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الحاكمية توحيد معنى
بصير يأب للشيخ؛

توحينند معنننى لي توضحوا أن الممكن من هل
لتوحيد الخآر التوأم نصف كأنها لي يبدو ،الحاكمية

محمنند الشننيخ أن سننمعت قنند أنني اللوهية؟! كما
الننناس علننم ممننن هننو بنناز ابننن شننيخ إبراهيننم بن

منن الكلمنة هننذه ُنبننذت ثننم ومننن الحاكمية، توحيد
بدعننة، واعتبروهننا السعوديين، السلفيين من كثير

أن الممكننن مننن هننل صننحيح؟! ثننم هننذا فهننل
مننن الجانب هذا تناولت التي الكتب إلى ترشدوني
 التوحيد؟

*      *      *
الجواب:

العالمين.  رب لله الحمد

فييي وحييده تعييالى اللييه إفييراد يعنييي الحاكمييية توحيد
َكم هو تعالى فالله والتشريع، الحكم الحكييم لييه العييدل، الح
اللييه أن وتشييريعه.. فكمييا حكمييه فييي لييه شريك ل والمر،
الخلييق شييؤون تييدبير وفييي الملييك فييي لييه شريك ل تعالى
والتشريع. الحكم في له شريك ل كذلك

إل تعبييدوا أل أميير للييه إل الحكييم تعالى: {إن قال كما
وقييال ،يعلمييون} ل النيياس أكثر ولكن القيم الدين ذلك إياه

تعييالى: {إن وقييال ،لحكمه} معقب ل يحكم تعالى: {والله
حكمييه فييي ُيشييرك تعييالى: {ول وقال ،يريد} ما يحكم الله

ًا} أحسيين وميين يبغييون الجاهلية تعالى: {أفحكم وقال ،أحد
ًا الله من ٍم حكم شيييء ميين اختلفتييم {ومييا ،يوقنييون} لقييو

إنكييم أطعتمييوهم تعييالى: {وإن وقييال ،اللييه} إلييى فحكمه
لمشركون}.

الييتي المحكمييات البينييات اليييات ميين كييثير وغيرهييا
إيمييان يصييح ل والييذي التوحيييد، ميين النييوع هذا إلى أشارت

به. إل المرء
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علييه الليه صيلى النيبي عين صيح فقيد الحيديث وفي
َكُم، هو الله إن(قال:  أنه وسلم . )الحكُم وإليه الَح

توحينند     غير     هو     التوحيد     من     النوع     هذا     هل     لكن
منه؟     الخآر     النصف     هو     أو     اللوهية،

هييو بييل اللوهية، توحيد غير آخر قسم هو أقول: ليس
توحيييد فييي يييدخل مييا ومنييه اللوهييية، توحيييد فييي داخييل

أسييمائه فييي تعييالى اللييه توحيد في يدخل ما ومنه الربوبية،
حكمهييا جهيية ميين المة في الشرك كثر لما وصفاته.. ولكن

الكفيير شييرائع إلييى تحاكمهييا جهيية وميين الله، أنزل بما بغير
التوحيييد ميين النييوع هييذا إلييى الشييارة والطاغوت.. تعينييت

وأنهييم أهميتييه، إلييى الناس نظر للفت بالذكر وإفراده الهام
ينبغييي كمييا اللوهييية بتوحيييد أتييوا قييد يكونييون ل دونييه ميين

ويجب. 

ًا تجد أن ؛ذلك مثل ،الطاعيية جهيية من أشركوا قد قوم
ًا تطيعييوا ول الطاعة، بتوحيد تأتوا أن لهم: يجب فتقول أحييد
أو عليييك النكييار يجييوز ل صييحيح هذا الله.. فقولك إل لذاته
أو الطاعة، توحيد سميته جديد بتوحيد أتيت قد أنك لك ُيقال

اللوهية!  توحيد غير بتوحيد

ًا تجد عندما وكذلك ًا اللييه مييع أشييركوا قييد قوميي أنييداد
نفسييك والييبراء.. فتجييد والييولء المحبيية جهيية ميين أخييرى

ًا المحبييوب وأن المحبيية، توحيييد إلييى تشييير أن إلى مضطر
ًا ليس التوحيد هذا وحده.. ولكن الله هو لذاته ًا توحيد جديييد
ميين ليييس المحبيية بتوحيد قولك أن كما اللوهية، توحيد غير

شيء.  في البدعة ول الحداث

جهيية ميين تعييالى بييالله يشييرك ميين رأيييت لييو وكذلك
في الله توحد أن عليك يجب ؛له والستغاثة.. فتقول الدعاء
ًا ليس والطلب.. وهذا الدعاء اللوهية، توحيد غير آخر قسم
ًا والضيرورة الحاجية وإنما باليذكر تفيرده أن تسيتلزم أحياني

جهته.  من بالشرك يقعون الناس تجد عندما

أن ؛قال من المتأخرين ول المتقدمين من أحد يوجد ل
التوحيييد، أقسام من رابع قسم أو توحيد هو الحاكمية توحيد
مييا ومنييه اللهييية، توحيد من أنه على يدرجونه الجميع ولكن
ويفردونييه تقدم، كما الخرى التوحيد أقسام بقية في يدخل
التوحيييد ميين النييوع هييذا إلييى النتبيياه ولفت للهمية بالذكر
معالمه!  تندرس أن تكاد الذي
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يثيرهييا التي الحملة هذه أن ذلك.. عرفت عرفت فإذا
سييوى لهييا مييبرر ل التوحيييد ميين النوع هذا على المخالفون

التوحيييد، ميين النييوع هييذا أهمييية مين التقليييل يريييدون أنهم
طييواغيت ميين متعمييد تقصييير ميين يصييدر مييا يييبرروا ولكي
التوحيد!  من الهام الجانب لهذا وإنكار جحود من الحكم

هننذا     تننناولت     الننتي     الكتننب     عن     سؤالك     عن     أما
؟  التوحيد     من     الجانب

ًا، كثيرة فهي الكريييم، القرآن وأجلها وأعلها أهمها جد
تيمييية، ابيين ككتييب العقائييد كتييب ثم النبوية، السنة كتب ثم

المعاصييرين وميين وأحفيياده، الوهيياب عبد وابن القيم، وابن
كتييابه منهييا وبخاصيية تعييالى اللييه رحمييه قطييب سيييد كتييب

و ،"التصييور خصييائص" و ،"المعييالم" و ،"الظلل" العظيييم
محمييد أخيييه كتييب .. وكييذلك"السييلمي التصور مقومات"

كتاب كذلك الجانب هذا في المتخصصة الكتب ومن قطب،
كتييب وكييذلك إيثييار، أبييي الشيييخ لخينييا الحاكمييية توحيييد

اطلعتييم المقدسييي.. ولييو محمييد أبييي الشيخ أخينا ورسائل
هيذا فييي فائييدة مزييد تعيدموا فلن وأبحاثنا كتبنا على كذلك

القييراء أييين ولكيين كييثيرة  الكتييب.اللييه. شيياء إن الجييانب
والعاملون؟! 
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