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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل الذي شرح قلوب اظتؤمنُت بعرفانو، وأوضح 
هنج اضتق بالئح برىانو، والصالة والسالـ على رسولو دمحم 

صالة آلو وأصحابو وسائر أتباعو مظهر أشتائو، وعلى 
 ابقيُت إىل يـو لقائو، أما بعد: وسالماً 

ف ما طرأ تكشو  مدلوؿ التوحيد فهذه ورقات تبُت
وتلبيس وجتيب اظتستفهم عن على ىذا اظتفهـو من زيف 

غاايت ىذا التحريف ومراميو وما أحدثو يف تصور اظتسلم 
 ظتسائل التوحيد ومقامات التجريد.
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 مقدمة
اعلم أيها اللبيب الرشيد، اظتتوجو ؿتو التوحيد، وفقك 
هللا إىل إؾتاح مهامك، وأوصلك إىل منتهى مقصدؾ 

فيو من ومرامك، أف تتوجو إىل كتاب ربك، وتتذكر ما 
وعليك أف تتوسل  اعظ واألخبار على وجو االستبصار،اظتو 

يف اسًتشادؾ من كتاب هللا أبحاديث رسولو اظتختار، إذ 
ىي مبينة لو، كاشفة عن سرائره ومرموزاتو، موضحة ظتا فيو 
من الغوامض، متكفلة لسالمة عقيدتك من العوارض، 
فلك أف تواظب على االستفادة منها انواًي استخالص 

فسك عن ربقة التقليد، ملتزمًا سنة إبراىيم اليت ىي سنة ن
ؿتن أحق ابلشك من إبراىيم إذ قاؿ )القائل:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصك نبي

رب أرٍل كيف حتيي اظتوتى قاؿ أومل تؤمن قاؿ بلى ولكن 
 الُكمَّل. وإبراىيم عليو الصالة والسالـ من (ليطمئن قليب
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يف مرتبة التوحيد ومقاـ التفريد، حىت أمران مبتابعتو على 
طريقو القوَل وسبيلو اظتستقيم، وقد سأؿ أف يعلم ابلعياف 

ودلت نصوص ما َعلَم ابلدليل ألنو أبلغ يف اليقُت. 
الكتاب والسنة على ذـ التقليد كما جاء يف صحيح 

صلى هللا اإلماـ البخاري من حديث أشتاء أف رسوؿ هللا 
وأوحي إيلَّ أنكم تفتنوف يف القبور )قاؿ:  يو وآلو وسلمعل

قريبًا من فتنة الدجاؿ فأما اظتؤمن أو اظتسلم فيقوؿ: دمحم 
جاءان ابلبينات فأجبناه وآمنا، فيقاؿ: ًل صاضتا علمنا 

ال أدري شتعت أنك موقن، وأما اظتنافق أو اظتراتب فيقوؿ: 
وُروي أف إبليس دتثل لعيسى . (الناس يقولوف شيئا فقلتو

عليو السالـ فقاؿ: قل ال إلو إال هللا، فقاؿ: كلمة حق 
أقوعتا ال لقولك. وذلك ألف إلبليس حتت اطتَت تلبيسات 
ال تتناىى ُيضل هبا أصناؼ اطتلق. لقد وىب هللا سبحانو 
لإلنساف العقل اظتميز واإلرادة اضترة والفطرة السليمة 
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جية الكتب والرسل لينضبط واستنقذ ما راف عليها حب
اظتؤمن مبوازين اظتنهج اإلعتي اظتمثل يف كتاب هللا وسنة 

، وشعاره الدائم: اضتكمة ضالة اظتؤمن أٌل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسولو 
 وجدىا أخذىا، يف تثبت ويقُت.
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ةِۡغي َرّب  ﴿
َ
ِ أ َدۡيَر ٱَّلله

َ
َٔ َربُّ كُۡو أ ُْ ا َو

 ﴾ُشّلِ َشۡيء  
لك، ونظَت ىذا االستعماؿ ما 

ُ
الربوبية تقتضي اظت

 أنشده القرطيب: 

إذا قيل من ربُّ اظتزالف والقرى ... وربُّ اصتياد اصترد 
 قلت طَتالدُ 

وإذا كانت ىذه اآلية حجة على اصتاىليُت القدامى 
يف تقرير الربوبية، فهي كذلك تواجو لواثت اصتاىليُت 
اصتُدد...وأوؿ آية نزلت يف القرآف تضمنت توحيد الربوبية 

﴿ ًِ  ةِٱۡش
ۡ
هِذي َخيَقَ  َرّبَِم ٱۡكَرأ وىذه اآلية تفسَتية ظتا  ﴾ٱز

من أصوؿ أحكم من اآلايت ألف توحيد الربوبية ىو أصل 
الدين وإليو مرجع رتيع الصفات اليت ثبتت هلل تعاىل 
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ابلدليل وىو الذي يتفرع عنو رتيع التفاصيل، ولذلك 
تكرر األمر بتوحيد الربوبية واالستدالؿ عليو يف القرآف، 
وأوؿ ما يالـز حقيقة التوحيد أف تتوحد الربوبية فتتوحد 

ومهما  العبودية، وإال فهو الشرؾ مهما اعًتفت األلسنة
يف اعًتفت القلوب االعًتاؼ السليب الذي ال ينشئ آاثره 

...واإلجابة بذكر ربوبية هللا على لساف إبراىيم حياة الناس
ٍِينَ ﴿يف قولو تعاىل  َٰيَ ُج لَِرّبِ ٱىَۡع ٍۡ ۡشيَ

َ
فيو داللة على  ﴾كَاَل أ

ََ ﴿كما قاؿ سبحانو   الذي كفر بو السفهاء التوحيد هِذي َولِس
 ِ  ةَِرّب

ْ ًۡ َزَفُروا ِه ِٓ َٓ أي كفروا ابلربوبية، وقاؿ  ﴾ًَ َغَذاُب َج
ًۡ ﴿ تعاىل ِهُس ِ ن

َ
ۡرَض فِي  كُۡو أ

َ
هِذي َخيََق ٱلۡأ لََتۡسُفُروَن ةِٱز

َُداد  
َ
ۥٓ أ يِۡن َوَتجَۡػئَُن زَُر ٌَ ۡٔ َٰلَِم  ا  يَ ٍِينَ  رَبُّ َذ َٰيَ ىو والرب:  ﴾ٱىَۡع

ِلك اظتِلك التاـ اظتالكالسيد 
َ
لك اظتنفرد واظت

ُ
كما َعّرَؼ   ابظت

ٌَِ ﴿عن ذاتو العلية يف آية الشورى  ًۡ ذِيِّ  ا ٱۡخَخيَۡفُخ ٌَ َو
ۥٓ  ُّ ٍُ ُ  َشۡيء  فَُدۡه ًُ ٱَّلله َٰىُِس ِ  َذ أي: ذلكم  ﴾َربِّيإِلَي ٱَّلله
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اضتاكم العظيم الشأف ىو هللا الذي حتّق لو الربوبية، 
استحق ذلك ألنو سبحانو خلق العباد وسّواىم وقاـ على 

تهم، وىذه الربوبية اليت عناىا مؤمن آؿ تربيتهم ورعاي
ن َحُلَٔل ﴿فرعوف يف قولو 

َ
َتۡلُخئَُن رَُجلًا أ

َ
ُ َوكَۡد أ َربَِّي ٱَّلله

 ًۡ ّبُِس ٌَِ ره أي جاءكم ابلدالئل  ﴾َجآَءُزً ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج 
الدالة على توحيد الربوبية. أخرج أبو داود عن زيد بن أرقم 

اللهم ربَّنا ) يقوؿ يف دبر صالتو: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشتعت نيب هللا قاؿ: 
وحدؾ ال  الربُّ وربَّ كل شيء، أان شهيد أنك أنت 

اضتديث، وَمن أتّمل األدعية اظتذكورة يف  (شريك لك...
القرآف وجدىا غالبًا تُفتتح ابسم الرّب. وىذا الذي ىدى 

ىذا ُت ثّبتهم فقاموا معلنُت هللا إليو فتية أىل الكهف ح
ْ ﴿حيد تو ال ٔا ُ ْ َذَلال ٔا ًۡ إِۡذ كَاُم ِٓ ِ َِا عَلَىَٰ كُئُب  َربَُِّا َربُّ َوَرَبۡػ

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن إِنِّٓي ﴿ونظَت ىذا قوؿ الرجل اظتؤمن  ﴾ٱلصه

ُِج  ٌَ ًۡ  َءا ُػٔنِ  ةَِرّبُِس ٍَ ً ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾فَٱۡش ُْ  ََ هِذي َوٱز
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 ًۡ ِٓ ِ فهذه ىي الربوبية مبعناىا اللغوي  ﴾لَا يُۡشِرُكٔنَ  ةَِرّب
والواقعي، وإذا كانت الربوبية لغَت هللا فال ميكن حتقيق 

أسس التوحيد، قاؿ تعاىل من العبادة حباؿ، ألف الربوبية 
َ رَ ﴿ ًۡ فَٱۡختُُدوهُ إِنه ٱَّلله متفرعة  ﴾فَٱۡختُُدوهُ ﴿ورتلة  ﴾بِّي َوَربُُّس

عن اصتملة األوىل على وجو تكميل التعليل لألمر بعبادتو 
تعاىل دوف غَته، إذ ال ميكن حتقيق توحيد العبادة إذا  
كانت الربوبية لغَت هللا، واظتعٌت: هللا ريب ال غَته، وىذا 

وزيد ىذا اإلعالف اىتماماً  إعالف حبقيقة الوحدانية
حتقيق نسبتها لتحقيق الربوبية و  ﴾إِنه ﴿بتأكيده حبرؼ 

َ ﴿وإبطاؿ تردد اظتًتدد، مع تعريف اظتسند واظتسند إليو  ٱَّلله
ًۡ رَ  اظتفيد قصر صفة ربوبية هللا على نفس  ﴾بِّي َوَربُُّس

اظتتكلم واظتخاطب قصرًا إضافياً، وقد وقع األمر ابلعبادة 
مرتّبًا على ذكر وصف الربوبية فدّؿ على أنو إمنا تلزمنا 

ْ ٱ﴿، وقاؿ تعاىل ربوبيةونو صاحب العبادتو لك َ َوٱۡخُتُدوا َّلله
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ْ ةِِّۦ َشۡيـٔ   ٔا وغتموع اصتملتُت يف قوة صيغة  ﴾اَولَا تُۡشِرُك
حْصر فاشتمل على معٌت إثبات ونفي، والعدوؿ عن طريق 
القصر يف مثل ىذا طريقة بليغة، وإمنا يصار إليها عندما 
يكوف الغرض األوؿ ىو طرؼ اإلثبات ٍب يقصد بعد ذلك 
نفي اضتكم عّما عدا اظتثبت لو، وألجل ذلك ظتّا خوطب 

خوطبوا بطريقة القصر يف قولو  بنو إسرائيل بنظَت ىذه اآلية
﴿ َ ها ٱَّلله َِٰٓءيَو لَا َتۡػُتُدوَن إِل ٌِيَثََٰق ةَنِٓي إِۡشَر َخۡذَُا 

َ
ألف  ﴾َوِإۡذ أ

اظتقصود إيقاظهم إىل إبطاؿ عبادة غَت هللا فأخذ عليهم 
اظتيثاؽ ابلنهي عن اختاذ األرابب والشركاء، وظتّا كاف 

بادة جعل ترؾ اإلشراؾ للمعبود يف العبادة يشبو ترؾ الع
اإلشراؾ مساواًي لنقيض العبادة ألف اإلشراؾ ما ىو إال 

...وقد أرسل هللا ترؾ لعبادة هللا يف وقت اطتلّو إىل األرابب
تعاىل موسى وىاروف إىل فرعوف ابلدعوة إىل االعًتاؼ 

تَِياهُ َذُلٔلَٓا إُِها رَُشٔلَا ﴿ابلربوبية 
ۡ
َِا ةَنِٓي  َرّبَِم فَأ َػ ٌَ رِۡشۡو 

َ
فَأ
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ۖۡ كَۡد ِجۡئَجََٰم أَـِبيَث  إِ  ًۡ ُٓ ۡب َِٰٓءيَو َولَا ُتَػّذِ َِ  ۡشَر ّبَِم ٌّ وخّص  ﴾ره
الرب ابإلضافة إىل ضمَت فرعوف قصدًا للتعريف هبذا 

َ كَا﴿التوحيد الذي أنكره فرعوف  ٍَ اَل َذ ٍَ بُُّس َٔسيَٰ  ره ٍُ َٰ  ﴾َي
يعٍت من ربكما الذي تسعياف لتقرير سلطانو وحكمو يف 

ٍََ ﴿األرض؟ وأعرض عن أف يقوؿ: فمن ريب؟ إىل قولو  َذ
ا ٍَ بُُّس إعراضًا عن االعًتاؼ ابلربوبية، فأجاب موسى  ﴾ره

هِذٓي ﴿إبثبات الربوبية هلل صتميع اظتوجودات  َِا ٱز كَاَل َربُّ
 َْ ًه  ۥ ُث ُّ ۡخَطيَٰ ُشله َشۡيٍء َخۡيَل

َ
 .﴾َدىَٰ أ

جاء يف الرسالة الثالثة عشرة يف توحيد العبادة حملمد 
واعلم أف اظتشركُت الذين قاتلهم بن عبد الوىاب ما يلي: 

أهنم يدعوف هللا ويدعوف صفة إشراكهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
معو األصناـ والصاضتُت مثل عيسى وأمو واظتالئكة يقولوف: 
ىؤالء شفعاؤان عند هللا، وىم يقروف أف هللا سبحانو ىو 
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النافع الضار اظتدبر...ٍب قاؿ: وعرفت أهنم ال يعرفوف إال 
عرفت كرب نعمة هللا  توحيد الكفار توحيد الربوبيةالتوحيد 

ققت أف الذي يواجو هللا وال يعرؼ عليك خصوصا إذا حت
التوحيد أو عرفو ومل يعمل بو أنو خالد يف النار ولو كاف 

...إخل. وهبذه اظتغالطة نسف ابن عبد من أعبد الناس
الوىاب التوحيد من أساسو وأتى على أصل اإلسالـ من 
القواعد إذ جعل توحيد الكفار توحيد الربوبية أي أهنم 

ذٌب قبيح وزعٌم ابطل ردَّه هللا عليو أقروا ابلربوبية، وىذا ك
وأكذبو فيو، وأثبت تعاىل أف الكفار كفروا ابلربوبية كما 

لَٓا إِنه عَاد  ﴿حكى عن عاد 
َ
ًۡ ا أ ُٓ ْ َربه وكذلك ذتود  ﴾َزَفُروا

لَٓا إِنه ﴿
َ
ْ  أ َٔدا ٍُ ًۡ َث ُٓ ْ َربه وحكى تعاىل قوؿ الكفار  ﴾َزَفُروا

ِها ﴿يـو القيامة  ِ إِن ُن تِيٍن  ىَِفي َطَلَٰو  حَٱَّلله ِيُسً إِذۡ نُصَ  ٩٧ٌُّ ّٔ

ٍِينَ  ََ ﴿وقاؿ عز وجل  ﴾ةَِرّبِ ٱىَۡعَٰيَ هِذي ْوَلَٰٓهَِم ٱز
ُ
َزَفُرواْ أ

 ًۡ ِٓ ِ َِٰج َرّب أي كفروا ابآلايت الدالة على الربوبية! وقاؿ  ﴾أَـِبَي
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ََ ﴿تعاىل  هِذي ًۡ َولِس ِٓ ِ  ةَِرّب
ْ ۖۡ َوبِۡئَس  َزَفُروا ًَ ِه َٓ َغَذاُب َج

ِصي ٍَ ۡ وهبذا يتبُت فساد دعوى ]توحيد الكفار توحيد  ﴾رُ ٱل
الربوبية[ وأف الرسل مل ختاصم اظتشركُت يف توحيد الربوبية  
كما يزعم ابن عبد الوىاب! ولو كاف توحيد الربوبية 
متحققًا عندىم، ما صحَّ أف يؤخذ عليهم اظتيثاؽ هبذا وال 

َۡ َهََٰذا ﴿صح أف يقولوا يـو القيامة  ِها َخ وظتا  ﴾َغَٰفِيِينَ إُِها ُن
كما  (من ربك؟)صحَّ سؤاؿ اظتلكُت للميت عن ربو: 

جاء يف صحيح اإلماـ مسلم. واضتق أف الوىابية هبذا الزعم 
الباطل أعادوا اطتوارج وصَّتوا اظتسلمُت كفارًا يستووف مع 
عباد األواثف. لقد بعثت الرسل لتقرير توحيد الربوبية من 

صلى رسلُت وما يُقاؿ حملمد لدف آدـ إىل خاًب األنبياء واظت
إال ما قد قيل للرسل من قبلو كما قاؿ  هللا عليو وآلو وسلم

ا كَۡد رِيَو ﴿سبحانو  ٌَ ها  ا ُحَلاُل لََم إِل ٌَِ َرتۡيَِم  إِنه  ٌه لِيرُُّشِو 
ۡغفَِرة   ٌَ لِيم   َربهَم زَُذو 

َ
 .﴾َوُذو ِغَلاٍب أ
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لك غاية والقرآف يقّرر الوشيجة بُت الربوبية واإلعتية و 
ُ
اظت

ًۡ زَرُ ﴿البياف  ُ َربُُّس ًُ ٱَّلله َٰىُِس ٍُ  َذ ۡ َٔ ٱل ُْ ها  َّ إِل َٰ  ﴾ۡيُمۖۡ لَٓا إَِل
لك حقيقة بدىية 

ُ
فالربوبية حقيقة بدىية للُملك، واظت

لأللوىية، وىذا ىو دين اإلسالـ الذي ال يقبل االنقساـ 
والتجزئة ألهنا أرجحة واضطراب بُت اعتدى واعتوى ومها 
نقيضاف ال جيتمعاف أبداً على اظتدى...وقد بُت اظتوىل جل 

ُغُٔذ ﴿شأنو يف خادتة كتابو ىذه اضتقيقة 
َ
ِ كُۡو أ ٱلنهاِس  َرّبِ ة

ِ  ٢ٱلنهاِس  َميِمِ  ١ َّٰ َُ َجُلصُّ نه ﴿وقاؿ سبحانو  ﴾ٱلنهاِس  إَِل حۡ
 ًۡ ِٓ ِ  ةَِرّب

ْ ٔا ُِ ٌَ ًۡ فِۡخَيٌث َءا ُٓ ِّۚ إِجه ً ةِٱدۡرَّقِ ُْ
َ
ٍب استتبع  ﴾َغيَۡيَم َجَتأ

ًۡ إِۡذ ﴿بوصف إمياهنم ابلربوبية واأللوىية  ِٓ ِ َِا عَلَىَٰ كُئُب َوَرَبۡػ
 ْ ٔا ُ ْ َذَلال ٔا ٌَِ كَاُم  ْ َٔا ۡرِض ىََ ُهۡدُغ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن َِا َربُّ ٱلصه َربُّ

  ٓ َٰ ۦٓ إَِل ا َشَػًػاُدوُِِّ َِآ إِذ  ۖۡ ىهَلۡد كُۡي وىذا دليل على أف  ﴾ا
]الرب[ و]اإللو[ يف القرآف كلمتاف مًتادفتاف معنامها 

ُ َربُّ ﴿واحد، قاؿ تعاىل  ًُ ٱَّلله َٰىُِس َٔ َذ ُْ ها  َّ إِل َٰ ۖۡ لَٓا إَِل ًۡ  ﴾ُس
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اُر ﴿َته قولو جل شأنو ونظ ٓه َِٰخُد ٱىَۡل ُ ٱىَۡن ها ٱَّلله ٍّ إِل َٰ َۡ إَِل ٌِ ا  ٌَ َو
َٰرُ  ٦٥ ا ٱىَۡػزِيُز ٱىَۡغفه ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ ۡرِض َو

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن وظتّا  ﴾َربُّ ٱلصه

للمهمة الكربى وضع لو أسس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنبيو تعاىل أعدَّ هللا 
ۡشِرقِ ﴿التوحيد  ٍَ ۡ خِۡذهُ  رهبُّ ٱل َٔ فَٱته ُْ ها  َّ إِل َٰ ۡغرِِب لَٓا إَِل ٍَ ۡ َوٱل

وروى ابن السٍت عن عمرو بن معدي كرب قاؿ:  ﴾اَوكِيل  
من قاؿ حُت يصبح: اضتمد هلل ) يقوؿ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصشتعت النيب 

ريب ال أشرؾ بو شيئًا أشهد أف ال إلو إال هللا، ظل مغفورا 
. فاهلل تعاىل ىو (مغفورا لولو، ومن قاعتا حُت ميسي ابت 

الرب، والرب ىو اإللو فهما متالزماف يقع كل منهما موقع 
اآلخر يف الكتاب والسنة وقد أشار القرآف الكرَل والسنة 

  .اظتستفيضة إىل تالـز توحيد الربوبية واأللوىية

ۡربَاب  ﴿قاؿ تعاىل 
َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡختَاَر

َ
ْ أ خَُذٓوا َِ ُدوِن ٱته ٌّ ا 

ٓ  ٱ َٰ ْ إَِل ها لَِيۡػُتُدٓوا ْ إِل ِمُرٓوا
ُ
آ أ ٌَ ًَ َو ََ َمۡرَي ِصيَح ٱۡب ٍَ ۡ ِ َوٱل اۖۡ َّلله ا َوَِٰخد 
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ا يُۡشِرُكٔنَ  ٍه ۥ َخ ُّ َِ َٔ  ُشۡتَحَٰ ُْ ا 
ه َّ إِل َٰ هٓا إَِل ومعٌت اختاذىم  ﴾ل

أراباًب من دوف هللا أهنم أقروا عتم حبق التشريع واإلفتاء 
والتحليل والتحرَل ومنحوىم خاصية من خصائص الربوبية 
واأللوىية وخالفوا ما أمروا بو من التوحيد، وقد شّتى 
سبحانو كل من يُتخذ أو يطاع أو يُدعى أو يُتبع من دوف 

 .هللا رابً وإعتاً 

عيسى إىل بٍت إسرائيل تلخصت أيضا ورسالة اظتسيح 
الربوبية الذي ىو اإلسالـ األلوىية و يف الدعوة إىل توحيد 

بكلماتو اظتلقاة من عنده سبحانو، وقد حرَّفو أحبار بٍت 
ََٰتنِٓي ﴿إسرائيل ابألمس كما حرفوه اليـو  ِصيُح َي ٍَ ۡ َوكَاَل ٱل

َِٰٓءيَو  ۖۡ إِۡشَر ًۡ َ َربِّي َوَربهُس ْ ٱَّلله ِ إِ  ٱۡختُُدوا َ يُۡشرِۡك ةِٱَّلله ٌَ ۥ  ُّ ُه
 َۡ ٌِ ٍِيَن  َٰيِ ا لِيظه ٌَ ۖۡ َو اُر ُّ ٱلنه َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ِهَث َو ُ َغيَۡيِّ ٱدۡذَ َم ٱَّلله َذَلۡد َخره

َُصار  
َ
. ونسوؽ ما كتبو دمحم بن عبد الوىاب كما جاء ﴾أ



23 

 

والتوحيد نوعاف: توحيد الربوبية يف األجوبة النجدية: 
الربوبية: فهو الذي أقرت أما توحيد وتوحيد األلوىية، 

ومل يكونوا بو مسلمُت وىو اإلقرار أبف هللا  الكفار بو
اطتالق الرازؽ احمليي اظتميت اظتدبر صتميع األمور، والدليل 

َ ﴿قولو تعاىل  ٌه
َ
ۡرِض أ

َ
آِء َوٱلۡأ ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ َ يَۡرُزكُُسً  ٌَ كُۡو 

َ ُيخۡرُِج ٱىۡحَ  ٌَ ةَۡصََٰر َو
َ
َع َوٱلۡأ ٍۡ يُِم ٱلصه ٍۡ ّيِِج َح ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ يه 

  ُ ۡمَر  فََصَيُلٔلَُٔن ٱَّلله
َ
َ يَُدةُِّر ٱلۡأ ٌَ ََ ٱىَۡحّيِ َو ٌِ ّيَِج  ٍَ ۡ َوُيۡخرُِج ٱل

فَلَا َتخهُلٔنَ 
َ
وأما توحيد األلوىية: فهو إخالص  ﴾َذُلۡو أ

؛ فال يدعى إال هللا وال يرجى إال العبادة كلها أبنواعها هلل
ىو وال يستغاث إال بو وال يتوكل إال عليو، والدليل عليو: 
اآلايت الكرميات، وال ينذر إال لو وال يذبح ذبح القرابت 
إال لو وحده ال شريك لو، والدليل على ذلك: اآلايت 
الكرميات وىذا: ىو معٌت ال إلو إال هللا فإف اإللو ىو اظتألوه 

ود فمن جعل هللا إعتو وحده وعبده دوف من سواه من واظتعب



24 

 

اظتخلوقُت فهو اظتهتدي، ومن قاسو بغَته وعبده وجعل لو 
شيئا ؽتا تقدـ من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر 
والتوكل واالستغاثة واإلانبة فقد اختذ مع هللا آعتة أخرى 

ؿ هللا وأشرؾ مع هللا إعتا غَته فصار من اظتشركُت الذين قا
ا ُدوَن ﴿فيهم  ٌَ ن يُۡشَرَك ةِِّۦ َوَيۡغفُِر 

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ َٰلَِم إِنه ٱَّلله َذ

َ يََشآءُ  ٍَ ِ ِ َذَلۡد ﴿ويف اآلية األخرى  ﴾ل َ يُۡشرِۡك ةِٱَّلله ٌَ ۥ  ُّ إُِه
 َۡ ٍِيَن ٌِ َٰيِ ا لِيظه ٌَ ۖۡ َو اُر ُّ ٱلنه َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ِهَث َو ُ َغيَۡيِّ ٱدۡذَ َخرهَم ٱَّلله

َُصار  
َ
وىذا التحريف أيٌب على أصل الدين من  اىػ. !!!﴾أ

القواعد ويشّوه دعوة اإلسالـ وىو أعظم حتريف يف اتريخ 
دمحماً سيدان األمة بل أخطر قوؿ ًب دتريره منذ أف بعث هللا 

إّف من يدَّعي الربوبية يدَّعي أّف لو ىاداًي ومعلمًا ورسواًل...
األحقية حبكم األرض وعلى ىذا األساس الواضح جيب 

عۡلَىَٰ ﴿أف نفهم مدلوؿ قوؿ فرعوف 
َ
ًُ ٱلۡأ ۠ َربُُّس َُا

َ
أي  ﴾َذَلاَل أ

اضتاكم اظتسيطر الذي يسَّتىم كما يشاء فيتبعونو بال 
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معارض، وىذه الربوبية على ىذا الواقع حاكمية كما يفيد 
وؿ اللغوي، فالرب ىو الذي ينفذ حكمو فيهم سواء اظتدل

قاعتا أـ مل يقلها، وفرعوف مل يدِّع أنو خالق ىذا الكوف 
ومدبره إمنا كاف يّدعي اضتاكمية على الشعوب اليت كانت 

وقد اختذ آعتة وشركاء  تعبده ابطتضوع ضتُكمو وسلطانو،
من دوف هللا لينازع هبم سلطاف هللا يف األرض كما أشارت 

ۥ ﴿آلية ا ُّ ٌَ ۡٔ حََذُر ُمَٔسيَٰ َوكَ
َ
َن أ ۡٔ ِٔۡم فِرَۡغ ٌَِ كَ لَُأ  ٍَ ۡ َوكَاَل ٱل

 ۡ ْ فِي ٱل َخَم لُِيۡفِصُدوا َٓ ِ ۡرِض َوَيَذَرَك َوَءال
َ
ونظَت ىذا يف  ﴾أ

إف من ورائكم الكذاب اظتِضّل )اضتديث عند اإلماـ أزتد: 
، ربكموإف رأسو من ورائو ُحُبٌك ُحُبٌك وإنو سيقوؿ: أان 

قاؿ: كذبت لست ربنا ولكن هللا ربنا وعليو توكلنا فمن 
وأما  (وإليو أنبنا ونعوذ ابهلل منك، قاؿ: فال سبيل لو عليو

َوىَهَِ ﴿ها الكفار كما حكى تعاىل عِ مسألة اطتلق فلم يدَّ 
 ًۡ ُٓ َۡ َخيََل ٌه  ً ُٓ لَۡت

َ
ُ َشأ َه ٱَّلله  . ﴾لََيُلٔىُ
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وقد أخرب اظتوىل أف بٍت إسرائيل لُعنوا يف الزبور واإلؾتيل 
َِٰٓءيَو عَلَىَٰ لَِصاِن َداوُۥَد ﴿ َۢ ةَنِٓي إِۡشَر ٌِ  ْ ََ َزَفُروا هِذي ََ ٱز ىُػِ

ْ َحۡػَخُدونَ  ٔا ْ وهَشاُُ ٔا ا َغَص ٍَ ِ َٰلَِم ة ًَ  َذ َِ َمۡرَي وروى  ﴾وَِغيَصي ٱةۡ
ََ زَ ﴿ الطربي عن ابن عباس قولو هِذي ََ ٱز َۢ ةَنِٓي ىُػِ ٌِ  ْ َفُروا

َِٰٓءيَو عَلَىَٰ لَِصاِن دَ  ًَ إِۡشَر َِ َمۡرَي لعنوا قاؿ:  ﴾اوُۥَد وَِغيَصي ٱةۡ
على عهد موسى يف التوراة، ولعنوا على عهد داود يف 
الزبور، ولعنوا على عهد عيسى يف اإلؾتيل، ولعنوا على 

إسرائيل يف . ويبدو أف اتريخ بٍت يف القرآف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعهد دمحم 
الشرؾ والكفر واللعنة عريق، وأف أنبياءىم الذين أرسلوا 
عتدايتهم وإنقاذىم ىم يف النهاية الذين تولوا لعنتهم 
وطردىم من ىداية هللا فسمع هللا دعاءىم وكتب السخط 
واللعنة على بٍت إسرائيل فُمسخوا قردة وخنازير، ومل يكن 

ذي فسَّره بقولو ذلك اللعن الشنيع إال ألجل ىذا الشرؾ ال
َِهر  ﴿ ٌُّ َن َغَ  ۡٔ َْ َِا  لَا يَتَ

ْ ٔا ٔهُ ػَ ذَ  َشاُُ مل  أىل الكتابو  ﴾يُ
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على ربط اظتناسبة بُت ما يفسر  واومل يعرج معٌت اآلية يبينوا
الشرؾ يف وىو بو اظتنكر وبُت السياؽ اظتسوؽ لو الكالـ 

منكر  اظتنكر األكرب الذي تنبع منو كل اظتنكرات! -اضتُكم 
تعاىل وجحد  على هللا! منكر رفض ربوبية هللااصترأة 

ليست  آيةحىت كأهنم بصدد تفسَت  -ألوىيتو عز وجل 
وىذا اظتنكر الكبَت  واقعة يف كالـ جيب الِتئاُمو وََيق ِوائمو،

األساسي اصتذري ىو الذي جيب أف يتجو إليو اإلنكار 
قبل الدخوؿ يف اظتنكرات اصتزئية اليت ىي تبٌع عتذا اظتنكر 

كرب وَعرٌض لو، وإف من االستهزاء ابلدين أف تُقرَّر األ
فروعو وُُتدـ أصولو! واآلية مفسرة ظتا قبلها من معصية 

 .وألوىيتو عز وجل الشرؾ واالعتداء على ربوبية هللا

كما ورد يف كتاب   -وقد ذكر ابن عبد الوىاب  
أف توحيد الربوبية ىو أف هللا سبحانو  -اصتواىر اظتضية 
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متفرد ابطتلق والتدبَت عن اظتالئكة واألنبياء وغَتىم وىذا 
لكن ال يدخل الرجل يف اإلسالـ بل أكثر حق ال بد منو 
أما توحيد الربوبية : وقاؿ يف موضع آخر...الناس مقّروف بو

وأما توحيد األلوىية فهو الفارؽ  فيقر بو الكافر واظتسلم،
وعرفت أف : وقاؿ يف موضع آخرالكفر واإلسالـ...بُت 

...إخل! وىذا إقرارىم بتوحيد الربوبية مل يُْدِخلهم يف اإلسالـ
من الزيغ واإلضتاد مبكاف! فنعوذ ابهلل من فتنة اظتغضوب 

قد سلك منروذ مع إبراىيم طريق لعليهم وضالؿ الضالُت. 
ء على أف اظتغالبة يف اضتّجة إذ جعل ػتاجتو يف الربوبية جزا

آاته ربو اظتلك! وىذا ال يفعلو إال من انتكست فطرتو 
واؿترفت طبيعتو، وىذا دأب الدجالُت واألئمة اظتضلُت! 

ِ ﴿قاؿ تعاىل  َْٰ هِذي َخآجه إِةَۡر ًۡ حََر إِلَي ٱز َ ل
َ
ُّ ـ  أ َٰ ۡن َءاحَى

َ
ۦٓ أ ًَ فِي َرّبِِّ

 ِ َْٰ ۡيَم إِۡذ كَاَل إِةَۡر ٍُ ۡ ُ ٱل هِذيـ  ٱَّلله َُا۠  ًُ َربَِّي ٱز
َ
ٍِيُج كَاَل أ يُۡحِيۦ َوُي

 ِ َْٰ ٌِيُجۖۡ كَاَل إِةَۡر
ُ
ۡحِيۦ َوأ

ُ
ََ ـ  أ ٌِ ِس  ٍۡ تِي ةِٱلشه

ۡ
َ يَأ ًُ فَإِنه ٱَّلله
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ۡغرِبِ  ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ ا  َٓ ِ ِت ة
ۡ
ۡشِرِق فَأ ٍَ ۡ وقد أقاـ إبراىيم عليو  ﴾ٱل

السالـ اضتجة الدامغة على منروذ وبُّت لو أف الرب الذي 
عليا يف األرض ىو خالق يستحق أف تكوف لو السلطة ال

هِذي ﴿وظتا عرَّفو إبراىيم بربو قائالً  السماوات واألرض، َربَِّي ٱز
ٍِيُج  أي اظتتصرؼ فيك ويف أشباىك مبا ال  ﴾يُۡحِيۦ َويُ

تقدر عليو أنت وال أشباىك من ىذين الوصفُت العظيمُت 
اظتشاىدين للعامل اللذين ال ينفع فيهما حيل اضتكماء وال 

أنكر اللعُت وعارضو بضرب من اظتغالطة طب األطباء، 
فدعا برجلُت فقتل أحدمها وعفا عن اآلخر، فلما رأى 
إبراىيم عليو السالـ غلطو وتشغيبو انتقل من االستدالؿ 
على ربوبية هللا يف األرض إىل االستدالؿ على ربوبيتو 
تعاىل يف العوامل الُعلوية وىذا برىاف ودليل انىض مبكت 

ۡشِرِق  َربُّ كَاَل ﴿ موسى لفرعوفللمخالف وىي حجة  ٍَ ۡ ٱل
ًۡ َتۡػلِئُنَ  ۖۡ إِن ُنُِخ آ ٍَ ُٓ ا ةَيَِۡ ٌَ ۡغرِِب َو ٍَ ۡ واظتشركوف اصتُدد   ﴾َوٱل
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أف أكثر الناس كفروا بتوحيد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكالقدامى، وقد أخرب 
الربوبية، كما روى الًتمذي عن أنس بن مالك أف رسوؿ 

ْ َربُّ إِنه ﴿ قرأ: Vهللا  ٔا ُ ََ كَال هِذي ْ ٱز ٔا ٍُ ًه ٱۡشخََقَٰ ُ ُث  قاؿ: ﴾َِا ٱَّلله
قد قاؿ الناس ٍب كفر أكثرىم فمن مات عليها فهو ؽتن )

. وقد أثٌت اظتوىل عز وجل على عباده اضتنفاء (استقاـ
َۡ َخۡشَيثِ ﴿وعظَّم شأهنم فقاؿ عز وجل  ِ ٌّ  ً ُْ  ََ هِذي إِنه ٱز

ًِٓ ِ ۡشفُِلَٔن  َرّب ًُْ أَـِبَيَِٰج  ٥٧ٌُّ  ََ هِذي ًۡ َوٱز ِٓ ِ َُِٔن  َرّب ٌِ  ٥٨يُۡؤ
 ًُْ  ََ هِذي ًۡ َوٱز ِٓ ِ واظتراد وصفهم بتوحيد  ﴾لَا يُۡشِرُكٔنَ  ةَِرّب

الربوبية وأهنم يؤمنوف ابآلايت الداعية إىل توحيد الربوبية، 
والتعرض لعنواف الربوبية يف اظتواقع الثالثة لإلشعار بعليتها 

يتها، وذلك العنواف يصلح ألف يكوف حجة على وأمه
الفراعنة اصتُدد، فإف هللا ظتّا أرسل موسى إىل فرعوف أمره 

دِ ﴿ابلدعوة إىل توحيد الربوبية  ْۡ
َ
 ﴾َذَخۡخَضيَٰ  َرّبَِم يََم إِلَيَٰ َوأ

وجعل اطتشية مؤخرة عن اعتداية إىل الربوبية ومفرعة عليها 
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وأومأ إىل كوهنا آية كربى ألهنا أصل اظتعجزات اضتسية! وظتّا 
ذكر سبحانو يف سورة آؿ عمراف ُملكو العظيم وختم 
لك اظتوجب 

ُ
بشموؿ قدرتو ونّبو على التفكر يف ىذا اظت

هللا قياماً للتوحيد نَػّوه تعاىل أبويل األلباب الذين يذكروف 
وقعودًا وعلى جنوهبم فأوصلهم التفكر يف خلق السماوات 
واألرض إىل إجابة دعوة الرسوؿ واالعًتاؼ بربوبية هللا 

َِآ ره ﴿ َِادِي   به ٌُ َِا  ۡػ ٍِ َِا َش ۡن إِجه
َ
َِ أ َِادِي ىِلِۡإيَمَٰ ٔاْ ا ُح ُِ ٌِ َءا

 ًۡ َِا﴿وقد تكرر قوعتم  ﴾ةَِرّبُِس  ستس مرار، وىذا اإلمياف ﴾َربه
َبعو عمل يصدقو ولذلك فرّع عليو قولو  ًۡ ﴿يتػْ ُٓ َ فَٱۡشَخَجاَب ل

 ًۡ ُٓ ٍِو   َربُّ َٰ َو َع ٍَ ِطيُع َخ
ُ
نِّي لَٓا أ

َ
َِ  أ ٌّ ُِِسً  ٌّ ٰۖ َُثيَٰ

ُ
ۡو أ
َ
َذَنٍر أ

 ٰۖ َۢ َبۡػض  ِ ٌّ ْ  َبۡػُظُسً  ٔا ۡخرُِج
ُ
ْ َوأ اَجُروا َْ  ََ هِذي ًۡ فَٱز ٌَِ دَِيَٰرِِْ

 ْ ٔا ََٰخيُ ْ فِي َشبِيلِي َوَق وُذوا
ُ
ًۡ َوأ ِٓ ِ ًۡ َشّيِـَٔاح ُٓ ِۡ َزّفَِرنه َخ

ُ
ْ لَأ ٔا َوكُخِيُ

َٰج   ًۡ َججه ُٓ ِه ۡدِخيَ
ُ
ا  َولَأ َٓ ِ ٌَِ َتحۡخ َٔاة  َتۡجرِي  َُۡهَُٰر ثَ

َ
َۡ ِغِِد ٱلۡأ ِ ٌّ ا 

ِ ٱ  .﴾َّلله



32 

 

والربوبية ىي القضية الدائمة اليت تدور عليها معركة 
اإلسالـ مع اصتاىلية...ونسوؽ ما كتبو دمحم بن عبد 

واعلم أرشدؾ هللا أف لرسالة اضتادية والعشرين: الوىاب يف ا
هللا سبحانو بعث الرسل وأنزؿ الكتب ظتسألة واحدة ىي: 

َوىََلۡد ﴿توحيد هللا وحده والكفر ابلطاغوت كما قاؿ تعاىل 
ث   ٌه
ُ
َِا فِي ُشّلِ أ ِن ٱخۡ  َبَػۡث

َ
َُٰغَٔت رهُشٔلًا أ ٔاْ ٱىطه َ َوٱۡجَخنُِت  ﴾ُتُدواْ ٱَّلله

والطاغوت ىو الذي يسمى ]السيد[ الذي يُنخى ويُنذر 
لو وُيطلب منو تفريج الكرابت غَت هللا تعاىل وىذا يتبُت 

وىو الشهادة أبنو  توحيد الربوبيةأبمرين عظيمُت: األوؿ: 
ال خيلق وال يرزؽ وال َييي وال مييت وال يدبر األمور إال 

لهم ولكن أعظم الكفار كفرًا الذين قاتىو؛ وىذا حق 
...!!! يشهدوف بو ومل يدخلهم يف اإلسالـ Vرسوؿ هللا 

أما توحيد الربوبية فهو  وقاؿ يف الرسالة اظتفيدة ما يلي:
ومل يدخلهم  Vالذي أقر بو الكفار على زمن رسوؿ هللا 
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واستحل دماءىم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيف اإلسالـ وقاتلهم رسوؿ هللا 
 ...!!!تعاىلوىو توحيده بفعلو  وأمواعتم

وجاء يف الرسالة الثانية والعشرين حملمد بن عبد 
واعلم أف التوحيد: ىو إفراد هللا سبحانو الوىاب ما يلي: 

ابلعبادة، وىو دين الرسل الذي أرسلهم هللا بو إىل عباده 
فأوعتم نوح عليو السالـ أرسلو هللا إىل قومو ظتا غلوا يف 

ر وآخر الرسل الصاضتُت: وّد وسواع ويغوث ويعوؽ ونس
وىو الذي كسر صور الصاضتُت أرسلو هللا إىل  Vدمحم 

أانس يتعبدوف وَيجوف ويتصدقوف ويذكروف هللا كثَتاً 
ولكنهم جيعلوف بعض اظتخلوقات وسائط بينهم وبُت هللا 
تعاىل يقولوف: نريد منهم التقرب إىل هللا تعاىل ونريد 

غَتىم شفاعتهم عنده مثل اظتالئكة وعيسى ومرَل وأانس 
: وعرفت أف إقرارىم بتوحيد الربوبية ...ٍب قاؿمن الصاضتُت
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مل يدخلهم يف اإلسالـ وأف قصدىم اظتالئكة واألنبياء 
واألولياء يريدوف شفاعتهم والتقرب إىل هللا تعاىل هبم ىو 
الذي أحل دماءىم وأمواعتم عرفت حينئذ التوحيد الذي 

ف وىذا دعت إليو الرسل وأىب عن اإلقرار بو اظتشركو 
 .!!! انتهى.التوحيد ىو معٌت قولك: ال إلو إال هللا

فقولك: ال إلو إال هللا نفي وجاء يف األجوبة النجدية: 
وإثبات؛ فتنفي األلوىية كلها وتثبتها هلل وحده؛ فمعٌت 
اإللو يف زماننا: الشيخ والسيد الذي يقاؿ فيهما أو 

يدفعوف غَتمها: سر ؽتن يعتقد فيهم أهنم جيلبوف منفعة أو 
مضرة؛ فمن اعتقد يف ىؤالء أو غَتىم نبيا كاف أو غَته 

فإذا وجاء يف الرسالة الرابعة:  فقد اختذه إعتا من دوف هللا.
قيل لك: إيش الفرؽ بُت توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية؟ 
فقل: توحيد الربوبية فعل الرب مثل اطتلق والرزؽ واإلحياء 
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واإلماتة وإنزاؿ اظتطر وإنبات النبات وتدبَت األمور، وتوحيد 
اإللوىية فعلك أيها العبد مثل الدعاء واطتوؼ والرجاء 

والنذر واالستغاثة وغَت والتوكل واإلانبة والرغبة والرىبة 
واألصل وقاؿ يف الرسالة اظتفيدة: ذلك من أنواع العبادة. 

الثاٍل: وىو توحيد األلوىية، فهو الذي وقع فيو النزاع يف 
قدَل الدىر وحديثو، وىو: توحيد هللا أبفعاؿ العباد  
كالدعاء والرجاء واطتوؼ واطتشية واالستعانة واالستعاذة 

ر والذبح والرغبة والرىبة واطتشوع واحملبة واإلانبة والنذ
وأما وجاء يف األجوبة النجدية ما نصو:  والتذلل والتعظيم.

توحيد األلوىية فهو: إخالص العبادة هلل وحده من رتيع 
اطتلق ألف اإللو يف كالـ العرب ىو الذي يقصد للعبادة 
وكانوا يقولوف: إف هللا ىو إلو اآلعتة لكن جيعلوف معو آعتة 

الصاضتُت واظتالئكة وغَتىم ؛ يقولوف: إف هللا أخرى مثل 
يرضى ىذا ويشفعوف لنا عنده، فإذا عرفت ىذا معرفة 
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جيدة تبُت لك غربة الدين ؛ وقد استدؿ عليهم سبحانو 
ٍب نقضوا ما  إبقرارىم بتوحيد الربوبية على بطالف مذىبهم.

بل الظاىر عندان غزلوا وعادوا ليقولوا يف موضع آخر: 
أف شركهم اليـو أعظم من ذلك الزماف بل قبل وعند غَتان 

ىذا كلو أنو مكث أىل األرض عشرة قروف على التوحيد 
حىت حدث فيهم الغلو يف الصاضتُت فدعوىم مع هللا 
فكفروا فبعث هللا إليهم نوحا عليو السالـ يدعوىم إىل 
التوحيد فتأمل ما قص هللا عنهم وكذلك ما ذكر هللا عن 

إخالص العبادة هلل ألهنم مل ينازعوه يف ىود: أنو دعاىم إىل 
أصل العبادة وكذلك إبراىيم دعا قومو إىل إخالص 

!!! وقاؿ عبد اللطيف وإال فقد أقروا هلل ابإلعتيةالتوحيد 
وأما توحيد اإلعتية، الذي بن عبد الرزتن آؿ الشيخ: 

جحده مشركوا قريش والعرب ابتداء فما عرفوا التوحيد 
رسل من أوعتم إىل آخرىم فلهذا وىو الذي دعت إليو ال
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وقع األكثر يف الشرؾ األكرب اظتنايف عتذا التوحيد بدعوُتم 
األموات يف الرغبات والرىبات واالستغاثة هبم يف اظتهمات 
فإذا مل ينكر العلماء ىذا الشرؾ وال عرفوا اإلخالص الذي 
ىو الدين الذي شرعو هللا لألنبياء واظترسلُت وقعوا يف 

 م على ذلك اطتلق الكثَت واصتم الغفَت.الشرؾ وتبعه
ومن خالؿ ىذا التلبيس يتبُت موقف األئمة  انتهى.

اظتضلُت وما يتعمدوف إلقاءه يف األمة اظتسلمة من شبهات 
ماكرة الضطراب العقيدة وتفريق الصف، وىذا التلبيس 
جزء من اظتعركة الشاملة بُت األمة وأىل الكتاب الذين  

وائر ويتحفزوف من حوعتا ويسعوف كانوا يًتبصوف هبا الد
إىل إضالعتا طتباثة نفوسهم وشدة بغضهم اظترتكز يف قلوهبم 
حسدًا عليها وعلى ظهور دينها فيحرفوهنا تغريرًا وتلبيساً 
عن جادة الشريعة وسبيل التوحيد، وىم يف اضتقيقة إمنا 
يهلكوف أنفسهم وما يتخطاىم اإلضالؿ وال يعود وابلو إال 
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م اضتق وخروجهم عن اظتلة مع دتكنهم من إليهم صتحودى
 العلم إبيضاح اضتجج وإنزاؿ الكتب وإرساؿ الرسل.

َِ ﴿لقد ىزَّ يوسف عليو السالـ بقولو  ۡج ََٰصَِٰدَبِي ٱلّصِ َي
ۡربَاب  

َ
ِم ٱ َءأ

َ
خََفّرِكَُٔن َخيٌۡر أ ارُ ٌُّ ٓه َِٰخُد ٱىَۡل ُ ٱىَۡن كل قوائم  ﴾َّلله

استماؿ صاحبيو عنيفاً، و الشرؾ واصتاىلية اطتّداعة ىزًا 
حبسن حديثو ونبلو، فسأاله أف يعرّب عتما رؤايمها فأنبأمها 
أبمور غيبية وأخربمها أف ذلك العلم ىو فضل إعتيٌّ يؤتيو 

نِي َربِّيٓ ﴿من يشاء  ٍَ ا َغيه ٍه ا ِم ٍَ َٰىُِه وجعل ذلك ختلصاً  ﴾َذ
إىل ذكر التوحيد وتقبيح الشرؾ إليهما، وبدأ مبتاركة الكفار 

إِنِّي حََرۡكُج ﴿ليعلمهما هنج التوحيد ومقاـ التجريد فيتبعاه 
م   ۡٔ ها يُ  ِميهَث كَ ًۡ َكَٰفُِرونَ ل ُْ ً ةِٱٓأۡلِخَرةِ  ُْ ِ َو َُِٔن ةِٱَّلله ٌِ  ﴾ۡؤ

ستجالابً عتما وعرب ابلًتؾ مع أنو مل يتلوث بتلك اظتلة قط ا
ألف يًتكا ملة اظتلك وأتباعو، ونظَت ىذا ما حكاه سبحانو 
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َصَم ﴿ ٍۡ ِ َذَلِد ٱۡشَخ َۢ ةِٱَّلله ٌِ َُٰغِٔت َوُيۡؤ َ يَۡسُفۡر ةِٱىطه ٍَ َذ
اةِٱىُۡػۡرَوةِ ٱ َٓ َ ۡثَقيَٰ لَا ٱُفَِصاَم ل ُٔ ۡ ۡخُتُد ﴿وقاؿ تعاىل  ﴾ل

َ
فَلَآ أ

 ََ هِذي ِ َوَلَٰ ٱز ٌَِ ُدوِن ٱَّلله هِذي َتۡػُتُدوَن  َ ٱز ۡخُتُد ٱَّلله
َ
َۡ أ ِس

ٌِِِينَ  ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ُزَٔن 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۖۡ َوأ ًۡ َُٰس فهى َٔ وقاؿ اظتوىل  ﴾َحَخ

ٔٓاْ ﴿جل وعال  َُاةُ
َ
ا َوأ َْ ن َحۡػُتُدو

َ
َُٰغَٔت أ ْ ٱىطه ٔا ََ ٱۡجَخنَُت هِذي َوٱز

ًُ ٱىۡبُۡشَرىَٰ إِ  ُٓ َ ِ ل إذ ال لقاء بُت اضتق والباطل، إما  ﴾لَي ٱَّلله
ا ﴿ما إسالـ، إما جاىلية وإما إمياف شرؾ وإ َٓ حُّ

َ
أ ُكۡو َيَٰٓ

َٰفُِروَن  ا َتۡػُتُدوَن  ١ٱىَۡك ٌَ ۡخُتُد 
َ
آ  ٢لَٓا أ ٌَ َٰتُِدوَن  ًۡ َع ُُخ

َ
َولَٓا أ

ۡخُتُد 
َ
۠ عَاةِد   ٣أ َُا

َ
ًۡ  َولَٓا أ ا َخَتدتُّ آ  ٤ٌه ٌَ َٰتُِدوَن  ًۡ َع ُُخ

َ
َولَٓا أ

ۡخُتُد 
َ
َِ  ٥أ ًۡ َولَِي دِي ُُِس ًۡ دِي مضى يوسف بعد  ٍب ﴾ىَُس

بياف معامل ملة الكفر ليبُّت معامل ملة اإلسالـ واإلمياف اليت 
َٰ ﴿يتبعها  ًَ َوِإۡشَحََٰق َوَيۡػُلَٔب َوٱتهَتۡػُج ِميهَث َءاةَآِءٓي إِةَۡر  ﴾ِْي

وظتّا أقاـ عتما الدليل على ما ىو عليو من الدين اضتنيفي 
ا شَاَن ﴿من مفارقة الشرؾ يف اضتكم والعبادة  ُّۡشرَِك ٌَ ن ن

َ
لََنآ أ
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ٌَِ َشۡيء    ِ أتبعو إبرشادىم إىل الربىاف األعظم الداّؿ  ﴾ةِٱَّلله
على فساد كل ملة غَت اإلسالـ أتييدًا ألدلة النقل بقاطع 
العقل، فقاؿ مناداًي عتما ابسم الصحبة ابألداة اليت تقاؿ 

َِ ﴿عند ما لو وقع عظيم يف النفوس  ۡج وكاف  ﴾َيََٰصَِٰدَبِي ٱلّصِ
ما يظهروف التوحيد ويبطنوف الشرؾ، وقد أثبت بعض قومه

اظتؤرخُت اظتصريُت اعًتاؼ القبط إبلو واحد! وعامة الناس 
ال يتصوروف تعدد األرابب واآلعتة على غَت األصناـ 
والكواكب وأمثاعتا، وذلك ىو شأف سائر أدايف الشعوب 
فإف الشرؾ ينشأ عن مثل ذلك اطتياؿ فيصبح تعدد اآلعتة 

ػتصورًا فيها. واألمم اصتاىلة تتخيل ىذه  واألرابب
االعتقادات من ختيالت نظاـ ملوكها الذين استخلفهم هللا 
تعاىل يف األرض! وظتّا ذكر يوسف ما ىو عليو من الدين 
اضتنيفي تلطف يف حسن االستدالؿ على فساد ما ىم 
عليو وأخَذ بيسَت اضتجة قبل كثَتىا، فمن اضتكمة يف 
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خذوا بدرجة يسَتة من االحتجاج ػتاجة اصتهلة أف يؤ 
يقبلوهنا، فإذا قبلوىا لزمتهم درجة أخرى فوقها ٍب كذلك 
أبداً حىت يصلوا إىل اضتق، لتفاوت درجاُتم يف الفهم فإهنم 
إف أخذوا جبميع الفكرة الذي يساقوا إليها دفعة عاندوىا، 
وبعد أف أاثر لصاحبيو الشك يف صحة إعتية األرابب 

ٌَِ ﴿ىل إبطاؿ أتثَتىا بقولو اظتتعددين انتقل إ ا َتۡػُتُدوَن  ٌَ

آء   ٍَ ۡش
َ
هآ أ ۦٓ إِل ُ  ُدوُِِّ َُزَل ٱَّلله

َ
آ أ ٌه ًۡ َوَءاةَآؤُُزً  ُُخ

َ
آ أ َْ ٔ ٍُ ۡيُخ ٍه َش

هٓا إِيهاُه   ْ إِل ها َتۡػُتُدٓوا ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله ًُ إِل ِّۚ إِِن ٱدۡرُۡس ٍَ ٌَِ ُشۡيَطَٰ ا  َٓ ِ ة

 ِ َُ ٱىَۡلّي ي َٰلَِم ٱزّدِ ٍُٔنَ َذ ۡزثََر ٱلنهاِس لَا َحۡػيَ
َ
َه أ يعٍت  ﴾ًُ َوَلَِٰس

أف تلك األرابب ال حتقق نصراً وال تدفع ضراً وال تزيد قوة 
ََ حَۡدُغَٔن ﴿وال جتلب سلطاانً وغلبة كما حكى تعاىل  هِذي وَٱز

ًۡ يَُِصُرونَ  ُٓ ُُفَص
َ
ًۡ َولَٓا أ  ﴾ٌَِ ُدوُِِّۦ لَا يَۡصَخِػيُػَٔن َُۡصَرُك

ليست من الربوبية يف شيء وليس عتا من  فهذه األرابب
حقيقة الربوبية شيء، فالربوبية ال تكوف إال هلل الواحد 
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القهار الذي خيلق ويقهر كل شيء، ولكن الفراعنة 
يسموف من عند أنفسهم أشتاء وخيلعوف عليها صفات 
وينازعوف هللا فيها اضتكم والسلطاف! وهللا مل جيعل عتا 

سلطاف، فاضتكم والسلطاف ال  سلطااًن ومل ينزؿ هبا من
يكوف إال هلل، وىو مقصور عليو سبحانو حبكم ربوبيتو 
وألوىيتو، إذ اضَتَكمية من خصائص الربوبية واإلعتية، ومن 
ادعى اضتق فيها فقد انزع هللا سبحانو أوىل خصائص 

وقد بُّت يوسف عليو السالـ أنو ال ميكن ربوبيتو وألوىيتو! 
ًُ ﴿ا كاف اضتكم لغَت هللا حتقيق توحيد العبادة إذ إِِن ٱدۡرُۡس

ها ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله هٓا إِيهاهُ  إِل ْ إِل واظتعٌت اللغوي للعبادة ىو  ﴾َتۡػُتُدٓوا

الدينونة واطتضوع والذؿ، وأما اظتعٌت الشرعي فهو اإلتياف 
لألعماؿ واألقواؿ بنية العبادة ظتن يعتقد فيو شيئًا من 

وحُت نفهم معٌت العبادة صفات الربوبية أو خصائصها. 
على ىذا النحو نفهم ظتاذا جعل يوسف اختصاص هللا 
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ابضتكم، إف منازعة هللا يف ابلعبادة تعلياًل الختصاصو 
حكماً معلوماً من الدين  -اضتكم خترج اظتنازع من دين هللا 

ألهنا خترجو من عبادة هللا وحده، وىذا ىو  -ابلضرورة 
الشرؾ الذي خيرج أصحابو من دين اإلسالـ قطعاً، ومزاولة 
اضتاكمية تعبيد للناس ؼتالف لألمر بعبادة هللا وحده، 

أبهنا اطتضوع واإلذعاف للربوبية،  وحتديد معٌت العبادة
وتعريف الدين القيم أبنو إفراد هللا سبحانو يف اضتكم 

َُ ٱىۡلَ ﴿والعبادة فهما متالزماف  ي َٰلَِم ٱزّدِ ًُ َذ ِ أي ذلك  ﴾ّي
الدين ال غَته ؽتا أنتم عليو وىو تعبَت يفيد القصر، وقد 
بُّت تعاىل أف اضتكم أصل التوحيد وأساس الدين وقاعدتو 

دعوة الرسل ورتيع الشرائع جاءت ضتفظو وحتقيقو وقواـ 
وصيانتو، فقاؿ سبحانو بعد أف ذكر ذتانية عشر نبياً 

َدى ٱ﴿ ُْ َٰلَِم  ٔۡ َذ َ ِۦ  َول َۡ ِغَتادِه ٌِ َ يََشآُء  ٌَ ِدي ةِِّۦ  ۡٓ ِ َح َّلله
ئَُن  ٍَ ْ َحۡػ ٔا ا َشاُُ ٌه  ً ُٓ ِۡ ْ دَرَتَِع َخ ٔا ۡشَرُك

َ
ََ  ٨٨أ هِذي ْوَلَٰٓهَِم ٱز

ُ
أ
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ُؤلَآءِ َءاَتۡيَجَٰ  ا َهَٰٓ َٓ ِ ٔهةَ  فَإِن يَۡسُفۡر ة ُت ًَ َوٱلنُّ ًُ ٱىِۡهَتََٰب َوٱدۡرُۡس ُٓ

  ٌ ۡٔ ا كَ َٓ ِ َِا ة
ْ َذَلۡد وَشهلۡ ٔا ََ ا ىهۡيُص َٰفِرِي ا ةَِك َٓ ِ أي آتيناىم العلم  ﴾ة

واضتكم إشارة إىل أنو تعاىل جعلهم حكامًا على الناس 
ة انفذي اضتكم فيهم ٍب أردؼ بذكر النبوة وىي الدرج

العالية الرفيعة الشريفة اليت يتفرع على حصوعتا حصوؿ 
مرتبيت اضتكم والعلم كما حكى تعاىل عن داود وسليماف 

ٍ  وَشُل  ﴿عليهما السالـ  َِا ُخۡه اا َءاحَۡي  ٍ وموسى عليو  ﴾ا وَِغۡي
ٍ  ﴿السالـ  ُّ ُخۡه ىَٰٓ َءاَتۡيَجَٰ َٔ هُۥ َوٱۡشَخ ُشده

َ
ا ةَيََؼ أ ٍه َ اَول  ٍ  ﴾ا وَِغۡي

ٍ  ﴿ويوسف عليو السالـ  ُّ ُخۡه ۥٓ َءاَتۡيَجَٰ هُ ُشده
َ
ا ةَيََؼ أ ٍه َ ا َول

ا  ٍ وظتا رأى اظتلك رؤايه وأعضل على اظتإل أتويلها،  ﴾وَِغۡي
تذكَّر الناجي من القتل أتويل رؤايه ورؤاي صاحبو، وطلبو 
إليو وذَكَره عند اظتلك فرأى اظتلك نبل التعبَت وحسن الرأي 

ا ﴿فعظم يف نفسو وقاؿ  ٍه ُّ لَِنۡفِصيٰۖ فَيَ ۡشَخۡخيِۡص
َ
ۦٓ أ ٱۡئُخٔنِي ةِِّ

ٌِين  
َ
ِهيٌن أ ٌَ َِا  َٔۡم زََدۡح ۥ كَاَل إُِهَم ٱلَۡي ُّ ٍَ فإف قيل: مباذا   ﴾َشله
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كلمو؟ قلنا: مبا كلم بو صاحبيو يف السجن من الدعوة إىل 
توحيد هللا، وما وقع يف الكالـ األوؿ يغٍت عن التكرار 

م  إِنِّي حََرۡكُج ِميه ﴿ ۡٔ ها يُ  َث كَ ًۡ ل ُْ ً ةِٱٓأۡلِخَرةِ  ُْ ِ َو ٌَُِِٔن ةِٱَّلله ۡؤ
ًَ َوِإۡشَحََٰق  ٣٧َكَٰفُِروَن  ِي َْٰ َوٱتهَتۡػُج ِميهَث َءاةَآِءٓي إِةَۡر

 ِّۚ ٌَِ َشۡيء   ِ ُّۡشرَِك ةِٱَّلله ن ن
َ
ا شَاَن لََنآ أ ٌَ إِِن  ...َوَيۡػُلَٔب  

ها َتۡػُتُدوٓ  ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله ًُ إِل ًُ ٱدۡرُۡس ِ َُ ٱىَۡلّي ي َٰلَِم ٱزّدِ هٓا إِيهاُه  َذ  ﴾اْ إِل
ٌِين  ﴿فآمن اظتلك وقاؿ 

َ
ِهيٌن أ ٌَ َِا  َٔۡم زََدۡح وىذا ما  ﴾إُِهَم ٱلَۡي

يقتضيو كماؿ التوحيد وجزالة النظم الكرَل، فجعلو اظتلك 
فاحتفظ  -مكاف العزيز  -يف أرفع مكاف يف الدولة 

يوسف عليو السالـ أداًب منو اظتكانة للعزيز الذي نشأ يف 
ۡرِضٰۖ إِنِّي َخفِيٌؼ ﴿قصره وقاؿ للملك 

َ
َِ ٱلۡأ ِ ٱۡجَػيۡنِي عَلَىَٰ َخَزآن

  ً شعب مصر من الشرؾ واصتوع والظلم  فأنقذ هللا بو ﴾َغيِي
فكاف مثااًل للحاكم اظتسلم العادؿ، ٍب ضّم إليو أخاه يف 

َنَذَٰلَِم نِۡدَُا ﴿الوزارة بكيد وحيلة كما حكى سبحانو 
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يِ  ٍَ ۡ َِ ٱل َخاهُ فِي دِي
َ
ُخَذ أ

ۡ
ا َشاَن لَِيأ ٌَ ُٔشَفۖۡ  ن يََشآَء لُِي

َ
هآ أ ِم إِل

 ُ إليو يف سلطاف أي ما كاف ليأخذ أخاه ويضمو  ﴾ٱَّلله
ُٔشَف ﴿اظتلك إال حبيلة أوحاىا هللا إليو   ﴾َنَذَٰلَِم نِۡدَُا لُِي

وأسند الكيد إىل هللا ألنو ملهمو فهو مسّببو، إذ جعل 
يوسف السقاية يف متاع أخيو ٍب أخربىم بفقد صواع 
اظتلك، والصواع غَت السقاية، ويف معاريض الكالـ ظتندوحة 

 عن الكذب.

 الدين()عوة الوىابية مدلوؿ لقد صّور أصحاب الد
يف نفوس الناس أبنو شعائر تعبدية!  اإلسالـ()ومدلوؿ 

وىذا وىٌم ابطل واؿتسار وانكماش بل تبديل وتغيَت يف 
مدلوؿ اإلسالـ، إف مدلوؿ اإلسالـ ىو إفراد هللا يف  

والدينونة الكاملة هلل يف كل شأف ورفض  والعبادةاضتكم 
الدينونة لغَت هللا يف كل شأف، ومل يكن العريب الذي 
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خوطب هبذا القرآف أوؿ مرة َيصر مدلوؿ اإلسالـ وىو 
يؤمر بو يف غترد أداء الشعائر التعبدية بل إنو يـو خوطب 
بو أوؿ مرة يف مكة مل تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية، 

نو عندما خياطب بو أف اظتطلوب منو ىو إمنا كاف يفهم م
االستسالـ هلل وحده يف أمره كلو وخلع الدينونة لغَت هللا 
من عنقو يف كل أمره، وإمنا أطلق لفظ اإلسالـ على 
الشعائر التعبدية ابعتباره صورة من صور الدينونة هلل يف 
شأف من الشؤوف...صورة ال تستغرؽ مدلوؿ اإلسالـ بل 

 ية ال ابألصالة.هنا جتيء ابلتبعإ

إف الدعوة الوىابية النجدية مل تكن زلة عامل أو خطأ 
غتتهد وإمنا ىي دعوة متكاملة األركاف قامت عليها ؽتلكة 
عظيمة وفق نبوءات ازدزتت هبا كتب السنة ػتذرة من 

طتداع والكيد والتحريف الذي اب تشبهتاليت خطر فتنتها 
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ة! وقد وقعت احًتفو أصحاهبا يف أصل الدين وكنو الرسال
األمة يف شراؾ الذائب ظتا تساىلت يف شأف التحذيرات 
النبوية فضيعت بذلك دينها ودنياىا...ففي اصتامع 
الصحيح لإلماـ البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما 

اللهم ابرؾ لنا يف شامنا، اللهم ) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذكر النيب قاؿ: 
 رسوؿ هللا ويف ؾتدان؟ قاؿ:اي  قالوا: (ابرؾ لنا يف ميننا

قالوا: اي  (اللهم ابرؾ لنا يف شامنا، اللهم ابرؾ لنا يف ميننا)
ىناؾ الزالزؿ ) فأظنو قاؿ يف الثالثة: رسوؿ هللا ويف ؾتدان؟

ويف رواية عن عبد هللا  .(والفنت وهبا يطلع قرف الشيطاف
خطيبًا فأشار ؿتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاـ النيب هنع هللا يضر وعن أبيو قاؿ: 
من حيث  -ثالاًث - ىنا الفتنة): مسكن عائشة فقاؿ
ويف صحيح اإلماـ مسلم عن ابن  .(يطلع قرف الشيطاف

من بيت  Vخرج رسوؿ هللا عمر رضي هللا عنهما قاؿ: 
رأس الكفر من ىاىنا من حيث يطلع قرف ) عائشة فقاؿ:
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وَمنشأ . واظتعٌت أف رايسة الكفر يعٍت اظتشرؽ (الشيطاف
 اً اليهودية والنصرانية يف أُّمة تطلع ِقَبل اظتشرؽ، أراد ؾتد

كيف جييء التوحيد من مكاف ف .وىي مشرؽ اظتدينة
وكيف يطلع اطتَت من مطلع رأس الكفر وكيف  الفتنة؟

ينبعث اإلمياف من جهة أولياء الشيطاف!؟ لقد طلع 
اإلماماف دمحم بن عبد الوىاب ودمحم بن سعود وذريتهما 

ؾتد( ويقيموا )ؤسسوا دولة التوحيد من موطن الفنت لي
يف الوقت الذي كاف فيو الرـو  !الدين يف جزيرة العرب

َياصروف اظتسلمُت من كل مكاف ويتخطفوهنم ختطف 
العقباف للماشية الشاردة وقد تفتت دولتهم ودب إليها 
الوىن! ٍب دخل أولياء الشيطاف إىل مكة يف نفس العاـ 

 4291اهنيار اضتكم اإلسالمي العثماٍل الذي أُعلن فيو 
ليعلنوا قياـ دولة التوحيد مع قياـ النظاـ العاظتي اإلبليسي 
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من األرض إال بسط سيطرتو عليو عرب  الذي مل يًتؾ شرباً 
 شبكة األمم اظتتحدة!!! 

عن ىذه الفتنة العظيمة كما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقد أخرب رسوؿ هللا و 
اف من حديث حذيفة هنع هللا يضر أف جاء يف صحيح ابن حب

لفتنة بعضكم أخوؼ عندي من )قاؿ:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
فتنة الدجاؿ إهنا ليست من فتنة صغَتة وال كبَتة إال تتضع 

وإنو ال  فمن ؾتا من فتنة ما قبلها ؾتا منهالفتنة الدجاؿ 
 (يضر مسلمًا مكتوب بُت عينيو كافر مهّجاة ؾ ؼ ر

نة سوداء مظلمة مادُتا الكذب والدجل واظتكر واطتديعة فت
يتسمى فيها اللئيم ابسم الكرَل ويرتدي فيها الذئب جلد 

َوُف فيها مقالة الشرؾ بعنواف التوحيد   -اضتمل الوديع وتُػَعنػْ
ولذلك جاءت  -الذي ىو حق هللا على العبيد!!! 
ىؤالء لتهاوف يف أمر الوصااي ؼتللة ابلتذكَت والتحذير من ا
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وقد أخطأ الناس يف حقيقتهم وظنوا تبعيتهم ، دجاجلةال
للغرب! وىذه ظنوف فاسدة ومائلة عن اضتق بل الذي 
تشهد لو طرؽ االعتبار وتنطق بو اآلايت واآلاثر أهنم 

وإذا )ملوؾ األرض، كما جاء يف صحيح اإلماـ مسلم: 
رأيت اضتفاة العراة الصم البكم ملوؾ األرض فذاؾ من 

إذا كانت اضتفاة )وجاء يف اضتديث اظتتفق عليو:  (أشراطها
قاؿ تعاىل  .(العراة رؤوس الناس فذاؾ من أشراطها

ُه ﴿
َ
ًۡ أ ُ فَٱۡغيَ ها ٱَّلله َّ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل والفاء تفريع على اآلية  ﴾ُّ
ۖۡ ﴿اظتتقدمة  ً َبۡغَخث  ُٓ تَِي

ۡ
ن حَأ

َ
اَغَث أ ها ٱلصه ۡو يَُِظُروَن إِل َٓ  َذَلدۡ  َذ

ًۡ َجآَء  ُٓ َٰ ًۡ ذِۡنَرى ُٓ ًۡ إَِذا َجآَءۡت ُٓ َ هيَٰ ل ن
َ
ا  فَأ َٓ ۡشَراُغ

َ
ونظم  ﴾أ

الكالـ: فهل ينظروف إال الساعة أف أتتيهم بغتة فأٌل عتم 
إذا جاءُتم ذكراىم فقد جاء أشراطها فاعلم أنو ال إلو إال 

ا َذَلدۡ ﴿هللا. وتقدَل رتلة  َٓ ۡشَراُغ
َ
يفيد االىتماـ.  ﴾َجآَء أ

ال بّد من ارتباط نصوص الكتاب ابلسنة ونُنّبو على أنو 
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بعضها مع بعض حىت تكوف منتظمة اظتباٍل متسعة اظتعاٍل 
ويشًتط يف حسن ارتباط الكالـ أف يقع يف أمر متحد 
متصل أولُو آبخره، وال يصلح االستدالؿ حبديث إال بعد 
استيفاء رواايتو وضبط ألفاظو. وقد دَتّثل جربيل عليو 

، ومرَّة يف صورة شاّب، ومرَّة يف السالـ يف صورة أعرايب
صلى هللا عليو صورة دحية الكليب، وظتّا أدبر قاؿ رسوؿ هللا 

وقد  (ىذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم): وآلو وسلم
اشتمل ىذا اضتديث على أصوؿ الدين وكلياتو حىت أف 
علـو الشريعة كلها راجعة إليو ومتشعبة منو، وإذا كاف 

فإف جربيل مل يصدر منو سوى  مفتاح العلم السؤاؿ
السؤاؿ، ومع ذلك شتاه معلمًا إذ أف الفائدة من اضتديث 
انبنت على السؤاؿ واصتواب معاً، فالسؤاؿ نصف العلم، 
وىذا اضتديث يصلح أف يقاؿ لو: أساس الدين ظتا تضمنو 

على من الفقو والسؤاؿ والنظر والبحث عن اضتق واليقُت 
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وإذا كانت سورة  (شفاء الِعّي السؤاؿ): ملسو هلآو هيلع هللا ىلصؿتو قولو 
الفاحتة أـ القرآف مبا تضمنت من علـو القرآف إرتااًل فإف 

السنة مبا تضمن من علـو السنة.  حديث جربيل أـ
ينبئ عن ميالد اإلسالـ، وعن معركة مفروضة  ديثاضتو 

على اإلسالـ، ال خيار للمسلمُت يف خوضها، ويكشف 
 وجودين ال ميكن التعايش بينهما عن صراع طبيعي بُت

طويال، وال ميكن فهم الدين بوضوح إال مبراجعة نصوص 
الكتاب والسنة على وفق الواقع التارخيي اضتركي عتؤالء 
األعراب، وفرٌؽ بعيد بُت النظرة إىل النصوص كأهنا قوالب 

 اغ، والنصوص يف صورُتا اضتركية.يف فر 
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