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منهجعلى والتشمب السرع، على الاعتداء صور تتعدد 
الخفتيأو المكشوف السافر الاعتداء من ألوان ي اللف؛ 
أمنةعلى وتارة الشرعية، المحوصن على بالاعتداء تارة المموه، 

تارةالشؤع، وعلماء والتابعين ه^، الله رسول صحابة القل، 
النظرة،بآحادية باتهامهم وتارة والتفجير، والتكفير بالغلو باتهامهم 

أحصبسلبهم وتارة بالخلاف، والصنق الأحر، تقبل وعدم 
منعاجس، يعجّ_ا التمادي ثم والجماءةا٠، الستة ارأهل أوصافهم 

والماتريدية،الأثعرية، ق السنة أهل حصر وهو الرأي 
لم،ال١^٤ من الستة أهل بتمثيل الناس أحرئ وأنيم إ إ والصوفية 
الصالح!!



الصحيحالمنهج تحييد إلئ مدق وااوع\وى التهم تلك م
لالراسخين الهدئ أئمة من الصالح لف العليه سار الذي 

حادمن ابتدعها أو المتكلمون، اخآرعها مذاهب لصالح العلم، 
الأتاعاوحلريقة اللف حادة عن 

الدفاععاتقه علئ والدراسات للبحوُثح مالفج مركز أحذ وقد 
العلميبالشاش ومصنفاته، ودعاته وأعلامه الملم، منهج عن 

منهجا،والاعتدال الومعلية متخذا الحسن؛ وبالأسلوب المقغ، 
بحوثق ذلائإ مترسما وحلما، سمه المخالف ْع والإنصاف، 

يديلث،.بين هي ها القضايا، هذْ تعالج متعددة 



الةالبتوحيد 

الخلفوسل السلف منهج بين 

لااج>ءاضا

قالكما له، شريك لا وحده ليعبدوه الخالق اممه حلق 

لالذارياتتا'ْ[،ه لعسدني إلا وإ'لإض أين طلمث رما ؤ تعالى• 
الرسلاف، أرمل الحق هدا ولإقامة تعالئ، طة خالص حق فالعبادة 

ر؛سوأد"أمذ لكز ق بمئنا رلا3د ؤ قال كما الكتب، وأنزل 
لالحل:ا"ا[.آن\آعثدؤإأثنؤلخببؤإألهلئغؤثه 

كماالناجين، من كان شيئا باش يثرك فلم الحق -؛يا أتئ فمن 
العبادعلئ اف حق ما ررأتدري ®قه: حبل بن لمعاذ . !؛^، ١١قال 
ولايعبدوه أن العباد: عالئ اش احق قال: اف؟اا علئ العباد حق وما 

بهيشرك لا من يعدب لا أن اف: على العباد وحق شيئا، يه يشركوا 
شئا(اله.

له.واللففل ( لم)٠٣وم(، ٢٨٥٦البخاري)أحرجه )١( 





هاش هوإفراد العسادة، أوتوحيد الألوهية توحيد اا؛؛اني* واسمخ 
تدلكما العبادة، أنولع العبدمن مابمدرمن كل والقصدق بالطلب 

الكلمةهذه فاذ اض"، إلا إله "لا التوحيد كلمة عنه وتعتر عليه 
فإلسواه، عما وتنفيها وحده لأ؛ه أنواعبما بجمع العبادة تثبعت، العليثة 

مالكل جامع اسم والعبادةت وتعظيما، حبا المعبود معناهت الإله 
والباطنة.الظاهرة والأقوال الأعمال من ؤيرصاه اممه يحنه 

منالمشركين إذ حتى أحد، فيه ينانع يكاد لا الأول والنؤع 
لتعالى باممه يشركون ولكنهم به، يمنون كانوا الأصنام عيية 

ومايؤينؤ I بحاته ال نولذللن، والقصدوالطالب، ادة العب
د!مجاهال قليوش:ا"*\[ ننكذأواه إلاؤبمم ياؤ الكرم 
معإيمان فهذا ر أ ويميننا ويرزقا خالقنا افه قولهم! "إيمايهم 

غيره.عادتهم سرك 

وآلأذنج,من ثل ؤ تعالئ؛ اض فال كما فحالهم 

وأمثالها]مضتاّا[ ه ، jyuSالأهئلأثلاُجمتموؤن ومن آلمآ 
هويره! نفق البغوي قال حدا، كثير لقرآن اق 

تخافونأفلا أوه، ؤسلأثأدظن الأشياء، هذه يفحل الاjي 
الإقرارهدا مع الشرك تتقون أفلا ومحيل! شرككم، ق عقابه 

(.٢٨٧نفيراممري)١٨ )١( 
(.١٣٢نفيرافمى>ا/ )٢( 



منالنوع حذا يقنون كانوا المشركين بأن واضح بيان ذلك وؤ 
توحيدوهو منه، الثاق النؤع يجحدون كانوا ؤإلما التوحيد، 
بماالكريم القرآن يستدل ولهذا كافرين، كانوا وبذلك الألوهية، 

منأنكروه ما علئ الربوسة، يخصال تعالئ اش انفراد من ؛4 أقروا 
العبودية،بإخلاص ذلك ثنايا ق وطالبهم الألوهبة، ل توحيده 

تتعالى قوله وهو ، ، المحقق حاء أمر وأول نداء أول ذللت، ومن 
بخهنِسصأَميظن0
هدثرأآئ؛مآءأىبءبج

[.٢٢]اوةرة:>؟، ه تشوك■ وأنتم أمدادا يون ذالآ"ئالوا لكأ رزقا اكزت 
هوتعالئ بأنه ألوهيته، وحدانية بيان ق شيع كثتر' ابن قال 

ؤإسثاغهالوجود إلئ العدم من بإحراجهم عبيده، علئ النعم 
فراشا..الأرض لهم جعل بأن والباطة، الفإاهرْ الحم عليهم 

الخالقأنه ومضمونه! ماء.. الماء من لهم وأنزل بناء.. والماء 
يعبدأن يستحق فهذا ورازقهم، اكنيها، وّالدار، ماللث، الرازق 
أمداداوأنتمؤزالآ-محملوأق قال! ولهذا غيره؛ به يثرك ولا وحده 

لاوهمة:؟؟["لا،.®ه تدتوث 
بهوأنزل الرسل به الله بيثا الذي التوحيد بيان ومسألة 

الشركيتحقق اكي العبادة حقيقة بيان من حا تعلق وما الكتمت،! 
أؤلهرتاكي ائل المأمهايت، من اش، لغير محنها ثيء ؛صرف، 

U؛(.)ا/ كم تمرابن )١( 



بيلحمواس1ع الدين، ق والفقه الفهم ق الناس معادن بين الفرق 
•السابقن المومنن 

بنمحمد المجدد الإمام المتأحرْت القرون ق اذلائ، انبرئ وقد 
يدلالذي الصواب، وجه وأظهر فيه ففصل ظص الوهاب عبد 

هدهلف معليه ار ومسه^، رسوله ومنة تعالى اممه كتاب عليه 
المضلون،عليه مثاوسا العلم، ق الراسخين الهدئ أئمة من الأمة 

وعزفواالكلامية، بدعه على ونثووا الخلف، مذهس، تشربوا الدين 
بالعبادةإفراده دون تعالى اش بربوبية الإقرار يتعدئ لا بما التوحيد 

حقيقةاشتمال وأنكروا وحده، ه لإلا صرفها يجوز لا التي 
الشرعية،الضوصو من المتفادة الألوهية توحيد على التوحيد 

-المتوقاللحاوي قال كما قديم، من العلم أهل عليها سه والتي 
توحيدل نقول ت العميدة ق المشهور متته مقدمة ق -" ٠٣٢١ستة 
مثله،شيء ولا له، شريلئ، لا واحد اض إن اممه! بتوفيق معتقدين اه 

غيره".إله ولا يعجز0، شيء ولا 

والصفات،ماء الأستوحيد إلى ' مثله شيء ولا بقوله! فأشار 
إله"ولا وبقوله: الربوبية، توحيد إلئ يعجزه" شيء 'ولا وبقولهت 

الألوهية.توحيد إلئ غير،،" 
"أصل.-: ٥٣٨٧سة: -التوق العكثرى بهلة ابن ونال 

بهالإيمان إثبات ق اعتقاده الخلق على يجب الذي الإيمان؛ال؛ه 
أشاء:ثلاثة 



لمذهبمباينا بذلك ليكون ربانيته؛ المد يعتقد أن احدها؛ 
صاتا.شتون لا الذين اسل أهل 

أهلمذاهب بذلك مانا ليكون وحل.انيته؛ يعتقد أن ^: ١٥١
غيره.المادة ق معه وأشركوا بالصاع أقروا الذين الشرك 

أنإلا يجوز لا التي بالصفات موصوئا يعتمده أن وامحالث: 
بهوصف ما وسائر والحكمة والقدرة العالم من حا مومجوها يكون 

إلئعباده؛ال.عائهم حامحلب قد تعالئ اش نجد لأنا .. ؟ كتابه ق ه نف
إياهميعانه فأما -ا_ا، والإيمان الثلاث هال.ه ل ة واحل كل اعتقاد 

ومعةلئلوله هاهنا هذا نذكر نا فالووحدانيته، بريانيته الإقرار إلئ 

كانؤإن ببمما، الإقرار لنفس—ه يدعي الجهمي ولأن فيه، الكلام 
،.لهما"ل دعواه أبطل قد للصفات جمحده 

التوحيدلأمام الإيمان تناول بيان ق واصح متين كلام وهذا 
الإيمانأهل بين الظاهر هوالفارق العبادة توحيد وأن الثلاثة، 
االعبادة ق معه وأشركوا بالصاع أقروا ممن وغيرهم 

والظهورالوضؤح غاية ق الأصل هدا علئ القرآن ودلالة 
محمل.الشيخ العلامة >ها صدر وقد قريبا، إليه ألمحنا كما والكثرة، 

أقوم،هي ليني القران هداية بيان ل الماغ بحثه الثنقيطي الأمين 

(.١٧٢)آ■/ اممرئ الإبانة )١( 



همك^اأمم لأي هدى هداإن ؤ تعالى! اف لقول عندتميرْ 
قما جمع فيها النه أحمل الكريمة الأية هده فقال! لالإمراء:٩[ 

فلوتتبعناوأصو-ءا، وآعدلها التلرق حير إلئ الهدئ من القرآن 
الحفليم؛القرآن حميع على ا لأتينالكمال وجه على تفصيلها 
والأحرة،الدنيا حيرى إلئ الهدئ من فيه ما لجميع لشمولها 

مختلفةجهات ق وافرة جملا منذكر تحالئ اممه ثاء إن ولكننا 
مابعض لبيانا أقوم، هي التي للطريق القرآن هدئ من كثيرة 

ائلالممن كله على ببعضه تنبيها الكريمة، الأية إليه أثارت 
وهلحنواالكفار، من الملحدون أنكرها التي والمس—ائل العظام، 

البالغة،حكمها معرفة عن إدراكهم لقصور الإملأم، دين ل ثبها ب
هيالتي للهلريق فيه القرآن هدئ فقد ه، اض توحيد ذللث، فمن 
عبادته،ول ربوبيته، ل ه توحيد0 وهي وأعدلها، الطرق أقوم 
أناسقم المران امممراء دل وهد وصفاته، أس_مائه ول 

أقسام:ئلأتان إل ينقسم الاله توحيد 
جثلت،التوحيد من الموع وهذا ربوبم، ق توحيده الأول؛ 

س.ءلثهلملئزلإآسهّألتهم ولخن ؤ تحالئ! قال العقلاء، فطر عليه 
أشألثك من ثل ؤ وقال! الأية، ]الزحرف:لأح[ 

ؤإنكارفرعونليونستاّاأ[، ه ثتلأملأسمؤن ومن؛دزآرم،باولهأش 



)1آه.ءرىٍ^ٍٍٍثمحن
هو؟ ^^ ٠٥١رماؤيب تينن قال ؤ ض^.' ؤ( التوحيد من الؤع لهذا 

تعالئ؛قوله بدليل عبدمربوب؛ أنه عارف عن تجاهل لالشعراء:"ا؟[ 
هض؛تلجن آلضي0 تب ١^ ثئو أزن ة تجئ كد ؤ؛،ل 

هؤوجأمدوأهاؤآنتمتهاآضممخللمامحبملول وقوله! الأية، لالإصراء:؟ها[ 
ف،العبادة ياحلاص إلا ينفع لا التوحيد من النؤع وهدا لالمل:اا[، 

هثئمجف إلاوهم ياش أيكرهم يومي وما ؤ تعالئ؛ قال كما 
حدا.كثيرة ذلك علئ الدالة والايات ]يوسف:آ-«ا;ا 
التوحيدمن النؤع هدا وضابط عيادتي، ؤ ه توحيده ااثاني: 

ؤإبات،نفي من مركبة وهي اف،؛ إلا إله ررلا معنئ هوتحقيق 
ماكائنة الله غير المعبودات أنولع حميع خل منها• اانفي٠ ضعتكن، 
الإثباتومعنى كانت، ما كائنة المبادات أنولع حميع ق كانت، 

علىبإحلاص، المبادات أنولع بجميع وحالْ ءق الله إفراد متهات 
وأكثرواللام، الصلاة عليهم اله رمألسنة على شرعه الذي الوجه 
بينالمارك فيه وهوالذي التوحيد، من النؤع هذا ق القران ايات 

ارالكفعلى تدلال الاسيم المفلالقرآن ؤ، ؤيكثر .... ]ص:ْ[ 
ولذلكعبادته؛ j، توحيد وجوب، علئ ه بربوبيته باعترافهم 
بربوبيتهأقروا فإذا القرير، باستفهام الربوبية توحيد ق يخاطبهم 

ووبخهموحده، يعبد لأن المستص هو أنه علئ عليهم حا احتج 
وحده؛الرب هو بأنه اعترافهم ح غيره، به شركهم عليهم منكتا 



هوبأنه الأعراف لرمه وحائم الرب هو بأنه اعرف من لأن 
"أ...وحده يعبد لأن المستحق 

المعننهدا بيان ي القرآن آيات من نة حءلائه-ة ذكر ثم 
والشرك أن علئ الدلالة ل ؤيكمي يفي بما تقريره، و وتحريره 
عليهيدل كما الربوبية، بتوحيد أقر ؤإن صاحبه يهلك الألوهية 
امتقراء

منالأمة علماء عليه توارد ند الوحيد لقضية الفهم وهدا 
عندفاعا للتأضين، بو0 ونالبهللون عليه شغب ؤإن قديم، 

الانحرافمن ورثوه بما وتمسكا امحللهم، لبونمرة بدعتهم، 
الفكري.والخلل العقدي 

لدئتقراتي الامالشيم "هذا أبوزيدت بكر الشيح قال 
الطبريجرير وابن منية ابن إليه أثار لفا العلماء متقدمي 

وقررهالقيم، وابن تيمية ابن الإملأم شيخا وقرره وغيرهما، 
قالبيان، أضواء ق التنقيهلي وشيخنا العروس تاج ق الزبيدي 

وهوااش_رع، لصوص تام وهواستقراء الجميع، الله رحم آخرين 
إلئالعرب كلام الحاة امتقراء ق كما فن، كل أهل لدئ مطرد 
قالمحاة على يعسبا ولم دا، f7تفه لم والعرب وحرف، وفعل اسم 
٢.'١ الامتقراء أنولع من وهكذا عاتب، ذلك 

(.-١٧١٢)م/ المان أصراء )١( 
(.٣٠)ص؛ التفسير ل الصابوق مختصرات من التحذير )٢( 



البيع،أهل من جمع أنكره ند وصرحه على التمربر وهذا 
مضمونه،من يفرضه ما إلى التوحيد ا تعريهق وذهبوا وخالفوه، 

فاصلواتعالئ، افه لغير صرفها يمؤخ ما إلئ العبادة تعريف وق 
الحنث ومن يعلمون حيث من له، وروحوا للشرك بدللث، 

يعلمون.

المقال،.من الثاق الجزء ق ستناوله ما وهل.ا 



•هف•

اسدةتوحيد 

الخلفوسل الطف منهج بين 
]اا،بم>ءااثاضا

هوتوحيدالرمل له دعت الذي التوحيد أن بيان يا سق 
ذلك،ق أناس حاك وقد الربوبية، توحيد لازم هو الذي العبادة، 

المحييالرازق هوالخالق وحده اش أن بالإقرار أن وزعموا 
التوحيد.غاية هو والصر، الش^ بيده الذي المدبر، الممسثإ 
القادرهو وحده اش أن اش(: إلا إله )لا اكوحيد كلْق معش وان 

صرف،ؤإن أقر؛دلك، لن التوحيد أثبتوا وبالتالي إ الأ■حvراعا على 
الحاجةءلل_إ بأن بعضهم صرح حتى أ تعالى اش غير إلى عبادته 

بشرك،ليس إنه إلا لغوباطلا، عملا كان ؤإن والشجر الحجر من 
ال—فيما اف بغير الاستغاثة وأن رباا ؛اعتباره الهللب، كان إلاإن 
،التصرفأن المستغبث، اعتقد إن شركا تعد لا — اش إلا عليه يقدر 

اعتقدإذا الشرك يكون ؤإنما وحده، هواممه الحقيقة على لأمور ال 
ومنالقبوريين محن جماعة ذررْ كما اشإ لغير والإيجاد الخلق، 

^،٠٧١'إزئق ه كتابق الهمداف داود ابن كايعهم، ش



،تصحح أن يجب مفاهيم كتاب ق المالكي علوي بن ومحمد 
الوهابية"علئ رد "اله ممابق العلوي بلفقيه بن وعبداف 

)١(
•وعترهم 

إبراهيمقوم فيه وقع شرك أي ندري فلا كيلك، الأم كان وإن 
ولاتنفعهم ولا دعاءهم، تسمع لا أصنامهم أن يعتقدون وهم 

استدلوبدلالiا الأباء؟ تقليد هو وإنما الحقيقة، على تضرهم 
هوللعبادة المستحق بأن وحاجهم إبراهيم الخليل عليهم 
ليمي،ؤبمجت وينفي ؤيقي، ويطعم سمدي، يخلق الذي 
تحالئاطه إفراد تستلزم التي الربويتة، ا أوصافهي الحقيقة ق وهدم 

ةويهمتأإتنُيتزؤأئل ؤ تعالئ! قال الألوهية، توحيد وهو بالعبادة 
ياهطئ د1اما تثد هالؤأ ۶^' تبدؤن ما ؤبجمهء لامه ٠ال إل أوا 

زدتنمة.بمأثومؤد . ذكفثن 
تالأو:زثاَةتتثثف0صلنتآ؛سء0 

ئهومبمث، ثإدا ؤمنىوأ يظسبم، ئو رأؤٍى 0؟ هدن يثر -ءلم،ا 
-^٨[.٦٩لاكماء;ه يثيىدِله و^لjمح، يشبمب. 

الوهابعبد بن محمد الشيح لدعوة المناوئين دعاوى كتاب انظرت )١( 
(.٣٥١،٢)ص٨٩^،٧ا



عندالربوبية اعتماد ق الشرك بحصر العقدي الانحراف وهذا 
شرعية،ولا لغوية حقيقة تعقده لا تعالئ! افه لغير العبادة صرف 

بلالش_رع، أدلة من تفاد هومولا العرب، لسان مقتضئ هو فلا 
ذكرمن اللغة أئمة من نجد فلم اللغة، فأما ويبهلله، ينقضه كلاهما 

يقيدهايقيدها ومن الطاعة، هي العبادة أن أطلقوا ل القيد، هدا 
اللغةق العبادة معنى الزجاج• قال كما والذل، الخضؤع بوصف 
بكثرةمذللا كان إذا معبد، طريق هذا الحضؤع، ْع الaلاءه 

النطء"له.
ادة،عبالباطلة لألهتهم المعسركين معاملة تمية صح ولذللج 

أمورهم،ومدبر ورازقهم خالقهم هو تعالى اش أن اعتقادهم مع 
بلشيئا، الأمر من تماللث، لا المزعومة الألهة هذه أن واعتقادهم 

كانال؛ ناس عبابن فعن نمالئ، ض لث، ملنمها هي 
اشرسول فيقول ؛،، JUشريلث، لا لبيلئ، يقولوزت المشركون 

وماتملكه هولك، شريكا إلا ت فيقولون ئداء، ئد ررويلكم، 

بالبيتريطوفون وهم هذا يقولون مللث،، 

(.tA)\إ ؤإعرابه القرآن معاق )١( 
(.١١٨٠)لم ماحرحه )٢( 




































































































































































































































































































































































