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 األردن. عمَّان، - والتوزيع للنشر املبني النور دار الناشر: 
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 للكتاب:  مجايلاإل عرضال
 عنتد وأقستامه التوحيتد موضتو  يتدر   صتفةة   مئتة   مخت   متن  أكثتر  يف  الواقع  الكتاب  هذا

 األلوهيتتة، توحيتد يف -تستميته حست - (1)الوهابيتتة  خطت  بيتان علتى مرتكتت  وهتو ،التدعو  أئمتة 
 ال األلوهيتة  أن هتو يتر  بينمتا شرك، هللا  لغري  األفعال  من  شيء  صرف  أن  اعتقدوا  حني  وذلك
 العمتل، هتذا لته رفصت   متن يف  الربوبيتة   ابعتقتاد  إال  عبتاد   يستمى  ال  فالفعل  الربوبية،  عن  تنفك

 األفعتال متن ذلتك وغري   هللا غري    ودعاء    هللا  لغري  والنذر  هللا  لغري  فالذبح  عليه  وبناء  .التعبد  ة نيَّ وب  
 علتىبنتاء  عبتادا   ليست   ألهنتا  ؛شتركاا  -ب عمته-  تعتد    ال  وغتريهم  واألوليتاء  للقبتور  تصرف  اليت

 صترف فيمن الربوبية  األفعال هلذه الصارف  اعتقد  إذا  إال  شركاا  تكون  ال  األفعال  وهذه  تعريفه،
 .له

 العتتتترض يف كبتتتترياا  حيتتتت ا أختتتتذ  التتتتيت وهتتتتي الكتتتتتاب، يف مستتتت لة  أهتتتتم هتتتتي املستتتت لة  هتتتتذه
 .واملناقشة 
 تعريتتف ال   فصههلا يف فيتته عتترض ،الربوبيههة توحيههد بيهها يف  بابهها ال  ب كتابتته  بتتدأ وقتتد
 .العباد  وبني الربوبية  توحيد بني  والعالقة  هبا، اإلميان وحقيقة  الربوبية 

 يعبتتدوا مل املشتركني فتت ن وعليته الربوبيتتة، استتة  التتذ  املعبتود هتتو اإللته أنَّ  : رأيهها  خالصهة
 صتتتترف فكتتتتان آهلتتتتة؛ مسوهتتتتا أهنتتتتم ذلتتتتك علتتتتى والتتتتدليل فيهتتتتا، الربوبيتتتتة  العتقتتتتاد إال أصتتتتنامهم

 

  العرض   هذا  يف  س ستخدمه  حال   كل  وعلى  التعريف،  قد يراد بهو   التشنيع  به  يراد  قد  املصطلح  ذاه  (1)
 الدعو .  أبئمة إليهم كالمي  يف أشري بينما فقط، املؤلف يستخدمه حنيحيث 



 جملتترد كفتترهم  يكتتن فلتتم ،هلتتم وتعتتاىل ستتبةانه هللا تكفتتري منتتا  هتتو لألصتتنام الربوبيتتة  خصتتائ  
 هتتتذه يف الربوبيتتتة  وخصتتتائ   والضتتتر النفتتتع العتقتتتادهم وإمنتتتا ،لألصتتتنام والنتتتذر التتتذبح صتتترفهم
 األصنام.
 فيتتتته بتتتتني اثنيهههها فصههههاًل  عقتتتتد فيهتتتتا أشتتتتركوا بتتتتل الربوبيتتتتة  يعتقتتتتدوا مل املشتتتتركني أن بيتتتتان ويف

 واليتتتتتو ن اهلنتتتتتدو  معتقتتتتتدا  لبيتتتتتان فعتتتتترض اإلستتتتتالم، قبتتتتتل معبتتتتتودا م يف األمتتتتتم اعتقتتتتتادا 
 الربوبية. يف أشركوا كلهم  أهنم إىل وخل   وغريهم، والصينني
 .إليها ودعو م الربوبية  يف أقوامهم األنبياء خماصمة  يف ااثلثً   فصال عقد  مث

 إميتتا  ابلربوبيتتة  املشتتركني إميتتان إىل ذهتتاهبم يف املختتالفني أدلتتة  مبناقشتتة  ال   البههاب  خههتم
 اتمًّا.

 توحيهههد يف: فهتتتو -الكتتتتاب متتتن األكتتتر النصتتتي  أختتتذ التتتذ  وهتتتو- الثهههاي البهههاب اأمتتتَّ 
 املختالفني تعريفتا  و قت  العبتاد  فيته فعترَّ  العبتاد ، حقيقتة  :ال   فصه لاب  هأبد  ،اللوهية

 .الدعو  أئمة  وهم  له
 كثتري   أفعتاالا  فيته ذكتر حتال، كتل  يف عباد  أهنا ي توهم أفعال  بيان  يف  الثاي  الفص   عقد  مثَّ 

 .عنها الكالم سي يت امطلبا  عشر أربعة  يف
 البتاب  هتذا  يف  حضتر   مست لة   وأكثتر  ، الصهفات  المسها   توحيد  ففي  الثالث  الباب  اأمَّ 
 التجسيم.  مس لة  هي:

 وهتتذا ،للتوحيههد اخلهها   الفهههم نتهها   يف: جعلتته الكتتتاب بتته ختتتم التتذ  الرابهه   البههاب
 وإراقتتهم لغتريهم ة الوهابيتَّ  تكفتري لبيتان عقتده وقتد  ة،العلميتَّ   واألخطاء  ابألغلوطا   مليء  الباب
 العثمانية. لدولة ل وقتاهلم هلا واستةالهلم للدماء

 أفعاهلم. وشهدوا الوهابية  نشوء عاصروا الذين العلماء كبار  مواقف ببيان كتابا   ختم
 للكتاب:  تفصيليال عرضال

 :وأتباعها الدعو  أئمة  على يطلقان نيمصطلة ببيان الكتاب  املؤلف بدأ
 الشتي  قتول فتذكر التدعو ، أئمتة  عليته واف  مصطلح هأنَّ  فبني ،"الوهابية"  مصطلح  : هلماأ   



 متا حقيقتة  يعترف وال الوهابيتة، معاشتر بنتا يستمع النتا  بعت    "وصار  اللطيف:  عبد  بن  حممد
 جتتتاء مصتتتطلح الوهابيتتتة  مصتتتطلح أن يتتتر  متتتن علتتتى يتتترد   حتتتى هتتتذا أورد وقتتتد ،(1)"عليتتته حنتتتن

 أنفستتتتتهم التتتتتدعو  أئمتتتتتة  أن عرفنتتتتتا إذا ابل  ذا ليستتتتت  فاملستتتتت لة  حتتتتتال كتتتتتل  وعلتتتتتى .للتشتتتتتنيع
 أطلقته متن أول يكون أن من هذا مينع وال به،  الدعو   وعرف   شا   أن  بعد  وذلك  ،استخدموه

 هتتتو "الوهابيتتتة" ملصتتتطلح العتتتام فاالستتتتخدام اليتتتوم، حتتتى املعتتتروف وهتتتو للتشتتتنيع، أطلقتتته إمنتتتا
 .للتشنيع إال املصطلح هذا يورد وال سلبية، دالال  ذا  استخدام
  أمرين: أمام فنةن

 والتتد الوهتتاب عبتتد إىل نستتبة  فهتتو شتتيء، فيتته لتتي  ذاتتته يف املصتتطلح أناألمتتر األول:  -
 البتتتتاب هتتتتذا ومتتتتن ذلتتتتك، وغتتتتري والشتتتتافعي كتتتتاينبلي  النستتتتبة، يف معهتتتتود وهتتتتذا حممتتتتد، اإلمتتتتام

 .الدعو   أئمة  بع   استخدمه
 يف االستتتخدام وهتتو الكلمتتة، هتتذه استتتخدام متتن الشتتائع عهتتودامل فهتتو الثتتاي األمتتر أمتتا -
 .التشنيع

 ذاتتته، يف ئااستتيت   استتلبي   معتتى حيمتتل ال واالستتم ،واملضتتامني ابألفكتتار العتتر  إذ ؛ستتهل واألمتتر
 بته ويقصتد مشتهور اللقت  هتذا أن  ها:في  هللا  رمحه  ابز  ابن  للشي   فتو   إىل  الكات   أشار  وقد
 .(2)مبستنكر ولي  شريف لق  هو بل الوهاب، عبد بن حممد الشي   دعو 

 وبتني  النجديتة،  عو التدَّ   أو  النجتديني،  أو  جديتة،النَّ   ابيركة   وأئمتها  عو الدَّ   تسمية   اثنيهما: 
 .الوهابية  من أحد يعارضه مل اسم  أنه  املؤل ف

 استتتم لكنتتته ،املختتتالفني متتتن هتتتذا أن وبتتتني ابخلتتتوار ، تهتتتاوأئمَّ  عو التتتدَّ  تستتتمية  بتتتذكر وختتتتم
 الشتتتر ، متتن خرجتتوا أهنتتتم منهتتا: ،علتتيهم صتتتادقة  اخلتتوار  يف الواقعتتة  األحاديتتتث لكتتون صتتاد 
 فتتري  املستتلمني، متتن فرقتتة  حتتني وعلتتى ال متتان، آختتر خرجتتوا وأهنتتم التةليتت ، ستتيماهم أن ومنهتتا

 غتتتري فبعضتتتها صتتتةيح، غتتتري وهتتتذا .وأئمتهتتتا التتتدعو  علتتتى تنطبتتت  اخلتتتوار  صتتتفا  أن الكاتتتت 
 أن كمتتا  املستتلمني، متتن فرقتتة  وحتتني ال متتان، آختتر ختتروجهم مثتتل عامتتة، إهنتتا إذ ابلكليتتة  منطبقتتة 

 

 (.566 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)
 (.19 )ص: الطيار بعناية ،ابز البن الدرب على نور فتاو  نظر:ي (2)



 إبتتداء هتتو وغتتريه املؤلتتف يفعلتته فالتتذ  .اخلتتوار  هبتتا خيتتت   التتيت اخلصيصتتة  هتتي ليستت  التةليتت 
 متتن فتتيهم النتتا  كتتل  بتتل ،التتدعو  أبئمتتة  اخاصتتًّ  لتتي  وهتتذا ،العالمتتا  بعتت   يف التشتتابه جمتترد
 فرقتة  نستبة  يريد ومن املمي  ، غري العالما  من ذلك  وغري  ،املدينة   شر   من  منهم  وكثري  ،حيل 
 يف للختتتوار  املميتتت  الوصتتتف وجتتتود يبتتتني أن عليتتته جيتتت  ف نتتته طائفتتتة  أ  إىل أو اخلتتتوار  إىل متتتا

 متتنو  الفتتر ، متتن غريهتتا عتتن للختتوار  املميتت  الوصتتف هتتذا وجتتود هتتو فاملعيتتار األختتر ، الفرقتتة 
  وصفان: ومها هلم، املمي    الوصف استنبا  ميكن    اخلوار  مواقف جممو   خالل
م -1  .مبكف  ر لي  مبا يكف  رون أهنَّ
م  -2  الوصتفني هتذين إىل أشتار  وقتد  املستلمني،  دماء  استباحة   التكفري  هذا  على  يبنون  أهنَّ

م  اخلتوار   قول  "ف صل  فقال:  هللا  رمحه  تيمية   ابن  لتي  متا ذنبتاا ويعتقتدون  ابلتذن ،  رونيكفت    أهنتَّ
 ،متتتتتواتر  كانتتتت   وإن الكتتتتتاب ظتتتتاهر ختتتتتالف التتتتيت الستتتتنة  دون الكتتتتتاب اتبتتتتا  ويتتتترون بتتتتذن ،
  األصتتلي الكتتافر متتن يستتتةلونه ال متتا عنتتدهم الرتتتداده منتته ونويستتتةل   ختتالفهم متتن رونويكفتت  
 أهههههه   يهههههدعو  ، اإلسهههههال  أهههههه  يقتلهههههو » :فتتتتتيهم وستتتتتلم عليتتتتته هللا صتتتتتلى النتتتتتي قتتتتتال كمتتتتتا

روا  وهلتتذا ؛(1)«ال اث   حنتتو يف -الطتتائفتني- صتتفني أهتتل وكفتتروا ،وشتتيعتهما وعليتتا عثمتتان كفتتَّ
 التكفتتري يف وإمنتتا ،ابلكبتتائر التكفتتري يف فقتتط ليستت  فاملشتتكلة . (2)اخلبيثتتة" املقتتاال  متتن ذلتتك

 .ذنباا بذن  لي  ما جعل ويف ابلذن ،
 والستتيئا ، ابلتتذنوب يكفتترون هنتتمإ" هللا: رمحتته تيميتتة  ابتتن يقتتول هتتذا متتن أوضتتح نتت     ويف
 دار اإلستتتتالم دار وأن وأمتتتتواهلم، املستتتتلمني دمتتتتاء استتتتتةالل ابلتتتتذنوب تكفتتتتريهم علتتتتى ويرتتتتتت 
 حتتتني لنتتتا يصتتتح الفتتت املميتتت  الوصتتتف هتتتو هتتتذا كتتتان  فتتت ن .(3)اإلميتتتان" دار هتتتي ودارهتتتم ،حتتترب
 املؤلف. فيه يبةث مل ما  وهو الوصف هذا عن نغفل  أن أخر  إىل فرقة  نسبة  عن البةث
 التوحيتد  م قست    الوهابيتة   أنَّ   فبتني  الكتتاب،  يف  عرضته  يريتد  ما  خالصة   مقدمته  يف  ذكر  مث

 وأن منتته، طائتتل ال بتته واالعتنتتاء الربوبيتتة  توحيتتد أن ورأ  وصتتفا ، وأمستتاء وألوهيتتة  ربوبيتتة  إىل

 

 (.3344) البخار  خرجهأ (1)
 (.355 /3) الفتاو  جممو  (2)
 (.73 /19) الفتاو  جممو  (3)



 ذاات تعتتاىل هللا حتت  يف جيتتوز ومتتا يستتتةيل ومتتا جيتت  متتا متييتت  يف تبةتتث التتيت العقائتتد "كتتت 
 .(1)اإلسالم" يف يدخلهم ومل املشركون به أقرَّ  أمر يف حبث هو إمنا وأفعاال وصفا 
 وأمسائته هللا ربوبيتة  يف البةتث إن  يقولتوا:  مل  فت هنم  التدعو ،  أئمتة   لكتالم  ختاط   رتصتو    وهذا
 أن عتن فضتال الربوبيتة؛ معتاي بكل  أقروا  املشركني  كل  إن  يقولوا:  مل  أهنم  كما  ،جمد    غري  وصفاته
 والصفا . ابألمساء أقروا  إهنم :يقولوا

 تكفتر الوهابيتة  جعتل الذ  هو التوحيد  تقسيم  يف  اخلط   أنَّ   إىل  توصل  أنه  الهم   القضية
 متن  نتراه  "ومتا  يقتول:  الفكتر،  هتذا  علتى  املعاصر   التكفريية   ايركا   قام   بل  ،املسلمني  عموم

 متتا البلتتدان وستتائر العتتري واملغتترب الشتتام وبتتالد والعتترا  وإفريقيتتا الصتتومال يف تكفرييتتة  حركتتا 
 متتن املاضتتي يف اإلستتالمي العتتامل عتتاى "وقتتد ويقتتول:، (2)للتوحيتتد" اخلتتاط  الفهتتم مثتتر  إال هتتو

 معظتتتتم بتكفتتتتري الوهابيتتتتة  قتتتتام حيتتتتث املعتتتتا  ، أشتتتتد   الوهابيتتتتة  قبتتتتل متتتتن للتوحيتتتتد اخلتتتتاط  الفهتتتتم
 وأمتتتواهلم دمتتتائهم واستتتتباحة  متتتنهم، استتتتطاعوا متتتن بقتتتتال وقتتتاموا البقتتتا ، خمتلتتتف يف املستتتلمني
 فر  الذ  هو لوهية األ بتوحيد واالعتناء التوحيد تقسيم أن ابختصار ير  فهو  .(3)"موأعراضه
 الكتاب.  خالصة  هو وهذا عمومهم، رتكف   الوهابية  وجعل املسلمني
 : الربوبية توحيد ال  :  الباب

 ابختصار: نوردها فصول، أربعة  هذا الباب تضمن
 يف الربوبيتة  توحيتد عتن الفصتل هتذا يف تكلتم وقد الربوبية، على الكالم يف  ال  :   الفص 

 وهي: مباحث، ثالثة 
 أنته فتذكر ،الربوبيتة  توحيتد ببيتان املبةتث هتذا بتدأ ابلربوبية:  اإلميان  حقيقة   األول:  املبةث

 كتتل  عتتن منتت ه هوأنتتَّ  ،املطلتت  الكمتتال صتتاح  وأنتته لذاتتته، الوجتتود واجتت  هللا أنَّ  اعتقتتاد جيتت 
 إفتراد  وهتو:  ذكتره  الستنة   أهتل  اعتتاد  التذ   املعى  دون  املعاي  من  ذلك  غري  إىل  النق ،  شوائ 

 املعى. يف اجلميع اتف  إذا سهل اأمره فاملصطلةا  كل  وعلى والتدبري،  وامللك  ابخلل  هللا
 

 (.11 )ص: لكتابا (1)
 (.12 )ص: لكتابا (2)
 (.15 ص:الكتاب ) (3)



 بتوحيتتتد يتعلتتت  أمتتتر   أهتتتمَّ  فيتتته ذكتتتر التوحيتتتد: إىل التتتدعو  يف القتتترآن متتتنه  الثتتتاي: املبةتتتث
 الربوبيتتة، ابعتقتتاد إال بشتترك لتتي  هللا لغتتري األفعتتال متتن شتتيء صتترف أنَّ  وهتتو: والشتترك الربوبيتتة 
 أن يستتتتة  رابًّ  بكونتتته هللا عبتتتاد  وربطتتتوا ألقتتتوامهم، الربوبيتتتة  نتتتوابيَّ  األنبيتتتاء أنَّ  ذلتتتك يف ودليلتتته
 فهتتو هللا، لغتتري هللا خصتتائ   صتترفهم أجتتل متتن شتتركهم كتتان  إمنتتا املشتتركني أن بتتني كمتتا  يعبتتد،
 أنَّ  الكتتترم القتتترآن ح"وضتتتَّ  يقتتتول: املقدمتتتة، هتتتذه علتتتى مبتتت ي  معظمتتته والكتتتتاب الشتتترك، منتتتا 

 والتتتتدبري التامتتتة  القتتتدر  متتتن وأفعاهلتتتا ة الربوبيتتتَّ  خبصتتتائ   تعتتتاىل هللا تفتتترد ألقتتتوامهم أثبتتتتوا األنبيتتتاء
 العبتاد  متن شتيء   صترف يصتح ال هأنتَّ  هلم بينوا مث  وغريها،  والضر  والنفع  واخلل   والرز   الكامل

 للشتيء  ووضتع  كبري  ظلم    تعاىل  لغريه  العباد   صرف  وأنَّ   الكاملة،  الصفا   هبذه  صفاتَّ   ملن  إال
 أب     تتصتف ال هللا دون متن  معبتودا م  أنَّ   الواضتةة   ابلتدالئل  للمشتركني  وأثبتوا  مكانه،  غري  يف
 كثتري  بوجتود يعتقتدون كتانوا  ملتا  املشتركني  أنَّ   إال  وتقصتد،  تعبتد  أن  جيتوز  فال  الصفا ،  هذه  من
 يتتتر  امتتتك  األمتتتر ولتتتي  ها،و وقصتتتد عباد تتتا علتتتى عكفتتتوا معبتتتودا م يف الربوبيتتتة  خصتتتائ   متتتن

 أصتتتنامهم عتتتن  فتتتني كتتتانوا  موأهنتتتَّ  ذلتتتك، معبتتتودا م يف يعتقتتتدوا مل املشتتتركني أنَّ  متتتن املختتتالفون
 أشتركوا إمنتا املشتركني أن وهي- مهمة  نقطة  وهذه .(1)"هبا تعاىل هللا  ومفردين  الربوبية   خصائ  

 ذكتر عنتد مناقشتها  يتتس -والضر النفع فيها واعتقدوا األصنام إىل  هللا  خصائ    صرفوا  مألهن
 الثاي. الباب يف األلوهية  توحيد
 خبصتتائ   متفتترد ألنتته ؛وحتتده هللا عبتتاد  طلبتت  الشتتريعة  أنَّ  علتتى تتتدل هتتاكل    آاي  ذكتتر مثَّ 
 وبيتتة بلر اب يستتتدل   وتعتتاىل ستتبةانه هللا أن يتترون بتتل التتدعو ، أئمتتة  فيتته خيتتالف ال وهتتذا ،الربوبيتتة 
 إال يقتع أن ميكن ال الشرك أن عليه نب  أن يصح    وال  كتبهم،  يف  ذلك  ويقررون  األلوهية،  على

 .الربوبية  ابعتقاد
 يف املبةث الثالث ذكر املؤلف: العالقة بني توحيد الربوبية وبني العباد .

تتته يف ر  ك   قتتالا عتتن املعتتاجم متتا ذ   ،يف هتتذا املبةتتث ذكتتر املؤلتتف معتتى التترب واإللتته يف اللغتتة 
ل إىل النتيجتتة التتيت ذكرهتتا يف الكتتتاب كلتته وهتتي: وجتتوب اعتقتتاد الربوبيتتة الكلمتتتني، وقتتد توصتت  

فيمن ي صرف لته شتيء متن األفعتال حتى يكتون شتركاا؛ ولتذا قتال بعتد أن أورد هتذه النصتوص: 
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أن يعبتد إال   "وال نغفل وجتود تتالزم بينهمتا :أ : بتني الترب واإللتها فت ن اإللته املعبتود ال يصتح  
، وهتذا صتةيح متن جهتة (1)يت متي ه عن غريه متن املوجتودا "لوجود شيء من صفا  الرب ال

ي عبتد الختصاصته بصتفا  الربوبيتة، لكتن هتو يريتد متن هتذا أن يصتل إىل أنته متا   أن اإلله اي   
 دام اإلنسان ال يعتقد الربوبية فيمن صرف له شيئاا من العبادا  ف نه ال يشرك.

  يستتتة  العبتتاد  ألجتتل ربوبيتتته، وال والصتتةيح أنتته ال تتتالزم بتتني األمتترين، فتت ن اإللتته ايتت
تتترابط بتتني هتتذا وبتتني أن يصتترف اإلنستتان شتتيئاا متتن العبتتاد  لغتتري اإللتته ايتت  متتع عتتدم اعتقتتاد 
الربوبية فيته، وهتذا مثتل أن يقتال: يستتة  الطالت  التكترم ألجتل اجتهتاده، فلتو أن أحتدا كترَّم 

لكتن ال يعت  أن فعلته ال   ،التكترم  طالباا دون أن يعتقد أنه جمتهد ف نه يكون قد أخطت  يف هتذا
وال يعتت   ،ألنتته صتترفها لغتتري متتن يستتتةقها ؛فصتترف العبتتاد  لغتتري هللا هتتو اخلطتت  .ى تكرميتتاايستتم  

 .ى عباد هذا أن هذا الفعل ال يسمَّ 
 وسي يت م يد بيان  لعدم اشرتا  اعتقاد الربوبية يف الشرك. 

 فقد كان عنوانه: اعتقادا  األمم يف معبودا م قبل اإلسالم. الفص  الثايأما 
اهلنتتتتود واليتتتتو ن والصتتتتينيني و  الفصتتتتل اعتقتتتتادا  املصتتتتريني القتتتتدماءذكتتتتر املؤلتتتتف يف هتتتتذا 

يصل هبتذا إىل أن األمتم كتان عنتدها شترك واجملو  والصابئة، ويريد أن    والرومان وأهل الكتاب
نفتتع والضتتر وإنتت ال املطتتر وغتتري يف الربوبيتتة، فقتتد كتتان هتتؤالء يعتقتتدون يف معبتتودا م الربوبيتتة وال

 .ذلك
هم يف التذ  كتان عنوانته: خماصتمة األنبيتاء أقتوام    الفصه  الثالهثوهذا هو مراده أيضاا متن  

 الربوبية ودعو م إليها.
ينه وبني أئمة الدعو ، ف هنم مل يقولوا: إن األمم الستابقة مل تعتقتد وما ذكره ال خالف فيه ب
، لكنته يريتد ختطئتة متا نقلته عتن ابتن ابز رمحته هللا وهتو قولته: "أمتا  يف أصنامها النفع والضر قط  

اجلميتع وختال  اخللت  ورازقهتم، وأنته كامتل يف ذاتته وأمسائته وصتفاته وأفعالته،  كونه ستبةانه ربَّ 
وال ند له، وال مثيل له، فهذا مل يقع فيه اخلالف بني الرسل واألمم، بل مجيتع   وأنه ال شبيه له،
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 .(1)املشركني من قري  وغريهم مقرون به، وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابر "
فتتاملؤلف يقتتول: بتتل أشتتركوا يف الربوبيتتة، واعتقتتدوا يف بعتت  أصتتنامهم النفتتع والضتتر، وهتتذا 

ألئمة، ف ن ابن ابز رمحه هللا يف هذا الن  مل يقل: إهنم مل يشركوا يف الربوبية، سوء فهم لكالم ا
ا، واعتترتاف األمتتم بتتذلك، فتتاألمم اعرتفتت   ولكتتن كالمتته يف معتترض بيتتان وجتتود هللا وكونتته خالقتتا

فهتو موضتو  منفصتل عتن هتذه  ؟بوجود هذا اإلله اخلال ، مث هل أشركوا معه غريه أم مل يشتركوا
القضتتية، فمتتا يريتتد ابتتن ابز رمحتته هللا إثباتتته هتتو أن األمتتم كانتت  تعتترتف بوجتتود هللا، وأنتته ختتال  

ولذا   ؛م مل يشركوا يف الربوبية إبطال راز ، فال يصح للمؤلف أن يب  عليه أن ابن ابز ير  أهن
قتدوا وجتود اإللته، وعبتدوا كان من ضمن متا نقلته هتو عتن عقائتد القتوم متا يتدل علتى أهنتم اعت

فيتته، فهتتم إذن يعرتفتتون بوجتتود إلتته ختتال  راز ، وستتيا  كتتالم  غتتريه العتقتتاده أن اإللتته قتتد حتتل  
 ال يف ذكر أن األمم مل تشرك يف الربوبية قط. ،ابن ابز رمحه هللا وغريه يف هذا اجلان 

 ا:اتم   إميا  لربوبية اب املشركني إميان إىل ذهاهبم يف املخالفني أدلة  مناقشة  الراب :  الفص 
 متتؤمن :لتته يقتال حتتى هللا أوامتتر اإلنستان يقبتتل أن يشترت  أنتته املؤلتتف ذكتر الفصتتل هتذا يف

 أقتتر فمتتن منتته، فهتتم ستتوء علتتى مبتت  وهتتو النتت ا ، حمتتلعتتن  ختتار  هتتذا ايقيقتتة  ويف موحتتد، أو
 ومل ،الربوبيتة  يف إشتراكهم عدم  منه  م  يل  ال  والتدبري  والرز   اخلل   جهة   من  املشركني  من  ابلربوبية 

 ولتو هللا بربوبيتة  أقتروا أهنتم بتني ففتر  ،الربوبيتة  يف يشتركوا مل كلهم  املشركني إن الدعو :  أئمة   يقل
 كتل  بفعتل االستتدالل بتني وفتر  هللا، يوحتدوا أن وبني هللا، من أقل وهعد   وإن غريه معه  أشركوا

 أبن اجل ئتتي اإلثبتتا  فيتته يكفتتي التتدعو  متتة أئ يقولتته فمتتا بعضتتهم، بفعتتل واالستتتدالل املشتتركني
 والضتر، النفتع فيهتا يعتقتد أن دون األصتنام عبد ذلك ومع ابلربوبية  أقر من املشركني  من  يوجد
 املؤلتف وخطت  واحتد، صتنف   علتى  ليستوا  فاملشركون  القرآن،  يف  وذكره  وجوده  بيان  سي يت  وهذا
 وغتري  الكتون  يف  وابلتصترف  ألصتنامهم  والضتر  ابلنفتع  فت قروا  الربوبيتة   يف  أشتركوا  كلهم  جعلهم  يف

 وحمتتل آهلتتة  أصتتنامهم مستتوا أهنتتم ستتو  عليتته يستتتدل مل متتا وهتتو الربوبيتتة، خصتتائ   متتن ذلتتك
 النفتع فتيهم  يعتقتدون  ال  ممتن  هللا  لغتري  األعمتال  صترف  مبجترد  الشترك  علت   قد  هللا  أنَّ   هو:  الن ا 

 ومل والضر النفع يعتقدوا  مل  مشركني  فوجود  الكرم،  القرآن  يف  مواطن  عد   يف  وارد  وهذا  والضر،
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 يف كتتتاف  ذلتتتك ألجتتتل وعبتتتدوهم شتتتفعاء اختتتتذوهم لكتتتنهم هللا لغتتتري الربوبيتتتة  خصتتتائ   يصتتترفوا
 كتتتل  وهتتتي: هبتتتا، أيتتتتون التتتيت العامتتتة  الكليتتتة  إبطتتتال يف وكتتتاف واأللوهيتتتة، الربوبيتتتة  بتتتني التفريتتت 
 األختتتر ، الصتتتور  إيتتتراد وعتتتدم التعمتتتيم يف فخطتتتؤهم الربوبيتتتة، ابب يف شتتتركهم كتتتان  املشتتتركني
 ال  أنته  املؤلتف  يتذكر  املبةتث  هتذا  يف  ولتذا  ؛لغتريه  هللا  خصتائ    يصرفوا  مل  مشركني  وجود  وهي:
ئ ن   تعتتتتاىل: قولتتتته مبثتتتتل االستتتتتدالل يصتتتتح ن   ستتتت   ل تت ه م   }و لتتتت  لتتتت     متتتت  م او ا    خ  خَّر   و األ  ر ض   الستتتتَّ  و ستتتت 

اء   ل م ن    الر  ز      يت ب س ط    اّللَّ    (61)  يت ؤ ف ك ون    ف   ىَّ   اّللَّ    ل يت ق ول نَّ   و ال ق م ر    الشَّم     ن   ي شت  د ر   ع بت اد ه   مت   و يت قت 
ء    ب ك ل     اّللَّ    إ نَّ   ل ه   ن   نت  َّل   م ن   س   ل تت ه م   و ل ئ ن   (62) ع ل يم   ش ي  م اء   مت  اءا  الستَّ يت ا مت  ن   األ  ر ض   بت ه   ف   ح   مت 

د    قت ل    اّللَّ    ل يت ق ول نَّ   م و    ا  بت ع د   ثتت ر ه م   بت ل    ّلل َّ    اي  مت   "ذلتك فقتال: ا63-61 :العنكبتتو : يت ع ق لت ون   ال   أ ك 
 قتتتتد املشتتتتركني كتتتتل  فلتتتتي  مقبتتتتول، غتتتتري تعمتتتتيم وهتتتتذا ."والنشتتتتور البعتتتتث أنكتتتتروا املشتتتتركني ألن

 ألمتتور متتنهم وقتتع قتتد الكفتتر وأنَّ  املشتتركني، بعتت   فعتتل اهتتذ أن يبتتني أن اواجبتتا  وكتتان أنكتتروه،
 ؛جمتمعتة  األمتور هلذه  الكفر  وقع  أنه  ال  للبعث،  وإنكارهم  هللا،  لغري  العباد   صرفهم  منها:  ، عد  
 يف  عليته  املبت   كالمته  كتان  -تعميمته  وهتو-  هتذا  خطئته  وألجتل  املعتقتدا ،  هتذه  بني  تالزم  فال

أنَّ اإلمتتام الطتتر  بتتني اعتقتتاد  املشتتركني عجتت   هللا فقتتد ذكتتر مبةثتتاا يف  ،خطتت ا  التاليتتة  املباحتتث
ه، وهتتتذا ممتتتا ال ختتتالف فيتتته بتتتني أئمتتتة التتتدعو  وبينتتته فكالمتتته يف نفستتته لتتتي   ،وجةتتتودهم قدرتتتت 

لكنه اعتمد على هتذا الكتالم ليقتول: إن اعتقتاد مجيتع املشتركني هتو: اعتقتاد الربوبيتة يف   ،خط 
  شتترك معيتتار وهتتل  كتتذلك؟  املشتتركني كتتل  هتتل لكتتنغتتري هللا وإثبتتا  عجتت  هللا وجةتتود قدرتتته، 

 متن عدد يف وقعوا أهنم أم  ،قدرته  جةد  أو  هللا  عج   اعتقاد  وحده  هو  ابخلصوص  قري   كفار
 يف فتذكر مباحثته، يف يستتمر هتذا وعلتى  العبتاد ؟ شرك وهو غريه ومنها هذه  منها  ،الكفراي 
 والضتتر النفتتع نستتبوا لكتتن التتراز  اخلتتال  هتتو هللا أبن أقتتروا لتتو حتتى املشتتركني أن الثالتتث املبةتتث
 الساب . اخلط  نف  يف واقع وهذا أشركوا، فقد لألصنام

 إهنا :يقول أبن إال ،الدعو  أئمة  هبا يستدل   واحد  آية   على  الرد  املؤلف  يستطع  مل  ولذلك
 لكتتن هللا  لغتتري الربوبيتتة  خصتتائ   صتترفوا قتتد املشتتركني أن عنتتد  ثبتت  قتتد ألنتته ؛لتتتؤو   أن جيتت 
 ببيتان وذلتك ،اجلمتع ميكتن كان  إن ظاهره  عن  اللفظ  صرف  أو  الت ويل  مل     يقولون:  الدعو   أئمة 
 هلتتم وصتترفوا شتتفعاء األصتتنام اختتتذ متتن املشتتركني ومتتن الربوبيتتة، يف أشتترك متتن املشتتركني متتن أن

 التتتد  ين   ّلل َّ   }أ ال   تعتتتاىل: قولتتته عتتتن الكتتتالم عنتتتد وذلتتتك  شتتتركهم؟ منتتتا  هتتتذا فكتتتان ،العبتتتادا 



ل ي اء    د ون ه    م ن    اختَّ ذ وا  و الَّذ ين    اخل  ال     نت ه م   حي  ك م   اّللَّ   إ نَّ  ز ل ف ى اّللَّ   إ ىل   ل يت ق ر  ب و    إ الَّ  نت ع ب د ه م   م ا أ و   بت يتت 
ا يف   م   متت  ون   ف يتته   هتت  د   ال   اّللَّ   إ نَّ  خي  ت ل فتت  ن   يت هتت  و   متت  اذ ب    هتت  ار    كتت  فتتَّ  املؤلتتف: فيهتتا قتتال ،ا3 :ال متتر: ك 

 عابتديها لتقترب إال تكتن مل اجلتاهليني عند األصنام وظيفة   أنَّ   على  اآلية   هبذه  الوهابية   "استدل
 وقتد ذلتك، وحنتو والذلتة  والع   والضر النفع من اشيئا  فيها  يعتقدون  كانوا  مأهنَّ   ال  تعاىل،  هللا  من

 فيهتتا معتقتتدين أصتتنامهم عبتتدوا املشتتركني أنَّ  علتتى للشتتك جمتتاالا  يتتد  ال امبتت مضتتى فيمتتا برهنتت 
 هتتذا قلتت :  تعتتاىل؟ هللا متتن تقتتريبهم علتتى األصتتنام وظيفتتة  قصتتروا فلمتتاذا اإذا  اخلصتتائ ، تلتتك
 التوفيت  متن بتد فتال ة حقيقت القصتر هذا كان  ف ذا ا،إضافيًّ  أو  احقيقيًّ   اقصرا   يكون  أن  إما  القصر
 وبتتني أصنتتتامهم يف والتصتترف والضتتر النفتتع املشتتركني اعتقتتاد تثبتت  التتيت الكثتتري  صتتوصالن   بتتني
 هللا متتتن تقتتتريبهم علتتتى األصتتتنام يف اعتقتتتادهم وتقصتتتر ذلتتتك، ماعتقتتتاده تنقتتتي التتتيت اآليتتتة  هتتتذه

 أن نعتتتر أن هتتو يريتتده التتذ  والتوفيتت  .(1)اآلاي " هتتذه بتتني والتوفيتت  الفةتت   فوجتت  تعتتاىل،
 .اآلية  يف هبا يصرح مل ولو والضر النفع اعتقادهم  أجل من هذه لألصنام تقرهبم

 عبتتاد  لألصتتنام األفعتتال متتن شتتيء صتترف جعتتل يف صتترحية  اآليتتة  فتت ن اليلتت م، هتتذا ونقتول:
 حنن لكن الشرك، يف امناطا  يعد   ال الربوبية  اعتقاد أن  هذا  يع   وال  الربوبية،  العتقاد  تتطر   ومل
 مناطتتا  لتته أن القتترآن بتتني كمتتا  نبتتني وإمنتتا تفعلتتون، كمتتا  الربوبيتتة  اعتقتتاد يف الشتترك حنصتتر ال

 هللا. لغري العبادا  صرفهم منها ،أمور لعد  شركهم كان  املشركني  وأن  عد ،
 : اللوهية توحيد الثاي:  الباب
 بتتني ختتالف فيهتتا التتيت املستت لة  وهتتي العبتتاد ، حقيقتتة  منتته: ال   الفصهه  يف املؤلتتف بتتني

 -التعبتتتد فعتتتل نفتتت  :أ - املصتتتدر  ابملعتتتى العبتتتاد  أن إىل فتتتذه  ،خمتتتالفيهمو  التتتدعو  أئمتتتة 
  مها: لقيدين، اجلامع  والذل  اخلضو  :يه

 املشتركني  أن  :ذلتك  أدلتة   متن  وذكتر  لته.  املخضو   يف  الربوبية   خواص  من  شيء    اعتقاد  -1
 أهنتتتم فيهتتتا كثتتتري   أدلتتتة  فتتتذكر وتتتتذل، تعتتت  معبتتتودا م وأن املعبتتتودا ، يف والضتتتر النفتتتع اعتقتتتدوا
 خصتتائ   متتن ذلتتك وغتتري النصتتر  أو التتذل أو العتت  أو الضتتر أو النفتتع املعبتتودا  يف يعتقتتدون
 الربوبية.

 

 (.131)ص:  الكتاب (1)



 له. املخضو  يف األلوهية  اعتقاد -2
ا  وأضاف  التعبد. نية  وهو: اثلثا، قيدا

 الربوبيتة   يعتقد  مل  ما  بشرك  لي   وأنه  هللا  لغري  األفعال  من  شيء  صرف  مبس لة   يتعل   ما  اأمَّ 
 متتر كمتتا- ذلتتك علتتى استتتدل وقتتد فيتته، وبيتتنهم التتدعو  أئمتتة  بتتني واخلتتالف البتتاب، لتت    فهتتو
 متتتن شتتتيئاا هلتتتا فصتتترفوا ،األصتتتنام يف والتتتذل والعتتت  والضتتتر النفتتتع اعتقتتتدوا املشتتتركني أبن -بيانتتته

 كتان  املشركني من فئة  أن ننكر ال فنةن التعميم، هو الدليل هذا يف واخلط  الربوبية،  خصائ  
 األفعتال صترف هتو وشتركهم كفترهم  معيتار هللا   جعتل متن املشتركني متن هنتاك لكتن حتاهلم،  هذا
 اآليت: يف  املس لة  هذه يف الكالم تلخي    وميكن هللا، لغري

 متتا كتتل  وهتتي ،(1)اإلستتالم علمتتاء متتن كثتتري  عنتتد اخلضتتو و  التتذل غايتتة  هتتي العبتتاد  أن -1
 يف فهي صورها، بع   يف عباد  كان   أو حمضة  عباد  كان   سواء رسوله، به وأمر  به  هللا  أمر
 يف عبتاد   لتي   الستجود  أبن  يستتدل  وغتريه  فتاملؤلف  كفتر،  هللا  لغتري  وصترفها  عبتاد   الصور  تلك
 .ذاته

 بتتتني يفتتتر  املؤلتتتف فتتت ن هتتتم، همضتتتتناق :الربوبيتتتة  اعتقتتتاد اشتتترتا  عتتتدم علتتتى يتتتدل ممتتتا -2
 اعتقتتتاد دون كانتتت   ولتتتو اشتتتركا  األوىل فيجعتتتل احملتملتتتة، املشتتترتكة  والعبتتتادا  احملضتتتة  العبتتتادا 
 اإلنستان يؤديها أفعال فهذه فر ،  ال  إذ  الربوبية؛  اشرتا   يف  لكالمهم  نق     منه  وهذا  الربوبية،

 ا.شركا  يرونه  ذلك ومع فيه، الربوبية  أعتقد مل يقول: وقد
 النتتي لتتيهمإ بعتتث التتذين املشتتركني حتتال الربوبيتتة: اعتقتتاد اشتترتا  عتتدم علتتى يتتدل ممتتا -3
 هللا صتتلى النتي لتيهمإ بعتتث ممتن قتري  كفتتار  عليهتا كتان  التتيت ايالتة  فت ن وستتلم، عليته هللا صتلى
 املعبتود، يف الربوبيتة   اعتقتاد  دون  بذاتته  شترك  هللا  لغري  العباد   صرف  أن  بوضوح  تبني  وسلم  عليه

 خطت  وهتذا  اجلميتع،  علتى  ويعمموهتا  ننكرها  ال  واحد   صور   يذكرون  فهم  يصح،  ال  وتعميمهم
 متتع هللا لغتتري العبتتاد  صتترف متتن علتتى ابلكفتتر حكتتم قتتد وتعتتاىل ستتبةانه فتتاه متتنهم، منهجتتي
 قتوم عتن وتعتاىل ستبةانه هللا حكتى فقتد نفتع،ي وال ضتري ال العبتاد  لته صترفوا متن أبن اعترتافهم

 

 مدار  ،  (29  /1)   البيضاو   تفسري  ،(13  /1)   ال خمشر   تفسري  (،159  / 1)  الطر   تفسري  ينظر:  (1)
 (. 96-95 /1) نستعني وإايك نعبد إايك منازل  بني السالكني



 عليتتته إبتتتراهيم متتتع وقتتتع التتتذ  ايتتتوار يف تنفتتتع وال تضتتتر ال أصتتتنامهم أن يعلمتتتون أهنتتتم إبتتتراهيم
ن اماا نت ع بتت د   }قتت ال وا حتتوارهم: حاكيتتاا تعتتاىل يقتتول الستتالم، ل   قتت ال   (71) عتت اك ف ني   هلتت  ا فت ن ظتت ل   أ صتت   هتت 

م ع ون ك م   ع ون   إ ذ   ي ستتت  د  ون ك م   أ و   (72) تتتت  ر ون   أ و   يت نت ف عتتت  ال وا (73) ي ضتتت  د     بتتت ل   قتتت  ء     و جتتت  ذ ل ك    آاب   كتتت 
 هللا: رمحتته الطتتر  يقتول تنفتتع، وال تضتتر ال أبهنتا متتنهم إقتترار   فهتذا ،ا74-71 :الشتتعراء: يت ف ع لت ون  

 إايهتم: مست لته عتن إبراهيم جواهبم وذلك ترك، عما ذكر ما بداللة  استغ  مرتوك الكالم  "ويف
ل   م ع ون ك م   }هتتتت  ع ون   إ ذ   ي ستتتت  د  ون ك م   أ و   (72) تتتتت  ر ون   أ و   يت نت ف عتتتت   متتتتا ال إايه: جتتتتواهبم فكتتتتان ،ي ضتتتت 

 }بتت ل   قتتوهلم: أجتتابوه بتتذلك أهنتتم علتتى يتتدل يضتترون، وال ينفعوننتتا وال دعتتو هم، إذا يستتمعوننا
ء      و ج د      كتذا  كتان  متا القائل: كقول  جمةود، عن رجو  أن )بل( وذلك  ،يت ف ع ل ون    ك ذ ل ك    آاب 
د     قتتتوهلم: ومعتتتى وكتتتذا، كتتتذا  بتتتل ء     }و جتتت  ذ ل ك    آاب  ون   كتتت  ع لتتت   آابئنتتتا متتتن قبلنتتتا متتتن وجتتتد  :يت ف 

 واتباعتتتتتتا هبتتتتتتم، اقتتتتتتتداء ذلتتتتتتك نفعتتتتتتل فتتتتتتنةن وعباد تتتتتتا، خلتتتتتتدمتها عليهتتتتتتا ويعكفتتتتتتون يعبتتتتتتدوهنا
 .(1)ملنهاجهم"

 ميلتك ال أنته اعتقتاد  متع  هللا  دون  متن  اعا مشتر    اتبتع  متن  علتى  ابلشترك  الشتريعة   حكم   -4
 شتر  إىل الرجتو  دون قالته  فيمتا  اتبعته  لكنته  ه،  خالصتا  احقت    إليته  يضتف  مل  فهتو  التشريع،  ح   
بتت ار ه م   }اختتتَّ ذ وا الكتتتاب: أهتتل مشتتركي عتتن تعتتاىل هللا قتتال فقتتد هللا، بتت اهن  م   أ ح  ابا  و ر ه  ن   أ ر اب   د ون   متت 
يح   اّللَّ   ر م    ابتت ن   و ال م ست  ا مت  ر وا و متت  ا إ هلت اا ل يت ع بتت د وا إ الَّ  أ مت  دا و   إ الَّ  إ لت ه   ال   و احتت  ان ه   هتت  ب ة  ا ست  ر ك ون   ع متتَّ  ي شتت 

 ستتبةانه هللا تشتتريعا  إىل الرجتتو  دون بتشتتريعا م أختتذهم معنتتاه أراباب همواختتتاذ   ،ا31 :التوبتتة:
 التشريع. يف هللا عن واألحبار الرهبان استقاللية  ادعائهم عدم مع وتعاىل،

 واحتد  صتور   تعمتيم  يف  بينت   كمتا  وخطتؤه  كتابته،  عليته  بتى  التذ   وهتو  املست لة،  ل     فهذا
 الربوبية. ابعتقاد إال شرك يوجد ال أنه وادعاء املشركني، كل    على

 تصتور وهتو طت ،خل ا نفت  يف وقتع وقتد للعباد ، الوهابية  تعريفا   ق  الثالث  املبةث  يف
 لغتري  ذاتته  يف  عبتاد   هتو  فعتل  أ      صترف  وهتو  واحد،  أمر    علىللشرك    ونصر قي  الدعو   أئمة   أن
 تصتتوره جهتتة  متتن فخطتتؤه ح،صتتةي غتتري وهتتذا البتتتة، النيتتة  أو االعتقتتاد يشتترتطون ال وأهنتتم هللا،

 أن ويتترون ابألفعتتال، يكتتون كمتتا  ابالعتقتتاد يكتتون الشتترك أنَّ  يتترون مفتت هنَّ  ،التتدعو  أئمتتة  ملتتذه 
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 .أخر  أفعال يف قربالتَّ  أو دبالتع  ويشرت  مبجرده، شرك األفعال بع    صرف
 يتتتوهم الفصتتل هتتذا ويف حتتال، كتتل  يف عبتتاد  أهنتتا تتتوهمي   أفعتتال   يف الثههاي الفصهه  ذكتتر مثَّ 
 كثتري  أو- يصترحون هم بل كذلك،  لي  وهو جهة، كل  من فيه ختالفه الدعو  أئمة  أنَّ   املؤلف
 ومتن ايتال فيهتا ويراعتى هللا، لغري صرفها مبجرد اشركا  تكون ال حمتملة  أفعاال هناك أبن  -منهم

 ببع   املؤلف  ويستدل  .ذلك  وغري  ونيته  الصارف  وحال  ،ال  أو  شرك  موطن  بكونه  له  يصرف
 أن يترون الوهابيتة  "لكتن قوله: مثل منه، منهجي   خط  وهذا  الن ا ،  حمل  يف  ليس   اليت  األقوال
 فمتتن أكتتر، شتترك هتتو إمنتتا وحتيتتة  تكتترم ستتجود أو عبتتاد  ستتجود كتتان  ستتواء ملخلتتو  الستتجود
 ابتتتن قتتتال ،أشتتترك فقتتتد قتتتره عنتتتد وستتتلم عليتتته هللا صتتتلى للنتتتي أو لستتتلطان حتيتتتة  ستتتجود ستتتجد

 ال والستتجود هللا لغتتري ستتجد مشتترك فهتتو القتتر لصتتاح  فستتجد قتتر إىل ذهتت  ومتتن عثيمتتني:
 ستتتجد متتتن ونكفتتتر ي وأتباعهتتتا التتتدعو  أئمتتتة  أن يثبتتت  أن يريتتتد فهتتتو .(1)ع وجتتتل" ه إال يكتتتون
 التدعو   أئمتة   عنتد  كبري  فر   وبينهما  للقر،  السجود  يف  بن    في يت  ،مثال  للسلطان  حتية   سجود
 متن الفقهتاء بتني حتى فيته  االختتالف  ووجتود  التةيتة   ستجود  مست لة   عتن  النظتر  بغ     ،أنفسهم

  ذلك عن النظر بغ   لكن ؟يوجد ال أم النس  بعد حتية  سجود  يوجد  وهل  ،الدعو   أئمة   غري
  احرتاما. لسلطان كالسجود  لي  لقر أو لصنم فالسجود كله

 ف نته التذبح،  متع  وقفتة   ونقتف  والنتذر،  والذبح  والطواف  السجود  ذكر  فقد  حال  كل  وعلى
 أو  لوالده  يذبح  عندما  املؤمن  أن  "إال  فقال:  ،له  الثواب  إلهداء  هو  إمنا  للمقبور  الذبح  أنَّ   ذكر
 أن يقصتتد بتتل ؛بتتتااتا  تفكتتريه إىل التعبتتد( :)أ  التتوهم هتتذا يتطتتر  فتتال األلتتوايء ألحتتد وأ لقريبتته
 يتذبح متنهتل و  للواقتع؟ مطتاب  هتذا  فهتل  .(2)للتو""  أو  لقريبته  أو  لوالتده  الذبيةتة   ثتواب  يهد 

 أن ورجتتاء خوفتتا للمقبتتور يتتذحبون أم ،فقتتط للميتت  الثتتواب إهتتداء بغيتتة  ه يتتذحبون للمقبتتورين
  ؟الثتتواب إهتتداء املتتراد كتتان  لتتو جبتتواره أو القتتر دعنتت التتذبح يتقصتتدون ومل     ؟حاجتتا م يعطتتوهم
 األضترحة  أصتةاب يفعلته متا  لكتن  مكتان،  كتل  يف  جيتوز  -ثوابه  إهداء  بصةة   قلنا  إن-  فالذبح
 يقبتتل أن رجائتته أو للميتت ، للتقتترب التتذبح هتتو فتتواقعهم الثتتواب، إهتتداء جمتترد عتتن متامتتا خمتلتتف

 حاجا م. يقضي  أو دعوا م،
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 الوهابيتة  أن وبتني املخلتو ، متن والطلت  االستتغاثة  مست لة  وهي مهمة   مس لة   على  عر   مث
 ذلتك  عليته،  يقتدر  فيمتا  يابيت  الالستتغاثة   جتوزوا  بينمتا  الغائ   دعاء  حرم   حني  تناقض   قد
 عتتن  شتت  وهتذا حتتال، كتتل  علتى شتترك هللا لغتتري فصترفها عبتتاد  واالستتتغاثة  التدعاء كتتان  إن أنته
 اشتركا  يعتتر ال هبتم واالستتغاثة  واألوليتاء  األنبيتاء  دعتاء  فت ن"  يقتول:  ا،مترارا   بنتا  متر  كما  فهم  سوء
 لكتتن واإلهليتة، الربوبيتتة  خصتائ   متتن اشتيئا  فتيهم اعتقتتد أو بتذلك، دبتتالتع التداعي قصتد إذا إال

 الربوبيتة  خصتائ   من اشيئا  يعتقدون وال التعبد،  االستغاثة   بتلك  يقصدون  ال  املستغيثني  هؤالء
 بعتتت   يف بونمتستتتب   أهنتتتم يتتترون بتتتل العبوديتتتة، استتتتةقا  فتتتيهم يتتترون وال واألوليتتتاء، األنبيتتتاء يف

 يف اشتتركا  وليستت  هلتتم، عبتتاد  واألوليتتاء ابألنبيتتاء االستتتعانة  تكتتون ال ولتتذلك هللا، إبذن األفعتتال
 لكانتت  دالتعبتت   بتته يقصتتد مل وإن عبتتاد  ة ثاغواالستتت التتدعاء كتتان  ولتتو الوهابيتتة، يتت عم كمتتا  اإلهيتتة 

 امللتتتك واستتتتغالة  ينقتتتذه مبتتتن ريتتت غال واستتتتغانة  يتتت بابلط املتتتري   واستتتتغاثة  أبمتتته الطفتتتل استتتتغاثة 
 أنَّ  أثبتتتتتوا إذا إال اآلاي  بتلتتتتك االستتتتتدالل هلتتتتم يتتتتتم "وال ويقتتتتول: ،(1)ؤالء"هلتتتت عبتتتتاد  ابجلتتتتي 
 لغتريه اعابتدا  امشتركا  تعتاىل هللا  غتري  ست ل  متن  كتل  فيكتون  ،الستؤال  هتو  فيهتا  التدعاء  متن  املقصود
 بعتت   أن ابعتترتافهم امنقوضتتا  استتتدالهلم فيكتتون بتتذلك، يقولتتون ال أنفستتهم والوهابيتتة  ،ستتبةانه
 أنه كما  ،الدعو  أئمة  ملذه  روتصو   فهم  سوء  جمرد  فهذا  .(2)شركا"  ليس   املس لة   دعاء  صور
 غتري وهتذا ،بينهما خلط  قد الوهابية  أن وير   العباد ،  ودعاء  املس لة   دعاء  بني  التفري   يذكر

 كتبهم.  يف حاضر فيها والكالم النوعني، بني داجي   يفرقون فهم أيضاا، صةيح
 شتتركا يعتتد ابمليتت  واالستتتغاثة  شتتركا يعتتد ال ابيتتي االستتتغاثة  وكتتون املستت لة  هتتذه ومناقشتتة 

  اآليت: يف إمجاالا  إليه اإلشار  ميكن ،(3)طويل حبث ؟ال أو تناقضا يعد وهل
 مستتت لة  يف جتتتاؤوا وحتتتني شتتترك، هللا لغتتتري العبتتتاد  صتتترف إن قتتتالوا: التتتدعو  أئمتتتة  أن :أ ال
 فصتترف تعتتريفهم، متتع متستتقون فهتتم أصتتال، عبتتاد   ليستت شتترعاا اجلتتائ   األنتتوا  جعلتتوا التتدعاء

 

 (.190الكتاب )ص:  (1)
 (.193الكتاب )ص:  (2)
  يف   الربوبية  اعتقاد  اشرتا   عدم  يف  السلفيَّة  تناقض    هل  بعنوان:   سلف  مرك   يف  علمية  ورقة   تنظر:  (3)

  التا": الرابط على ،-أمنوذجاا هللا غري  دعاء- العباد ؟  مفهوم
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 هللا لغتتتري فصتتترفها نفستتتها، يف عبتتتاد  هللا إال عليتتته يقتتتدر ال متتتا وطلتتت  شتتترك، هللا لغتتتري العبتتتاد 
 عبتتتاد ، صتتتار وجتتتد  فتتت ذا دا ،مبةتتتد   إال عبتتتاد  يكتتتون ال عامتتتة، كلمتتتة   إذن فالتتتدعاء شتتترك،
 شركاا. هللا لغري صرفها وصار

 اعتقتاد مشترتطي فت ن التفريت ، هذا يف والسنة  الكتاب على وااعتمد الدعو   أئمة   أن  :اثنًيا
 وهللا التدنيا، يف اليت  األسباب  مثل  أسباب  والصايني  األولياء  من  األموا   إن  يقولون:  الربوبية 

 أن لكتم أيتن فمتن هللا، إبذن امتؤثرا  استببا  هللا جعلته القتادر ايتي إن ونقتول: حقيقتة، الفاعل  هو
 األمتتراض وشتتفاء التتذنوب غفتتران متتن العابتتد يريتتده التتذ  هتتذا نيتتل يف ستتبباا األمتتوا  جعتتل هللا

  والبنا ؟ البنني  ورز 
ا، كتان  بينهمتا التدعو  أئمتة  وفتر  األمترين بتني الشتريعة   فر ت  مل  إذا  نعم؛  األمتر لكتن تناقضتا

 األستتباب متتن هللا أثبتتته متتا إثبتتا  يف ننتتاز  ال "حنتتن هللا: رمحتته تيميتتة  ابتتن يقتتول كتتذلك،  لتتي 
 يقتتدر ال التتيت األمتتور يف ستتبباا ودعتتاءه ابملخلتتو  االستتتغاثة  جعتتل التتذ  هتتو متتن لكتتن وايكتتم،
 غتري أو كتان  انبيتًّ  البشتر متن غائت  أو مبي  استغث  إذا إنك قال: الذ  ومن   هللا؟  إال  عليها
  هللا؟ إال عليتته يقتتدر ال ممتتا لتتكذ وغتتري واهلتتد  والنصتتر التترز  حصتتول يف ستتبباا ذلتتك كتتان  نتتي
 هلتتم والتتتابعني والصتتةابة  األنبيتتاء متتن ذلتتك فعتتل التتذ  ومتتن  بتته؟ وأمتتر ذلتتك شتترَّ  التتذ  ومتتن

  :مقدمتني إىل حيتا  املقام هذا ف ن  الدين؟ يوم إىل  إبحسان
 هللا. إال عليها يقدر ال اليت املطال  يصول أسباب  هذه  أن  مها:احدإ

 جيتوز اكونيتًّ   ستبباا  كتان  ما  كل  لي   ف نه  فعلها،  حيرم  ال  مشروعة   األسباب  هذه  أن  والثانية:
 ديتتتن يف والتتتدخول حمتتترم، وكالمهتتتا مالتتته؛ ألختتتذ ستتتبباا يكتتتون قتتتد اافركتتتالقتتتتل : فتتت ن تعاطيتتته،
 متن يؤختذ ملتا ستبباا تكتون قتد الت ور وشتهاد  حمترم، وهتو يعطونته؛ ملتال ستبباا يكون قد  النصار 
 حمترم، وهتو مطالت ؛ لنيتل ستبباا يكتون  قتد  والظلتم  الفتواح   متن  وكثتري  حترام،  وهو  له؛  املشهود
 الكواكتت  دعتتو  مثتتل الشتترك وكتتذلك حمتترم، وهتتو املطالتت ؛ بعتت   يف ستتب  والكهانتتة  والستتةر

 متتن حتترم تعتتاىل هللا فتت ن حمتترم، وهتتو ؛املطالتت  لتتبع   ستتبباا يكتتون قتتد البشتتر وعبتتاد  والشتتياطني
 األغتتتراض بعتتت   بتتته حيصتتتل كتتتان  وإن مصتتتلةته، علتتتى راجةتتتة  مفستتتدته كانتتت   متتتا األستتتباب
، اخ   املشتتركني هتتؤالء ضتتالل بتته يظهتتر ممتتا املقتتام وهتتذا أحيتتا ا  ابألدلتتة  مطتتالبون فتت هنم وأمتتراا، لقتتا
 عنتد ذلك  كان  سواء  به،  يستغيثوا  أو  غائباا،  أو  ميتاا  يس لوا  أن  خللقه  شر   هللا  أن  على  الشرعية 



 .(1)ذلك" على يقدرون ال وهم ،قره عند يكن مل  أو قره
 أستو  العبتادا  كتل  يف الربوبية  اعتقاد واتشرتط أن الدعو  أئمة  على جي  إنه  قوهلم:  :اثلثًا
 يف الربوبيتتة  اعتقتتاد مبجتترد الشتترك يكتتون أن وانكتتر ي مل التتدعو  أئمتتة  ألن بصتتةيح، لتتي  ابلتتدعاء

 الربوبيتة  اعتقتاد بتل أكتر، شترك فيته الربوبيتة  واعتقتاد هللا  لغتري  فعتل  أو  قول  أ   فصرف  هللا،  غري
ا، شتتترك شتتتيء صتتترف دون  أهنتتتم دام فمتتتا فقتتتط، النتتتو  هتتتذا يف الشتتترك حيصتتتروا مل هملكتتتن أيضتتتا

 واحتتد ، صتتور  كلهتا  جتعلوهتتا أن جيت  يقتتول: أن ألحتتد يصتح مل وصتتور، أنتوا  الشتترك يقولتون:
 عنتد علميتة  مي   يعد والتفري  التنو  وهذا  واحدا،  شرطاا  كلها  فيها  تشرتطوا  أو  واحدا،  نوعاا  أو

 .عليهم مثلبة  ال السلفية 
 هلتتتا الصتتتايني أرواح وأن األحيتتتاء، كتتتالم  يستتتمعون األمتتتوا  أن يف مطالتتت  عتتتد  ذكتتتر مث
 النظتر وبغت    صتةيح، غتري أيضتا وهتذا االستتغاثة، أو  التوستل  صتةة   عليه  وبى  ابلدنيا،  شعور
 هبتم االستتغاثة  أو والتوستل ،شتيء مستاعهم  فت ن  ،األمتوا   مستا   مست لة   يف  الصتةيح  القتول  عن

 وإجابتتتتتة  الكتتتتتراب  تفتتتتتري  ميلكتتتتتون مهنتتتتتإ :قتتتتتال فمتتتتتن يستتتتتمعون كتتتتتانوا  إن فةتتتتتى آختتتتتر، شتتتتتيء
  ويفهمتتون ويستتمعون قتترب، متتن يستتمعون كمتتا  بعتتد متتن يستتمعون هنتتمإ :قتتال ومتتن ؟ التتدعوا 

 ؟ الباطلة  اللوازم من ذلك وغري اللغا  كل
 :  الصفات المسا  توحيد الثالث:  الباب
 أهتل يثبتهتا كمتا  الصتفا  إبثبتا  خبلقته هللا وتشبيه والصفا ، ابألمساء  يتعل   ما  هفي  ذكر
 يف للجستتم معتتان   عتتد  فتتذكر التجستتيم، مستت لة  هتتي: البتتاب يف حضتتر  مستت لة  وأعظتتم الستتنة،
 االصتتطالحي تعتتريفهم يف -وغتتريهم الستتنة  أهتتل متتن- املتكلمتتون اعتمتتد ولقتتد" قتتال: مث ،اللغتتة 

 فهتتتذه ...ايستتتي والكتتتر والعظمتتتة  التجمتتتع عتتتن ختتتتر  ال والتتتيت اللغويتتتة، املعتتتاي علتتتى للجستتتم
 الشتتيء هتتو اللغتتة  أهتتل عنتتد اجلستتم ألن اللغويتتة؛ التعريفتتا  عتتن ختتتر  ال الكالميتتة  التعريفتتا 
 وعتتتترض طتتتتول لتتتته يكتتتتون أن بتتتتد ال ايجتتتتم الكبتتتتري الشتتتتيء أن ومعلتتتتوم ايجتتتتم، كبتتتتري  ،العظتتتتيم

 األشتتتتتاعر  جممتتتتتل بتتتتتل صتتتتتةيح، غتتتتتري وهتتتتتذا .(2)"ايجتتتتتم عظتتتتتيم كبتتتتتريا  يكتتتتتن مل وإال وارتفتتتتتا ،

 

 (.221 )ص: البكر  على الرد يف  االستغاثة (1)
 (.345)ص:  الكتاب (2)



 "استتم اجلتتوي : يقتتول صتتفاته، متتن املركتت  بتته ويريتتدون  ،املركتت   هتتو اجلستتم جعلتتوا واملتكلمتتني
 علتى التدالئل إقامتة  عنتد التراز  وذكتر ،(1)جتوهر" إىل جتوهر انضمام  عند  إال  ينطل   ال  اجلسم
 يقتتتول: كمتتتا  جستتتم واملتةيتتت  ،(2)مركتتت " متةيتتت  "كتتتل أن جستتتماا يكتتتون أن ميتنتتتع تعتتتاىل أنتتته

 يقتول كمتا  اللغتة  يف حتى عنتدهم هتو بتل .(3)جستما"  لكتان  امتةيت ا   كتان  لتو  السادستة:  "ايجة 
 .(4)املرك "  املؤلف  هو: اللغة  يف "فاجلسم الباقالي:
 اجلستم عليته يصد  ما إىل هللا  ينسبون  وأهنم  ابلتجسيم،  الدعو   أئمة   هميت  و   املؤلف  أييت  مث
 التيميتة   بعقائتد  وقارنته  واالصتطالح  اللغتة   أهتل  دعن  التجسيم  حقيقة   يف  نظر  "ومن  فيقول:  لغة،

 .(5)تعاىل" هللا يف اجلسمية  حقيقة  يعتقدون وجدهم والوهابية 
 اجلستم عليته يصتد  ما العبار  بصريح ينفون  أهنم  وجد  كالمهم  إىل  نظر  من  أن  والصةيح

 السههنة أههه  موقهه  بيهها  ميكهه  لكهه   ويلههة مسههةلة التجسههيم  مسههةلة البتتدن، وهتتو اللغتتة  يف
 اآليت:   يف ابختصار منها

 صتفاته متن  جنعلته  أن  يصتح    فال  والسنة،  الكتاب  يف  يرد  مل  اللفظ  هذا  أن  يبينون  أهنم  أ اًل: 
ا هللا: رمحتته تيميتتة  ابتن يقتتول عنتته، ننفيته أو ة  متتن التذين وأتبتتاعهم فالرستتل الشتر  "وأمتتَّ  موستتى أمتت 

 إنتتته وال جبستتتم، لتتتي  إنتتته وال جستتتم، هللا إن يقولتتتوا: مل وستتتلم عليتتته هللا صتتتلى وحممتتتد وعيستتتى
 ممتتتا هتتتو األمستتتاء هتتتذه يف والشتتترعي والعقلتتتي اللغتتتو  النتتت ا  لكتتتن جبتتتوهر. لتتتي  إنتتته وال جتتتوهر،
 اتفقت  والتذ  وهتؤالء. وهتؤالء هتؤالء  متن  األول  الصتدر  انقتراض  بعتد  الثالث  امللل  يف  أ حدث
 وأنتته الكمتتال، بصتتفا  موصتتوف هللا أن متتن والتتتورا  القتترآن بتته جتتاء متتا وأتبتتاعهم الرستتل عليتته
ل فتتتتال شتتتتيء، كمثلتتتته  لتتتتي   متتتتن لنفستتتته أثبتتتتته متتتتا إثبتتتتا  متتتتع املخلتتتتوقني، بصتتتتفا  صتتتتفاته متثتتتتَّ

  .(6)فيها" داخل هو ما منها خير ال و  منها، لي  ما صفاته يف يدخل وال الصفا ،
 

 (.315 )ص: الدين أصول يف الشامل (1)
 (.27 /2) اإلهلي العلم من العالية املطال   (2)
 (.32 /2) اإلهلي العلم من العالية املطال   (3)
 (.2 )ص: اإلنصاف (4)
 (.349الكتاب )ص:  (5)
 (. 432 /4) املسيح دين  بدل ملن الصةيح اجلواب (6)



 عن  االستفصال  :األلفاظ  هذه  يف  واملنه   وابطل،  ح      على  حيتو   جممل،  لفظ    أنه  اثنيا: 
 "وكتذلك  تيمتة:  ابتن  يقتول  اللفظ،  يف  التوقف  مع  الباطل  املعى  ويرد  اي   املعى  فيقبل  معانيها،

   .(1)إمجال" فيه اجلسم لفظ جبسم(، )لي   قوله:
 متن أن ريت  "وال تيميتة: ابتن يقتول ه، اجلستم أثب  من  على  ونيرد    السنة   أهل  أن  اثلثًا: 

، املبتدعتة  أعظم  من  فهو  املخلوقا   جن   من  جسماا  الرب  جعل  متنهم: يقتول متن د  ضتالالا
 متتن قتتال "ومتتن هللا: رمحتته ويقتتول .(2)عتتنهم" املنقولتتة  الضتتالال  متتن ذلتتك وحنتتو ودم يتتم إنتته

 فهتتتؤالء والصتتتور ، املتتتاد  متتتن أو املنفتتترد ، اجلتتتواهر متتتن مركتتت  إنتتته فيقتتتول: جستتتم أبنتتتَّه القتتتائلني
 .(3)وغريهم" املسلمني مجاهري عند ومعى لفظاا مذمومون

  عليه؟ يردون هم قول إىل ننسبهم فكيف
 : للتوحيد اخلا   الفهم نتا   الراب :  الباب

 العلمتي،  املستتو   علتى  اخلاط   مهالف   نتائ  املؤلف  ذكر  الباب  هذا  من  الفص  ال    يف
 اخلتاط  الفهتم نتتائ  :الثاي الفص  يف وذكتر املسلمني، مجلة  على والرد   ابلتكفري  ايكم  وهو
 واألموال. الدماء ابستباحة   وذلك العملي، املستو  على

 التكفتري يف نقتول جمترد نقتل فقتد علمية، أخطاء يف املؤلف فيه وقع  ابب  أكثر  الباب  وهذا
 دعتتو  علتتى مشتتن ع كتتل  دهتتايرد   التتيت التهمتتة  وهتتي املستتلمني، لعمتتوم تكفتتريا جعلتته عتتام بشتتكل
 اآليت:  إىل ترج  اجملم  يف لكنها با،  أتى نص   ك   مناقشة  يطو  ،اإلمام
 تلتب  ممتن املستلمني عمتوم  تكفتري  التبع    منته  فتيفهم  الفعتل،  تكفري  يف  عامة   نصوص  -1
 ،املست لة  تصتور يف اخلطت  متن وهتو ،صتةيح غتري وهتذا ا،عامت   تكفتريا منته يفهتم أو الفعتل، هبتذا
 الفاعل. تكفري منه يل م ال الفعل تكفري ف ن

 ستجد متن كل  مثال: فيقال تعيني، دون لكن ابلفعل قام  من  تكفري  يف  عامة   نصوص  -2
 

 (. 134  /2) النبوية السنة منها  (1)
 (.547 /6) الكر  الفتاو  (2)
  أتسي    يف  اجلهمية  تلبي   بيان   وينظر:   .(432-431  /4)  املسيح  دين  بدل  ملن  الصةيح  اجلواب   (3)

 (. 285 /1) الكالمية بدعهم



 الشتترو ، هبتتذه إال تكفتتري فتتال وموانتتع، بشتترو  إال املعتتني علتتى يصتتد  ال وهتتذا كفتتر،  هللا لغتتري
 املوانع. ابنتفاء إال تكفري وال

 قامت  قد أنه الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  ير   ممن  املعينني  بع    تكفري  يف  نصوص  -3
 بصتةيح، لتي  أو صتةيح رمكفت   هتو هتل راملكفت    حول يكون فيه الكالم وهذا عليهم،  ايجة 
 شرعي. أمر  هو إذ ؛ريالتكف  جمرد يف ولي 
 البوصري . كتكفري  أقوال، فيها وأ اثبتة، غري وهي معينني تكفري يف نصوص -4
 حوهلتا مبتا جنتد وعالقتة  دث حت التيت والوقائع التاري  استةضار دون القتال عن الكالم  أما
 هتذه ومثتل ،واحتد جانت  علتى لالقتصتار خاطئتاا  يكتون  متا  كثرياا  ، ق    كالمف  القتال  وطبيعة 
 احمليطتتة، والبيئتتة  التتتاري  إىل ابالستتتناد إال الكتتالم فيهتتا يقبتتل ال ابلواقتتع عالقتتة  هلتتا التتيت القضتتااي
 العثمانيتة  اخلالفتة  تقتوي   حاولت  أهنتا يف التدعو  علتى كثتريا  شتنع بتل املؤلتف، به  أي   مل  وهذا

 محلتة و  ابشتا إبتراهيم محلتة   إىل  يشتر  مل  بتل  املؤلف  يذكر  ومل  صةيح،  غري  وهذا  ،اخلالفة   وحارب 
 القتتتال بعتت   ذكتتر علتتى اقتصتتر لكنتته تبتتاد، أن جنتتد كتتاد   حتتى جنتتد علتتى وغريهتتا األشتتراف

 للموضو . قاصر تناول وهذا فةس ،  الدعو  من وقع الذ 
 اعتمتاد  متعو   الدعو ،  أئمة   عاصروا  ممن  العلماء  بع    مواقف  ببيان  الكتاب  املؤل   ختم  
 متتؤرخي متتن املعاكستتة  الشتتهادا  علتتى يعتمتتد أن لتته ينبغتتي كتتان  الشتتهادا  هتتذه علتتى املؤلتتف
 حماستتتن يتتتذكرون التتتدعو  مؤرختتتو كتتتان  ولتتتئن كتتتاجلريت،  آختتترين متتتؤرخني متتتن حتتتى أو التتتدعو ،
 أشتتد، بتتل كتتذلك  تكتتون قتتد واخلصتتوم األعتتداء شتتهادا  فكتتذلك يصتتدقون، ال ورمبتتا التتدعو 
 والشتتهادا  صتتةيةة، معرفتتة  الواقتتع ومعرفتتة  الشتتهادا  بتتني ابجلمتتع وتكتتون مطلوبتتة، فاملوازنتتة 
 أئمتتتة  متتتن إمتتتام أ  نقتتتد مبتتتن أييت أن أحتتتد لكتتتل وميكتتتن كبتتترياا،  شتتتيئاا تفيتتتد ال وحتتتدها الناقتتتد 

 مبتتني    هتتذا فهتتل ،كفتتره  بعضتتهم رأ  حتتى كثتتريا  -متتثال- األشتتعر  اإلمتتام ن قتتد وقتتد املستتلمني،
 االستتتناد جمتترد ال الشتتهادا ، هتتذه متتع بتته يتعامتتل أن ينبغتتي التتذ  التعامتتل هتتو هتتذا  يقيقتتته؟

 .استنادا خاطئا إليها
 أخرية:   كلمة

 وهي: مهمة، أراها اليت النقا  بع   ببيان الكتاب هذا  عرض أختم



 أو واحتتد بتتن   أييت املستتائل متتن كثتتري  يف لكنتته ،النجديتتة  التتدعو  يف الكتتتاب هتتذاأن  -1
 أهنتتتم  حيتتتة  متتتن أب  وال الثالثتتتة، الستتتعودية  الدولتتتة  يف وبعضتتتهم ،اجتتتد   ملتتتت خرين ابلكثتتتري اثنتتتني
متن الناحيتة   األوىل  كتان  التدعو   أئمتة   متن  كثتري   أختر   نصتوص  هناك  لكن  ،الدعو   ألئمة   أتبا 

 إليها. االستناد املنهجية العلمية الصةيةة 
ا يتتتتورد ف نتتتته ايكمتتتتي، القفتتتت  املؤلتتتتف متتتتار  متتتتا كثتتتتريااأن   -2  أئمتتتتة  لتتتتبع   اثنتتتتني أو نصتتتتًّ
 ألئمتة  كثترياا  كالماا  يرتك -ابلشرك يتعل  ما خاصة -  لئاملسا  يف  كالمه  تقرير  عند  لكنه  الدعو ،
 والشترك، العبتاد  مست لة  حتول  تقرير  من  هو  يورده  ما  على  وردي   العباد ،  يقيقة   بيان    فيه  الدعو 
 ويناقشها. النصوص تلك يعرض  أن األوىل فكان
 عتد  أو واحتد  صتور   أيختذ  أنته  ذلتك:  متن  املقبتول،  غتري  التعمتيم  يف  يقتع  متا  كثتريااأنه    -3
 فيجعتتل والضتتر، النفتتع األصتتنام يف يعتقتتدون أو الربوبيتتة، يف يشتتركون التتذين املشتتركني متتن صتتور
 أن وهتتي: ج ئيتتة  ينقضتتها عامتتة  كليتتة   وهتتذه املشتتركني، كتتل  علتتى العتتام ايكتتم هتتو علتتيهم ايكتتم
 يف والضتتتر النفتتتع يعتقتتتدون ال أبهنتتتم يصتتترح أنتتته متتتع هكفتتتر    هللا   بتتتني متتتن املشتتتركني متتتن أن يبتتتني

 ذلك. ذكر بنا مر وقد أصنامهم،
 التدعو  أئمتة  متذه  يعترض أن ينبغي كان  ف نه  الدعو ،  أئمة   ملذه   اخلاط   التصور  -4
ا  املتذه   يعترض  لكنته  ،ينقضه  مث  صةيةاا  عرضاا ا،  أو  خاطئتاا،  عرضتا  يف  اخالفتا   يتذكر  أو   قصتا
 خالف. فيها لي  مس لة 

 عتن فيته تكلتم التذ  وهتو ابب آختر يف إال ،اإلنصتاف حيتاول  أحيا   املؤلف  كون  مع  هذا
ا ختتاط  تصتتور عتتن ا شتتئ فيتته كالمتته  كتتان  فقتتد والقتتتال، التكفتتري   لغتتريه،  قتتل جمتترد وكتتان ،متامتتا
 لتتبع   بيتتان ومتتا تقتتدَّم ،هتتمفعل   للقبوريتتة  يشتترعن ممتتن غتتريه متتن أختتف   واعتقتتاده تصتتوره أن كمتتا

 لها.ويت م   فيها النظر يعيد لعله كتابه  يف فيها وقع اليت األخطاء
 .أمجعني وصةبه آله وعلى حممد، نبينا على وسلم  هللا وصلى


