
تحقيق التوحيد بالبراءة من 
أهل الشرك والتنديد

 التوحيد تحقيق
 والتنديد الشرك أهل من بالبراءة

 الشامي الساعدي القيوم عبد بن جابر بقلم؛

ونسسستهديه ونستغفره ونستعينه نحمده لله، الحمد إن
أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ، إليه ونتوب

وأشسسهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من
ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن عبسسده محمد

.ورسوله

: بعد أما

إل تمسسوتن ول تقسساته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها {يا
الناس أيها {يا ،]132 البقرة: آية مسلمون} [سورة وأنتم
زوجهسسا منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا
ًا رجال منهما وبث بسسه تساءلون الذي الله واتقوا ونساء كثير

ًا} [سورة عليكم كان الله إن والرحام ،]1 النساء: آية رقيب
ً وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها {يا ًا قسسول * يصسسلح سسسديد
ورسسسوله اللسسه يطسسع ومسسن ذنسسوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم
ًا فاز فقد ًا} [سورة فوز ]. 71  و70 الحزاب: آية عظيم

الهسدي وخيسر تعسالى، اللسه كتساب الحسديث أصدق فإن
المسسور وشسسر وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد سسسيدنا هدي

ضسسللة وكسسل ضللة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها،
النار.  في

فسسساطر وإسسسسرافيل، وميكائيسسسل جبريسسسل رب اللهسسسم
بيسن تحكسسم أنست والشهادة، الغيب عالم والرض، السموات

مسسن فيسسه اختلسسف لمسسا اهسسدنا يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك
مستقيم.  صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك، الحق

اللسسه إل إلسسه ل انسسه وتعسسالى:{فسساعلم تبسسارك الحق قال
]. 19 محمد: آية لذنبك} [سورة واستغفر

:  وإياك     الله     رحمني     الموحد     أخي     اعلم

آخرهسسم إلسسى أولهسسم مسن الرسسسل به بعث ما أعظم أن
(التوحيسسد) والتحسسذير، لسسه شسسريك ل وحسسده اللسسه بعبادة المر

الله قال والتنديد). كما (الشرك سواه ما عبادة عن والنهي
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نسسوحي إل رسسسول مسسن قبلسسك من أرسلنا تعالى: {وما تبارك
ة فاعبسدون} [سسورة أنسا إل إلسه ل أنه إليه ]،25 النبيساء: آي

أن رسسسول أمسسة كسسل فسسي بعثنسسا وجسسل: {ولقسسد عز قال وكما
]. وهكذا36النحل:  الطاغوت} [سورة واجتنبوا الله اعبدوا
هسسو التوحيد أن يقصها. يسبين وقصص حديث كل في القرآن

تسسأتي ذلسسك قاطبسسة. وبعسسد الرسسسل إليسسه تدعو الذي الساس
اللسسه أمسسر والحرام. وبسسذلك الحلل ويأتي والشرائع، الحكام

خلقسست تعسسالى: {ومسسا قسسال كمسسا لهسسا، وخلقهم الناس، جميع
يعبدون ومعنى ]،65 ليعبدون} [الذاريات إل والنس الجن

بالعبادة.  الله إفراد هو أي: يوحدون. والتوحيد

عنسه اللسسه رضسسي جبسسل بسن معساذ فعسن الحسديث، وفي
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول رديف كنت قال وأرضاه

علسسى اللسسه حسسق مسسا أتسسدري معسساذ لسسي: (يسسا فقال حمار على
أعلسسم. ورسسسوله اللسسه قلت الله؟ على العباد حق وما عباده،

ًا، بسسه يشسسركوا ول يعبسسدوه أن عباده على الله قال: حق شسسيئ
ًا) بسسه يشسسرك ل مسسن يعسسذب ل أن اللسسه على العباد وحق شسسيئ

عليه].  [ متفق

تعسسالى: اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن السسسلم شسسيخ قسسال
ألسسسنة علسسى بسسه أمسسر مسسا بامتثسسال اللسسه طاعسسة هسسي (العبادة

ًا: (العبادة: اسم الرسل). وقال الله يحبه ما لكل جامع أيض
والباطنة).  الظاهرة والعمال القوال من ويرضاه،

الذين وإلى إليك أوحي وتعالى: {ولقد تبارك الله قال
مسسن ولتكسسونن عملسسك ليحبطسسن أشسسركت لئسسن قبلسسك مسسن

]. 65 الزمر: آية الخاسرين} [سورة

النسسذار وهذا الخطاب، هذا أن الكريم، الخأ أيها فانظر
كذلك قبله، من وللرسل وسلم عليه الله صلى الله لرسول

قسسال: {ولسسو وقصصهم النبياء ذكر أن بعد النعام سورة في
النعسسام: آيسسة يعملون} [سورة كانوا ما عنهم لحبط أشركوا

يشرك أن يغفر ل الله وتعالى: {إن تبارك الحق ]. وقال88
]،48 النساء: آية يشاء} [سورة لمن ذلك دون ما ويغفر به

عليسسه اللسسه حرم فقد بالله يشرك من تعالى: {إنه الله وقال
]. 72 المائدة: آية الجنة} [سورة

ن صساحبه ويخسرج ويحبطهسا العمال يدمر فالشرك م
ًا جهنسسم نسسار فسسي ويخلسسده الملسسة، شسسفاعة تنفعسسه ول أبسسد

ًا لله أثبت من الشافعين. فكل وربوبيته، ألوهيته، في شريك
مشرك.  فهو وصفاته، تعالى خصوصياته من شيء في أو
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أقسسسام نعسسرف أن لبسسد فإنه ، الصورة لنا تتضح ولكي
وتوحيسسد اللوهيسسة، وتوحيسسد الربوبيسسة، الثلثة: توحيسسد التوحيد
والصفات.  السماء

 الربوبية:     توحيد     أما

وهو مسلمين، به يكونوا ولم الكفار به أقرت الذي هو
المسسدبر المميسست، المحيسسي السسرازق، الخالق الله بان القرار
لنهسسم مسلمين يجعلهم لم بالله القرار وهذا المور، لجميع
ًا عبسسدوا ًا أو أصسسنام لهسسم، فسسذبحوا صسسالحين لنسساس قبسسور

نعبسسدهم الله: {مسسا إلى التقرب بذلك يريدون بهم واستغاثوا
].3 آيسة الزمسر: مسن زلفسسى} [سسورة اللسه إلسى ليقربونا إل

والرض السسسماء من يرزقكم من تعالى: {قل قوله والدليل
الميسست مسسن الحسسي يخسسرج ومسسن والبصار، السمع يملك أمن

فقل الله فسيقولن المر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج
تتقون}.  أفل

كنتسسم إن فيهسسا ومسسن الرض لمسسن تعسسالى: {قسسل وقال
رب مسسن قسسل تسسذكرون أفل قسسل للسسه سسسيقولون تعلمسسون

قسسل للسسه سسسيقولون العظيسسم العرش ورب السبع السموات
يجار ول يجير وهو شيء كل ملكوت بيده من قل تتقون أفل

تسسسحرون} فسسأنى قسسل للسسه سيقولون تعلمون كنتم إن عليه
]. 89 آية  إلى84 آية المؤمنون: من [سورة

السسذي للسسه العبسسادة توحيسسد هسسو جحسسدوه الذي فالتوحيد
يسسدعون كسسانوا كمسسا العتقسساد، زماننسسا في المشركون يسميه

ً وتعسسالى سبحانه الله ًا، ليل ًا نهسسار ًا، خوفسس يسسدعون ثسسم وطمعسس
ليشسسفعوا وجسسل عز الله من وقربهم صلحهم لجل الملئكة

ً ويسسدعو لهم، ًا رجل ًا أو اللت، مثسسل صسسالح عيسسسى مثسسل نبيسس
السلم.  عليه

ذلسسك، علسسى قسساتلهم وسسسلم عليسسه الله صلى فالرسول
تعسسالى: قسسال وحسسده،كمسسا للسسه العبسسادة إخلصا إلسسى ودعسساهم

ًا} [سسسورة الله مع تدعوا فل لله المساجد {وأن الجسسن: أحد
مسن يسدعون والذين الحق دعوة تعالى: {له وقال ]،18 آية

المسساء إلسسى كفيسسه كباسسسط إل بشسسيء لهم يستجيبون ل دونه
ضسسلل} فسسي إل الكسسافرين دعسساء وما ببالغه هو وما فاه ليبلغ

]. 14 الرعد: آية [سورة
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كلسسه السسدين ليكسسون قسساتلهم عليسسه الله صلى فالرسول
أنسسواع وجميسسع للسسه، كلهسسا والسسستغاثة للسسه، كلسسه والذبسسح لله،

لله.  كلها العبادات

السسسلم، فسسي يسسدخلهم لسسم الربوبيسسة بتوحيد فإقرارهم
والوليسسساء: يريسسسدون والنبيسسساء، الملئكسسسة، قصسسسدهم وأن

دمسساءهم، أحسسل السسذي هسسو بهسسم الله إلى والتقرب شفاعتهم،
وأموالهم. 

زمسسن فسسي الكفسسار زادوا قسسد زماننسسا فسسي والمشسسركون
ًا، وسلم عليه الله صلى النبي الدسسستور مشسسركو فهؤلء كفر
ّلموا فإنهم وهسسو المسسوتى، محسسي وهو الرّزاق، هو الله بأن س
يشسسفي، وهسسو الكل وينبسست السسسماء، مسسن المطسسر ينزل الذي
ّوجهسسم أو السسذكور يشاء لمن ويهب ًا يز ًا، ذكرانسس ويجعسسل وإناثسس

ًا يشاء من له، كله ذلك في المر بأن يؤمنون هم نعم، عقيم
ّتشسسريع لكسسن أميرهسسم، أو لمليكهم وليس والحكسسم والمسسر ال
إلههسسم أو طسساغوتهم لمليكهسسم الحقيقة في هو عندهم النافذ
أنهم إل قريش كفار مثل الشرك في فهم الرض، في الذي
ون أنهسم أولئسك كفر على زادوا وتشسريع وحكسم أمسر يعظم

وحكمسسه اللسسه من أكثر الرض في المتفرقة وأربابهم آلهتهم
ًا وتشريعه، ًا فتب ًا وسحق ًا أشد كان لمن سحق أبسسي مسسن كفر

يشسسركون} عّمسسا اللسسه تعسسالى الله مع {ءإله لهب وأبي جهل
]. 63 النمل: آية [سورة

العبادة):      (توحيد     أو     ،     اللوهية     توحيد     أما

لتقريره الكرام الرسل جاءت الذي هو العبادة وتوحيد
اللوهية.  بتوحيد الناس إلزام خلل من إليه والدعوة

اللسسه أمسسر السستي العبادة وأنواع بالعبادة، الله إفراد وهو
الدعاء منه كذلك والحج، والصوم والزكاة، مثل: الصلة، بها

السسذين إن لكسسم اسسستجب ادعوني ربكم تعالى: {وقال لقوله
داخريسسن} [سسسورة جهنسسم سيدخلون عبادتي عن يستكبرون

الشسسيطان ذلكم تعالى: {إنما لقوله ]. والخوف60 آية غافر
مسسؤمنين} كنتسسم إن وخسسافون تخسسافوهم فل أوليسساءه يخسسوف
]. 175 آية عمران آل [سورة

ربسسه لقسساء يرجسسو كسسان تعسسالى: {فمسسن لقسسوله ؛والرجاء
ً فليعمل ًا عمل ًا} [سسسورة ربسسه بعبسسادة يشرك ول صالح أحسسد
]. 110 آية الكهف
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كنتسسم إن توكلسسوا اللسسه تعالى: {وعلسسى لقوله ؛والتوكل
]. 23 آية المائدة مؤمنين} [سورة

كسسانوا تعالى: {إنهم لقوله ؛والخشوع والرهبة والرغبة
ًا ويسسدعوننا الخيسسرات فسسي يسسسارعون ًا رغبسس لنسسا وكسسانوا ورهبسس

]. 90 آية النبياء خاشعين} [سورة

إن واخشسسوني تخشسوهم تعالى: {فل لقوله ؛والخشية
]. 150 آية البقرة مؤمنين} [سورة كنتم

وأسسسلموا} ربكسسم إلسسى تعالى: {وأنيبوا لقوله ؛والنابة
]. 54 آية الزمر [سورة

نسسستعين} وإياك نعبد تعالى: {إياك لقوله ؛والستعانة
]. 5 آية الفاتحة [سورة

الفلسسق}. بسسرب أعسسوذ {قسسل تعسسالى لقوله ؛والستعاذة
والناس]. الفلق سورتي الناس} [من برب أعوذ {قل

ربكسسسم تسسسستغيثون تعسسسالى: {إذ لقسسسوله ؛السسسستغاثة
]. 9 رقم آية النفال لكم} [سورة فاستجاب

ومحيسساي ونسكي صلتي إن تعالى: {قل لقوله ؛الذبح
 و162 آيسسة النعسسام العسسالمين} [سسسورة رب للسسه وممسساتي

163 .[

كان يوما ويخافون بالنذر تعالى: {يوفون لقوله ؛النذر
]. 7 آية النسان مستطيرا} [سورة شره

ربكسسم من إليكم أنزل ما تعالى: {اتبعوا لقوله ؛التباع
]. 3 آية أولياء} [العراف دونه من تتبعوا ول

والرسسسول اللسسه أطيعسسوا تعسسالى: {قسسل لقوله ؛الطاعة
عمسسران آل الكسسافرين} [سسسورة يحسسب ل الله فإن تولوا فإن
]. 32 آية

أحسسدا} حكمسسه في يشرك تعالى: {ل لقوله ؛والتحاكم
]. 26 آية الكهف [سورة

والطاعسسسة بالتبسسساع، وتعسسسالى سسسسبحانه اللسسسه فسسسإفراد
توحيسسد هو -الذي بالعبادة إفراده في داخل هذا كل والتحاكم
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ًا مسسن وغيرهسسا والسسدعاء بالصسسلة اللسسه كسسإفراد اللوهية- تمام
أعله.  المذكورة العبادات

حسستى يؤمنسسون ل وربسسك وجسسل: {فل عسسز اللسسه قسسال
حرجسا أنفسسهم فسي يجسدوا ل ثسم بينهم شجر فيما يحكموك

]. وقسسال65 النسسساء تسليما} [سسسورة ويسلموا قضيت مما
بمسسا آمنسسوا أنهسسم يزعمسسون الذين إلى تر وتعالى: {ألم تبارك
إلسسى يتحسساكموا أن يريسسدون قبلسسك مسسن أنسسزل ومسسا إليك أنزل

أن الشسسيطان ويريسسد بسسه يكفسسروا أن أمسسروا وقسسد الطسساغوت
ًا} [سسسورة ضلل يضلهم عسسز وقسسال ]،60 آيسسة النسسساء بعيسسد

الكسسافرون} هم فأولئك الله انزل بما يحكم لم وجل: {ومن
اللسسه أنسسزل بمسسا يحكسسم لسسم {ومسسن ]،44 آية المائدة [سورة
لم {ومن ]،45 آية المائدة الظالمون} [سورة هم فأولئك
المائسسدة الفاسقون} [سورة هم فأولئك الله أنزل بما يحكم

مسسن أحسسسن ومن يبغون الجاهلية ]. وقوله: {أفحكم47 آية
وقسسوله: ]،50 آية المائدة يوقنون} [سورة لقوم حكما الله

ًا} [سورة ابتغي الله {أفغير ]. 114 آية النعام حكم

مسسن الله دون من إليه متحاكم أو مطاع أو متبوع فكل
مسسن جمسساد أو حيوان، أو ميت، أو حي أو إنسان، أو شيطان،

بتقسسديم عبسسد سسسواء الكسسواكب، مسسن كوكب أو حجر، أو شجر
هسسو اللسسه، دون مسن لسسه بالصسسلة أو لسسه بدعائه أو له القرابين
أو وأطسساع اتبسسع من  فكل]1[ تعالى الله دون من يعبد طاغوت

بالطسساغوت فاليمسسان ،]2[ للطاغوت عبد فهو الله لغير تحاكم
بالعبادة. راضيا كان إن طاغوت هو 1
اللسسه دون مسسن عبد ما كل الطاغوت: هو أن مالك المام عن ونقل 2

وجل.  عز
العبسسد تجسساوز مسسا اللسسه: الطسساغوت: كسسل رحمه القيم ابن وقال

ّده يتحسساكمون من قوم كل فطاغوت مطاع، أو متبوع أو معبود من ح
غيسسر علسسى يتبعسسونه أو دونسسه، مسسن يعبسسدونه أو ورسسسوله، الله غير إليه

فهسسذه للسسه، طاعسسة أنسسه يعلمسسون ل فيمسسا يطيعونه أو الله، من بصيرة
أكسسثرهم رأيت معها الناس أحوال وتأملت تأملتها إذا العالم طواغيت

اللسسه إلسسى التحسساكم وعسسن الطاغوت، عبادة إلى الله عبادة من عدلوا
ومتابعسة طسساعته وعسن الطساغوت، إلسى التحساكم إلسى الرسول وإلى

الول المجلد الموقعين -أعلم ومتابعته الطاغوت طاعة إلى رسوله
. 50 صفحة

ثلثسسة النجسسدي: الطسساغوت سسسحمان بسسن سليمان الشيخ وقال
ومتابعسسة طاعسسة وطسساغوت عبسسادة، وطسساغوت حكسسم، أنواع: طسساغوت

-. 272 صفحة الثامن المجلد السنية -الدرر
الطسساغوت: معنسسى في قول أجمع فأقول: إن سبق ما وألخص

-وهسسذا اللسسه دون مسسن يعبد ما كل هو الطاغوت قال: إن من قول هو
-وهسسو الشسسيطان هسسو الطاغوت قال: إن من ملك- وقول المام قول
فسسروع القسسولين هسسذين عسسدا والتسسابعين-. ومسسا الصسسحابة جمهسسور قول
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بالتحسساكم أو لسسه العبسسادة أنسسواع مسسن نسسوع بصسسرف يكسسون
بطلنهسسا، واعتقسساد عبادته بترك يكون بالطاغوت إليه،والكفر

اداة ، إليسه التحاكم وبترك وتكفيرهسم الطساغوت عبيسد وبمع
كلسسه السسدين ويكسسون فتنسة تكسون ل حتى {وقاتلولهم وقتالهم

الشرك. {الذين هي والفتنة ]،39 آية النفال لله} [سورة
فسسي يقسساتلون كفسسروا والسسذين اللسسه، سبيل في ُيقاتلون آمنوا
الشسسيطان كيسسد إّن الشيطان أولياء فقاتلوا الطاغوت، سبيل

ًا} [سورة كان ]. 71 آية النساء ضعيف

التوحيسسد أركان من الول الركن هو بالطاغوت فالكفر
أمرين: بدللة

ً بالطسساغوت الكفسسر قسسدمت الشسسرعية  النصسسوصا:أول
يكفسسر تعسسالى: {فمسسن قسسوله فسسي كمسسا بسسالله، اليمسسان علسسى

ل السسوثقى بسسالعروة استمسسسك فقسسد بسالله ويؤمن بالطاغوت
ا لهسا}، انفصام اللسه} إل إلسه {ل التوحيسد شسهادة فسي وكم
جسسانب على مقدم بالطاغوت الكفر المتضمن النفي فجانب
تعالى.  بالله اليمان المتضمن الثبات

مسسن وغيسسره اليمسسان  أن- الهسسم وهسسو-  الثسساني أمسسا
صسساحبه ينفسسع ل بالطاغوت الكفر غير على الصالحة العمال

كمن مثله بالطاغوت والمؤمن بالله المؤمن فإن شيء، في
ل صسساحبه فسسإن وبالتسسالي واحسسد، آن في وضده بالشيء يأتي
ن ينتفع انه م بعسد إل الصسالحة العمسال مسن بشسيء ول إيم
لحبسسط أشسسركوا تعسسالى: {ولسسو قسسال كمسسا بالطسساغوت، الكفر
يشسسرك مسسن تعسسالى: {إنسسه وقسسوله يعملسسون}، كانوا ما عنهم

وحقيقسسة، ظسساهر لسسه واحسسد أصسسل إلى يرجعان القولن وهذان منهما،
اللسسه، دون مسسن يعبسسد مسسا كسسل قال: الطسساغوت الظاهر إلى نظر فمن

لن وذلسسك الشسسيطان، الطسساغوت قسسال الحقيقسسة إلسسى نظسسر ومسسن
الداعي أنه كما الله دون من يعبد ما عبادة إلى الداعي هو الشيطان

ال كفسر، كسل إلى الى: {ألسم ق ا تسرى تع إلسى الشسياطين أرسسلنا أن
-. 83 آية مريم أّزا}-سورة تؤّزهم الكافرين

وكسسل الشسسيطان، فبتزيين الله غير عبد من وكل كفر من فكل
قسسال كمسسا الحقيقسسة علسسى الشسسيطان يعبسسد إنمسسا فهو الله غير عبد من

يس الشيطان}-سورة تعبدوا أل آدم بني يا إليكم أعهد تعالى: {ألم
تعبسسد ل أبسست السسسلم- {يسسا عليه إبراهيم تعالى: -عن -. وقال60 آية

كمسسا الصسسنام يعبد كان أباه أن مع .،44 آية مريم الشيطان} سورة
ًا أتتخذ آزر لبيه إبراهيم قال تعالى: {وإذ قال آلهسسة}-سسسورة أصسسنام

عبسسد مسسن فكسسل الكسسبر، الطسساغوت هسسو فالشيطان .-،74 آية النعام
ًا مسسن وكسسل الشسسيطان، يعبسسد إنما فهو بشر أو شجر أو حجر من صنم

يتحسساكم إنمسسا فهسسو اللسسه دون من دستور أو قانون أو بشر إلى تحاكم
 الطاغوت. إلى تحاكمه معنى هو وهذا الشيطان إلى
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مؤمن على الجنة تحرم الجنة} ول عليه الله حرم فقد بالله
ينفعه.  ما والعمل اليمان من عنده

بالطسساغوت الكفسسر اليمان يتقدم أن من بد ل أنه فدل
تعسسالى: {والسسذين قسسال كمسسا الشسسرك، أنسسواع جميسسع واجتناب

البشسسرى لهسسم اللسسه إلى وأنابوا يعبدوها أن الطاغوت اجتنبوا
]. 17 آية الزمر عباد} [سورة فبشر

الباطلسسة، ومعبسسوداتهم المشسسركين من البراءة فإظهار
وشرائعهم وقوانينهم ومناهجهم وبآلهتهم بهم الكفر وإعلن

ولوضسسساعهم لهسسسم والبغضسسساء العسسسداوة وإبسسسداء الشسسسركية،
ل حسستى وقتسسالهم اللسسه، إلى يرجعوا حتى الكفرية ولحوالهم

محمسسد نبينسسا ديسسن هسسو وهذا النبياء طريق هو هذا فتنة تكون
الصسسلة عليسسه إبراهيسسم أبينسسا وملسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

والسسذين إبراهيسسم فسسي حسسسنة أسوة لكم كان والسلم: {قد
دون مسسن تعبسسدون ومما منكم برءآء إنا لقومهم قالوا إذ معه
حسستى أبسسدا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله

]. 4 آية الممتحنة وحده} [سورة بالله تؤمنوا

:  الله     رحمك     الموحد     أخي     واعلم

اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول المتابعسسة تجريد من بد ل أنه
التحليسسل فسسي الطاعسسة، فسسي التشسسريع، فسسي وسسسلم عليسسه

والتحريم. 

غيسسر مسسن بسسذلك يقوم أو يعتقد الصل: أن هذا وناقض
أي أو شسيء أي يتبسع أن بإمكسانه أن النساس مسن أحد اعتقاد

ًا ذلك كان سواء دين ًا شرع ًا منسسسوخ ًا، ودينسس ًا أو موروثسس دينسس
ًا وضعية.  وشريعة وضعي

ونحسسج ونصسسلي نصسسوم مسسسلمون، قائل: نحن قال فلو
التوراة شريعة نأخذ أن نريد المالية جوانبنا في لكن ، البيت
يكسسون فسسإنه ذلسسك قائل قال وواضحة. لو وخفيفة سهلة لنها

ًا ًا كلسسه، وبالسسدين بسسالقرآن كسسافر ًا لليمسسان ناقضسس عسسن مرتسسد
السلم. 

لكن قديمة، لنها التوراة شريعة نريد آخر: ل قال فإذا
القسسانون أو الفرنسسسي القسسانون (نسسابليون) أو شسسريعة نريسسد

القوانين... فنأخذه من قانون أي أو النكليزي، أو المريكي
الصسسلة أمسسا التجاريسسة، والمعسساملت فقط المالية أمورنا في

مسلمون.  فنحن والحج والزكاة والصيام
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باتبسساعه إيمسسانه نقسسض قسسد هذا لن ذلك ينفع فنقول: ل
"أن لشسسهادة منسساقض وتعالى. وهسسذا تبارك الله شريعة لغير

الولى الية في ولهذا عظيمة، " مناقضة الله رسول محمدا
يحكمسسوك حتى يؤمنون ل وربك وتعالى: {فل تبارك قال لما

عنهسسم اليمسسان وتعسسالى تبسسارك اللسسه بينهم}. نفى شجر فيما
المسسر وسسسلم. لن عليسسه الله صلى الله رسول يحكموا حتى
اللسسه} بسسإذن ليطسساع إل رسسسول مسسن أرسسسلنا قال: {ومسسا كما

اللسسه {أطيعسسوا طسساعته مسسن ]. لبسسد64 آيسسة النسسساء [سسسورة
ءاتسساكم ]. {ومسسا59 آيسسة النسسساء الرسول} [سورة وأطيعوا
آيسسة الحشر فانتهوا} [سورة عنه نهاكم وما فخذوه الرسول

ويغفسسر اللسسه يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن ]. {قل7
والرسسسول اللسسه أطيعسسوا قسسل رحيسسم غفور والله ذنوبكم لكم
عمسسران آل الكسسافرين} [سسسورة يحسسب ل الله فان تولوا فان
اللسسه صلى الله رسول طاعة عن تولى فإذا ]،32  و31 آية

الكافرين.  من فهو اتباعه ورفض وسلم، عليه

صسسلى اللسسه رسسسول بتحكيسسم إل مؤمنا النسان يكون ل
تفسسسير فسسي اللسسه، رحمسسه القيسسم ابن وسلم. يقول عليه الله
شسسجر فيمسسا يحكمسسوك حتى يؤمنون ل وربك {فل الية، هذه

بنفسسسه سسسبحانه ]: (أقسسسم65 آيسسة النسسساء بينهم} [سسسورة
ًا المقدسة ًا قسم حسستى الخلق إيمان عدم قبله بالنفي مؤكد

والفسسروع الصول من بينهم شجر ما كّل في رسوله ُيحكموا
ُيثبسست ولسسم وغيرهسسا، الصفات وسائر والمعاد الشرع وأحكام

الحسسرج؛ عنهسسم ينتفسسي حسستى التحكيم هذا بمجرد اليمان لهم
النشسسراح، كسسّل لحكمه صدورهم وتنشرح الصدر، ضيق وهو

لهسسم ُيثبت ولم القبول، كّل وتقبله النفساح، كّل له وتنفسح
ًا بذلك اليمان بالرضسسى حكمسسه مقابلة إليه ينضاف حتى أيض

والعتراض).  المعارضة وانتفاء المنازعة وعدم والتسليم

:     التوحينند     أنننواع     مننن     الثننالث     النننوع     إلى     نأتي
والصفات:      السأماء     توحيد     وهو

العليسسا وصسسفاته الحسسسنى اللسسه بأسسسماء اليمسسان وهسسو
اللسسه صسسلى رسسسوله عسسن والثابتسسة العزيسسز، كتابه في الواردة

ول تكييسسف ول تعطيسسل ول تحريسسف غيسسر مسسن وسسسلم، عليسسه
اليمسسان مسسع كيسسف بل بسسه جاءت كما تمر أن يجب بل تمثيل،

اللسسه أوصسساف هسسي التي العظيمة المعاني من عليه دلت بما
أن غيسسر مسسن به اللئق الوجه على بها وصفه يجب وجل، عز

تعسسالى: {ليسسس قسسال كمسسا صفاته من شيء في خلقه يشابه
آيسة الشسورى البصسسير} [سسسورة السسسميع وهسسو شسسيء كمثله
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اللسسه إن المثال لله تضربوا وجل: {فل عز الله وقال ]،11
]. 74 آية النحل تعلمون} [سورة ل وأنتم يعلم

والتسسابعون تعسسالى: كنسسا اللسسه رحمسسه الوزاعسسي قسسال
بمسسا ونسسؤمن عرشسسه علسسى سبحانه الله نقول: إن متوافرون

صفات.  من السنة في ورد

مالسسك المام شيخ الرحمن عبد أبي بن ربيع سئل ولما
مجهسسول، غير قال: الستواء الستواء عن عليهما الله رحمة

الرسسول وعلسى الرسسالة اللسه ومسن معقسول، غيسر والكيف
التصديق..  وعلينا المبين، البلغا

قسسال: ذلسسك عسسن اللسسه رحمسسه مالسسك المسسام سسسئل ولما
واجسسب، بسسه واليمسسان مجهسسول، والكيسسف معلسسوم، السسستواء
بدعة.  عنه والسؤال

بسسن اللسسه عبد المام عصره في المجاهدين شيخ وقال
فسسوق بسسأنه سسسبحانه ربنسسا عليسسه: نعسسرف اللسسه رحمة المبارك
خلقه.  من بائن عرشه على سماواته

الزهسسري تعسسالى: سسسئل اللسسه رحمسسه الوزاعسسي وقسسال
أأِمّروها الصفات آيات عن ومكحول جاءت).  كما فقال: (

مالك، تعالى: (سئل الله رحمه مسلم بن الوليد وقال
اللسسه رحمهسسم الثوري وسفيان سعد، ابن والليث والوزاعي،

ًا: أمروها فقالوا الصفات، في الواردة الخبار عن كمسسا جميع
.]3[جاءت) 

أثبتسه مسا سسبحانه للسه أثبتسوا والجماعسة السسنة فأهسل
اللسسه صلى محمد رسوله له أثبته أو الكريم كتابه في لنفسه

ًا الصسسحيحة سسسنته فسسي وسلم عليه ونّزهسسوه تمثيسسل، بل إثباتسس
ًا خلقه مشابهة عن سبحانه ًا تنزيه ففازوا التعطيل، من بريئ

اللسسه سسسنة وهذه كلها، بالدلة وعملوا التناقض من بالسلمة
وبسسذل رسسسله بسه بعسسث السسذي بسالحق تمسسسك فيمسسن سبحانه
للحسسق يسوفقه أن طلبسسه فسسي للسه وأخلسسص ذلسسك فسسي وسسسعه

مسسن كسسثير علسسى الوقوف أراد ومن كثير، الباب هذا في الئمة كلم 3
"السنة" كتاب مثل الباب هذا في السنة علماء كتبه ما فليراجع ذلك
خزيمسسة، بسسن "التوحيسسد" لمحمسسد وكتسساب أحمسسد، المسسام ابن الله لعبد

"السسسنة" وكتسساب الطسسبري، الللكسسائي القاسسسم "السنة" لبي وكتاب
ابسسن السسسلم التدمريسسة" لشسسيخ "والرسسسالة عاصم، أبي بن بكر لبي
ًا. الله رحمهم تيمية جميع
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علسسى بسسالحق نقسسذف تعسسالى: {بسل قسسال كمسسا حجتسسه ويظهسسر
]. 11 آية الشورى زاهق} [سورة هو فإذا فيدمغه الباطل

اللسسه أثبتسسه مسسا نفسسى إذا إيمسسانه وينقض النسان ويكفر
مسسن وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول له أثبته أو لنفسه

وتعالى: {ليس تبارك الله قال كما التي والصفات، السماء
لسسه وجسسل عسسز البصسسير}. فسسالله السسسميع وهسسو شسسيء كمثلسسه

الكتسساب فسسي جسساء مسسا وكسسل الجلل ونعسسوت الكمسسال صسسفات
خيسسل . وإن ذلك على يدل فإنما وصفات أسماء من والسنة
كسسان والصفات) ربمسسا السماء (أي بعضها أن العقول لبعض
ًا، (بزعمهم).  لله تنسزيها يكون نفيه أن أو نقص

أنسسه شك فل ، وصفاته الله أسماء نفى من فنقول: إن
مسسا بقسسدر أنسسه ثسسم اليمان، هذا وعن الدين، هذا عن خرج قد

إلسسى الحسسال بسسه يصسسل حسستى جزئيسسا خروجسسه يكسسون ينحسسرف،
بالله.  والعياذ الكلي، الخروج

عسسن تعسسالى اللسسه رحمسسه كثير ابن الحافظ العماد ونقل
اللسسه شسسبه قال: (مسسن البخاري شيخ الخزاعي حماد بن نعيم

كفسسر، فقسسد نفسسسه بسسه اللسسه وصف ما حجد ومن كفر، بخلقه
وسسلم عليسه الله صلى رسوله ول به الله وصف فيما وليس
الصسسريحة اليسسات بسسه وردت مسسا تعسسالى لله أثبت فمن تشبيه

ونفسسى اللسسه بجلل يليسسق الذي الوجه على الصحيحة والخبار
الهدى).  سبيل سلك فقد النقائص تعالى الله عن

ًا فيه الخلط وقع قد المر وهذا الفسسرق وظهسسرت قديم
والصسسفات السسسماء جسسانب فسسي اللسسه توحيسسد في ضلت التي

السسذين والمعتزلسسة وصفاته، الله أسماء نفوا الذين كالجهمية
أثبتسسوا السسذين والشسسعرية الصسسفات، ونفسسوا السسسماء أثبتسسوا

القويم، الخر. والحق البعض ونفوا الصفات وبعض السماء
مسن عليهسم، اللسسه رضسسوان الصسالح السسسلف عليه كان ما هو

اللسسه صسسلى ورسسسوله وتعسسالى سبحانه الله أثبته ما كل إثبات
ول تحريسسف ول تكليسسف ول تعطيسسل غيسسر مسسن وسسسلم، عليسسه

السسسميع وهسسو شسسيء كمثلسسه يقولسسون: {ليسسس بسسل تمثيسسل،
البصير}. 

ًا داخسسل رابسسع أمسسر هناك ثم اللوهيسسة توحيسسد فسسي حتمسس
والبراء.  الولء الباب. وهو هذا له أفردنا لهميته ولكن
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مننن     والننبراءة     وللمؤمنين     ولرسأوله     لله     الولء
والكافرين:      الكفر

ًا، مهسسم جسسانب وهذا نسسرى الزمسسن هسسذا فسسي ولكننسسا جسسد
والى حينما إيمانه يناقض فيما وقع قد المسلمين من الكثير
والعافيسسة، العفسسو اللسسه نسسسأل الله، أولياء وعادى الله، أعداء
تتخسسذوا ل ءامنسسوا السسذين أيهسسا يقول: {يا وتعالى تبارك والله

بمسسا كفسسروا وقسسد بالمودة إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي
أيها ويقول: {يا ]،1 آية الممتحنة الحق} [سورة من جاءكم
يتسسولهم ومسسن أوليسساء والنصسسارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين
]. انظروا: {ومسسن51 آية المائدة منهم} [سورة فإنه منكم

فسسي كمسسا اليسسات مسسن ذلسسك وغيسسر منهم}، فإنه منكم يتولهم
الكافرون أيها يا منهم: {قل البراءة وفيها الكافرين، سورة

آخرهسسا} ... إلسسى أعبسسد ما عابدون أنتم ول تعبدون ما أعبد ل
وسسسورة السسسورة هسسذه قسسراءة الكافرون]. شسسرعت [سورة

.  والصبح المغرب راتبة في الخلصا

المشسسسركين مسسسن يتسسسبرأ مسسسساء صسسسباح فالنسسسسان
كل من بريء وسلم: (أنا عليه الله صلى ومعبوداتهم. يقول

أم؟ الله رسول يا قالوا المشركين أظهر بين يقيم مسلم ِلسس و
ناراهمسسا) تسسراءى ل (أل روايسسة ناراهمسسا). وفسسي ترايسسا قال: ل
ونسسار المسسسلم والنسسسائي]. نسسار داود أبسسو الترمسسذي [ رواه

تمامسسا مختلسسف سسسبيل ولسسه طريسسق له منهما كل لن الكافر،
العصر هذا في السلمية المة فيه وقعت الخر. والذي عن
والمشسسركين الكسسافرين داهنسست السسسلم: أنهسسا نسسواقض مسسن

حكمتهسسم!! واللسسه بسسل استشسسارتهم، بسسل ووالتهسسم، وأحبتهسسم
دونكم من بطانة تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يقول: {يا تعالى

أفسسواههم مسسن البغضاء بدت قد عنتم ما ودوا خبال يألونكم ل
أكبر} .  صدورهم تخفي وما

علسسى اليسسة هسسذه انطبسساق أكبر ما العظيم الله سبحان
اللسسه لتوحيسسد ملزم والسسبراء) أعظسسم الولء (أي واقعنا. فهذا
بعسسد وجسل عسسز اللسه ذكسر مسا العلماء: أكثر نص تعالى. وكما

الكسسافرين. مسسن والسسبراء بالعبسسادة: السسولء وإفسسراده توحيسسده
أن مسسسلم كل على السلم. ويجب أصول من أصل فالبراء
وبراءه.  ولءه على يحافظ

ًا السنة ومن سسسمرة عسسن وغيره، داود أبو رواه ما أيض
وسسسلم: عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي جندب بن
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مثلسسه). يقسسول فهسسو معسسه وسسسكن المشسسرك جامع قال: (من
الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد الشيخ بن سليمان الشيخ

أي المشسسركين، جسسامع مسسن الحسسديث هسسذا الله: (في رحمهم
بمن فكيف مثلهم، فهو معهم وسكن وخالطهم معهم اجتمع
قسالوا فإن وأعانهم، وآواهم دينهم، على الموافقة لهم أظهر
صسسفحة الثسسامن المجلسسد السسسنية كسسذبتم) [ السسدرر قيسسل خفنا
142 .[

اللسسه نهسسى اللسسه: (لمسسا رحمسسه القيسسم ابن العلمة يقول
معساداتهم ذلسك اقتضسى الكفسار مسوالة عن المؤمنين تعالى

حسسال) [ بسسدائع كسسل في بالعدوان ومجاهرتهم منهم والبراءة
]. 69 رقم صفحة الثالث المجلد الفوائد

تعالى: الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ويقول
البسسدع أهسسل معسساداة في السلف كلم الله: أن رحمك (اعلم

عسسن ونهيهم الضللت، أهل معاداة في وتشديدهم والضللة
وجفسساة والمنسسافقين، الكفار بمجالسة ظنك فما مجالستهم،

فسسي والسسسعي ورسسسوله، بسسالله يؤمنسسون ل السسذين العسسراب
بيسسن كسسونهم مسسع حسسالهم؟ وتحسين عنهم، والذب مصالحهم،

منهسسم السسسلم بمعرفة يتهم ومن منافق، أو كافر إما اثنين،
وأزواجهسسم} ظلمسسوا السسذين تعسسالى: {احشسسروا قسسال قليسسل،

النفسسوس تعسسالى: {وإذا وقسسال ]،22 آيسسة الصسسافات [سسسورة
يحب الحديث: ل تقدم وقد ]،7 آية التكوير زوجت} [سورة

ًا الرجل الثسسامن المجلد السنية معهم) [ الدرر حشر إل قوم
]. 153 صفحة

وفقنسسا اللطيسسف: (اعلسسم عبسسد بسسن محمد الشيخ ويقول
ول إسسلم للعبسسد يسسستقيم ل أنه ويرضى يحب لما وإياك الله
اللسسه أوليسساء ومسسوالة ورسسسوله، اللسسه أعسسداء بمعسساداة إل دين

السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا قال وسلم عليه الله صلى ورسوله
الكفسسر اسسستحبوا إن أوليسساء وإخسسوانكم آباءكم تتخذوا ل آمنوا
الجهسساد جسسزء القديمة الطبعة السنية اليمان}) [الدرر على

]. 208 صفحة

الشسسيخ بسسن اللسسه عبد الشيخ بن سليمان الشيخ ويقول
ًا: (قال الله رحمهم محمد ًا تعالى: {تسسرى جميع منهسسم كسسثير

سخط ان أنفسهم لهم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون
آيسسة المائسسدة خالدون} [سسسورة هم العذاب وفي عليهم الله
الله، لسخط موجبة الكفار موالة أن تعالى الله فذكر ]،80

ًا، النسسسان كسسان وإن بمجردهسسا، النسسار فسسي والخلسسود إل خائفسس
وهسسو الصسسريح، الكفر ذلك اجتمع إذا فكيف بشرطه، المكره
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اللسسه دعسسوة زوال علسسى والمعاونسسة وأهلسسه، التوحيسسد معسساداة
السسسنية غيسسره؟!) [السسدرر دعسسوة تثسسبيت وعلسسى بسسالخلصا،

]. 128 صفحة الثامن المجلد

أوثسسق واسسسعة: (إن رحمسسة تعسسالى اللسسه رحمسسه ويقسسول
اللسسه وأن اللسسه، فسسي والبغسسض اللسسه فسسي الحب اليمان عرى

الكفسسار مسسن المشسسركين، عسسداوة المسسؤمنين علسسى افسسترض
ول بالنفسساق، يعرفسسون السسذين العسسراب، وجفسساة والمنافقين،

أمسسر اللسسه وأن وسلم، عليه الله صلى ورسوله بالله يؤمنون
بسساللعن وتوعدهم والفعل، بالقول عليهم والغلظا بجهادهم،

تقسستيل} وقتلسسوا أخسسذوا ثقفسسوا أينما بقوله: {ملعونين والقتل
المسسؤمنين بيسسن المسسوالة وقطسسع ]،61 آيسسة الحزاب [سورة
رجسسل يسسدعي وكيف منهم، فهو تولهم من أن وأخبر وبينهم،

علسسى الشياطين ظاهروا الذين أعداءه يحب وهو الله، محبة
السسسنية اللسسه) [ السسدرر دون مسسن أولياء واتخذوهم عدوانهم،

]. 144 صفحة الثامن المجلد

.الدلة لكثرة القدر بهذا نكتفي

 العاملين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 الشامي الساعدي القيوم عبد بن جابر بقلم؛

المراجع: 

 .وتعالى سبحانه ربنا كتاب- 
.وسلم عليها الله صلى محمد حبيبنا أحاديث- 
أجمعين.  عليهم الله رضوان الصالح السلف أقوال- 

النجديسسة. للئمسسة الجوبسسة فسسي السسسنية السسدرر كتاب- 
نجد.  أهل من العلم

بصسسير أبسسو التوحيسسد. للشسسيخ لهسسل النتصسسار كتسساب- 
الشامي. 

الشامي.  بصير أبو للشيخ التكفير في قواعد كتاب- 
عبسسد الشريف. للشيخ العلم طلب في الجامع كتاب- 

العزيز.  عبد القادر
الحولي.  سفر اليمان. للدكتور نواقض رسالة- 
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