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 ,وتوحيد يف املعرفة واالثبات, وتوحيد يف القصد والطلب .1

 هو التوحيد العلمي هو التوحيد النظري :توحيد املعرفة واإلثبات. 

 هو توحيد العبادة هو التوحيد العميل :وتوحيد القصد والطلب. 

ينبغي له من صفات الكامل ونعوت فأنبياء اهلل ُبعثوا باألمرين معًا؛ ُبعثوا لكي يثبتوا هلل تعاىل من الناحية العلمية ما 

 .اجلالل, وينزهوه عام ألحقه به الظاملون من صفات النقص والعيب ومماثلة املخلوقني

ه ده سبحانه وتعاىل بالعبادة دونام سوا  .األمر الثاين وهو األهم واألعظم هو التوحيد العميل توحيد العبادة وهو إفرا

قل هو }  سبحانهقوله  : -أعني به توحيد املعرفة واإلثبات -ليل النوع األول ود, لكن كال النوعني بعث هبا أنبياء اهلل

 .توحيد علمي,[اإلخالص]{ ومل يكن له كفوا أحد* مل يلد ومل يولد * اهلل الصمد  * اهلل أحد 

وال * دون ال أعبد ما تعب* قل يا أيها الكافرون } سورة الكافرون   :-الذي هو التوحيد العميل-ودليل النوع الثاين 

 { لكم دينكم ويل دين*وال أنتم عابدون ما أعبد * وال أنا عابد ما عبدمت * أنتم عابدون ما أعبد

ستمرار, وتارة باجلملة سمية التي تدل عىل الثبوت واالتأملوا كيف أتى السياق تارة باجلملة اال,[5/الكافرون]

 .ن الصورفال جمال للرشك بأي صورة م. الفعلية التي تدل عىل التجدد

وهذا التقسيم الثنائي إىل توحيد املعرفة واإلثبات, وتوحيد القصد والطلب ال يتناىف مع التقسيم الثالثي حني نقول 

وتوحيد األسامء والصفات؛ ألن توحيد الربوبية وتوحيد , وتوحيد األلوهية, توحيد الربوبية: أن التوحيد ثالثة أنواع

 .املعرفة واإلثبات, وتوحيد األلوهية هو توحيد القصد والطلب األسامء والصفات يندرجان حتت توحيد

, البد لنا أن نتبني هذه احلقيقة العظيمة وهو أن أهم فريضٍة ينبغي لنا أن نؤدهيا وأن نتقنها هي توحيد رب العاملني :إذاً 

قد التوحيد يف قلب املؤمن صار فإهنا النجاة والعصمة ويبلغ العبد بالتوحيد ماال يبلغه بكثري من األعامل؛ فإنه إذا انع

 .كالنور الذي يكتسح الظلامت وحيرق اخلطايا واآلثام إذا صح توحيده لربه عز وجل 
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  فمعناه توحيد اهلل بأفعاله :توحيد الربوبيةفأما. 

 يف؟ك

ه: يعني فال مالك هو املالك , هو الرازق فال رازق سواه, أن نعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق فال خالق سوا

هو منبت االرض فال منبت للزرع , هو منزل الغيث فال منزل للغيث سواه, هو املدبر فال مدبر سواه, سواه

 .وهكذا...سواه

 .هو توحيد اهلل تعاىل بأفعاله: توحيد الربوبية

ذكره من خلق ذلك يتضمن أفعاالً منه سبحانه وتعاىل مما جرى : هو املريب خللقه بنعمه, إذاً  :والرب يف لغة العرب

ورزق وتدبري وملك وغري ذلك وشفاء وإغناء وغري ذلك من األفعال التي تكون من اهلل عز وجل, فيتعني توحيد 

 .اهلل تعاىل هبذا النوع

أنه مل ينازع أحد من األمم يف توحيد الربوبية وإن شاب عقائَدَهم َشوٌب من الضالالت  -يارعاكم اهلل-واعلموا 

ه قال اهلل عز وجللكنهم من حيث األصل مُ  ولئن سألتهم  }: ِقرون بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق ال خالق سوا

 [11/العنكبوت]{ من خلق السماوات واألرض ليقولن اهلل

 [15/التوبة] { ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم }

ار عليهفكانوا مقرين بأنه ُيْطِعم وال ُيْطَعم وُُيرِي إىل غري ذلك من صفات الربوبية, حتى الذين ُنسب إليهم ...  وال ُُيَ

ال يعتقدون أن إهل النور و إهل الظلمة متكافئان بل يعتقدون أن إهل النور أعىل من  -وهم الثانوية من املجوس-التثنيه 

بوجود صانعني متكافئني حتى النصارى  إهل الظلمة, وأن النور قديم والظلمة ُُمدثة, وبالتايل مل يقل احد من بني آدم

حينام يقولون األب واإلبن وروح القدس إهل واحد هم ال يقولون بوجود ثالثة أرباٍب متكافئة بل يزعمون بشٍئ من 

وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا  }: تزويق الكالم أنه تثليٌث يف وحده ووحدٌة يف تثليث, وهلذا اهلل تعاىل أنكر عليهم وقال

 [171/النساء]  { ...إمنا اهلل إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لكم 

فجميع بني آدم مقرون هبذا النوع ال يكاد ُيعرف أحٌد أنكر توحيد الربوبية من أصله إال فرعون, والنمرود, وُشَذاٌذ 

يون يف العصور أنا أحيي وأميت, والشيوع: وما رب العاملني, والنمرود قال: متفرقون عىل مر التاريخ, ففرعون قال

ال إهل واحلياة مادة, لكن هؤالء مجيعًا ُمناقضون لقناعاهتم الداخلية : املتأخرة زعموا أن املادة هي التي ختلق وقالوا 
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 } :فهم يف خبيئة نفوسهم غري مقتنعني بام ذهبوا إليه واهلل تعاىل حقق عليهم هذا اإلقرار فقال سبحانه وبحمده

 [11/النمل] { م ظلما وعلواوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسه

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر } : وأدرك ذلك موسى عليه السالم يف ُماجته لفرعون فقال له

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب الساموات )فهو يقرره بام ُيد يف نفسه [ 77/هود]{  وإني ألظنك يا فرعون مثبورا

 (.واألرض بصائر

ما هي إال حياتنا الدنيا منوت } : الذين يقول قائلهم  الفالسفة الُدْهرية: فممن شذ -كام أسلفت-لكن قد َشذ من َشذ 

 .فنسبوا ذلك للدهر [ 41/اجلاثية]{  وحنيا وما يهلكنا إال الدهر

نفسها, وهذا مما تأباه الذين يزعمون أن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها وأهنا خلقت نفسها ب القائلون بالطبيعة: ومنهم

رًا من اإلذعان إىل احلق  .العقول بداهًة إذ أن الشئ اليوجد نفسه, لكنهم يلجئون إىل هذه املضائق فرا

ل ساريًا عند املدارس الفلسفية املعارصة القائلون بالطبيعة  يزعمون ( نيترش)ومذهب الطبيعة مذهب قديم وال يزا

أبدعت الطبيعة هذه اللوحة : دون ذلك يف كتاباهتم وأدبياهتم حينام يقولونأن الطبيعة هي التي تبدع األشياء, وجت

أو غضبت الطبيعة فحصل هذا الربكان والزلزال وغري ذلك؛ هذه يقولوهنا عن إعتقاد ال , اجلميلة ونحو ذلك

 .نسبة األشياء إىل الطبيعة: ألن هلا جذور  إحلادية -ال-يقولوهنا توسعًا أدبيًا 

الذين يزعمون أن هذا الكون ُوجد صدفًة وأنه دون تدبري مسبق, وكل هؤالء هيربون من  بالصدفة القائلون: كذلك

وهلذا نسف اهلل [ 51/غافر] {إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه }احلق الدامغ ويتشبثون بخيط العنكبوت  

 {ا من غري شيء أم هم اخلالقون أم خلقو} سبحانه وتعاىل هذين املذهبني بجملتني فقال اهلل سبحانه وتعاىل  

 [5/الطارق]

نقٌض ملذهب الطبيعة, ألن اليمكن لشئ  :{أم هم اخلالقون } هذا نقٌض ملذهب الصدفة, :{أم خلقوا من غري شيء}

 أن ينشئ نفسه بنفسه؛ ألنه قبل أن يوجد كان عدمًا والعدم ال ينشئ وجودًا, وملا سمع هذه اآلية جبري بن مطعم 

كاد قلبي أن يطري وذلك أول ما دخل اإليامن : قال وكان من أرسى بدر مربوط إىل سارية من سواري مسجد النبي 

 .يف قلبي, بآية واحدة من كتاب اهلل فلذلك كل هذه مناقضة ملا عليه مجهور بني آدم
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دالفالسفة الدهرية, , والقائلون بالصدفة, فالقائلون بالطبيعة عىل مر التاريخ كل هذا نشاز يف , املالحدة, األفرا

 .تاريخ البرشية, والبرش من حيث العموم مقرون بوجود اهلل عز وجل, مقرون بربوبيته وخلقه وملكه وتدبريه

 أما النوع الثاين: 

توحيد اهلل بأفعال هو : وتوحيد األلوهية, توحيد العبادة الذي ابتعث اهلل تعاىل به الرسل: فهو توحيد األلوهية وهو

 .عباده

: والصالة, ستعانةواال, ستعاذةواال, ستغاثةالوا, لعباد إىل معبودهم من الدعاءماهي أفعال العباد؟ مايتقرب به ا

أفعال ... واملحبة, واخلوف, والرجاء, وإماطة األذى عن الطريق, وسعي, وطواف .وقعود, وقيام, وسجود, ركوع

د اهلل تعاىل بالعبادة فال يرصف املتعبد شئ منها لغري اهلل عز وجل, فهذا : يالعباد, فمعنى توحيد العباد أ إفرا

التوحيد هو الذي جاء به أنبياء اهلل وواجهوا به أقوامهم, ومل يكن بينهم وبني أقوامهم خالٌف يف النوع األول الذي 

ع ومعرتك النزاع يف هذا األمر  .هو توحيد الربوبية, وإنام حلبة الرصا

يا أبا طالب : إىل التوحيد سِخطوا وعِجبوا وأبوا وأتوا إىل أيب طالب وقالوا له سمع كفار قريش دعوة النبي و ملا 

وكان إىل جانبه  خذله منا فبعث أبو طالب إىل النبي ولهتنا, فخذ لنا منه آهذا ابن أخيك سفه أحالمنا, وشتم 

 قام اخلبيث أبو جهل وجلس يف ذلك املوضع خشية أن حيل فيه رسول اهلل  لام أقبل النبي جملٌس يتسع لرجل ف

بن أخي هؤالء قومك أتوين وقالوا ا يا: فقال له أبو طالبعىل صائر الباب ممسكًا به   فريق له قلب عمه فقام النبي 

فجثى أبو جهل عىل ركبتيه عمي ال أساهلم إال كلمًة واحدة,  يا:  النبي فقال ,أخيك وخذ له مناخذ لنا من ابن 

زرهم الإهل إال اهلل, فقام القوم ينفضون أُ  :قولوا  :فقال, -يعني عرش كلامت ال واحدة-وأبيك نعطيك عرشة  :وقال

 , [7/ص] {ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق * اب أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عج} : ويقولون

يوحدوا اهلل بالعبادة وأن يبطلوا هذه : معنى هذه الكلمة أي نفروا كام تنفر محر الوحش؛ ألهنم يدركون ماوثم مضوا 

 ,األصناممل يسلم بيت اهلل الكعبة يف جوفه من وجود هذه  وستون صنام ثالثامئة ,ام املبثوثة يف املسجد احلراماألصن

وبني الصفا واملروة قد بثوها يف عبادهتم وأفسدوا هبا عباداهتم, وإال فقد  ,وأصنام يف كل مكان ,وأصنام فوق البيت

لبيك مهللا لبيك, لبيك الرشيك لك, إال رشيكًا هو لك, : كانوا يعبدون اهلل لكنهم يعبدون معه غريه, يقول قائلهم

أتى إىل قوم مقرين بتوحيد الربوبية ال ينازعون يف ذلك, وإنام أتاهم بتوحيد العبادة, وكذا  ملكته وما ملك؛ فالنبي 
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 {إال الذي فطرني } [  41/الزخرف] {إنين براء مما تعبدون } :األنبياء من قبله, هذا إبراهيم عليه السالم يقول لقومه

 كام مع مجلة معبوداته فلهذا  كانوا يعبدون اهلل عز وجلأهنم : ستثناء متصلاال إذًا معنى ذلك إذا قلنا أن[ 79/يونس]

اعتزلتموهم وما  وإذ}:تربأ من معبوداهتم واستثنى ربه عز وجل من ذلك, وهؤالء أصحاب الكهف يقول قائلهم

: ى الدقيقإذًا قد كانوا يعبدون اهلل لكن يعبدون معه غريه, فالبد من التفطن هلذا املعن[ 11/الكهف] {يعبدون إال اهلل

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً  "اهلل سبحانه وتعاىل أغنى الرشكاء عن الرشك كام قال يف احلديث القديس 
وهو األمر الذي ُيب أن يتفطن له مرشك هذا الزمان ممن يدعون غري اهلل ممن  "أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

الغائبني واملوتى ومن يعتقدوهنم أولياء يظنون أهنم بذلك مل خيرجوا من يطوفون بالقبور واألرضحة وينادون بأسامء 

ما نعبدهم }:رقة اإلسالم ومن دائرة الدين وهم يف احلقيقة وقعوا فيام وقعت فيه قريش فإن قريشًا كان يقول قائلهم 

 ومنزلة فنحن ندعوهم لقرهبم هؤالء هلم جاه عند اهلل: وهؤالء مثلهم يقولون [3/الزمر] {إال ليقربونا إىل اهلل زلفى

صاحلني, فإنه ُياب القريش كانت تتوسل باألصنام ونحن نتوسل ب: ولو قال قائل. من اهلل, ال فرق بني الصورتني

: أن ممن أنكر عليهم القرآن من كانوا يتوسلون باملسيح عليه السالم وأمه والصاحلني, فقد قال اهلل عز وجل: همليع

فقد كانوا  :إذاً  [13/النساء] {ون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغ} 

ُيعلون وسائط من أناس صاحلني يدعون اهلل يرجون رمحته وخيافون عذابه فلم يكن تقرهبم فقط إىل األصنام بل 

وغريهم, فهذا هو ... بالصالح كالالتكانوا يتخذون وسائط من الصاحلني من املالئكة, من األنبياء, من املعروفني 

 .النوع الثاين وهو توحيد األلوهية الذي بعث اهلل تعاىل به مجيع أنبيائه ورسله 

 وأما النوع الثالث فهو توحيد األسامء والصفات: 

وق كام وهو اعتقاد ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه من األسامء احلسنى والصفات العىل عىل وجه ال يامثله فيه خمل

هو  :فتوحيد األسامء والصفات[ 11/الشورى] {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري } : قال سبحانه وبحمده

من غري حتريف وال تعطيل  ونفي ما نفاه اهلل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه  إثبات ماأثبت اهلل لنفسه أو أثبته له نبيه 

 .ييف وال متثيل وسيأيت لكل من األنواع الثالثة مزيد بيان وال تك
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هذه األنواع الثالثة من التوحيد ثالثة أنواع من الرشك فإنه قد وقع الرشك يف الربوبية ووقع  -أهيا الكرام-يقابل 

 .الرشك يف األلوهية ووقع الرشك يف األسامء والصفات فتجد الرباءة من مجيع هذه الصور 

 املجوس بأن إهل : من يعتقد أن ألحد يف هذا الكون رشك يف التدبري كام يعتقد مثالً في الربوبية وقع الرشك يف

لهتهم قد ترض وقد تنفع ولذلك يستقسمون آمرشكوا العرب بأن : يعتقد مثالً  الظلمة  خيلق الرش دون اخلري, وكام

ون وينفعون ويمدون ويقطعون إىل غري باألزالم, وكام يعتقد اخلرافيون من املتصوفه وغريهم أن أوليائهم يرض

ذلك فهذا رشك يف الربوبية فكل من اعتقد أن هلل رشيك يف اخللق أو يف امللك أو يف التدبري فقد وقع يف رشك 

 .الربوبية والضالون مابني مقل ومستكثر من هذا الباب

  وما أكثره فإن الرشك يف األلوهية كثري وهو غاية ما يرجوا الشيطان و يتمنى ألنه يدرك ووقع رشك يف اإللوهية

ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من }أن هذا أقرب وأقرص طريق إىل النار 

 ,ستعانة بغري اهللاهلل باالبدعاء غري : فالرشك يف األلوهية {بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين* اخلاسرين 

أو  ,سانيةلأو ال ,أو املالية ,بالتقرب بأي نوع من أنواع العبادات القلبية ,بالسجود لغري اهلل ,ستغاثة بغري اهللباال

 .البدنية لغري اهلل رشك يف األلوهية رشك يف العبادة وهذا كثري 

  باهلل عز وجل فهذا  ال يليق إال ل وصفاً بأن يثبت أحد لغري اهلل عز وج: وقع الرشك يف األسامء والصفاتكذلك

 .يكون رشكًا يف األسامء والصفات

أما وقد عرفنا أنواع التوحيد أو حقيقة التوحيد عند أهل السنة واجلامعه وأنه توحيد يتعلق باملعرفة واإلثبات, 

فينبغي لنا أن فات وتوحيد يتعلق بالقصد والطلب, أو ما ينسدل منه من توحيد الربوبية واأللوهية واألسامء والص

 نعرف ما حقيقة التوحيد عند من يفارقنا من املنحرفني, فام هو التوحيد عند املتكلمني؟

يقولون اهلل واحد يف ذاته ال قسيم له, واحد يف صفاته ال شبيه له, واحد يف أفعاله ال  :التوحيد عند المتكلمين

 واحد يف ذاته ال: ويسودون فيه أوراقهم يقول قائلهمرشيك له, هذا التوحيد الذي يفني فيه املتكلمني أعامرهم 

-قسيم له, واحد يف صفاته ال شبيه له, واحد يف أفعاله ال رشيك له, ولو تأملنا لوجدنا أن مجيع هذه القضايا الثالث

وا كلها تتعلق باملعرفة واإلثبات وليس لتوحيد العبادة فيها نصيب تأمل -عىل سبيل التفصيل وسوف نبينها بعد قليل

 :معي يقولون
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 هذا كالم جممل, ماهو مرادهم بقوله واحد يف ذاته القسيم له؟ (:اهلل واحد يف ذاته ال قسيم له) .1

د بقوهلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ذات واحدة ال تشبه الذوات وال تتجزأ وال تتبعض فهذا حق, الشك أن  إن كان املرا

 ذا ما يسمونه نفي صفة الرتكيب نفي شبهة الرتكيب,كيف؟اهلل سبحانه وتعاىل أرشف الذوات, لكنهم يريدون هب

يزعمون أن إثبات الصفات اخلربية هلل عز وجل يقتيض الرتكيب والتقسيم؛ فإثبات ما أثبته اهلل لنفسه من الوجه 

بتم هذا ينايف هذا التوحيد فاهلل واحد ال قسيم له وإذا أث: واليدين والعينني وغري ذلك من الصفات اخلربية يقولون

ء, فلذلك يأتون هبذه العبارة املجملة  هلل عز وجل عز وجل هذه الصفات فقد قلتم أنه قابل لألبعاض واألجزا

, أفأنتم أعلم باهلل من اهلل؟ أفأنتم أغري عىل اهلل لَيْحطُِموا هبا عقيدة أخرب اهلل تعاىل هبا عن نفسه وأخرب هبا عنه نبيه 

 ؟ أأنتم أصدق من اهلل قياًل؟ أأنتم أحسن من اهلل حديثًا؟من رسول اهلل 

وأخرب سبحانه أن له [ 47/الرمحن] {ويبقى وجه ربك } : هو سبحانه وتعاىل أخرب بأن له وجهًا كرياًم فقال سبحانه

بحانه أن له يدين أخرب س[ 11/األنبياء] {جتري بأعيننا }[  37/طه] {ولتصنع على عيين } :عينني كريمتني

, فكيف تزعمون أن ذلك يدل [11/املائدة]{ ينفق كيف يشاء  مبسوطتانبل يداه }  :مبسوطتان بالعطاء والنعم

 .عىل التقسيم والتبعيض والتجزأة؟ هو سبحانه أعلم بنفسه

 .يريدون بذلك إنكار الصفات اخلربية: قسيم له مرادهم بقوهلم واحد يف ذاته الفإذًا 

ال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شئ لكنهم يتوصلون هبذه اجلملة : (ٌد يف صفاته ال شبيه لهواح): قوهلم .4

ال بد من محلها عىل ُمامل إىل إنكار الصفات التي أثبتها اهلل تعاىل لنفسه بدعوى أهنا مما يتصف به املخلوق, وحينئذ ف

 :جمازية

فينبغي أن : إذاً , اهلل واحد ال شبيه له: إذاً   املخلوق له وجه, فإذا أخرب اهلل سبحانه وتعاىل بأن له وجهًا فإن  -

به أو ذاته وليس وجهًا حقيقيا يليق به   .يكون وجهه ثوا

إذا أخرب اهلل تعاىل بأن له يدين كريمتني فينبغي تأويل اليد عندهم إىل النعمة أو القدرة إذ اليد مما يتصف به  -

 ..وهكذا.. املخلوق

 ..وهكذا.. بأن له عينني كريمتني فإنه ينبغي تأويل العني إىل العلمإذا أخرب اهلل تعاىل  -
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ونحن يف احلقائق,  االتفاقيف األسامء يلزم منه  االتفاقأن ( واحد ال شبيه له)فيتوصلون هبذه اجلملة العامة قوهلم 

: يها يد, أليس كذلك؟ نقوليف احلقائق فهذه يد, وُأكرة الباب نسم االتفاقيف األسامء  االتفاقكال, ال يلزم من  :نقول

يد الباب, وال يلزم أن تكون يٌد كيد مع اتفاق األسامء؛ فإذا كان هذا التفاوت بني املخلوقات فألن يكون بني اخلالق 

 .واملخلوق من باب أوىل

وال  قوة هائلة ا,اجلمل له قوة حيمل األثقال حتى إهنا جتعل عليه األثقال وهو قد ُأنيخ ثم يقوم هب: يف املخلوقات

نات من يكون كذلك, والنملة أو الذرة هلا قوة حتمل هبا عوداً  لكن ليست قوٌة كقوة مع اإلتفاق يف  ,يوجد يف احليوا

, فإذا كان هذا التفاوت بني املخلوقات نفسها هذا له قوة وهذا له قوة ومل يلزم من اتفاق اإلسم إتفاق املسمى االسم

 .لوق من باب أوىل فألن يكون هذا التفاوت بني اخلالق واملخ

يقتيض تأويل صفات اهلل عز وجل التي أثبت لنفسه إىل معاين جمازية (: واحد ال شبيه له)قولكم أو زعمكم بأن  :إذاً 

َعاة؛ هذا باطل مردود عليكم بل نثبت ما أثبت اهلل لنفسه عىل الوجه الالئق به فنثبت إثبات بال متثيل  مزعومة ُمدَّ

 .عطيل وننزه اهلل تنزهيًا بال ت

إن : فيقولون( واحد يف أفعاله ال رشيك له)وهي أهم ما يعولون عليه وما يركزون عليه وهي قضية أن اهلل  :الثالثة .3

,حتى إهنم َيْغُلوَن يف ذلك فيسلبون العبد فعله, وُيعلون  االخرتاعهذه أخص خصائص اإلهل, وهي القدرة عىل 

يقصدون هبا توحيد الربوبية, ( واحد يف أفعاله ال رشيك له)الثالثة  العبد جُمرباً ال فعل له وال قوة, فهذه اجلملة

ويسودون الصفحات ويمضون األوقات واألعامر يف تقرير هذا األمر البني الواضح وهو ربوبية اهلل تعاىل التي مل 

 .ات قضية ال منكر هلاينازع فيها أحد, فكان سعيهم َهَدرًا فهم يقررون شيئًا ال ُينَاَزع فيه, يسوقون األدلة عىل إثب

كان من أساطني األشاعرة  -غفر اهلل له ورمحه- أبو املعايل اجلوينيومن طريف ما يذكر أن أحد كبارهم وهو 

علوم أصول الفقه واملنطق : وُمنَظِِّرهيم وله يف ذلك كتب طويلة وكان يلقب بإمام احلرمني كان متضلعًا بعلوم اآلله

فلقب هبذا اللقب لتبحره هبذه العلوم إال أنه يف أصول الدين ويف مسائل اإلعتقاد سار والعربية والفقه أيضًا الفروع 

عىل طريقة األشاعرة وربام زاد عليهم أيضًا, فمر يومًا والناس بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله ففتحت 

َة باهبا وأطلت وقالت ويني قالت من اجلويني قالو هذا هذا اجل: من من هذا؟ قالوا : عجوز من عجائز نيسابور َكوَّ
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ال ! الذي يثبت وجود اهلل بألف دليل فوضعت كمها عىل فيها تضحك وقالت وهل حيتاج وجود اهلل إىل ألف دليل

 .حيتاج, هذا أمر مغروز يف الفطر

د به هؤالء الصفحات ويقيمون عليه األدلة  تعاىل به إثبات الربوبية, ورضبوا صفحًا عن ما بعث اهلل: فأكثر ما ُيسوِّ

أنبيائه وهو توحيد األلوهية وتوحيد العبادة فال جتد هلم يف ذلك قدم صدق, فهذا مما أغراهم به الشيطان وألهاهم به 

وضيعت فيه أعامرهم وأدخلهم يف متاهاٍت من الشبهات التي هلا أول وليس هلا آخر وهلذا مل يظفروا من سعيهم هذا 

 .بطائل إال الشك والرتدد

أموت, ليتني أموت عىل عقائد  مال أدري عال: )ه الوفاة بكى وقالاجلويني  الذي سبق ذكره ملا حرضت وُيروى أن -

ذكر تلك العجوز التي قالت تلك املقالة فتمنى أن يموت عىل الفطرة األصلية ليتني أموت عىل ( عجائز نايسابور

 -يعني علوم الكتاب والسنة-ل اإلسالم لقد خضت البحر اخلضم وتركت علوم أه: عقائد عجائز نايسابور, وقال

 .-غفر اهلل له-واشتغلت بعلم الكالم فياويل اجلويني إن مل يتداركه اهلل برمحته 

َد ملذهب األشاعرة واستطال عىل أهل السنة بالكالم والتأنيب والتقريع, ملا كان الرازي: ومنهم - , وهو أيضًا ممن َقعَّ

 :أبياتًا قال فيهايف آخر عمره ندم ندمًا شديدًا وأنشد 

 وأكثُر سعي العاملنَي َضالُل .. هنايُة إِقداِم العقوِل ِعَقاُل 

 وغايُة دنيانا أذًى وَوباُل .. وأرواحنا يف وحشٍة من ُجُسومنا 

 سوى أن مجعنا فيه قيَل وقاُل .. ومل نستفْد من بحثنا طوَل عمرنا 

لقد تأملت الطرق الكالمية, واملذاهب الفلسفية فام وجدهتا تشفي عليال, وال تروي غليال, ووجدت أقرب الطرق 

ء , وأقرأ يف النفي : يعني {الرمحن على العرش استوى}طريقة القران, أقرأ يف اإلثبات  ليس كمثله } فأثبت األستوا

 ...ربتي عرف معرفتي, وغريه وغريه فأنزه اهلل عن مماثلة املخلوقني,ومن جرب جت: يعني {شئ

الذي كان يقول إين آوي إىل فرايش فأضع امللحفه عىل وجهي فيديل هؤالء بحججهم فأنقلب عىل شقي  كاحلموي -

 .اآلخر وأضع امللحفة عىل وجهي فيديل هؤالء بحججهم فال أزال أتقلب حتى يطلع الفجر
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 هذا الدين لكي يشقى به العباد بل أنزله اهلل تعاىل هدًى وبيان ما أنزل اهلل[ 4طه ] {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى }

ذا سعد به السعداء من الصحابة والتابعني والتابعون هلم بإحسان, وشقي هلرمحة وموعظة وشفاء ملا يف الصدور و

 ..ونان وغريهمجتذبتهم املسالك الدخيلة واملذاهب الرديئة التي أتت من اليهود والنصارى واليابرتكه هؤالء الذين 

واحٌد يف ذاته القسيم له, واحٌد يف صفاته ال شبيه له, : هذا توحيد املتكلمني؛ يعربون عنه هبذه اجلمل الثالث فيقولون

 ..واحٌد يف أفعاله ال رشيك له 

هنم تركوا الهتا ومرادهتا وأنه يف أحسن األحوال أهنم يقررون توحيد الربوبية الذي ال حيتاج إىل هذا, وأآوقد عرفتم م

 .ما ُبعثت به األنبياء والرسل من توحيد العبادة

يقابل هؤالء املتكلمني الذين يتخذون من العقل إمامًا ويبجلون العقل وقد أوردهتم عقوهلم هذه النهايات املؤملة 

  الخرافيون من غالة الصوفية: يقابلهم

موا التوحيد إىل ثالثة أقسامفإن الصوفية قد   .وتوحيد خاصة اخلاصة, وتوحيد اخلاصة, العامة توحيد: قالوا  َقسَّ

يعني ما سبق تقريره من توحيد املعرفة واإلثبات وتوحيد القصد "يقولون هو توحيدكم أنتم  :توحيد العامه (1

هو أخص وأدق وأرقى منه  امهور هذا خطاب شعبي للناس, لكن فيهذا توحيد العامة هذا للجم: والطلب, قالوا 

 : وهو

أن يفنى بشهوده عن مشهوده, وبوجوده عن موجوده, ويغيب : , وهو توحيده باحلقائق أيتوحيد اخلاصة (4

ونحو ذلك من العبارات املزخرفة بحيث أنه تنطمس شخصية املتعبد فال يشهد عبادته وال يشهد .. بذاته عن حاله

 :وهوهو أشد منه عندهم أو أرقى  يف معبوده, ثم ما النغامسهفعله 

توحيد وحدة الوجود حيث يزعمون أن اخلالق عني : -والعياذ باهلل-قصدون به وي توحيد خاصة اخلاصة  (3

واحد يف كالم تقشعر له األبدان وتشمئز منه النفوس فيزعمون  ءاملخلوق وأن اهلل سبحانه وتعاىل هو واخللق يش

 .أن هذه الدرجة وهي درجة وحدة الوجود بأن يستحيل الكون كله إىل عابد ومعبود

 ن أهوى أناأنا من أهوى وم
 

 نحن روحان حللنا بدنا 
 

 العبد رٌب والرب عبدٌ 
 

 ياليت شعري من املكلف 
 

 لو قلت رٌب أو قلت عبٌد أنى يكلف



 

 حمد القاضي   أ/ فضيلة الشيخ الدكتورـــــ  ـــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2)  حاويةالطالعقيدة 

 

 11صفحة  www.dwrah.com                               العلمية المتقدمة بجامع ابن سعديالدورة 
 

لبسون هبا عىل أتباعهم, يزعمون أن هذا التوحيد هو أرقى أنواع وهلم يف ذلك أشعار وزخارف يف الشعر والنثر يُ 

 .التوحيد

أنا ربكم : أن فرعون كان ُمقًا حينام قال: أهنم يقولون( وحدة الوجود توحيد) ومن فروع هذا التوحيد اخلبيث

أنا ربكم األعىل كان معذورًا : األعىل؛ ألنه يف تلك احلال يشعر بحلول الرب فيه وأنه قد قام فيه اإلهل فهو حينام قال

ح رأيته مطبوعًا يف كتاب ألحدهم ب ,وكان ُمقًا ألنه يعرب عن ما ُيد ,ألحد (إيامن فرعون)عنوان هذا الكفر الرصا

 .هؤالء الغالة من الصوفية

أن ُيَصِوُبوا مجيع األديان وال يرون بينها فرقًا وأن كل قوٍل قيل فهو صواب وحق, حتى قال ابن  :ومن فروعه اخلبيثة

 :يقول -وهو عندهم اإلمام األكرب والقطب والغوث وخيلعون عليه الصفات-عريب الطائي األندليس 
 

 ل اليوم ُأنكر صاحبيلقد كنت قب
 

 إذا مل يكن ديني إىل دينه َداين 
 

 فقد صار قلبي قاباًل كل صورةٍ 
 

 فمرعىىىىىى لغىىىىىزالٍن وديىىىىىٌل لرهبىىىىىانِ  

 

ُح تىىىىىىىىىوراٍة وكعبىىىىىىىىىُة طىىىىىىىىىائٍف   وألىىىىىىىىىوا
 

نِ    وإنجيُل رهباٍن ومصحُف قرا
 

 َأِديىىىىُن بىىىىديِن احلُىىىىبِّ أنىىىىى َتوَجَهىىىىىْت 
 

 رَكَاِئُبىىىىىىىىىُه فاحلىىىىىىىىىب دينىىىىىىىىىي وإيىىىىىىىىىامين 
 

 :يقولو

 وأنا اعتقدُت مجيَع ما اعتقدوه. ........اخلالئُق يف اإلهل عقائدًا  َعَقدَ 

استهوهتم فيهم الشياطني وصورت هلم أهنم بلغوا غايات ودرجات من  -عافانا اهلل وإياكم-وهلم يف هذا شعر ونثر 

يد األنبياء  التوحيد مل يبلغها غريهم, ويسفهون توحيد العامة واحلق أن توحيد العامة الذي سفهوه وازدروه هو توح

إبراهيم عليه السالم, وُممد عليه الصالة والسالم, وقد كانا : واملرسلني, و هلذا كان أكمل الناس توحيدًا اخلليالن

ينطقان بالتوحيد ويعبدان اهلل عز وجل ومل يفوها بشئ مما قاله هؤالء املهوسون من زنادقة الصوفية, وإنام تسلل إىل 

ألعجمية والفلسفة األغريقية فخلطوها بعبارات دينية إسالمية وألبسوها هذا هؤالء الصوفية شئ من النسك ا

م وإنام يف احلقيقة خرجوا هبم عن دين اإلسالم  .الُلبوس ولبَُّسوا هبا عىل العوا

وتوحيد خاصة اخلاصة؛ هذا باطل وإفك , وتوحيد اخلاصة, توحيد العامة: فزعمهم بأن التوحيد ثالث درجات

ده بالعبادة : توحيد إال التوحيد الذي دعت إليه األنبياء واملرسلون وهبتان مبني, فال عبادة اهلل سبحانه وتعاىل وإفرا
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يف اإلعتقاد والقول والعمل؛ فله املحبه التي خيتص هبا ُمبة الرس, وله اخلوف الذي خيتص به خوف الرس, وله الرجاء 

ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا حيبوهنم } اال باهلل الذي خيتص به رجاء الرس, فال حيب غري اهلل ُمبة ال تليق 

 .غاية احلب هلل عز وجل[ 1/البقرة]{ كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل 

 .يقدر عليه إال اهلل فقد وقع يف الرشك األكرب غاية اخلوف هلل عز وجل, فمن خاف غري اهلل فيام ال

 .ر عليه اال اهلل وقع يف الرشك األكربمن رجا غري اهلل فيام ال يقد :الرجاء هلل

 .من توكل عىل غري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل وقع يف الرشك األكرب :التوكل

 .من إستعاذ بغري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل فقد وقع يف الرشك األكرب 

وبه كان أول املسلمني وبلغ أعىل درجات العبودية  وقل هذا يف مجيع العبادات هذا التوحيد الذي كان عليه ُممد 

هلل تعاىل ومل يزل عليه املوفقون من أهل اإلسالم يعضون عليه بالنواجذ و خيلصونه من شوائب الرشك فهذا توحيدنا 

 .وذاك توحيدهم واحلمد هلل رب العاملني 

 (:وال شئ مثله: )قال الشيخ رمحه اهلل

فال شئ مثله سبحانه وتعاىل, وهذا اللفظ [ 11/الشورى]{ ليس كمثله شئ} :هذا معنى قول اهلل سبحانه وتعاىل

فال ُيوز أن يشبه اهلل بشئ من . تشبيه املخلوق باخلالق, وتشبيه اخلالق باملخلوق: يدل عىل إبطال التشبيه بنوعيه

 .خملوقاته

شىىبيه يف هىىذه األمىىىه أوائىىل الرافضىىة, قىىدماء الرافضىىة كهشىىام بىىن احلكىىىم أن اول مىىن قىىال بالت -رعىىاكم اهلل يىىا–واعلمىىوا 

ليقي ثىىىىم بعىىىىد ذلىىىىك حتولىىىىت الرافضىىىىة إىل مىىىىذهب املعتزلىىىىة وقىىىىالوا بإنكىىىىار الصىىىىفات  .الرافيضىىىى, وهشىىىىام بىىىىن سىىىىامل اجلىىىىوا

ن هلل عىز ويقابل هذا التشبيه تشبيه املخلوق باخلالق بأن يعتقد بىأن للمخلىوق مىن األفعىال والصىفات واحلقىوق مىا يكىو

 .وسنزيد هذا بيانًا يف اللقاء القادم.وجل

 ..  وسلم وصحبه آله وعىل ُممد نبينا عىل اهلل وصىل العاملني رب هلل واحلمد

 
 


