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 : متهيد
 ة مرك يدد   ختفدد  وال الكتدد   بدد  وأ دد   الرسدد  بدد  هللا أرسدد  مدده هددو وتعددهى سددانه   هللا توحيد 

 اهتمدددده  وبقدددد ر عليدددد   ومانيددددة  إليدددد  راجعددددة  كلهدددده  التشددددريعه  وأن   سدددد  الر   دعددددوا  يف وحيدددد الت  
 وبيدده    وأتصددي    تقريددر ا بدد  واجلمهعددة  السددنة  أهدد  علمدده  اهتمدده  كددهن  ابلتوحيدد  والسددنة  الكتدده 
 شاهه . من حول  يثهر مله ودفع ه
 لغدر العادهدة مدن شدء    ُيصدر  ف  ابلعاهدة  هللا إفراد هو الرس   دعوة  ل     أن  املعلو   منو 
 هدددو إال عليددد  يقددد ر ال فيمددده بغدددر  يسدددتغه  وال غدددر   يددد ع  وال غدددر   معددد  يشدددر  وال هللا 

 عليدد  هللا صددل  حممدد  الرسددو  فدديه  بعدد  الددنين قددري  كفددهر  أن   املعلددو  مددن  أ دد   كمدده  سددانه   
 شدفعه   األصدنه   يرون  كه وا  وأهن   املهلك   الرازق  اخلهلق  أ    أعين:  هللا   بربوبية   يقرون  كه وا  وس 
ه قددوهل : كتهبدد   يف هللا ذكددر كمدده  هللا عندد  هلدد    [3 ]ال مددر: زُْلفدد    اّلل ِ  ِإى   لِيُدق ر ِبدُدو    ِإال    د ْعادُدُ ُه ْ  }مدد 
 وحد    إفدرادُ  هلد  امله ع وإمنه  هللا بربوبية   اإلقرار  هو  اإلس    يف  ال خو   من  هل   امله ع  يكن  فل 

عددد     فقددده : تعجددداه  هللا ذكدددر وقددد  سدددوا   دون ابلعادددهدة ا ِإهلددد  ه اْْلهلدددِ ة   }أ ج  ا ِإن   و احدددِ   ن  ْء    هددد   ل شددد 
 توحيد   ومسدو :  التوحيد    مدن  الندو   هبنا  واجلمهعة   السنة   أه   اهت     هنه  ومن   [5  ]ص:  ُعج ه   
ه  الندو   هبدنا  اهتمدهمه   وكهن   الطل و   القص   وتوحي   العملء   والتوحي   األلوهية   ابلغد ه  اهتمهمد 
 .ب  الكرمي القرآن الهتمه 
 رى د ال نهفإ     كهملتكلمني   األخرى  الفرق  إى  واجلمهعة   نة الس    أه   عن  بصر   صرفنه  إذا  هأم  
 جددد    وكدددهن بددد   اهتمدددهمه  وقددد    عنددد   النظدددر صدددر أكثدددره   بددد  التوحيددد   هبدددنا االهتمددده  ذا 

 مده منهده جند  ال قسده أ عد ة إى التوحيد  فيقسمون  األلوهية  توحي  غر  إى  مصروف ه  اهتمهمه 
 ؛املسدده   مددن عدد د علدد  آاثر   التصددور وهلددنا ابلعاددهدة  هللا إفددراد أو األلوهيددة  توحيدد  ينطاددق علدد 

 .بشر  ليس أو هشرك   الربوبية  اعتقهد  دون هللا لغر العاهدا  بعض   صر  كون  :أمههه من
  علدد  اطد   لد  مددن ويعرفد   وشده ع   معلددو    األلوهيدة  بتوحيد  املتكلمددنيُعظْد   اهتمده  وعد  

 املتكلمدني   علد كدن     هدنا أن عءيد    من واألخرى الفينة   بني  يظهر   أ     بي   مني؛املتكل    كت 
 علد - أو علديه   بواكدن    بد  ؛اجلهدة   هدن   مدن  املتكلمدني  علد   الدرد    يف  ابلغوا  ق   السنة   أه   وأن

 .األلوهية  توحي  من املتكلمني موقف  حقيقة  توصيف يف أخطؤوا -تق ير  أحسن
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 بتوحيدد  يهتمددوا مل هندد إ قددهلوا: حددني املتكلمددني علدد  واجلمهعددة  السددنة  أهدد  جددى فعدد    فهدد 
 -هللا رمحددد  تيميدددة  كدددهبن- واجلمهعدددة  السدددنة  أهددد  علمددده  بعدددض  توصددديف كدددهن  وهددد  األلوهيدددة 
 مدددنه  كثدددر  معرفدددة  عددد   أو األلوهيدددة  بتوحيددد  اهتمدددهمه  وعددد   الربوبيدددة  بتوحيددد  هدددؤال  الهتمددده 
  املتكلمني  عل  كهذاب    خهطئ ه قوال   كهن  ه   التوحي  حلقيقة 

 البدن اال تصدهر  جمدرد  هدو  املدراد  لديس  أ    عل   التأكي   مع  الورقة   هن   يف   بيه      رو   مه  هنا
 اهتمدده  حقيقددة  معرفددة  هددو املددراد لكددن  ويصددي  خيطدد بدد   مبعصددو  لدديس فإ دد   هللا رمحدد  تيميددة 

 اهتمدددده  بيددددهن يف الشددددرو  وقادددد  كتدددداه    أمهدددده  يف ذلددددك وتقريددددر األلوهيددددة  بتوحيدددد  املتكلمددددني
عندددد  و  السددددنة  أهدددد  عندددد  التوحيدددد  بتعريددددف سددددريعة  مبق مددددة    قدددد    األلوهيددددة  بتوحيدددد  املتكلمددددني
  .ابختصهر املتكلمني

 : السنة أهل عند التوحيد
 اجلددوهر : يقددو   واالختصددهص اال فددراد حددو  تدد ور " وحدد  " مددهدة فددإن   لغااة:  التوحيااد أماا 
 .(1)وح  " رأيت  تقو : اال فراد.  "الوح ة:
 والصفه . واألمسه  ة واأللوهي   ة الربوبي   من خبصه ص   هللا  إفراد اصطالًح :  وهو

 قسدددموا فقددد  واجلمهعدددة  السدددنة  أهددد  عنددد  التوحيددد  أقسددده  لنددده يتادددني   السدددهبق التعريدددف مدددنو 
 يتعلددق مدده جهددة  مددن هلتوحيدد ف ث ثددة  األصدد  يف مهدده قسددمني إى أو أقسدده   ث ثددة  إى التوحيدد 

 أقسه : ث ثة  إى ينقس  ابهلل

 الربوبية. توحي  -
 األلوهية. توحي  -
 والصفه . األمسه  توحي  -

 قسمني: إى فينقس   فس  العا   جهة  من أمه 

 ويسددم :  والصددفه  األمسدده  وتوحيدد  الربوبيددة  توحيدد  علدد  ويشددتم  العلمددء  التوحيدد  -
 واإلثاه .  املعرفة  وتوحي   القويل والتوحي  اخلرب   التوحي 

 

 (.547/ 2اتج اللغة وصنهح العربية )الصنهح ( 1)
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  .والطل  القص  توحي  ويسم : األلوهية  توحي   وهو العملء  التوحي  -
 والت بر. وامللك ابخللق هللا إفراد فمعنه : الربوبية توحيد أم 

 ابلعاهدة. هللا إفراد فهو: األلوهية توحيد وأم 
 دون والسددنة  الكتدده  يف الددواردة والصددفه  األمسدده  إثادده  :والصاات   األمساا   وتوحيااد

 حتريف. أو تعطي  أو تكييف أو متثي 
  عرفهده ندهفإ    واجلمهعدة  السدنة  أهد  عند  اإللد  بكلمدة  يتعلدقمده  أمده  ابلتوحيد    يتعلق  مه  هنا
 .بيه   سيأيت كمه  هنا حو  ي ور إمنه النقهش  ولكون  ذلك  ألمهية 

 ابلفددت  ألدد " اجلددوهر : يقددو  أيلدد   ألدد  مصدد ر : لغااة واجلم عااة الساانة أهاال عنااد ف إللاا 
 بكسدددر ك(تددد  ه  ال  وإ   )ويدددنر  عنهمددده: هللا رضدددء عاددده  ابدددن قدددرأ ومنددد  عادددهدة. عاددد  :أ  إالهدددة 
 مددألو   دد أل مفعددو   مبعددى عدده فِ  علدد   لدد  إِ  :وأصددل   هللا :قولندده ومندد  ..وعاهدتددك. :قدده   اهلمدد ة
 .(1)"معاود  :أ 

 قولنده: "ومعدى ال جدهج: يقدو   املعادود يعدين واإللد  للعادهدة  هللا اسدتنقهق  :تعين  األلوهيةو 
 .(2)سوا " من دون هله املستنق تعهى وهو العاهدة  يستنق   الن   هو إمنه  إل  

   .(3)هنا عل  ت    القرآن وآاي   ابملعاود اإلل  تفسر عل  السلف علمه  توارد وق 
 .(4)فيهه  لإلطهلة  حهجة  ال لنا ؛معلومة  منتشرة ماثوثة  املعهين وهن 

 

 (.2224-2223/ 6الصنهح اتج اللغة وصنهح العربية )( 1)
 (.26فسر أمسه  هللا احلسى )ص: ( ت2)
ورقددة علميددة يف مركدد  سددلف بعنددوان: الدد ال   القرآ يددة علدد  أن )ال إلدد  إال هللا( تعددين: ال معاددود ( تنظددر 3)

 /https://salafcenter.org/4267حبق إال هللا. عل  الرابط التهيل: 
حدد ي  يف املعددى )يتاددمن الكدد   علدد   نظددر ورقددة علميددة يف مركدد  سددلف بعنددوان: مههيددة التوحيدد ..( ت4)

 السلف واملتكلمني(  عل  الرابط التهيل: معى التوحي  عن 
https://salafcenter.org/5302/ 

 الرحي  السلمء. وينظر: حقيقة التوحي  بني أه  السنة واملتكلمني  لل كتور: عا 

https://salafcenter.org/5302/
https://salafcenter.org/5302/
https://salafcenter.org/5302/
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 : املتكلمني عند التوحيد
 تقريددرا،   هددنا وعلدد  ض يتدداع   وال ينقسدد  وال يتجدد أ ال الددن  هددو املتكلمددني عندد  الواحدد 

 وال يتجد أ ال أ د  بد  ويدراد الشدء  يف يسدتعم  قد  الواحد  أن  اعلد "  اجلادهر:  عاد   القهضء  يقو 
 خمدت   أ د  ب  ويراد يستعم  وق  ..واح .  ج    أ    املنفرد  اجل    يف   قول   مه  مث   عل    يتاعض 
 .(1)غر " فيهه يشهرك  ال بصفة 

 املعددى يقصدد ون فددإهن  هللا علدد  الواحدد  أطلددق إذا األصدد  أن اجلاددهر عادد  القهضددء بددني وقدد 
 فهدو: املتكلمدني اصدط ح يف هفأم  " فيقو : آخر موضع يف هنا ويؤك   األو    صنة   مع  الثهين
 احلدد  علدد  وإثاددهات   ه فيدد   الصددفه  مددن يسددتنق فيمدده غددر  يشددهرك  ال واحدد    تعددهى هللا أبن   العلدد 
 لدو أل د  ه؛مجيعد   واإلقدرار  العلد   الشدرطني:  هدنين  اعتادهر  مدن  بد   وال   ب   واإلقرار  يستنق    الن 
 .(2)ا"موح    يكن مل يعل  ومل  أقر   أو  يقر ومل عل 

  واحدددد  تعددددهى سددددانه   الاددددهر " اجلددددويين: يقددددو  اجملمدددد   يف األشددددهعرة هددددنا يف ويددددوافقه 
 .(3)ينقس " ال الن  الشء  األصوليني:  اصط ح يف  والواح 

  وتوحيدد    صددفهت يف  وتوحيدد    ذاتدد يف هللا توحيدد  التوحيدد : أن   هددنا يف ك مهدد   وخ صددة 
 . أفعهل يف

 وهء: املتكلمني  عن  التوحي  أقسه  عر   هنه ومن

 ذات . يف هللا وحي ت -
 صفهت . يف هللا توحي  -
 أفعهل . يف هللا توحي  -

 يف وواح  صفهت   يف وواح  ذات   يف  واح   تعهى   أ     اعل "  املعى:  هنا  ماين ه  الراز   يقو 
 يف واحدد  أ دد  وأمدده الرتكيادده ... جهدده  عددن من هددة  ذاتدد  فدد ن   ذاتدد  يف واحدد  أ دد  أمدده أفعهلدد  

 

 (.277ح األصو  اخلمسة )ص: ( شر 1)
 (.128لسهبق )ص: ( ا2)
 (.55إلرشهد )ص: ( ا3)
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 بكددد  العلددد  ويف ابلدددنا   الوجدددود يف يسدددهوي  آخدددر موجدددود الوجدددود يف لددديس أ ددد  فهدددو صدددفهت 
 يف واحدد   دد أ هوأمدد   سددوا . مدده كدد   عددن الغددى ويف املمكندده   كدد   علدد  القدد رة ويف املعلومدده  

 وإمدده واسددطة  بغددر هإمدد   املمكندده  جلميددع مادد     يكددون موجددود الوجددود يف لدديس أ دد  فهددو أفعهلدد 
 يصدد  ال الددن  الشددء  هددو الواحدد  أصددنهبنه: قدده " الشهرسددتهين: ويقددو   (1)هددو" إال بواسددطة 
 ذاتدد  يف واحدد  تعددهى فهلاددهر   بوجدد  الشددركة  تقادد  وال  بوجدد  القسددمة  ذاتدد  تقادد  ال إذ ا قسددهم 

 .(2)ل " شريك ال أفعهل   يف  وواح   ل  شاي  ال صفهت  يف  وواح   ل   يقس ال
 توحيد   جند   ال  لكنده  الصدني    عدىملا  يوافدق  كدهن  إن  فيد   ضدر  ال  اصدط حء  أمر  قسي والت  
 ؤوالتجدد    والتاعدديض  الرتكيدد   فددء بدد  يريدد ون الددنا  توحيدد  فددإن   التقسددي   هددنا ضددمن ة األلوهيدد  

 أن  فدددء بددد  فريددد ون الصدددفه  توحيددد  وأمددده   الصدددفه  فدددء إى -عنددد ه - املدددؤد  والتجسدددي 
 أن يسدددتني  حبيددد  أبفعهلددد  هللا إفدددراد فيعدددين األفعددده   توحيددد وأمددده  صدددفهت  يف شددداي  هلل يكدددون
 أن   "واحلهصدد  الاددهجور : يقددو  هددنا ويف  اإلجيددهد وجدد  علدد  األفعدده  مددن فعدد  هللا لغددر يكددون

 مخسدة:  هكمومد    تنفدء  األفعده   ووح ا يدة   الصدفه   ووح ا يدة   الدنا   ة لوح ا يد    الشهملة   الوح ا ية 
 يكدون حبيد  تعد دهه وهدو فيهده املنفصد  والكد  أجد ا   من تركاهه وهو النا   يف  املتص   الك 
 وهدو الصدفه  يف املتصد  والكد  .الدنا  بوحد ة منفيدهن  الكمدهن  وهدنان  فدأكثر   اثن    إلد   هنه 
 وهدو الصدفه  يف  املنفصد   والكد   ...فدأكثر  كقد رتني  واحد   جدنس  مدن  تعهى  صفهت   يف  التع د

 كق رتد   هبده  ويعد    هبده  يوجد   قد رة  ل يد   يكدون  كدأن  تعهى   صفت   تشا   صفة   هللا  لغر  يكون  أن
 وهددددنان األشدددديه   جبميددددع حمدددديط   علدددد  أو املمكندددده   بدددداعض  الشددددء  ختصدددد   إرادة أو تعددددهى 
 فعدد  هللا لغددر يكددون أن وهددو األفعدده  يف املنفصدد  والكدد  الصددفه   بوح ا يددة  منفيددهن الكمددهن

 وهددنا واالختيددهر  الكسدد  وجدد  علدد  لدد  الفعدد  ينسدد  وإمندده اإلجيددهد  وجدد  علدد  األفعدده  مددن
 .(3)األفعه " بوح ا ية  منفء الك 

 عندد  أقسده  ث ثدة  إى ينقسد  الدن  التوحيد  أن بيددهن :املختصدر العدر  هدنا مدن واملقصدود
 والصددفه  األمسدده  توحيدد  إى راجعددة  األقسدده  تلددك وإمندده  لوهيددة األ توحيدد  فيدد  لدديس املتكلمددني

 

 (.257/ 3املطهل  العهلية من العل  اإلهلء )( 1)
 (.56هنهية اإلق ا  يف عل  الك   )ص: ( 2)
 (.114حتفة املري  عل  جوهرة التوحي  )ص: ( 3)
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 .(1)ذلك وغر العا   ق رة و فء الصفه   كنفء  مفهومهمه  يف أخطه   وجود مع وبية بوالر 
 املتكلمني:  ميزان يف األلوهية توحيد
 لوهيددة األ توحيدد  تددويل ال هأهندد   جندد  االعتقددهد حلقيقددة  نددة املاي   املتكلمددني كتدد    سددتعر  حددني
 إفدراد علد   يدنكروهنه  الدي  األقسده   تم شدت  وال   بيه د   سداق  مه  هو  عن ه   التوحي   فإن    اهتمهم ه 

 .ة األلوهي   بتوحي  تقريرا، و  كتاه   يف يهتموا مل اجملم   يف فهملتكلمون ابلعاهدة  هللا
 يددرون املتكلمددني أن الكدد   هبددنا  عددين ال أ ندده وهددء: مهمددة  قاددية  علدد  هندده التنايدد  ويناغددء
 يقدو  وال صدني  غدر فهنا العاهدة  ابستنقهق ينفرد ال هللا  أن  أو   للعاهدة  هللا  غر  استنقهق

ا  وعه    يروهنمه  ب   الربوبية   عن  يتمهي   ال  عن ه   ة األلوهي  توحي   أن  املراد  وإمنه  مسل    ب   واح  
 عاددهدة فإ دد  هللا إى يصددر  فعدد  أ  أن   :عليدد  ويناددين الربوبيددة  اعتقددهد :عندد ه  التوحيدد  فأصدد 

 أل نه عاهدة يسم   ال  والعم    بشر   ليس  هللا  لغر  العم    فس  وصر   في    الربوبية   العتقهد 
 السدنة  أهد  بدني اجد    مهد    فدهرق وهدنا العمد   ذلدك لد  ُصر   الن   ذلك  يف  الربوبية    عتق   ال

 يالدد الشددر  صددور مددن كثددر ا  فددإن التوحيدد   ينددهقض  ومدده الشددر  بيددهن يف أثددر  يظهددر واملتكلمددني 
 هو التوحي  يف األص  ألن   املتكلمني؛ عن  للتوحي  منهقاة  ليست والسنة  الكته  يف جه  
 وحيد للت   هحمققد   -عند ه - يكدون  فإ د   هللا لغدر ة الربوبيد   اإل سدهن عتقد ي  مل  فمدى  ة الربوبيد    اعتقهد
 هللا. لغر العاهدة من شيئ ه  صر   وإن

 هددن  يف لدديس واخلدد   للعاددهدة  هللا اسددتنقهق عدد   يددرون  أهندد   يعددين ال هددنا أن   هبيندد   وقدد 
 وتعددهى سددانه   هللا أن املتكلمددون فيهدده يددنكر الددي النصددوص بعددض  ياددني مددن أييت حددى قطددة الن  

 أقسدددده  يف هددددنا يددددنكرون ال لكددددنه   صددددني  لوحدددد   املعددددى فهددددنا ابلعاددددهدة  إفددددراد  يسددددتنق
 أن   -العادهدة يستنق هللا أبن   ذكره  مع- ينكرون وال ة الربوبي   توحي  عن   و  ي  مي  وال  التوحي  
 ة.الربوبي   يعتق  مل وول  شر  هللا لغر صرفهه

 

حدد ي  يف املعددى )يتاددمن الكدد   علدد   نظددر ورقددة علميددة يف مركدد  سددلف بعنددوان: مههيددة التوحيدد ..( ت1)
 لف واملتكلمني(  عل  الرابط التهيل:معى التوحي  عن  الس

https://salafcenter.org/5302/ 
 الرحي  السلمء. وينظر: حقيقة التوحي  بني أه  السنة واملتكلمني  لل كتور: عا 

https://salafcenter.org/5302/
https://salafcenter.org/5302/
https://salafcenter.org/5302/
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 السددنة  أهدد  علدد  يددرد مددن بعددض  يصددور  كمدده  للعاددهدة هللا اسددتنقهق يف إذن اخلدد   فلدديس
 هددو الربوبيددة  توحيدد  كددون  يف اخلدد   وإمندده األلوهيددة  بتوحيدد  يهتمددوا مل املتكلمددني أبن قددوهل  يف

 دون هللا لغددر العاددهدا  صددر  ولددو همسددلم   اإل سددهن يكددون وبتنقيقدد  املتكلمددني  عندد  األصدد 
 سدانه   هللا يف الربوبيدة  اعتقد  مدن أن يدرون فدإهن  واجلمهعدة  السدنة  أهد  أمده  .فيد   الربوبية   اعتقهد
 يفددرد أن مددن لدد  بد  ال بدد  وحتقيقدد   اإلسد   يف الدد خو  يف مبفددرد  ذلدك يكفيدد  ال فإ دد  وتعدهى

 فدددإن املخلدددوق  ذلدددك يف الربوبيدددة  يعتقددد  مل ولدددو هللا لغدددر منهددده شددديئ ه يصدددر  فددد   ابلعادددهدة هللا
 وتعهى. سانه   ابهلل هشرك   كه ت  حماة  عاهدا  كه ت  إن هللا لغر العاهدا  هن   صر 
  اآليت:  األلوهية بتوحيد املتكلمني اهتم م عدم يبني   ومم 
 "اإلل ":  لكلمة تعريتهم -1
 : التوحيد مدن  وعد ه بكو د  اعدرتافه  وعد   األلوهيدة  بتوحيد  املتكلمدني اهتمده  ع   ياني  هم  

 معنههده:  وأن    "اإللد "  لكلمدة   واجلمهعة   السنة   أه   تعريف  بيهن  ساق  فق   اإلل    لكلمة   تفسره 
 فددأرجعوا االخددرتا   علدد  القددهدر :أب دد   اإللدد كلمددة   معددى يف ذكددروا فقدد  املتكلمددون أمدده املعاددود 
 إى راجددع   املتكلمددني  نددع التوحيدد  أن مددن قلندده  مدده يؤكدد  مدده وهددو الربوبيددة  توحيدد  إى معنههدده
 فقط. الربوبية 

 كتددد   يف ذا دددع شددده ع -االخدددرتا  علددد  ابلقدددهدر "اإللددد " كلمدددة   تفسدددر أعدددين:- األمدددر وهدددن
 أيب إى الشهرسدددتهين ذلدددك  سددد  كمددده  مدددنه  كثدددر    عنددد   لإللددد وصدددف أخددد   وهدددو املتكلمدددني 

 علد  القد رة هدو  اإلل   وصف  أخ    أن  إى  هللا  رمح   احلسن  أبو  صهر"  فقه :  األشعر   احلسن
 ؛لددد اإل معدددى يف صدددنهبنهأ "واختلدددف الاغددد اد : ويقدددو   (1)"غدددر  فيددد  يشدددهرك  فددد   االخدددرتا 
 يبأ اختيدددهر وهدددو  عيدددهناأل اخدددرتا  علددد  ق رتددد  ءوهددد هليدددة اإل مدددن مشدددتق  ددد إ :قددده  مدددن فمدددنه 
 :صدنهبنهأ مدن القد مه   وقه   صفة.  من  همشتق    اإلل   يكون  القو   هنا  وعل    األشعر   احلسن

 قدد و   (2) قددو " وبدد  املددربد]و[ محدد أ بددن اخلليدد  اختيددهر وهددو  لناتدد  الوصددف هددنا يسددتنق   دد  إ

 

 (.56هنهية اإلق ا  يف عل  الك   )ص: ( 1)
 (.123أصو  ال ين )ص: ( 2)
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 .(3)والراز  (2)والقشر  (1)الايهقء ذكر 
 كلمدة   تفسر القشر   ذكر  وق   ابملعاود   "اإلل "  كلمة   تفسر  خطأ  املتكلمون  يرى  ولنلك

 مدن النه  ومن" قه :   يرتاِ  ومل واجلمهعة  السنة  أه  عن  معنه   ذكر  مث   املتكلمني  عن   اإلل 
 مددن ومددنه   للعاددهدة املسددتنق هددو  :فقدده عندد  عددرب   مددن ومددنه   ودادداملع  أ دد   اإللدد  معددى إن :قدده 
 أياده وهدنا التعاد ... هدو الدن   التألد   من  أ    عل   وال لي    ل   إال  العاهدة  جت   ال  الن   :قه 
 عليدددد  ويدددد    العاددددهدة يسددددتنق الددددن  أ دددد  معندددده : أن  سددددل  "ال الددددراز : وقدددده   (4)"يصدددد  ال

 وجههن:
 تعددددهى أل دددد  ؛والاهدددده   للجمددددهدا  هإهلدددد   يكددددون ال أن لوجدددد  كددددنلك  كددددهن  لددددو  دددد أ األو :

 فلد   أحد  علد  يدنع  ومل ا أحد    خيلدق مل  األز   يف  إهلده  يكون  ال  أن  ول    العاهدة   عليهه  يستنق
 للعاهدة. همستنق   يكن

 املعادود حده  يتفدهو  ال  أل د   ؛االسدتنقهق  حصدو   علد   يد    ال  العق   أن    بينه   أ  الثهين:
 هدنا ثادت إذا  بوجوبد .  العقد   حيكد   ال  أن  فوجد    العهب   عل   شهقة   وهء  العاهدة  هن   بسا 
 .(5)االخرتا " عل  القهدر هو اإلل  فنقو :

 لددديس أو عادددهدة العمددد  كدددون  يف املعيدددهر وهدددو األصددد  هدددو الربوبيدددة  توحيددد  أن :هدددنا ويعدددين
 لغدر  العادهدا   تلدك  صدر   لكدن   بينده  كمده  للعادهدة  هللا  ابسدتنقهق  يقولدون  فهملتكلمون  عاهدة ب

 الدددن  هدددنا يف الربوبيدددة  يعتقددد  مل فمدددى  ابلربوبيدددة  االعدددرتا  هدددو األصددد  ألن ؛شدددرك ه ليسدددت هللا
 يقدو  هدنا  ويف  السد     علديه   الرسد   لد عوة  منده     وهدنا  الشدر    يف  يقدع  مل  العادهدة  لد   صر 
 مبعدى اإللد  هدو لديس العاهدة   يستنق  الن   املعاود  املألو   مبعى  هو  واإلل "  هللا:  رمح   تيمية   ابن

 أخد   هدنا أن واعتقد  االخدرتا    علد القدهدر مبعدى  اإللد   املفسدر  فسر  فإذا  اخللق    عل  القهدر
 مدن يفعلد  مدن ذلدك يفعد  كمده  التوحيد  يف الغهيدة  هدو التوحيد  هنا إثاه  وجع  اإلل    وصف

 

 (.59ص: ) االعتقهد (1)
 (.66-65ص: ) شرح األمسه  احلسى (2)
 (.217/ 32( تفسر الراز  )3)
 (.64رح أمسه  هللا احلسى )ص: ( ش4)
 (.285/ 9املطهل  العهلية من العل  اإلهلء )( 5)
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 الدن  التوحيد  حقيقدة  يعرفدوا مل  ؛وأتاهعد   احلسدن  أيب  عدن  ينقلو د   الدن   وهو  الصفهتية   املتكلمة 
 مدع وكده وا شء   ك   خهلق وح   هللا أبن مقرين كه وا  العر  مشركء فإن رسول    ب   هللا  بع 
 .(1)"مشركني هنا

 : للتوحيد منياملتكل   تقسيم -2
 هدء أقسه   ث ثة   إى  يقسمو     هن  أ  هوبين     املتكلمني  عن   التوحي   أقسه   عن  احل ي   ساق

 هللا توحيد  هدء: الدي التوحيد  ألقسده   ينظدر  فمن  والصفه    واألمسه   الربوبية   توحي   إى  راجعة 
 التقسي . هنا عن غه   األلوهية  توحي  أن   متهم ه ي ر  ؛صفهت  ويف أفعهل   ويف  ذات   يف

 أتصددي    بدد  واالهتمدده  أصددهلة  الكتدد  يف  ذكددرُ  عندد  ينائددك مدده أبمددر   االهتمدده  أن   شددك وال
ه اوتقريدددر    األلوهيدددة  لتوحيددد  ابلنسددداة  املتكلمدددني عنددد  جنددد   ال مددده وهدددو حولددد   للشددداهه  ودفعددد 
 تقسديمه،   يف  وقدررو   ل   لواأص    املتكلمون  كهن  فلو   االصط ح  يف  مشهحهة  ال  أ    متهم ه  و  ر 

 عندددد  التأصددددي  هددددنا جندددد  ال لكنندددده  إشددددكه  هندددده  كددددهن  ملدددده آخددددر ابسدددد    ولددددو وبينددددو  للتوحيدددد 
 املتكلمددني لدد ى التوحيدد  فأقسدده  وأقسددهم   للتوحيدد  ذكددره  وعندد  كتدداه   أمهدده  يف املتكلمددني

 بين ه. كمه  والصفه  واألمسه  الربوبية  إى  راجعة 
 توحيدد  وهددو  والتدد بر والددرزق اخللددق مددن أبفعهلدد  تعددهى هللا إفددراد يعددين أفعهلدد  يف هللا فتوحيدد 

 واجلمهعة. السنة  أه  عن  الربوبية 
 هددنا نأ ومعلددو  والتدداعض  دوالتعدد    ؤوالتجدد    الرتكيدد   فددء بدد  يريدد ون ذاتدد  يف هللا وتوحيدد 

 وتعهى. سانه   هللا عن الصفه   فء  إى هب  أدى
 طه فددة  كدد   إن إذ لدد يه  جممدد  لفدد  وهددو التشدداي    فددء بدد  يعنددون صددفهت  يف هللا وتوحيدد 

 لتوحيدددد  مقهبدددد  وهددددو تثاددددت  عمدددده التشدددداي  وتنفددددء تثاتهدددده ال الددددي الصددددفه  يف التشدددداي  جتعدددد 
 اجلملة. يف الصفه 
 اهتمدهمه  عد    املتكلمدني  إى  ينساون  حني  السنة   أه   عل   ينكر  من  خطأ   عل   هنه  ومن
 مدن  صدوص لاادعة  مجعهد  هدنا  عدن  يغدين  وال  وتقسديمه    كتاه   ب   تشه   مه  فهنا   ابأللوهية 

 

 (.226/ 1در  تعهر  العق  والنق  )( 1)
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 لكددن  ابحدد  ينكددر  ال فهددنا  العاددهدة يسددتنق   هللا أن املتكلمددني بعددض  فيهدده يددنكر وهندده  هندده
 أ د   عتقد  الن  وهو  ب  اهتمهمه  وع    التوحي  ذكر عن  ل لوهية  ذكره   ع    يف  املشكلة 

 مسدم  عدن العمد  إخدراجُ   هدنا  علد   وا ادى  الكتد    هللا  أ د    وألجلد   الرس   ب   جه    مه  أه 
 مددن يف الربوبيددة  الصددهر ُ  يعتقدد  مل مدده هللا لغددر العاددهدة صددر علدد   مددنه  كثددر    وحكدد ُ  اإلميددهن 

 .ت أ   ليس شرك هفرِ صُ 
 ة: األلوهيم  لتوحيد إنك رهم -3

 وايهتمدد   مل أهند  األمدر فلديس تيميدة  ب عدة  األلوهيدة  توحيد  إفدراد أن   املتكلمدني مدن كثدر    يدرى
 ع يددد ة كتددد   ذلدددك يف وهلددد  الربوبيدددة  عدددن إفدددراد  ب عيدددة  يدددرون بددد   فنسددد  األلوهيدددة  بتوحيددد 
 بثيدده   يتشددا   مددن علدد  رد احلقيقددة  يف وهددنا  (1)عق يددة  كتدد   مددن وماهحدد  وفصددو   مفددردة

 وينكرو  ! ب عة  يرو   ه  شء  يف عنه  وي افع املتكلمني
 ش هدة:  األصلية  مص درهم -4
 األلوهيدة  توحيد  يفدردون ال  أهن   جي   للمتكلمني  األصلية   املصهدر  يف  سريعة     ظرة  أيخن  من
 راجعدة  هدء والدي ذكر هده الدي التوحيد  أقسده  عن هو إمنه التوحي  يف ح يثه   ج     وأن  بنكر 
 وجعلد  واجد   أبو  كتاه   يف الاهلغ اهتمهمه   هنا:  ياني  ومه  والصفه    واألمسه   الربوبية   إى

 مدددث    فتندددت فدددإن ابلدددنكر  ابلعادددهدة هللا إفدددراد ختصدددي   عددد   مدددع  النظدددر إى القصددد  أو النظدددر
 النظدددر وحقيقدددة  واجددد   أبو  كتهبددد   بددد أ  جتددد  اجلادددهر عاددد  للقهضدددء "اخلمسدددة  األصدددو  شدددرح"

 عدن احلد ي  علد  فيد   واقتصدر  التوحيد   عدن  تكلد   مث  بد    يتعلدق  ومه  األعرا   دلي   مث  وأ واع  
 .وتعهى سانه   ربوبيت  إى  الراجعة  األخرى الصفه  وبعض   هللا ق رة

 إببطددده  "التوحيددد " كتهبددد   بددد أ قددد  املهتريددد   منصدددور أاب فنجددد  املهتري يدددة  إى  ظدددر  إن أمددده

 

جلميد  حلدي  احلسدين  ومصداهح األ   وجد   الظد    السه  الس ي  يف ض لة تقسي  التوحي نظر:  ( ي1)
شدعريني مدن عقه د  هللا علدو  احلد اد  وبدرا ة األ  يف رد شا  الا عء النج   الي أض  هبه العوا  لعا 

 كلمدددة ههد دددة يف بيددهن خطدددأ التقسددي  الث ثدددء للتوحيددد املخددهلفني أليب حهمددد  بددن مدددرزوق )مسددتعهر(  و 
 التوحيددد : إبطددده  حمهولدددة التثليددد  يف التوحيددد  والعقيددد ة اإلسددد مية التن يددد  مبدددن عددد دلعمدددر كدددهمفلء  و 

 حلسن السقه   وغرهه الكثر.
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 هللا عدددن اجلسدددمية   فدددء عدددن يتنددد   بددد أ مث العدددهمل  حددد و  عدددن مث النظدددر  ووجدددو  التقليددد 
  الفعدد  وصددفه  الددنا  صددفه  يف هخ فدد   وذكددر  بصددفهت  يتعلددق مدده وبعددض  وتعددهى سددانه  

 .الربوبية   إى  الراجعة  املعهين هبن  يتعلق مه ذلك وغر
 فيهده   وقلد ِ    شدئت  مده  نههتصدف    األصدلية   مصدهدره   فد و ك  األشدهعرة   عن    فس   واحله 

 كنده  وإن األلوهيدة  توحيد  ذكدر مدن  جمملهده  خلدو  مدن  بد   وأخدرب   قلتد   مده  سدتج   فإ دك    ظر 
  فيد  خد   ال مده وهدو  للعادهدة هللا  اسدتنقهق  إى  إشدهرة  وغرهده  التفسدر  كت   بعض   يف  جن 

 حكهيتدد  يف فددور  ابددن فهددنا  عندد  احلدد ي  عندد  وال التوحيدد  أقسدده  مددن قسددمه جندد   ال لكنندده
  ذكر مث النظر  مث وأحكهم   العل  معى يف احلسن  أيب  منه   بايهن  ب أهه  احلسن  أيب  ملقهال 
 الثهين املؤسس-  الاهق ين  بكر  أبو  وأمه  األلوهية   توحي   بيهن  منهه  ليس  الي  الفصو   من  كثر ا

 يف ذكدر  أ د   الد ال  "  وتلخدي    األوا د   "متهيد   كتهبد   مق مدة   يف  بدني    فق   -األشعر   للمنه 
 عددن هك مدد    مث حم ثدد   وإثادده  العددهمل حدد و  علدد  واألدلددة  وأقسددهم   العلدد  معددى الكتدده  هددنا

 كتهبدددددد   يف األلوهيددددددة  إى أشددددددهر قدددددد  -اإل صدددددده  اب  مددددددن- كددددددهن  وإن لإلسدددددد    املخددددددهلفني
 كتهبددد   بددد أ فقددد  بعددد   مدددن اجلدددويين وأمددده  بددد " اجلهددد  جيدددوز وال اعتقدددهد  جيددد  فيمددده "اإل صددده 
 حد و   مث  ه شدرع    ووجوبد   النظدر  أحكده   بايدهن  االعتقدهد"  أصو   يف  األدلة   قواطع  إى  "اإلرشهد

 وح ا يددة  ذكددر مث  ومعنويددة   فسددية  إى مههوقسدد   هللا صددفه  عددن  تكلدد   مث حم ثدد   وإثادده  العددهمل
 ذكدر  مده مالدغ هدنا شدريك  لد  يكدون أن و فدء التمده ع  دليد  بيدهن :فيهده ك م   وخ صة    هللا
 "الشدهم  اْلخدر كتهبد   أمده األشدهعرة  ب  عرفت مبه  واإلل   التوحي   عر   أن  بع   هللا  وح ا ية   يف
  فصددد    وذكدددر ذلدددك  وغدددر العدددر  وإثاددده  اجلدددوهر حقيقدددة  بايدددهن بددد أ  فقددد  الددد ين" أصدددو  يف

  والتوحيد  الوح ا يدة  معدى بايدهن  الفصد   هدنا  بد أ  ذكدر    الدن   فمده  التوحيد    معدى  عدن  كهم   
 يف هللا وح ا يدددة  علددد  لل اللدددة  التمددده ع دليددد  يدددنكر بددد أ مث  (1)الوح ا يدددة" "اعتقدددهد أ ددد : فدددنكر

 أعظد  فدأين الفصد   بقيدة  يف املعت لدة  شداهه  بعدض  و قد   هللا  عدن  اجلسدمية    فد   مث  ربوبيت  
 !ابلعاهدة   إفراد  وهو ب  هللا  يوح   مه

 الكدن  أو األشدهعرة إ صده  بعد   السدنة  أهد  ه يدت    من  شه   ولو   الكت   من  مجلة   هن 
 االهتمددده  هدددنا فدددأين  عليهددده االطددد   يسددده  موجدددودة ماثوثدددة  فمؤلفددده،  لددد د   الددد ايدة علددديه 

 

 .(351( الشهم  يف أصو  ال ين )ص: 1)
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 علدددد  يكددددنبون أبهندددد  ويتهمددددوه  واجلمهعددددة  السددددنة  أهدددد  علدددد  اينكددددرو  حددددى األلوهيددددة  بتوحيدددد 
 هدن  فد و ك  ! األلوهيدة  بتوحيد  يهتمدوا مل  إهند   يقولدون:  حدني  ابخلصوص  واألشهعرة  املتكلمني
 .الاه  هبنا اهتمهم ه لنه لتخرجوا األصلية  واملصهدر الكاهر ال واوين

 بد  فقدط  وتفدرد  األلوهيدة  توحيد   يد  مت مل  الكادرة  والكت   األصلية   املصهدر  أن  األمر  وليس
 بتقريدر الكادر االهتمده  مدع   در ا إال إليد  اإلشدهرة وعد   التوحيد  هدنا ذكر  إمهه   يف   كل    األمر
 العادهدة  ا  دو أ كد     وصدر   ابلعادهدة  هللا  إفدراد  لكدن   شدك    بد   مطلدو   هدو  الدن   الربوبية   توحي 

 الكتددد  فليسدددت هدددنا ومدددع أوى  بددد  االهتمددده  فكدددهن  للرسددد  األمسددد  املقصددد  هدددو وحددد   هلل
 فدتأل   الدي والكتد  املعهصدرة  الكتد  حدى بد   التوحيد  هدنا ذكدر مدن تخل    الي  هء  الق مية 
 مدن النو   هلنا  إ كهر ا  إال  جن    ف  هللا   لغر  العاهدة  من  أ وا   وصر   الشر   مظههر  ا تشهر  بع 

ه املتدددأخرة  الكتددد  يف التوحيددد  ه ابلربوبيدددة  األلوهيدددة  لتوحيددد  وربطددد  ه ربطددد   أن ميكدددن ال حبيددد  اتمددد 
 السددنة  أهدد  علدد  لإل كددهر وجدد  فدد  وعليدد  ابلربوبيددة  اإلقددرار مددع مبفددرد  فيدد  الشددر  ويقددع يتمددهي 
 علد  بد  يسدت لون مده هلد  ولديس األلوهيدة  بتوحي  اهتمهمه  ع   املتكلمني عل  ينكرون  حني

 الكدرمي   القدرآن  آاي   بعدض   تفسدر  يف  عاهرا   من  فته     إال  األلوهية   بتوحي   املتكلمني  اهتمه 
 !التقريدددر  هدددنا يف خهلفنددده فمدددى   يعاددد   أن يسدددتنق وتعدددهى سدددانه   هللا أن بيدددهن يف ومعظمهددده

 ال  هدنا  !للعادهدة   هللا  اسدتنقهق  يدرون  ال  املتكلمدني  إن  :واجلمهعدة   السدنة   هد أ  علمده   قه   ومى
 إمندده -هللا رمحدد  تيميددة  ابددن ابخلصددوص: ومددنه - وعلمدده ه  السددنة  أهدد  لكددن   مسددل   بدد  يقددو 
 لددديسف األلوهيدددة توحيددد   إغفددده  مدددع الربوبيدددة  بتوحيددد  الادددهلغ ه اهتمدددهم   املتكلمدددني علددد  أ كدددروا
 االهتمدده  غهيددة  وافددههتم   ذلددك  مقهبدد  األلوهيددة  رتكه لدد ولكددن  ابلربوبيددة  االهتمدده  جملددرد اإل كددهر
 الربوبيدة  توحيد  عن  ي  متم هنا وأن  ابلعاهدة  هللا  إفراد  بيهن  تركواو    التمه ع  ودلي   الصه ع  إبثاه 
 واجلمهعة. السنة  أه  مبفهو  األلوهية  اعتقهد عن اخلهيل

 مده وأبعظد  التوحيد   أ دوا  أبعظد  املتكلمدني اهتمده  عد     تادني الدي األمدور  مدن  مجلة   هن 
 األلوهية. توحي   وهو الرس  ب  جه  

 : ونق ش اعرتاض
 إمنده أهند  نواوبي    للتوحي    تقريره   يف  املتكلمني  واقع  واجلمهعة   السنة   أه   علمه   بعض   ذكر

 ذلك مص اق رأيت وق  وقررو   ل  وأصلوا كتاه   يف بينو  مه أكثر وهو الربوبية  بتوحي   وااهتم  
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 السدنة  أهد  علمده  أن ونيدر  بد  السدهبق  التقريدر علد  معرتضدون يعدرت  ق   أ    بي   ساق   فيمه
 الددنين العلمدده  أولئددك ومددن إلدديه   ابأللوهيددة  االهتمدده  عدد    سدداة  يف املتكلمددني علدد  واجتندد   قدد 

 هفممد    هللا رمحد   تيميدة   ابن  :لوهية األ  توحي   مع  منياملتكل    واقع  وصف  يف  أخطؤوا  ق   أهن   يرون
  الربوبيددة  بتوحيدد  يقددرون الكفددهر فكددهن" :األلوهيددة  توحيدد  مددع املتكلمددني حدده  توصدديف يف قهلدد 
 تادني فقد " هللا:  رمحد   ويقدو    (1)"فيد   الاد    مدن  مواسدلِ   إذا  املتكلمدون  هدؤال   يثات   مه  هنهية   وهو
 املشدركني فدإن ه؛حقد   مجيعد  كدهن  ولدو  ابط  هو مه وفي   حق   هو مه  في   اتوحي     و  يسم    مه  أن  
 الرسدددو  عليدد  وقددهتله  القددرآن يف بدد  وصددفه  الدددن  الشددر  مددن خيرجددوا مل كلدد   بددنلك أقددروا إذا

 القددهدر هددو )ابإللدد ( املددراد ولدديس  هللا إال إلدد  ال أ دد  يعرتفددوا أن بدد  ال بدد   وسددل  عليدد  هللا صددل 
 علدد  القدد رة هددء اإلهليددة  أن   واظندد   حيدد   مددنياملتكل   أ مددة  مددن ظندد  مددن  ظندد   كمدده  االخددرتا  علدد 

 ال أن شده  فقد  غدر  دون االخدرتا  علد  القدهدر  هدو  هللا  أبن  أقدر    مدن  وأن     غر   دون  االخرتا 
 أن يظهددر وهنده  (2)"بيه د  تقد   كمده  مشدركون وهد  هبددنا يقدرون كده وا  املشدركني فدإن   ؛هدو إال إلد 
 أخطدؤوا وأهند  الربوبيدة  بتوحي  اهتمهمه  ج  كهن   أ  املتكلمني إى ينس   هللا  رمح   تيمية   ابن
 علدد  جنهيددة   هددنا يف أن الدداعض  فددرى االخدرتا   علدد  ابلقددهدر فسددروهه إذ اإللدد  كلمددة   تفسدر يف

 اْليت:  خ   من الك   هنا منهقشة  وميكن فيه   ليس مبه هل  هوا،هم   املتكلمني
 غدر  وال هللا محد ر  تيميدة  ابدن  يقد   فلد    للعادهدة  هللا  اسدتنقهقتقرير    يف  اخل    ليس  أوال: 

 بعددض  بدد  هللا! غددر عاددهدة جددواز يددرون أهندد  أو للعاددهدة  هللا اسددتنقهق   ينكددرون املتكلمددني أبن
 ال للعادددهدة املسدددتنق هدددو هللا أبن -التفسدددر كتددد   يف خهصدددة - مواضدددع يف ينصدددون املتكلمدددني

 األمدر لكدن الكفدر  يف وقدع قد   فإ  للعاهدة  هللا  غر  استنقهق    اعتق   من  أن  شك  الو    (3)غر 
 مددن -للعاددهدة هللا اسددتنقهق وهددو- األمددر هددنا املتكلمددون جعدد  هدد  هددو: عندد    تندد    الددن 
 ذلك  يفعلوا مل أ  أقسهم  وبيهن التوحي  بيهن يف ل  لواوأص   نو وبي   التوحي   أ وا 

 واسدتنقهق األلوهيدة  لتوحيد   لوايؤصد    مل  املتكلمدني   جممد    أن  هللا  رمحد   تيميدة   ابدن  يدرا   الن 
 

 (.565/ 6الفتهوى الكربى )( 1)
 (.101/ 3جممو  الفتهوى )( 2)
/ 1وتفسددددر الاياددددهو  )(  177/ 7(  وتفسددددر املهتريدددد   )210/ 1نظددددر مددددث : تفسددددر الددددراز  )( ي3)

153.) 
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  قتصدد    بعاددهه وعددر  ذكرهدده سدداق الددي والكتدد  التوحيدد   أقسدده  مددن جيعلددو  مل للعاددهدة هللا
 تعهرض . وال هللا رمح  تيمية  ابن ك  

 عندد   ينفددك   فدد  الربوبيددة  هددو األلوهيددة  توحيدد  جعلددوا مددنياملتكل   أن اخلدد    قطددة  اثنيااً : 
 يسدددتنق الددن  الوحيدد  وهددو لدد   عاددهدة فيدد  ة الربوبيدد اعتقددهد مددع هلل واألقددوا  األعمدده  فصددر 
 هللا  لغدر  األعمده   تلدك  صدر   أمده  ابهلل   شدر   فيد   الربوبيدة   اعتقهد  مع  هللا  لغر  وصرفهه  العاهدة 

 ابأللوهية  اهتمهمه  ع   املتكلمني إى ينس  فنني بشر   فليس في  الربوبية  اعتقهد ع   مع
 .وغر  الشر  مسه   يف خطرة آاثر علي  توا ان     ا يد  متم جيعلو   مل ألهن  فنلك

 وهدددو  ابلربوبيدددة  اإلقدددرار هدددو هنهيتددد  مدددنياملتكل   توحيددد  أن هللا رمحددد  تيميدددة  ابدددن ذكدددر اثلثاااً : 
 ينكدر مدن  فلينظدر  وسدل    عليد   هللا  صدل   الندي  زمدن  يف  املشدركني  مدن  كثدر    بد   أقدر    الن   التوحي 
 رمحد  تيميدة  ابدن ك    غلط وج  لنه ياني مث  املتكلمني  عن   التوحي   أقسه   إى  السنة   أه   عل 
 اختصدهص ورأى أفعهلد  يف   ووحد   د والتعد    الرتكيد  عد   ورأى ذاتد  يف هللا  وح   من  فإن  هللا 
 هدو هدنا هد   شدء  يشداه  ال أ   فرأى صفهت  يف   ووح   االخرتا   عل  الق رة أو  ابخللق  هللا
 كدهن  أ   أصدهلة   إلي   ي عو  وسل   علي   هللا  صل   الني  جه   مه  هو  وه   !اإلس     يف   خ يُ   مه

 كثدر    عند  ومعروفد ه شده ع ه كدهن  أ د   :اجلدوا   !العدر    مشدركء  مدن  كثدر   عند  شده ع ه  معروف ه  هنا
 وال ابلعاددهدة  هللا إفددراد يف وسددل  عليدد  هللا صددل  النددي مددع خ فهدد  وكددهن العددر   مشددركء مددن

 صدل  الندي مدع خ فهد  كدهن  كلهد   وإهن    الربوبية   أصنهمه   يف  يعتق وا  مل  العر   ك     إن  أقو :
 مل  فلدِ   كدنلك   كده وا  العدر   مشدركء  مدن  جد   ا  لكدن  فقدط   ابلعادهدة  هللا  إفراد  يف  وسل   علي   هللا

 تيمية  ابن يري  مه  هنا   غر   يف  الربوبية   يعتق وا  ومل  الربوبية   توحي   قواحق    حني  مسلمني  يكو وا
 هللا  إفراد  من  شء   في   ليس  ينكروهنه  الي  التوحي   أقسه   مرد    وأن     (1)توضين  وتقرير   هللا  رمح 

 حددههل   واقددع وصددف يف هللا رمحدد  تيميددة  ابددن خيطدد  فلدد  ذاتدد   يف مطلددواب   هددو كددهن  وإن ابلعاددهدة
 منتهددد  أن مدددن هنددده ذكرتددد  مددده :مدددههلأو   لمتكلمدددني ل   قددد  حمددد    مهددده أمدددرين هللا رمحددد  ذكدددر وقددد 

 فهو فيمه يلء. الثهين أمه  ابلعاهدة هللا إفراد ال ابلربوبية  اإلقرار توحي ه 
 

أعدددين أن مددده يقدددرر  املتكلمدددون قددد  حققددد  بعدددض املشدددركني ومدددع ذلدددك مل حتكددد  -  ذكدددر هدددنا املعدددى ( وقددد1)
/ 3يف عدد ة مواضددع  منهدده: بيددهن تلادديس اجلهميددة يف أتسدديس بدد عه  الك ميددة ) -الشددريعة إبسدد مه 

 (.226/ 1(  ودر  تعهر  العق  والنق  )138
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 االخدرتا   عل  ابلقهدر "اإلل " تفسره  عليه : تيمية  ابن  ا تق    الن   الثهين  األمر  رابًع : 
ه  فهددد  هللا  رمحددد   صددد  يف مدددنكور وهدددنا   هدددنا نأ أ  التفسدددر هبدددنا "اإللددد " املتكلمدددون رفسددد  حقددد 

 هدددنا قدددرروا املتكلمدددني مجهدددور أن مدددر   قددد و  ! علددديه  هللا رمحددد  تيميدددة  ابدددن مدددن خطدددأ أو كدددن 
 فإ د  ابلشدههدة  يتشه   من أن  ذلك  ومعى  ابملعاود   تفسر   عل   بعاه   رد    ب   لإلل    التعريف
 عليد  هللا صدل  الندي عليد  قهتد  الدن  املعدى هدو  هدنا  فه   االخرتا    عل   قهدر  هللا  أبن  يعرت 
 ! هللا إال حبق معاود ال حينئن: الشههدة معى ليكون ابلعاهدة  هللا  إفراد أ   وسل 

 ابدن كد    جممدو  يف  همهمد    أمدر ا  القهرئ  ي ح   فتيمية   ابن  ك    يف  تعمي   ال  أ    خ مًس : 
 أن بدني الربوبيدة  توحي  :منتهه  املتكلمني عن  التوحي  أن عن  تكل   حني فإ   هللا  رمح   تيمية 
 ال طه فددة  أو فرقدة  إى قدو   سدداة  أن املعلدو  مدن فإ دد   معظمهد  قدو  :أ  مددني املتكل   قدو  هدنا

 دقددة  أكثددر يكددون أخددرى مواضددع يف هللا رمحدد  تيميددة  ابددن فددإن وهلددنا  قليلددة  ة فرديدد   أقددوا    تاطلهدده
 جيعلدوا أن غدهيته  والنظدر الكد   كتد   يف التوحيد  رونيقدر    الدنين  املتكلمني  ة عهم    فإن"  فيقو :
 عهمته . قو  هنا أبن فيقرر  .(1)"أ وا  ث ثة  التوحي 
 ظند  مدن  ظند   "كمده  يقدو :  فإ د   االخدرتا   علد   ابلقدهدر  "اإللد "  تفسدر  عدن  تكلد   حني  أمه

 عد د ا وجد   أ نده ذلدك الظدن  هنا ظن   نم   منياملتكل    بعض   مع  فهلك     املتكلمني"  أ مة   من
 ابن لكن  أكثرية  لونميث   ال هؤال  كهن  وإن املعاود  معنه  اإلل  أن عل  وا ص    ق   املتكلمني  من

 ال املعدى هبدنا اإللد  كلمدة   رفسد   مدن إى  متوجد    قد   أن وبدني   هلدنا ا تاد   هدنا  مدع  هللا  رمح   تيمية 
 ويدددنكر  (4)والنادددوا  (3)الددد ر و  (2)الت مريدددة  يف املعدددى هدددنا حدددو  ك مددد   رأيدددت وقددد  غدددره . إى

ه  يف ذلددك ذكددر لإللدد   وصددف أخدد    االخددرتا  علدد  القدد رة جيعلددون املتكلمددني بعددض  أن أيادد 
 خيصد   كلهده  الكتد   هدن   يف  وهدو   (6)املدراتد  وبغيدة   (5)املسدي   ديدن  ب    ملن  الصني   اجلوا 

 

 .(179الت مرية )ص: ( 1)
 (.185السهبق )ص: ( 2)
 (.226/ 1( در  تعهر  العق  والنق  )3)
 (.285/  1( الناوا  البن تيمية )4)
 .(294/  3( اجلوا  الصني  ملن ب   دين املسي  البن تيمية )5)
 .(261( بغية املراتد يف الرد عل  املتفلسفة والقرامطة والاهطنية )ص: 6)
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 يعم . وال
 يف القدو  أقدوا  حقيقدة   يعدر  كدهن  هللا رمحد  تيميدة  ابدن أن تادني   الدي  األمدور  من  مجلة   فهن 
 مددع  السددهبق التقريددر خدد   مددن تاددني   مدده هددنا  إلدديه  هددنا  سدداة  يف منصددف ه كددهن  وأ دد   املسددألة 
بشددر  هللا رمحدد  تيميددة  وابددن بعدد  املصددطف  صددل  هللا عليدد  وسددل   ألحدد  عصددمة  ال أب دد  يقينندده
 املتكلمني. جمم  إى ابأللوهية  االهتمه  ع    ساة  يف أصه  لكن   كغر   خيط 
 مددن ع يدد ة  سددلاية  آاثر لدد  التوحيدد  أقسدده  مددن العاددهدة توحيدد  إخددراج أن شددك   ال : اأخاا ً و 
 بربوبيدة   لإلقدرار  ولديس   ابلعاهدة  هللا  إفراد  أج   من  كه ت  الي  الرس   دعوة  حقيقة   إغفه   أمههه:

 يف يددد خ  ال فإ ددد  هبددده يلتددد   مل مدددن لكددن  ل لوهيدددة  مسدددتل مة  الربوبيدددة  كه دددت  وإن  فنسدد  هللا
 أن اْلاثر: أهدد  ومددن لقومدد   وسددل  عليدد  هللا صددل  الرسددو  دعددوة يف واضدد  هددو كمدده  اإلسدد  
 يكددون ال العاددهدة مددن  شددء صددر  أن وتقريددر الربوبيددة  عددن متييدد   وعدد   األلوهيددة  توحيدد  إخددراج
 وتعظدددي  هللا  بغدددر االسدددتغهثة  مثددد   وأسددداهبِ  الشدددر  ا تشدددهر   لنددده أ دددت  الربوبيدددة  ابعتقدددهد إال شدددرك ه
 والتعلددق هللا لغددر األعمدده  صددر  وحدد  يف األمددة  أسددقط ومدده هللا  دون مددن هبدده والتعلددق القاددور
 اعتقدددهد يف كلددد   الشدددأن وإمنددده  التوحيددد  مدددن ليسدددت مفدددردة   األعمددده  هدددن  أن تقريدددر إال هللا بغدددر

 الربوبية.
 كده وا  وإن األلوهيدة   توحيد   تقريدر  أمهلدوا  املتكلمدني  أن  املختصدرة  الورقدة   هدن   يف  لنه  تاني  وق 

 علمده   بعدض   إ كدهر  يف  سداا ه  هدنا  وكدهن  هللا   إال  يعا   ال  وأ    للعاهدة  هللا  استنقهق  وأثاتوا  أقروا
  .حمل   يف إ كهر وهو عليه    السنة  أه 

 أمجعني. وصنا  آل  وعل  حمم    اينه عل  وسل   هللا وصل 
 


