكتاب حتم ثم 
بالحق،يالاعتمام بها أوصئ بخاتمة الكتاب أنهئ ثم ، ٢١عليهار 

.١_٨٦ صرإ'Yالتوحيد دعوة انظرت  (١

>

1

<
<

صالأبق جع الم  انظر (Y

<
<

ا

صالأبق المرجع  انظر (٣

.١٢٢-١٢٥ صالأبق المرجع  انظر آا

.^o-_\yo صالأبق المرجع  انثلر (٥

.Y،5Y_Y،>• صالأبق المرجع  انفلر (٦

u_Y،5Y.Y،؛ صالأبق المرجح  انظر (٧
.YYvYoU صالأبق المرجح  انظر (٨

•Yl،؛_Y1. صالأبق المرجع  انفلر (٩
.YVt-YYY صالأبق المرجع  (انظر ١ ٠

.YVY-YVi صالمابق المرجع  نظرا(  ١١



سمالآسواسملأمم>1ةصاوج 

ءاJهر١،.الثبات الثه وموال 
ماأعفلم ومن المع، جليل المدر، عقلتم فالكتاب وبالجملة 

التوحيد•أنولع قي يبحث 
والانتشار.الديؤع من اللائق حقه يأحد فلم دللئ، ومع 
ودحضالرسل، بم جاءت التوحيد حقيقة >ربيان اساا ثه 

بلالدكتورصالح الملامة للقيح حولها؛٠ أديرت التي القيهات 
الفوران.عبداض 

منوهو المتومهل، القعلمر من صفحة وحمين أرع في ويلمر 
معودبن محمد الإمام بجامعة والنشر الثقافة إدارة متثورات 

الإّلأمة)يىةاه_سا،ام(.
نوهت،مقدمة علئ اشتمل وقد عنوانه، من واضح والكتاب 

عباده،علئ لله حق العبادة أن وبيان ،، الإسلامية١ العفوة بشان 
أوتوحيدالإلهية، توحيد أو العبادة، توحيل. يمئ الحق هدا وأن 

الشركوأن المهلر، في مركوز التوحيد وأن والقصد، الءلال_إ 
طاراص.

إلىوأرجعها بالتفصيل، التوحيد أنولع بيان إلئ انتقل ثم 
نوعيزث

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

• ٢٧٦ص السابق المرم 
٠_U التوحيد حقيقة بيان 

•٩ — ٨ صل السابق المر^ع 



بينهمااثجمع ث التاليف الرابع: المْللب 

توحيدوهو والإثبات، المعرفة في توحيد الأؤال،؛ النؤع 
ممتضياهفي القول فمل ثم الربوبية 

الطاو_افي الله إفراد في التمثل العبادة توحيد الثاني؛ النوع 
فيتمع ثم العبادة، أنولع من العبد من بمدر ما كل في والقصد 

التوحيدرآ،.ذللئ، مقتضيات تفصيل 
وأنهاالتوحيد، نوعي بين العلاقة بيان إلن ذلك بعد انتقل ئم 

التلأزمر/علن تقوم 
فيه،القول، وفصل العبادة، توحيد في الشرك ذللث، يعد ويبين 

من^u؛، منهللما العانيين، وأقرامهم الرمل بين كان ما مبيتا 
تلكاختلاف، على المشركين شبه مفندا والسنة، الكتاب، نصوصي 

ونحووحكايات ومنامات، وتوسل، وتبرك، شفاعة، من الشبه 

وأنهالشرك، حهلورة حلالها من بين بخاتمة كتابه حتم نم 
فيأحكام من الشرك علن يترتب ما وأوصح الغللم، أنولع أعغلم 
والآخرةرْ،.الدنيا 

١)

٢)

٣)

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

•١ ٤ صن السابق المرجم؛ 
.١ ٤ صن السابق المر^ع 
•١ ٥ صل السابق المرّح 
■٥ ١ — ٢ ٤ صن السابق المرجم؛ 
.٥ ٤ — ٥ ٢ صن السابق المرّن 



سوامبويية،واصةسهئوج 

والآلوه،ة«:الوبؤبيه بي3، واهمق التوحيد )احقيقي القا: ثص 

نم— المكرمة بمكة القرئ أم بجامعة المشارك الأستاذ 
المثرؤع®التبرك وكتاب ®الجهاد®، كناب وصاحب العقيدة، 

وغيرها.ررالرقن® وكتاب والممتؤع®، 
١٥٦وقي لطف، مجالي في يقع الثوحيد،< ®حقيقة وكتابه 

•م( ١ ٩  ٩٨ه— ١ ٤ ١ )٩ ١ ط الومحلن دار منثورامت، وهومن صفحة، 
نوعيأفردمت، الي النادرة القاليلة الكتب، من الكتاب وهاjا 
بالتأليف.والألوهية الربوبية الثوحين.! 
دلك،تاليم، إلئ دافعه حلالها من بين بمقدمه اأستهاله وق، 

الناسعلى الملمين شبه ®يحفى ! — يقول، كما — وهو الكتثاب، 
ابنعنله التوحيل• تق،سيمارءتف س اتخذوا الل.ون اوثوحيات باب فى 

فيوجودها صحة في للتشكيكخ مجالا العالماء س وغيره تيمية 
القرآو،والة«را؛.

كماوذلك وخاتمة، يايين إلى يحثه المؤلف قسم ومحي هدا 
ش؛

تفصول، أربعة وتحثه التوحيال، حقيقة الأول: الباب 
التوحيدفىاسةؤالأول،:الفصل 

٠صره والألوهية الربوبية بين والفرق التوحيغ. حقيقة ١( 



بينهماالجمع إ ا1تأليف الرابع: المطلب 

الكريم.القرآن في التوحيد الئائي: الفصل 
التوحياوفىطانمضه.اممك:الفصل 
الصالح.لف الفهم في التوحيد ١^١^ الفصل 
وتحتهالملسن، محبه ودحفس التوحيد ام اقالثاني؛ ال^ب 

فصولثلاثة 

القرينة.والخلومن الانفراد محي التوحيد أمام الأول: الفصل 
فرية.أووحوي الأقران محي التوحيد أمام الثاني: الفصل 
الملسن.محبه يحفى الثالث: الفصل 

وبيان،واستدلال، عرض، الفصول هذه من فصل كل وتحمتإ 
وتفصيل.

بقهرسبحثه وذيل النتائج، أهم فيها بين بخاتمة كتابه حتم ثم 
للموصوعاتر.وفهرس للمرا-؛ع، 
لوعيإقرائه - مر كما ِ هي الكتاب في مينة أحلئ ولعل 

حاص.بمولف التوحيد 

الدفةمن مزيد إلئ حاجته فهو الكتاب علئ ماحي أحلى أما 
والفصول.الأبواب عتو\و\ت في حصوصا والوصوح 

بينوالفرق التوحيد ®حقيقة هكل.ا الكتاب محوان دلك: مثال 

٠مر— كما بابين— في البحث، هدا حاء وقد والألوهيةا<، الربوبية 
التوحيدءا.ررحقيقة التالي: مئ المحاملا الأول الباب وحاء 



سية،واصةسه4اوج 

أنالبحث ميزات ومن للعنوان، معلمابق لأته حن؛ وهذا 
تحته.ما على د.الأ العنوان ؤيكون للعنوان، معلمابما يكون 

بينارالفرق هكن.ات الثاني الباب يكون أن المفترض وكان 
تماما.للعنوان ملائما يكون حتى والألوهية® الربوبية 

اء٠الملمين ثبه ودحفس الوحيد ررأقسام هكذا! حاء ولكنه 
انموان،ولخنالأولسوأدق•ها

عليه.والماخذ ّماته وأبرز الكتاب، دللث، عن نبذة فهذْ 
اثتوحيدر،،اذمسم ض الودض ي اسداو ررالقوو رابنا: كى 

البدر:صداسس بن للأستاذالدكتورهبداضزاق 

الدينوأصول الدعوة كلية الأستاذ ه(،  ١٣٨٢رم الولود 
النبوي،الجد فى والمدرمى ، — سابقا — الإسلامية يالجامحة 
المعدىءبدالثحمن ءالمخ ت ومنها المعروفة، المؤلفات وصاحب 
ءرالإيمانوكتاب للماحتير، وهورسالته العقيدةاا، قى وجهوده 

للدكتوراه،رسالته وهو فيه®، الاستثناء وحكم ونقمانه زيادته 
المعروفةالكتب من وغيرها والأذكار®، الأدعية »فقه وكتاب 
ازفحة.

القروءةالإعلام وسائل عبر إعلاميه مشاركات له أن كما 
والخرئية.والموعة 

دارمحلمبوعات من وهو صفحة،  ١١٥في يقع هذا وكتابه 
معاليله قدم وقد (، ٠١٤١٤)عام الأولئ العلمبعة الأثرية الغرباء 



بينهمااثجمع ي التأليف الرابع؛ المطيب 

الفوران.عبدالئه بن صالح الدكتور الشيح 
منعلئ للرد حصمت التي المادرة الكتب من الكتاب وهذا 

■الوحيد م تقانكر 

كتاناألف الذي السقاف على بن حسن عالئ: عالمي رد وهو 
فىالتثليث محاولة إبطال التوحيد! عدد بمن ررالتنديد عنوانه! 

٢.جمدوالمقيدةالإملأباا١ 
واكلخل،بالمغالطة، - الرأي بائي - يوحي انموان وهذا 

والتيس•
بالرد— الله حفظه — عبدالرزاق الدكتور الشيح له انبرى وقد 
وأنالتوحيد، أنولع مفهوم دللث، حلال من وأوضح والبيان، 
الوحيين،نصوص من توحئ موأنه صحح، تقيم تقيمها 

لهما•الاسقراء حلال من وذللث، 

لف،الوأقوال والسنة، الكتاب بأضواء رده نى امتفاء كما 
الصالح.
قولؤإيراد العلمية، الأمانة علن مشتملا الرد حاء وقد 
١وتفتيدْ المؤلم، 

صص د 

•التوحيد^^3،ينالربومحةوالألرمة حقيقة !١( 





]٤^٢اثم|حتويات 

ال«هءتووات

...٥المقيئ.

٧.. وث>ح؛دالوبؤث توحيد بين الضى الأوو: اسللب 
٧اللغوي؛... والمعي والاشتقاق المائة، أصل في يختلفان أولا: 

.........................٩نمىالأصه0لآحي: 
١١ .........١............ ٠٠٠.............الأسماء! ش ث:يختلفان 

١٢...................... التوحيد؛ أنولع أهم الألوهية توحيد رابنا؛ 
١٣... والمحنات،؛ الأسماء بتوحيل. ألصق الربوبية توحيل. خامسا: 
٤١  ٠١٠.....٠١٠٠ت.ا...اا....ا......لإ.ا..متعلقهما في يختلفان سادسا: 

٤١  ٠٠...............ب............٠٠....الل.لول؛ فى سابعا:يختلفان 
١٤به؛ الإقرار ث١مئا: 
..ا.......بهاتلتوحيدالألوهية مستلزم توحيدالربوبية أن ياسنا: 

١٦١اا١١..١١الربوبيه؛ ا لتوحيد متصمن لألوهية ا توحيد أن : شرا عا 
٦١  ٠.٠٠٠٠اجتمعا؛ افترقا ؤإذا افترقا، اجتمعا إذا أنهما عشر: حادي 

١٩٠.....؟..٠٠٠سهمضجمادرووبية.....
٠٢ .........ب ٠٠٠٠..٠٠...٠٠الربوبية؛ بتوحيد الخاصة الولفاُت، أولا: 

٢٢............... الربوبية؛ لتوحيد تعرصت، الض المؤلفات ثانيا: 
٢٣الجامعة؛........ الخامة الخقيدة كتب فى الربوبن ثالئا:توحيل 

٢٩٠.الإمسمم'سهمءحيالا

تيميةابن الإسلام لشيخ الفتاوئء ارمجمؤع من الأول الجلد أولا: 






