
 
 

 

 
 
 
 
 
 َكَتَبهُ 

 َبْدٌر ِبُن َعِلٍي ْبِن طَاِمي اْلُعتَ ْيِبّي 
 غفر اهلل له ولوالديه ومشاخيه واملسلمني
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 احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل.

 أما بعد:

أشؿى،  دٍ ؾنن اهلل تعاػ خؾق اخلؾق فغاية ظظؿى، ومؼص

َوَما ﴿عبد شواه، ـام ؿال تعاػ: وٓ يُ  عبد شبحاكهوهو أن يُ 

َّٓ لَِوْعُبُدونِ  ْىَس إِ نَّ َواْْلِ َذلَِك ﴿[، 65]افذاريات:  ﴾َخَلْقُت اْْلِ

قُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوىِِه ُهَو اْلَباطُِل َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو  بَِينَّ اَّللََّ ُهَو اْْلَ

[، وهو شبحاكه أحٌد فه إحدية 56]احلج:  ﴾اْلَكبِرُ اْلَعِغُّ 

ق أن افؽامؾة افتامة، ٕكه اخلافق وٓ خافق ؽره، ؾؽان فه احل

وصػاته، ؾال ذيك فه شبحاكه  أفوهقتهيؽون واحدًا ذم ذاته و

 وأشامئه وصػاته. هو من خصائص أفوهقته وربوبقته ذم ـّل ما

ظذ ادؽؾػغ دماه  قجبؾوافتوحقد: تػعقل بؿعـى اإلؾراد، 

رهبم شبحاكه وتعاػ أن يػردوه شبحاكه وتعاػ بام هو حؼه 

 .حده دون شواه من اإلؿرار وافعؿلو



  
 

3 

وؿد تبايـت ُشبل افـاس ذم تؼسقم افتوحقد افواجب ظذ 

ـٌل بحسب مذهبه واظتؼاده، وفؽلٍّ وادؽؾػغ بؽالم ـثٍر، 

يـبغي أن وجفة هو موفقفا، وؿبل ـالمي ظن تؼسقم افتوحقد، 

 كوظان: ُيعؾم أن افتؼسقمَ 

وهو افذي جاء افشارع بذـر  النوع إول: التقسوم النّّص:

َٓ ُينَبِّئَُك ِمْثُل ﴿يزاد ظؾقه وٓ ُيـؼص مـه رٌء،  أؿسامه، ؾال َو

اإلشالم »[ ـؿراتب افدين افثالث: 41]ؾاضر:  ﴾َخبِرٍ 

ه وـتبه باهلل ومالئؽت»، وأرـان اإليامن: «واإليامن واإلحسان

، وأرـان «ورشوفه وافؼدر خره وذه وافقوم أخر

افشفادتان، وإؿام افصالة، وإيتاء افزـاة، وصوم »اإلشالم: 

، ؾلمثال «رمضان، وحج بقت اهلل احلرام دن اشتطاع إفقه شبقال

 هذه افتؼسقامت تؼسقامت كصقة ذظقة.
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فد وهو ما ُيعؿل ؾقه ادجت :النوع الثاين: التقسوم آجتهادي

ا، ثم فؾـصوص وؿواظد افؼيعة، وؾفؿه هل جفده ذم مجع

 .خيؾص إػ تؼسقامت ادطؾوب

، «اْلمع وادنع»آجتفادي ذضان: ويشسط ذم افتؼسقم 

م، ويؿـع من دخول ؽرها ؾقفا،  ؾقجؿع مجقع أجزاء ادؼسَّ

 وهو ظذ رضبغ:

وهذا حال الرضب إول: ما كان من جمموعة ىصوص: 

ت افعؾامء ذم ـثر من أحؽام افؼيعة، ـلؿسام ـثر من تؼسقام

ادقاه، وأرـان افصالة، وواجباهتا، وأرـان احلج، وأشباب 

اإلرث ومواكعه، وأكواع افؼـات، وـثر من افؼوط 

 وادواكع ذم افعبادات وادعامالت.

ؾؽل هذه إمور مل حتصل إٓ بعد أن بذل ادجتفد وشعه 

م آكتفاء إػ تؾك افتؼسامت ذم شز افـصوص وافـظر ؾقفا، ث

وفقس ؿول أحٍد  وإكواع، ؾفو تؼسقم من جمؿوظة كصوص،
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من افعؾامء ذم افتؼسقم بحجة ظذ أحد، وباب آجتفاد ؾقه ٓ 

 ُيغؾق بآشتدراك ذم افزيادة وافـؼص.

ما ـان تؼسقاًم مستـبطًا من كٍص  هذا افرضب وأؿوى من

 واحٍد، وهو:

وهو أؿوى  دستنبط من ىصٍّ واحٍد:الرضب الثاين: التقسوم ا

حجقة ذم افتؼسقم من شابؼه، وهو ؿريب إػ افتؼسقم افـّّص، 

ت ذم آية افوضوء من ؿوفه تعاػ: ـػروض افوضوء افتي جاء

ََلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِؼ الصَّ َيا َأُّيُّ

فِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِؼ َوَأْيِدَيُكْم إَِؼ ادََْرا

[ ، مـه أكواع افـسك وؿد جاء ذـرها ذم 5]ادائدة:  ﴾اْلَكْعَبْػِ 

أحوال  تذـردا حديث ظائشة ذم حديث جابر افطويل، و

 .افـاس ذم حجفم مع افـبي
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 لـــصــف

ومن هذا اْلنس تقسوم التوحود كام سوييت، فإذا ُعلم هذا 

 التوحود إؼ عدة أقسام باعتبارين:قسموا أهَل السنة  فإنَّ 

 آعتبار إول: باعتبار اْلق الواجب َّلل.

ظذ ادؽؾػغ، وافتوحقد « حق اهلل»ؾافـظر ذم افتؼسقم هو 

 هبذا آظتبار فه ثالثة أؿسام:

وهو توحقد افتلفه وافتعبد هلل  إول: توحود إلوهوة:

 إٓ اهلل تعاػ وحده دون شواه. تعاػ، بلن ٓ يمفه وٓ يعبد

وهو توحقد اإلؿرار بلن اهلل رٌب  والثاين: توحود الربوبوة:

وما شواه مربوب، واخلافق وما ظداه خمؾوق، وفه افسقادة 

 افتامة، وافتدبر ادطؾق.

وهو اإلؿرار بلكه  والثالث: توحود إسامء والصفات:

َس َكِمْثلِِه َلوْ ﴿صػاٍت ٓ متاثل صػات ادخؾوؿغ: موصوف ب
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ِموُع اْلَبِصرُ  ٌء َوُهَو السَّ [ كثبتفا فه ظذ 44]افشورى:  ﴾ََشْ

 افوجه افالئق به شبحاكه وتعاػ.

 وآعتبار الثاين: باعتبار اْلق الواجب عذ ادكلف َّلل.

يا أهيا »ؾافـظر فؾؿؽؾف وما جيب ظؾقه دماه ربه، ؾـؼول فه: 

ؼصدك بوإؿرارك، و ؿعرؾتكبفعبد، جيب ظؾقك أن توّحد اهلل ا

« ظؿل»و« ؿوٌل »، ٕن اإليامن ظـد أهل افسـة «وضؾبك

وافؼول هو اإلؿرار، وافعؿل هو افتعبد هلل تعاػ وؿصده به، 

 ؾقؽون افتوحقد ؿسؿغ:

وهو توحقد  :القسم إول: توحود ادعرفة واْلثبات

 افربوبقة وتوحقد إشامء وافصػات.

وهو توحقد  :والقسم الثاين: توحود القصد والطلب

 إفوهقة أو افتلفه هلل تعاػ.

ودا خافف ادرجئُة أهل افسـة ذم اإليامن، وأخرجوا افعؿل 

مـه، وزظؿوا بلن « توحقد إفوهقة»من اإليامن، أشؼطوا 
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اإليامن افواجب، وافتوحقد ادطؾوب، هو جمرد توحقد 

« توحقد افربوبقة وإشامء وافصػات»أو « ادعرؾة واإلثبات»

ا ـان ظامة ادرجئة ذم افعصور ادتلخرة يستفقـون بتوحقد وهلذ

 إفوهقة، وخيرجوكه من حؼقؼة ٓ إفه إٓ اهلل!

وهذا افتؼسقم باظتباريه هو تؼسقم افوحي ادبغ، وـالم 

أئؿة افدين، وؿد ضاق ظطن افؽثر من أهل افضالل من هذا 

وأهؾه افتؼسقم ٓ دجرد افتؼسقم، ؾلئؿتفم من إصاظرة 

، وما من ـتاٍب من بحسب أهوائفمفؽالم يؼسؿون افتوحقد ا

ـتب أئؿتفم ذم باب افتوحقد وأصول افؽالم إٓ وؿّسم 

افتوحقد ؾقه إػ أؿسام مع تبايـفم ذم تؾك إؿسام، وفؽن 

وضم « اإليامن»ذم « العمل»افذي ضاق به ظطـفم هو إدخال 

امن إػ افتوحقد افواجب افذي ٓ يصح إي «توحقد إفوهقة»

ادسؾم إٓ به، واظتباره ؽاية خؾق اخلؾق، وحؼقؼة ٓ إفه إٓ 

 اهلل، وادعـى ادطابق فؾعبادة.
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:  وقد بّونت طرفًا من ذلك يف كتايبَّ

 [ إطفار افعوار، ذم افرد ظذ اجلػري.4]

[ واإلؾادة بتحؼقق معـى افعبادة، ذم افرد ظذ حاتم 6]

 افعوين.

بًا ـتبُت رّدًا ظذ رجٍل ؿبل شبع ظؼة شـٍة تؼري وؿد ــُت 

أزهري يسؽن افبحرين ذم ورؿات ـتبفا يـؽر ؾقفا تؼسقم 

افتوحقد، ؾضاع رّدي ظؾقه ذم مجؾة ما ضاع من ـتبي ذم جفاز 

احلاشوب، وفؽن مسودته موجودة وهلل احلؿد وادـة، ـام كؼ 

يل ورؿات ذم هذا افشلن ذم ظدد من ادواؿع آفؽسوكقة، 

فة أتؽؾم بافقسر ظن تؼسقم افتوحقد وإكـي ذم هذه افعجا

فـؼض ما زظؿه ادبطؾون بلن أول من جاء به هو صقخ 

اإلشالم ابن تقؿقة وتبعه ظؾقه اإلمام حمؿد بن ظبدافوهاب 

رمحفم اهلل أمجعغ، وهذا ؿول باضٌل، بل هذا افتؼسقم هو ما 

 جاء ذم افوحي ادبغ، وذم ـالم إئؿة افسافػغ، ومن ذفك:
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 ،أها ادسؾؿون من ـتاب اهلل تعاػأول شورة يؼر ذم[ 1]   

 -وأـثر شورة تتؽرر ظذ إفسـة وإشامع ، شورة افػاحتة 

ْْحَِن : ﴿ -يؼول اهلل تعاػ ذم أوهلا  ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعادََِػ * الرَّ اْْلَ

ِحومِ   [.3-6﴾ ]افػاحتة:الرَّ

ْمُد َّلِلَِّ ؾؼوفه تعاػ: ﴿ د إفوهقة، ﴾ دفقل ظذ توحقاْْلَ

ؾاحلؿد من أؾعال ادؽؾػغ افتي جيب أن ُيؼصد اهلل تعاػ هبا 

وحده، ـافصالة هلل، وافصوم هلل، وافزـاة هلل، وافعبادة ـؾفا 

 هلل.

 ﴾ دفقل رصيح ظذ توحقد افربوبقة.َربِّ اْلَعادَِػَ وؿوفه: ﴿

ِحومِ وؿوفه: ﴿ ِن الرَّ ْْحَ ﴾ دفقل ظذ توحقد إشامء الرَّ

 وافصػات، بام ؿسؿه افعؾامء بلن افصػات تـؼسم إػ ؿسؿغ:

افتي ٓ تـػك ظن اهلل  القسم إول: الصفات الذاتوة:

بحال، وهي ؿديؿة ـذاته شبحاكه، وافرمحن مـفا، ؾاهلل رمحٌن 

 ٓ تـػك ٓ تػارؿه صػة افرمحة ـصػة ذات.
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تي يػعؾفا اهلل متى صاء، اف القسم الثاين: الصفات الفعلوة:

ومـفا افرمحة ـصػة ؾعل، ؾرحم اهلل من يشاء، ؾفو بذفك: 

 ﴾ بؿن صاء من ظباده.ومِ حِ الرَّ ﴿

َْرِض َوَما َبْونَُهاَم : ﴿وؿول اهلل تعاػ [2] ْٕ اَمَواِت َوا َربُّ السَّ

 .[56﴾ ]مريم:َفاْعُبْدُه َواْصَطِزْ لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّواً 

َْرِض َوَما َبْونَُهاَم ؾؼوفه تعاػ: ﴿ ْٕ اَمَواِت َوا ﴾ رصيح َربُّ السَّ

 ذم تؼرير توحقد افربوبقة.

﴾ دفقل ظذ إمر بافعبادة َفاْعُبْدُه َواْصَطِزْ لِِعَباَدتِهِ وؿوفه: ﴿

 وهو توحقد إفوهقة.

﴾ دفقل ظذ توحقد إشامء َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّواً وؿوفه: ﴿

 وأن اهلل ٓ شؿي فه وٓ ـػم وٓ كد يامثؾه. وافصػات،

وِي ادَْوَتى ﴿ :ؿال تعاػو [3] ُه ُُيْ َذلَِك بَِينَّ اَّللَ ُهَو اَْلقُّ َوَأىَّ

ٍء َقِديرٌ  ُه َعَذ ُكلِّ ََشْ  .[5احلج:] ﴾َوَأىَّ

 إفوهقة. ﴾اَّللَ ُهَو اَْلقُّ ﴿ :ؼوفهؾ
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وِي ادَْوَتى: ﴿ؿوفهو ُه ُُيْ  افربوبقة. ﴾َوَأىَّ

ٍء َقِديرٌ : ﴿ؿوفهو ُه َعَذ ُكلِّ ََشْ  إشامء وافصػات.﴾ َوَأىَّ

ِة َعامَّ َيِصُفوَن * ﴿ وؿال تعاػ: [4] ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعادَِػ ﴾ ]افصاؾات: َوَسََلٌم َعَذ ادُْْرَسلَِػ * َواْْلَ

481 - 486.] 

 وحقد افربوبقة.﴾ تُسْبَحاَن َربَِّك ؾؼوفه: ﴿

ِة َعامَّ َيِصُفونَ وؿوفه: ﴿ ﴾ توحقد إشامء َربِّ اْلِعزَّ

 وافصػات.

ْمُد َّللَِِّوؿوفه: ﴿  ﴾ توحقد إفوهقة.َواْْلَ

َؿُد * مَلْ ومثؾه ؿوفه تعاػ: ﴿ [5] ُؿْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد * اهللَُّ افصَّ

ُػًوا َأَح  ـُ  [.1-4﴾ ]اإلخالص:دٌ َيؾِْد َومَلْ ُيوَفْد * َومَلْ َيُؽْن َفُه 

﴾ هو ادلفوه إحد، وهذا توحقد ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد ؾؼوفه: ﴿

 إفوهقة.
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َمُد وؿوفه: ﴿ ﴾ بقان اشٍم من أشامئه وصػة من اَّللَُّ الصَّ

 صػاته، وهذا توحقد إشامء وافصػات.

ْ ُيوَلْد وؿوفه: ﴿ ْ َيلِْد َوََل ﴾ دفقل ظذ توحقد افربوبقة، وأكه ََل

 ما شواه خمؾوق.اخلافق و

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس * وؿوفه تعاػ: ﴿ [6]

 [.3 - 4﴾ ]افـاس: إَِلِه النَّاس

 ﴾ دفقل ظذ توحقد افربوبقة.ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ ؾؼوفه: ﴿

﴾ دفقل ظذ توحقد إشامء َملِِك النَّاسِ وؿوفه: ﴿

 وافصػات .

﴾ دفقل واضح ظذ توحقد افتلفه اسإَِلِه النَّ وؿوفه: ﴿

 وإفوهقة.

( 652)ص "ضبؼات افصوؾقة"ما رواه افسؾؿي ذم  [7]

ظن ادرتعش أيب حمؿد  (41/365) "احلؾقة"وأبو كعقم ذم 
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: هـ(، ؿال368ظبد اهلل بن حمؿد ادرتعش افـقسابوري )ت:

 اصقاء: َثََلَثةأُصول افتَّْوِحقد »

 .وةبالربوبمعرَؾة اهلل َتَعاَػ = 

ْؿَرار َفُه =   .بالوحداىوةَواإْلِ

 «.َظـُه مجَؾة إىدادَوكػي = 

وهذا واضح رصيح ذم تؼسقم افتوحقد بؿثل تؼسقم صقخ 

اإلشالم ابن تقؿقة ومن جاء بعده، وؿد توذم ؿبل صقخ 

اإلشالم ابن تقؿقة بثالثؿئة شـة! ؾلي ؽباء وجفل وهتور 

افتؼسقم ظذ وجرأة ظذ افعؾم وأهؾه ذم ؿؾب من أكؽر هذه 

 صقخ اإلشالم ابن تقؿقة؟ وظّده من ادحدثات؟

واضح ذم توحقد « معرفة اَّلل تعاؼ بالربوبوة»ؾؼوفه: 

 افربوبقة.

 ادراد به توحقد إفوهقة.« واْلقرار له بالوحداىوة»وؿوفه: 
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ؾقه كػي ادثقل ظن اهلل تعاػ « وىفي إىداد عنه مجلة»وؿوفه: 

 ، وهذا توحقد إشامء وافصػات.من افؼيك وادثقل وافؽػم

ما ؿافه أبو احلسن ظع بن حمؿد افبغدادي  [8]

هـ( صاحب اجلـقد، ؾقام كؼؾه ظـه افسؾؿي ذم  368)ت:

أي –( حغ شئل ظن ادعرؾة 682)ص "ضبؼات افصوؾقة"

 َأن:»؟ ؾؼال: -معرؾة اهلل

 .الربوبوةاهلل َتَعاَػ بَِؽاَمل تعرف = 

 .بالعبوديةوتعرف َكػسك = 

ءَوتعؾم =  ء َوإَِفْقِه  َأن اَّلل َتَعاَؼ أول كل ََشْ َوبِه يؼوم ـل َرْ

ء ء َوَظؾِقِه رزق ـل َرْ  «.مصر ـل َرْ

 وهذا واضح ذم أؿسام افتوحقد افثالثة.

 "افػتوى احلؿوية  "صقخ اإلشالم ابن تقؿقة ذم  هكؼؾما   [9]

 افصوؾقة ظن أيب ظبد اهلل حمؿد بن خػقف من أئؿة

افتوحقد بنثبات  اظتؼاد"، ذم ـتابه افذي شامه ـ(ه324)ت:
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ثم إن اَّلل تعرف »ؿال ذم آخر خطبته :  "إشامء وافصػات

أن ذكر  «اْلقرار بإلوهوة»و، «الوحداىوة إثبات»: إلونا بعد

وأكد  «أسامئه وصفاته»: ابه بعد التحقوق بام بدأ من تعاؼ يف كت

د من وائل التوحوعلوه السَلم بقوله فقبلوا منه كقبوهلم ٕ

 .«ظاهر قوله ٓ إله إٓ اَّلل

وهذا واضح ذم أؿسام افتوحقد افثالثة، ؾؾام ذـر توحقد 

افربوبقة، واإلؿرار هلل بإفوهقة، ذـر ما هو واجب ظذ 

 ادؽؾػغ من معرؾة اهلل بلشامئه وصػاته.

هـ( 382وهذا اإلمام ابن بطة افعؽزي احلـبع )ت: [11]

 أن وذفك: »(426/ 5) "افؽزى باكةاإل"يؼول ذم ـتابه 

 إثبات ذم اظتؼاده اخلؾق ظذ جيب افذي باهلل اإليامن أصل

 :أصقاء ثالثة به اإليامن

 دذهب مبايـا بذفك فقؽون رباىوته العبد يعتقد أن: أحدها

 .صاكعاً  يثبتون ٓ افذين افتعطقل أهل
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 أهل مذاهب بذفك مبايـا فقؽون وحداىوته، يعتقد أن: الثاين

 .ؽره افعبادة ذم معه وأذـوا بافصاكع أؿروا افذين فؼكا

 أن إٓ جيوز ٓ افتي بالصفات موصوفا يعتقده أن: والثالث

 ما وشائر واحلؽؿة وافؼدرة افعؾم من هبا موصوؾا يؽون

 «.ـتابه ذم كػسه به وصف

 وهذا ـالم رصيح وواضح ذم أؿسام افتوحقد افثالثة.

امظقل اهلروي وؿال صقخ اإلشالم أبو إش [11]

 :وجفغ ظذ افتوحقد(: »184)ت:

 وكػي وإولوة، بالربوبوة وجل عز اَّلل إفراد: منهام إول

ومعرؾته بلكه ٓ يؽاؾل  ،افبقـوكة وإثبات ظـه، وافشبه افؼـاء

ذم ؿدر، وٓ يـازع ذم أمر، وٓ يشابه ذم صػة، وٓ يداؾع ذم 

 حؽم، وأكه صؿد صػاته ممتـعة ظن افتؽققف ..

وإؿامة افوجه فه،  فإخَلص العمل َّلل، -أما الوجه أخر:و

وكػي ادراءاة وافتسؿقع ظن ظبادته، ثم إؾراده بافثؼة واخلوف 



 
 

08 

، كؼؾه أبو زـريا حيقى بن «وافرجاء وافتػويض وادحبة..

يب ضاهر إزدي إبراهقم بن أمحد بن حمؿد أبو بؽر بن أ

ة إربعة أيب مـازل إئؿ"هـ( ذم ـتابه: 661: تافسؾامد )

 .(415)ص "حـقػة ومافك وافشاؾعي وأمحد

: باظتبار احلق افواجب هلل تعاػ وهذان مها أؿسام افتوحقد

 توحقد ادعرؾة واإلثبات، وتوحقد افؼصد وافطؾب.

 زيد افؼرواين حمؿد ظبداهلل بن أيب افه اإلمام[ ما ؿ46]

 هـ(385)ت:

 ةُ ئَد إفْ  هُ ُد قِ تَ عْ وتَ  نةُ ِس إلْ  هِ بِ  طُق نْ ا تَ مَ  باُب أبو  

 ياىاِت الدِّ  ورِ أمُ  اجِب وَ  نْ مِ 

 :بافؾسانِ  ُق طْ ، وافـ  بافؼؾِب  اإليامنُ  ن ذفَك مِ 

 .هرُ ؽَ  ٓ إفهَ  واحدٌ  إفهٌ  اهللَ  أنَّ 

 .هْ فَ  رَ ظِ ، وٓ كَ هُ فَ  بقهَ وٓ َص 

 .«هُ فَ  فه، وٓ ذيَك  احبةَ ، وٓ َص هُ فَ  دَ افِ ، وٓ وَ هُ فَ  دَ فَ وٓ وَ 
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 .توحقد إفوهقة« هرُ ؽَ  ٓ إفهَ  واحدٌ  إفهٌ  اهللَ  أنَّ » ؾؼوفه:

توحقد إشامء « هْ فَ  رَ ظِ ، وٓ كَ هُ فَ  بقهَ وٓ َص » وؿوفه:

 .وافصػات

فه، وٓ  احبةَ ، وٓ َص هُ فَ  دَ افِ ، وٓ وَ هُ فَ  دَ فَ وٓ وَ » وؿوفه:

  توحقد افربوبقة.« هُ فَ  ذيَك 

تواؾق ما ذـره صقخ اإلشالم  -صاهبفاوما  – ؾفذه افـؼول

ابن تقؿقة وتؾؿقذه ابن افؼقم، وصقخ اإلشالم اإلمام حمؿد بن 

محه اهلل تعاػ، وهذه إؿسام افثالثة هي: حؼوق ظبدافوهاب ر

اهلل تعاػ افواجبة، ومما يمـد صحة هذا افتؼسقم أكه ما من حقٍّ 

جيب هلل تعاػ ظذ ادؽؾف ذم افظاهر وافباضل، وادعرؾة 

 .إٓ وهو داخل ذم أحد هذه إؿساموافؼصد، 

افتؼسقم افثالثي ٓ خيافف ؿول من ؿسم افتوحقد إػ وهذا 

 ؿسؿغ؛ ومها:
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« توحقد افربوبقة»[ توحقد ادعرؾة واإلثبات، ويشؿل 4]

 «.توحقد إشامء وافصػات»و

 «.توحقد إفوهقة»وتوحقد افؼصد وافطؾب، وهو  [6]

واحد، وإكام ٓختالف افـظر ومدار افتؼسقم ـان ؾؽالمها 

ؿسم « احلق افواجب هلل تعاػ»فؽل ؿوٍل صلكه، ؾؿن كظر إػ 

افتوحقد إػ ثالثة أؿسام، ؾؾريب حق إؾراده بربوبقته وأفوهقته 

« احلق افواجب ظذ  افعبد»وأشامئه وصػاته، ومن كظر إػ 

بـظره وؿال: ظؾقك أن توّحد اهلل بؿعرؾتك  افتػت إفقه

 وإثباتك، وتوحده يؼصدك وضؾبك.

ؼسقم فؾتؼسم افثالثي شؾٌف من أهل افعؾم، ـذفك فؾتوـام 

افثـائي شؾٌف وظؾقه إمجاع أهل افسـة، وهو ؿوهلم ذم ـاؾة 

« اإليامن ؿوٌل وظؿل»إليامن: ـتب آظتؼاد ومؼآهتم ذم ا

وادراد بافؼول: ادعرؾة واإلثبات، وهو ؿول افؼؾب وافؾسان، 
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وادراد بافعؿل: افؼصد وافطؾب، وهو ما يتؼرب به افعبد هلل 

 ل افؼؾب واجلوارح، وهذا واضح دن تلمل.تعاػ من أظام

« توحقد إفوهقة»ظامة من يشاؽب ظذ  ـّؾه ؾننوفذفك 

وتؼسقم افتوحقد افذي ذـره إئؿة إكام ذفك دا هم ظؾقه من 

ظن اإليامن،  «افعؿل»دين ادرجئة وصوائبه، ؾؾام أرجلوا 

بتوحقد افؼصد وافطؾب، افذي هو توحقد إفوهقة،  شتفاكوا ا

توحقد »قد إكام هو جمرد ورأوا أن ادراد من اإليامن وافتوح

ومن جاء به ظـدهم جاء بافتوحقد « افؼول وادعرؾة واإلثبات

ائع افدين ك ما هو إٓ جمرد ذافواجب، وما ظدا ذفواإليامن 

وفذفك من خيافف ؾقه ظـدهم إكام هو بغ احللِّ  ومؽؿالته،

بذفك رصيح خافػوا و واحلرمة، ٓ بغ اإلشالم وافؼك!

افـصوص افؼظقة، وافـؼوٓت افسؾػقة، وما شبق ذـره، وما 

هو مدّون ذم ـتب ظؼائد أهل افسـة يبطل ذفك، واهلل 

 ادستعان.
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ؽالة  من فن يستطقع أحٌد من ادخافػغاظؾم أكه  :ختاماً و

أهل افبدع ادـاوئغ فدظوة صقخ اإلشالم ابن تقؿقة وحمؿد بن 

 ٓ يدخل ذم أحد بحٍق واجٍب هلل تعاػ أن يلتَ  ظبدافوهاب

 .ذـورة أظالهإؿسام اد

واهلل ويل افتوؾقق، وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آفه 

 وصحبه أمجعغ.

 ـتبه

 بدر بن عغ بن طامي العتوبي

 4132ربقع أخر  62يوم إحد 

 افطائف

 

 

 

 


