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 همقدم
لـذا  ؛توحید اصل اول از اصول دی  و کلمه اول از شهادتی  و شرط ورود به اسالم است

سیر انسان از  ؛است ل عرفانی انسان نیز همی  کلمهدر عی  اینکه آخری  مرحله در تکام
  .ا تا انتها سیر در فهم توحید استابتد

افراطـی هـای برخـی گـروهتری  بهانه بـرای ای  مفهوم عظیم، امروزه تبدیل به بزرگ
بـه انحطـاط کشـیده  ای مختلف و متفاوت از کتاب و سنت،هبا تفسیر به رأی گردیده و

انسان را به یاد  ،اگر روزی شنیدن ای  مفهوم ای است کهاست. ای  انحطاط به اندازه شده
انـداخت، امـروزه انسـان را بـه یـاد کشـتار و  الهـی و عرفـان نـاب مـی یبزرگان و اولیا

 یای  همان اسالم وارونه اسـت کـه اولیـا؛ در واقع اندازد ریزی و قتل و اسارت می خون
 الزمان خبر داده بودند.دی  از آن در آخر

هـای سـلفی دچـار ابـداعات و دسـت گـروهبه ،کی از مسائلی که در بحق توحیدی
حتـی )بحق از تقسیم توحید است. تقسیم توحید از زمان گذشته  ،انحرافات شده است

توحیـد در اات،  به سه قسم (ملل و نحلصاحب  ،در عصر شهرستانی ،تیمیهاب  از بلق
د و ای  تقسیم هنوز هم در آثـار بزرگـان ش توحید در صفات و توحید در افعال تقسیم می

ی یـگراتقسیمی ابداعی از سـوی مـدعیان سـلف ،اما در ای  بی  ؛اسالم مورد نظر است
توحیـد در الوهیـت و توحیـد در  ،توحید در ربوبیـتد را به سه قسم مطرح شد که توحی

توحید در ربوبیت  که در کنار ای  تقسیم مدعی شدند آنها .دکنمیاسما و صفات تقسیم 
بلکه  ؛نیست کافیی از شر  یدر رها ،دناگر وجود داشته باشو توحید در اسما و صفات 

-)بـهمشـرکی  عصـر انبیـا  .باید توحید در الوهیت نیز وجود داشته باشـد ها،عالوه بر آن

شـر  در  ،و اشـکال ایشـان موحد در ربوبیت بـوده(، عصر نبی اعظم خصوص
تازه شـبیه بـه  ،لذا مسلمی  امروز هم اگر ادعای توحید ربوبی دارند ؛الوهیت بوده است

تقسیم در کنار  در واقع ای  ؛شر  بر هر دو دسته ایشان بار استاند و حکم مشرکی  شده
لذا  ؛های سلفیان در اتهام شر  استها و قیاسبسیاری از استدالل أمنش ای  تحلیل سر

های اسـتدالل سـلفیان در اتهـام عنوان یکی از حلقهای  تقسیم به بررسی صحت و سقم
بزرگانی از اهل سنت  در آثار ؛ البته ای  موضوعی برخوردار استیسزااز اهمیت به ،شر 
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کـه ییتـا جـا اسـت؛ نقد و بررسی قرار گرفتـه مورد ،باشند که مخالف مشی سلفیان می
مـورد توسط حس  سـقاف شـافعی در  التندید بمن عدد التوحیدکتاب مستقلی با عنوان 

اثـر ، حقیقة التوحیدد أصل اإلسالم ودر کتاب  همچنی  ؛ای  موضوع نگاشته شده است
نیـز ایـ  یـدری اثر سید کمـال ح، تیمیهابن التوحید عند الشیخعبدالله مسعری و کتاب 

تـوان بـه مقالـه ساقسـام  است. در بی  مقاالت نیز میشده  قرار گرفتهموضوع مورد بحق 
که در ایـ  موضـوع  کرد اشاره 1س در نشریه سراج منیر،توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

آثار متعددی در اثبات ای  تقسیم نگاشـته شـده  ،در طرف مقابل نیز ؛استنگاشته شده 
، القول السدید فی الرد علی من انکر تقسدی  التوحیدد ،توان به کتاب می که از جمله آنها

دفاع از اقسـام مطـرح  عالوه بر ،که در آنکرد اثر عبدالرزاق ب  عبدالمحس  البدر اشاره 
 .پرداخته است نیز ای  تقسیم یبه بیان ادله ،شده

ارائه شده از توحیـد نقدی بر اقسام  قرار گرفته،در ای  مقاله مورد بررسی اما آنچه که 
دهنـد نـدارد. اثـر حاضـر  ای که سلفیان از تقسیم مـذکور ارائـه میو نظری به ادلهاست 

از جامعیت بیشـتری برخـوردار اسـت و در  ،نسبت به آثار دیگر در بیان اشکالت تقسیم
کـه  دارد. امید اسـت مجموع شش اشکال مختلف را بر تقسیم سلفیان از توحید بیان می

 . قرار بگیردمورد توجه محققی  ای  حوزه  ای  مقاله،

 اقسام توحید قبل از سلفیه 
 نحو متعارف بی  اهل سنتبه توحید که از تقسیم ،ملل و نحلدر  ،ق(542شهرستانی )
 .گزارش داده است ،وجود داشت

به ای  صورت است کـه او واحـد اسـت در  ،صفاتیه توحید نزد اهل سنت و
و  ،است در صفات خود و نظیـری نـدارد احدو و ،اات خود و قسیمی ندارد

 1.واحد است در افعال خود و شریکی ندارد
یکـی از  (،حتی شیعیان)ای  تقسیم هنوز هم تقسیمی زنده است و در بی  متکلمی  

 3؛که شهید مطهری از ای  تقسیم استفاده کرده اسـتچنان ؛تری  تقسیمات استمرسوم
                                              

 .773، ص 73پنجم، شماره ، سال سراج منیر، «اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن». امید، محمد جواد، 1

 .(55، ص7، جالملل والنحل  شهرستانی، محمد ب  عبد الکریم،) ؛«إن الله تعالی واحد في ااته ال قسیم له...» .2
مجموعده ثاد ا اسدت د مطهـری، مرتاـی، ؛ )«عنوان قسم چهارم به آن افزوده استالبته ایشان توحید در عبادت را نیز به» .3

 (.854، ص2، ج شهید مطهرى
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 گزافه نخواهد بود. ،دمتی قریب به هزار سال دارداگر گفته شود ای  تقسیم ق بنابرای ،
ای در سـلف داشـته کـه ریشـهآنبدون  ،تیمیهاما ای  تقسیم در قرن هشتم توسط اب 

 .پردازیممیدر تقسیم توحید  که در ادامه به بیان دیدگاه سلفیان نمودتغییر  ،باشد

 تقسیم سلفیان از توحید
جدیدی از  اولی  کسی بود که تقسیم ،یشات سلفیعنوان رهبر فکری تمام گرابه تیمیهاب 

بعـد  1؛توحید الوهی و توحید ربوبی تقسیم نمود او توحید را به دو قسم   .توحید ارائه داد
 _ ی از توحید ارائه کرد و توحید را به دو قسم علمییتقسیم ثنا ،قیم نیزردش اب از او شاگ

 ،ناظر به مقام علم و قسم دوم ،م اولدر واقع قس ؛تقسیم کرد ،قصدی_ اعتقادی و ارادی 
در  .ای  تقسیم دچار تناقض است یقیم در ادامهالبته کالم اب  ؛ناظر به مقام عمل است

داند و توحید عملی را توحیـد  و صفات می د توحید علمی را تنها توحید اسمابرخی موار
و صـفات و  ز اسمای نیز توحید علمی را اعم اگاه 2.کند در ربوبیت و الوهیت عنوان می

 3.داند کند و توحید عملی را منحصر در توحید الوهی می ربوبیت معرفی می
 دهند. و برای هر قسم تعریفی ارائه می دانندمی سه قسم توحید رانوعا  ،اما سلفیان

اول: توحید در ربوبیـت ... دوم: توحیـد  .شودتوحید به سه قسم تقسیم می»
 4«و صفات... اسما ... سوم: توحید دردر الوهیت 

 توحید ربوبی

 گویند: اولی  قسم از توحید، توحید ربوبی است. در تعریف توحید ربوبی می
توحید ربوبی یعنی آفریدن و مالکیـت و تـدبیر را منحصـر در خـدا بـدانی. 

آیا  :فرمایدو خداوند می 5،خدا آفریننده هر چیزی است :فرماید خداوند می
زمـی  روزی دهـد  کـه شـما را از آسـمان و  غیر از خدا آفریـدگاری اسـت

                                              
 .487، ص8، جالفتوي الحمویة الکبرىتیمیه، احمد، اب  .1

 .82، ص7، جتفسیر القرثن الکری قیم جوزیه، محمد، اب  ؛42، ص7، جمدااج الس لکینقیم جوزیه، محمد، اب  .2
وف توحید ااتی، البته اگر کسی ادعا کند ای  همان تقسیم معر» ؛«فإن القرآن: إما خبر ع  الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله» .3

مددااج قـیم جوزیـه، محمـد، ابـ ؛ )«کالمی صحیح و شایسته اسـت ،توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی است
 .(473، ص7، جالس لکین

، شرح کشف الشدبه  عثیمی ، محمد،  اب  ؛37، ص7، جالتوحید الذي هو حق الله علی العبیدعبدالوهاب، محمد، اب  .4
 .437، ص8، جموسوعة األلب نیالبانی، ناصرالدی ،  ؛757، ص4، جفت وى واس ئلب  إبراهیم،  شیخ، محمدآل ؛75ص

 .  78سوره زمر، آیه .5
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اسـت آنکـه   بزرگـوار و خجسـته :فرمایـد خداوند می 1.خدایی جز او نیست
 :فرمایـد خداوند می 2.دست اوست و او بر هر چیزی تواناستفرمانروایی به
گاه باش که  خنده خدایی است پروردگار خلق و امر از آن  اوست. فر ( عالم)آ

 3،4.جهانیان

 وهیتوحید ال

باشد، توحیـد الـوهی اسـت. توحیـد می آن نیز بخشتری  که مهم قسم از توحید دومی 
 :الوهی از منظر ایشان عبارت است از

بـه ایـ  معنـی کـه  ؛توحید الوهی یعنی عبادت را منحصرا برای خدا بـدانی 
 کس دیگری را عبادت ،کندگونه که خدا را عبادت میآن ،کنار خدا در انسان

بـه کـس دیگـری تقـرب پیـدا  ،کنـدونه که به خدا تقرب پیدا میگآننکند و 
 5.نکند

ی  قسم از توحید اسـت و هم ،نداهدینی که رسوالن به آن ارسال شد :ایشان معتقدند
ل و جـان و ناموسشـان توسـط رسـول مـا ،خاطر نداشت  ای  قسـم از توحیـدمشرکی  به

نکـه بـه ولو ای، ید اخالل کندکه به ای  قسم از توح  مباح اعالم گردید. کسیاخد
 باز هم مشر  و کافر است. ،و صفات اقرار داشته باشد توحید ربوبی و اسما

تمامی آنان به ای  اصل ارسال  .است  توحید در الوهیت بوده ،دی  تمام رسل
در  :فرمایـدکه خداوند مـیچنان ؛شدند که توحید واقعی نیز در همی  است

خدا را بپرسـتید و  بگویدتا ای برانگیختیم  تادههر امتی فرس حقیقت، در میان
پـیش از تـو هـیي پیـامبری  :خداوند فرمـود 6گر بپرهیزید.فریب از طاغوت  
پـس مـرا  ؛یی جز م  نیسـتخدا مگر اینکه به او وحی کردیم که نفرستادیم

 .همـانی اسـت کـه مشـرکان در آن گمـراه شـدند توحید، ای  نوع 7بپرستید.
با آنان قتال کرد و خون و مال و به اسارت درآمـدن  همانانی که پیامبر

اخـالل  نـوع از توحیـد و اوالدشان را حالل اعالم کرد. کسی که به ای  زنان
و توحیـد اسـما و بـه توحیـد ربـوبی  حتی اگـر ؛او مشر  و کافر است ،کند

                                              
 .7سوره فاطر، آیه. 1
 .7سوره ملک، آیه .2
 .54سوره أعراف، آیه .3
 .16، صشرح کشف الشبه  عثیمی ، محمد،  اب  .4
 .(16، صشرح کشف الشبه  ، محمد، عثیمی  اب ) ؛«إفراد الله تعالی باللعبادة ...» .5
 .36سوره نحل، آیه .6
 .35سوره انبیاء، آیه .7
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 1صفات اقرار کند.
الـوهی و بـه اعتبـار  با عنوان توحیـد، ای  قسم از توحید به اعتبار اضافه شدن به الله

   2شود.با عنوان توحید عبودی یاد می ،اضافه شدن به مخلوقی 

 و صفات  توحید اسما

 و صفات است.  توحید اسما ،توحید گانهآخری  قسم از اقسام سه
و سـنت را  و صـفات وارد شـده در کتـاب اسما ،و صفات یعنی توحید اسما

 ،چه برای خدا اثبـات شـده به ای  صورت که هر ؛منحصر در خداوند بدانی
بدون هیي  ؛از او سلب کنی ،و هر چه که از او نفی شده ،برای او ثابت بدانی

 3.ف و تعطیل و یا تکییف و یا تمثیلتحری
سه موضـوع در ایـ  قسـم از توحیـد در نظـر  ، هنیز اشاره شد باال که در عبارتچنان

 است.   گرفته شده
  .ه خداوند باشدو صفات الهی تنها مختص ب اسما :اول
ای   .چه که او نفی کرده منتفی بدانیمثابت و آن آنچه که او برای خود اثبات کرده :دوم

 یعنی توقیفی بودن اسما و صفات الهی. 
گونه تحریف، تعطیل، تکییـف و ت را باید بر طبق ظاهرش بدون هیيای  صفا :سوم

 تمثیلی بر خداوند صادق دانست. 

 وحیدآثار تقسیم سلفیان از ت
، ماـاعف (ی استیعالوه بر اینکه بحثی علمی و مبنا)اما آنچه که اهمیت ای  بحق را 

 شود.  کند، آثاری است که بر ای  تقسیم بار می می
در خصوص آثاری کـه بـر ، التندید بمن عدد التوحیدسقاف شافعی در کتاب  حس 

 گوید: شود می ای  تقسیم بار می
تشبیه مومنی  که منهج متمسلفی  )کسانی هدف از ای  تقسیم نزد قائلینش، 

بـه  ،نه نیسـتند( را نـداردگواما واقعا ای  ،دهند که خود را به سلف نسبت می

                                              
 .16، صشرح کشف الشبهاتعثیمی ، محمد،  اب  .1
، عثیمـی ابـ ) ؛«فباعتبار إضافته إلی الله یسمی: توحید األلوهیة، وباعتبار إضافته إلـی الخلـق یسـمی توحیـد العبـادة.» .2

 .(4، ص9، جمجموع فت وى واس ئلمحمد، 

 .77عثیمی ، محمد، شرح کشف الشبهات، ص اب  .3
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بـه  ؛تکفیر ایشـان اسـت ،قصدشان )فراتر از تشبیه صرف( حتی ؛کفار است
الـوهی  امـا توحیـد ،توحید ربوبی دارنـد ،ر کفاریای  مدعا که آنان مانند سا

ه ای  حربه کسانی که توسل به انبیـا و اولیـا دارنـد را تکفیـر ب ؛ در واقعندارد
شـان دیـدگاه ،حتـی کسـانی کـه در بسـیاری از امـور ،فراتر اینکهکنند و  می
 1...نند و مسبب تمام اینها حرانی استک خالف ایشان است نیز تکفیر میبر

کـه ص زمانیخصوبه ؛بنابرای  ای  تقسیم بستری بسیار آماده برای تفکر تکفیری دارد
 اند. مشرکی  در ربوبیت موحد بوده ،ادعا شود

 بررسی تقسیم سلفیان از توحید
بـه بررسـی ایـ   ،عهده داردز توحید و آثاری که ای  تقسیم بهبعد از بیان تقسیم سلفیان ا

مـورد  را و در مجمـوع شـش موضـوع پـردازیممی تقسیم بر اساس همان تقسیم مشهور
 .دهیم بررسی قرار می

 گرایانهف مبانی سلفخال

ای  تقسیم را صرفا  . گروهیدو نوع رویکرد دارند ،گانه توحیدسلفیان نسبت به تقسیم سه
دانند و تعبدی برای ای  تقسیم از لحـا   علمی و برای یادگیری اقسام توحید می تقسیمی 

ی  نـچ . اودعثیمی  اشاره کـرتوان به اب  ای  اشخاص می یاز جمله ؛شرعی قائل نیستند
 ،داند و مدعی وجود نفس ای  تقسیم را صرفا بیانی علمی برای فهم طالب علم می یبیان

 1صورت فعلی در کتاب و سنت نیست.هب
اند و آن را تقسیم اهل سـنت و جماعـت  تقسیم تقدسی قائل شدهای  اما برخی برای 

د یـرسـمی عقاند. مرجـع ا کم یا زیاد کردن اقسام را بدعت شمرده آنها حتی .اند خوانده
در  باشند. آنهـا(، از ای  دسته میت کبار العلمای عربستانئیه) وهابیت در حال حاضر

 :معتقدنده تقسیم ثالثه ، ب(با عنوان توحید حاکمیت) خصوص اضافه کردن قسم چهارم
اینکـه حاکمیـت، نـوع  .د سه قسم است و قسـم چهـارمی نـداردانواع توحی

کـه ییتا جـا)بدعت است و احدی از ائمه  دمستقلی از انواع توحید قرار گیر

                                              
 (.5ص، التندید بمن عدد التوحید ب  علی، حس  ،سقاف شافعی) ؛«والهدف م  هذا التقسیم ... بل تکفیرهم» .1
: إن تقسیم التوحید إلی ثالثة أقسام... کل هذا جائز؛ ألنـه مـ  بـاب الوسـائل والتقریـب وحصـر -بال شك-فالصواب » .2

 (.منتدیات کل السلفیی  تحت اشراف علی ب  حس  ب  علی الحلبی االثری) ؛«شیاء لطالب العلماأل
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16087 



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
چهارم

، شامره 
7 ،

بهار و تابستان 
7937

 

71 

 7.ندا قائل به آن نبوده (،اطالع داریم
تبـع بـه)الوهـاب عبـدخصـوص ابـ بـههایی که وهابیـت و نقض تری مهمیکی از 

گونـه ایـ  ،کنند ای  است که همانا صـحابه و تـابعی بر خصم خود وارد می (،تیمیه اب 
ی شعاری اسـت یگراسلف بر خلف و سلفی فهم در واقع برتر ؛اندعمل نکرده و نگفته

اما ای  نقض اساسی بـه خـود وهابیـت در ایـ  نـوع  ؛شودکه ای  فرقه به آن شناخته می
  2تقسیم از توحید وارد است.

ه در اقـوال ، نـنه در سنت پیـامبر ،بندی نه در آیات کتاب خداتقسیم برای ای 
امـام )نه در اقوال احمد ب  حنبل  ،عی  تابعی نه در اقوال تاب ،نه در اقوال تابعی  ،صحابه
در تـا اینکـه  ؛شوداثری مشاهد نمی ،اهل سنت دیعقایک از کتب نه در هیي (، وحنابله

امـا  ؛گـذاری شـدو ایـ  بـدعت پایـه 3گردیده اختراعتیمیه اب  سطهجری تو هشتمقرن 
 تا ای  تقسیم ،شوند تیمیه جمعهمراه اب به ،که اگر ثقلی  )ج  و انس( استآن واقعیت 

 4.نخواهند توانست ،نزد احدی از قدما اثبات کنند ،ولو با یک روایت جعلی را
عنـوان توحید حاکمیت را به ،ائمه از احدی آمده است کهاینکه در فتوای هیئت کبار 
گـذارد کـه کـدامیک از  جای ای  پرسش را بـاقی می ،اند یکی از اقسام توحید اکر نکرده

عدم اکر توحیـد حاکمیـت توسـط  به ،الاند که ح قسم توحید را اکر کرده ای  سه ،ائمه
... عبـدالوهاب وتیمیـه یـا ابـ را ابـ مگر اینکه مقصـود از ائمـه  ؛شود ایشان استناد می

 بدانیم.
ی و تقدسـی ی  تقسیم را جنبـه شـرعا اشخاصی کهنسبت به  ی،ی  اشکالچنهرچند 

عنوان یک اعتبـار علمـی هـم بـه آن نگـاه ه بهک اشخاصیاما  ؛تر استپررنگ ،دهند می
خلف امت حرفی زده که مـال   ،به هر حال ؛خالی از اشکال نخواهند بود ،کنند نیز می

حرف صـحیحی  ،حال دنبال دارد و در عیفراد قرار گرفته و تاثیر مهمی بهاسالم و شر  ا
 ستجو کرد!های صحیح را نباید در سلف جبنابرای  تمام حرف ؛ستا  شمرده شده

بـه حـدی کـه اگـر )دهند  به ای  تقسیم جنبه شرعی و دینی می باید از اشخاصی که
                                              

 .737، ص83، ج، فت وى اللجنة الدائمةجزءادویش، أحمد ب  عبدالرزاق .1
 .95، صقراءة النقدیه تیمیه فی التوحیدمنهج ابندوخی، یحیی عبدالحس ، . 2

 .(9، صالتندید بمن عّدد التوحیدسّقاف، حس  ب  علی، ) ؛«تیمیة الذي اخترع تقسیم التوحید الی ألوهیة وربوبیةاب » .3

 .(241، صادود علی شبه   السلفیةدیرثوی، محمد نوری،  ینقشبند) ؛«تیمیةفلو اجتمع الثقالن مع اب » .4
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آیـا چهـار چـوب  که پرسید (،کنند خطاب می سعمل محدثسآن را  ،ف آن بیان شودخال
یـا چهـار  (،که هیي اثری در آن از تقسیم مذکور نیست)سلف مال  سلفی بودن است 

دهند و مال  سنت و بـدعت را بـر اسـاس آن  ارائه میتیمیه از سلف چوبی که اتباع اب 
 سنجند ! می

 تداخل اقسام  .2

ها برای ارزیابی تقسیم صحیح ای  است که اقسام نبایـد در هـم تـداخل از جمله مال 
ایـ  صـورت، در غیـر  ؛ها قـرار گیـردبلکه باید کامال در عرض سایر قسم ؛دنداشته باش

 هد بود. نخوا یصحیح تقسیم ارائه شده تقسیم
مقصود از توحید اسما و صفات ایـ  اسـت کـه تنهـا خـدا واجـد  ،که بیان شدچنان

ای  زمانی است که صـفات  .و کسی دیگری شریک با او نیست هصفاتی است که فرمود
الهی طبق آنچه که فرموده، اثبات شود و آنچه که خود نفی نموده از او نفی گردد. اثبات 

 1یف و تعطیل و یا تکییف و یا تمثیل باید صورت گیرد.صفات الهی نیز بدون هیي تحر
روش  است  زیرا ؛ای  بیان از توحید اسما و صفات دچار اشکال تداخل اقسام است

صفت ربوبیت و الوهیت اوست که باید تنها بـر خـدا  ،که از جمله اسما و صفات الهی
صـفت دو قسـم  قرار نـداد. ایـ  دو شریک ای  صفت با او حمل نمود و کسی دیگری را

 ربوبیت و الوهیـت مخـتص خداسـت و کـس در آنها نیز که دیگر از اقسام توحید است
دقیقا همان چیزی است که در توحیـد اسـما و  ،ای  بیان .دیگری را نباید شریک او نمود

در عـرض  کـه،حـالیدر عـی  ،ای  دو قسم مذکور در واقعشده است؛ صفات نیز گفته 
و ایـ  نقـص بـر تقسـیم شـمرده  در آن نیز داخل شـدهاما  ،توحید اسما و صفات است

 شود.   می
دو  ورا دارد  یی  شـمولچنـ ،چند عنوانی که در توحید اسما و صـفات بیـان شـدههر

ایـ  شـمول مـورد  ،اما در اکثر عبارات شیوخ سـلفی شود؛شامل میعنوان بعدی را نیز 
ت شـده کـه بـدون تحریـف و توجه قرار نگرفته و تنها نگاه به کیفیت حمل اسما و صفا

در ایـ  قسـم از توحیـد  ییگـرآن هم اشکال د البته ؛تعطیل و یا تکییف و یا تمثیل باشد

                                              
 .77، صالشبه   شرح کشفعثیمی ، محمد،  اب  .1
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عنوان ارائه شـده از توحیـد اسـما و  ،اما در هر صورت ؛دارد که در ادامه بیان خواهد شد
 7مبتال به تداخل اقسام است. ،صفات

 عدم مانعیت .3

کـه زمانی ؛ در واقعقسیم مذکور مبتال به آن استی که تمشکل دیگر بودنس،مانع اغیار نس
توقع ای  است که اگر کسی خللی در یکی از اقسام  ،شود از تقسیم توحید سخ  گفته می

که اگر کسی در توحید ربوبی چنان ؛ز توحید خارج و در شر  قرار گیردا ،آن داشته باشد
در توحید الوهی اخالل اگر   چنیهم ؛مشر  است ،اخالل کند و ربی دیگر داشته باشد

امـا اگـر کسـی در توحیـد اسـما و صـفات  ت؛مشر  اس ،داشته باشد یدیگر لهکند و ا
اسما و صفات الهی را حمـل بـر  ،اخالل کند و طبق بیانی که در ای  قسم از توحید آمده

کــه اشـاعره و ماتریدیـه و دیوبندیــه چنـان)بلکـه آنهــا را تاویـل ببـرد  ،ظاهرشـان نکنـد
هیي  است   شان شدهآیا ای  اخالل در توحید اسما و صفات، منجر به شر  (،اند گونهاین

کـه حـالی در 1؛اسـت  خاطر اینکه اهل تاویل هستند نـدادهسلفی فتوا به شر  اشاعره به
نسبت به  شانبلکه نهایت کالم ؛با قرائت وهابیان هستند ،مخل به توحید اسما و صفات

امـا  ؛از معتزلـه بودنـد یهـایشـائبهی  است کـه آنهـا مبـتال بـه ا ،اشاعره و امثال ایشان
که نسبت به دیگرانـی چنان 9؛شوند تری  گروه به اهل سنت و جماعت شمرده می نزدیک

نظیـر  ،نـدا اهل تاویل بوده آنها اینکه با علم به) ،که متاول در اسما و صفات الهی بودند
عنـوان بـه (،حجـرزکریا النووی و اب أبی ،یالجوزب  الفرجأبی ،بیهقی ،بکر باقالنیأبی

  4اند. کبار علما دی  یاد شده
شخصی مخل به یکی از اقسام توحید کـه اصـل  ،شود سوال ای  است که چطور می

حال از کبار علمای دی  نیز شمرده شود و یا از اصناف مسلمی  در عی  ،دی  است باشد
 محسوب گردد !

و صفات از منظـر سـلفیان  حق اسماکه در ایل ب اشکال ای  است که مباحثی أمنش
                                              

 .8، صأصل اإلسالم و حقیقة التوحیدمسعری، عبدالله،  .1

اصـغر فـرق گذاشـته  حتی شر  اصغر نیز شمرده نشده است. در نگاه سلفیه بی  گناهان، حتی اگر کبیره باشد بـا شـر . »2
 (.854، ص8، جمجموع فت وى واس ئلعثیمی ، محمد، اب ؛ )«شودمی

 .872، ص7ج ،فت وى اللجنة الدائمةاق، دویش، أحمد ب  عبدالرز .3

 .845، ص7ج، فت وى اللجنة الدائمةدویش، أحمد ب  عبدالرزاق،  .4
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که در بیـان چنان)چند اصل عنوان هرالبته  ؛اساسا بحق توحیدی نیست ،شود مطرح می
ناظر به کیفیت حمـل صـفات الهـی بـر  ؛ اما در واقع موضوعاعم است (،قبل اشاره شد

دست که اساسا و مسائلی از ای    خداوند است که آیا بر ظاهر حمل شود یا تاویل برود
ایـ   1،لذا با توجه به ای  اشکال و اشکال سابق، با قرائت سلفیه ؛ارتباطی با توحید ندارد

 نباید از اقسام توحید شمرده شود. قسم از توحید،
و صـفات  توحیـد اسـما ،تـوان گفـت البته توجه به ای  نکته الزم است که زمانی می

اگر کسـی اسـما و  ؛ در واقعرعایت شودط بیان شده در ایل آن کامل است که تمام شرو
مطـابق آنچـه سـلفیان  ،امـا در کیفیـت حمـل ،صفات الهی را مختص به خداوند بداند

 ی توحید اسما و صفات نخواهد بود. او دارا ،قدند عمل نکندتمع
حقیقدة  أصدل اإلسدالم وکه در کتاب چنان ؛بنابرای  تقسیم مذکور مانع اغیار نیست

  1.است  یگر اشاره شدهبا بیانی د، التوحید

  عدم جامعیت. 4

اقسام توحید از جهـت آثـار  یاما بعا ؛توان تقسیمات متعددی لحا  کردبرای توحید می
-شود دارای اهمیت خاصی خواهد بـود و نمـیعقیدتی و اخالقی و... که بر آن مترتب می

ت( و توحیـد در به توحیـد در عبـادت )الوهیـ ،در تقسیم مذکورتوان آنها را نادیده گرفت. 
اما توحید در اطاعت، توحید در استعانت، توحیـد در محبـت و  است؛ ربوبیت اشاره شده

ای نشده که هر یـک دارای ثمـرات و آثـار در مباحـق  والء، توحید در حاکمیت و... اشاره
حساب تری  آنان بهماز همه اقسام توحید آنچه که مه 3اساسی اعتقادات و حکومت است.

 نیـز آیداه  می حید در اات خداوند است که شاید اولی  موردی که از توحید بهتو ،آیدمی
 کـرده و فرمـوده:به ای  توحیـد تاکیـد  ،کریمجای قرآنخداوند در جای .همی  قسم است

                                              
زیـرا  ؛اما ای  اشکال و اشکال سـابق در آنجـا مطـرح نیسـت ،هرچند در قرائت غیر سلفی نیز توحید صفاتی مطرح است .1

بحـق در آنجـا ایـ  اسـت کـه صـفات  .تشـابه اسـمی دارد با توحید صفاتی سلفیه تنها ،توحید صفاتی در قرائت غیر سلفی
لـذا تصـور   چگونه بر خدا حمل شـود ،نه اینکه صفات خدا ؛خداوند عی  اات اوست و کامال مرتبط با بحق توحید است

 غیر سلفیان نیز وارد استبه، نشود اشکالی که در اینجا به سلفیان وارد شده

کثر مباحق وغیر مانع لدخول ما لیس م  أصول ال» .2 ، التي هي فـرع لتوحیـد الطاعـة واالتبـاع، «الصفات»توحید فیها، کأ
 (.7، صأصل اإلسالم و حقیقة التوحیدمسعری، عبدالله، ) ؛«ولیست أصالا 

، وال یمک  إدخالها «المحبة والمواالة»، وتوحید «الحاکمیة»... وغیر جامع لخروج أقسام مهمة للتوحید منها، کتوحید . »3
 .(، مقدمه کتابأصل اإلسالم و حقیقة التوحیدمسعری، عبدالله، ) ؛«واضح، و بطریقة مصطنعة... إال بتکلف
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  َحد
َ
ُه أ  1است.  به ای  قسم از توحید اشاره نشده ،اما متاسفانه در تقسیم وهابیت ؛ُقْل ُهَو اللَّ

تمام ای  اقسام در توحید ربوبی یا در توحید الوهی قرار  ،گفته شود است البته ممک 
تـوان از کلمـه  آید که آیـا می دیگری پیش می و سوال اشکال نیز در ای  صورت ؛گیرد می

 ای  معانی را قصد کرد  ،رب یا اله

 عدم تطابق عناوین با معانی .5

ناوینی استفاده شده که داللتـی بـر از ع ،اشکال دیگری که به ای  تقسیم وارد است اینکه
  .کنیممورد از آن اشاره می دوبه  که در ادامه معنای مقصود ندارد

 الف: عدم تطابق رب بر خلق
اما در هیي منبعی از منابع اهل  است؛ در توحید ربوبی، به توحید در خالقیت اشاره شده

بلکـه ایـ  دو  ؛انـد ندادهمعنای خالقیت را تحت عنوان رب قرار  ،لغت و یا منابع شرعی
تفسدیر کثیـر در باشند. ابـ ارای معنای متفاوت میدیگر و دمعنا، هر یک مستقل از یک

  :گونه تعریف کردهرب را ای  القران العظی 
 .معنای مالک متصرف استرب به 2؛«و الرب هو المالك المتصرف»

 گوید:و می  ههمی  معنا را اکر کردمیبدی نیز قریب به

رب  3؛«ه الّرب، هو المالك المدبر، و اذا اطلق يقتضى مالك الخلق اجمع صفت»
معنـای بـه ،صـورت مطلـق آورده شـودمعنای مالک مدبر است که اگر بـهبه

 مالک خلق خواهد بود.
و حدود و رسوم  ،و اینکه ریشه و اصل ای  کلمه چیست ،البته تبیی  دقیق معنای رب

 ،طور خالصه باید گفـتاما به ؛ل خواهد بودای  معنا در کجاست خود یک بحق مفص
نـه  ،معنای تدبیربه هستند؛یعنی حروف اصلی آن سر ب بس  ؛است 4رب کلمه مااعف

-تا معنای تربیـت را افـاده  ،نیستیس  ب یعنی حروف اصلی آن سر ؛باشد 5اینکه ناقص

                                              
 .(87، صتیمیةالتوحید عند الشیخ ابنحیدری، سید کمال، ) ؛«... ولم یجعلوا توحید الذات قسماا م  هذه األقسام» .1

 .  44، ص7، جتفسیر القران العظیم اسماعیل، کثیر،اب  .2
 .755، ص3، جکشف األسراا و عدة األبراا،  رشیدالدی میبدی، .3
مااعف کلمه است که دو حرف اصلی آن مانند هم باشد. سوهو ما یکون فاؤه والمه األولی مـ  جـنس واحـد وکـذلك » .4

 .  (25، ص7،جشرح ن علی مراح األاواح في عل  الصرفالدی  أحمد، دنقوز، شمس؛ )«عینه والمه الثانیة م  جنس واحد
،  ناقص به کلمه» .5 لـة  ای گویند که حرف اصلی اخر آن یکی از حروف واو یا یاء باشد. الناقُص: هو ما کـان  الُمـُه حـرف  ع 

 .(47، ص7، جالمفت ح في الصرفجرجانی، أبوبکر، ) ؛«واواا کان  أْو یاءا 
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بلکـه  ؛یسـتن نبـودن خداونـد مراد تربیت کننـده ،معنای تدبیر استالبته اینکه به ؛کند
  1تربیت از لوازم تدبیر است.

 ؛ول بـا کلمـه رب مشـابهت معنـوی دارددر نگاه ا ،اما کلمه خلق در بیان اهل لغت
 :نویسد فارس میکه اب چنان

ای داللـت دارد. اول تقـدیر شـی و دوم مالسـت و  خلق بر دو معانی ریشـه
 2.صافی

  است که:  هآمد نیز لس ن العربهمی  بیان در 
 3.اصلی خلق، تقدیر است معنای

امـا تقـدیری کـه در  ؛مشابهت معنای تقدیر با تدبیر در نگاه اول قابل انکـار نیسـت
بلکه مقید به قیدی است که همی   ؛صورت مطلق نیستتقدیر به ،معنای خلق بیان شده

 شود.قید موجب تفاوت اساسی بی  ای  دو کلمه می
ا َوَخَلَق  :آیه شریفه ایل کش فزمخشری در  َهُ  َقْقعًدير  َقعدَّ ََ   ٍ سـوال را ایـ   ،4ُكلَّ َشعْْ

 :آیه را به ای  صورت معنـی کـرد کـه باید ،معنای تقدیر باشدمطرح کرده که اگر خلق به
کـه ایـ  معنـا در حـالی؛ د و سپس تقدیر آنان را انجـام دادرا تقدیر کر همه اشیا خداوند

  :سپس در جواب آورده د؛تواند صحیح باش نمی
احـداثی کـه در آن  .را احداث کرد تمام اشیا آیه ای  است که خداوند نایمع

ه کـه سپس )بعد از خلقت( مجددا او را برای آنچ ؛ستا  تقدیر مراعات شده
انسـان را بـر ایـ  شـکل  مانند اینکه خداوند ؛صالحیتش را دارد آماده نمود

مصالح دنیا و سپس او را برای  ؛کنده و راست قامت خلق میکردگیری اندازه
 5د.نمایآخرت تقدیر می

محـدود بـه احـداث و ایجـاد اسـت و ایـ   ،در واقع تقدیری که در خلق وجود دارد
 ،که خلق ناظر به تقـدیرچرا ؛شودمحدودیت موجب تفاوت بی  دو کلمه خلق و رب می

  .باشدمی ناظر به تقدیر برای ابقا ،رب حی  احداث است و
                                              

 .588، صتوحید دا قرثن، هجوادی آملی، عبدالل .1

ُم و  » .2 الالا اُء و  ق  اْلخ  ل  ْيء  خ  ُة الشا س  ال  ُر م  اْلْخ  ، و  ْيء  یُر الشا ْقد  ا ت  ُدُهم  ح  : أ  ن 
ْصال  اُف أ  معجـم مقـاییس فارس، احمـد، اب ) ؛«اْلق 

 .(877، ص8، جاللغة

 .  (25، ص75، جلسان العربمنظور، محمد ب  مکرم، اب ) ؛«و أ صل الخلق التقدیر» .3

 .8. سوره فرقان، آیه4

 .877ص، 7، جالکش ف عن حق ئق غوامض التنزیل زمخشری، محمود ب  عمرو، .5
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  ( نیز آورده شدهعثیمی اب ور از طرف شنقیطی )از اساتید آیه مذک همی  بیان در ایل
لس ن منظور در که اب چنان ؛بنابرای  واژه خلق را باید به ابداع و احداث معنا کرد 1؛ستا

شـود کـه البته دو نوع ابداع به خداوند نسبت داده مـی 2؛ستا  به آن تصریح کرده العرب
 است.  با همی  واژه )خلق( بیان شده ،دو هم هر

َخَلعَق  :فرمـوده کـهی؛ چنـانأیمـاده و منشـ نوع اول: ابداع شی بـدون وجـود هـیي
َماَواًت َواْْلَْهَض    .9السَّ

عً َذا ُهعَو :  هکه فرمودنوع دوم: ایجاد شی از شی دیگر؛ چنان ََ   َ َفع َْ ُْ َسعاَ  ًمعْن  ْْ
َخَلعَق اْإً

 .4َخًصيم  ُمًبين  
بـی   تفـاوت، لـذا مـال    ؛شودسبت داده نمیخلق در معنای اول جز به خداوند ن   

ُروَ   و آمده:  بیان شده ،خداوند و غیر خداوند عَت َقعَركَّ ََ
َ
َمْن َيْخُلُق َكَمعْن َا َيْخُلعُق أ ََ امـا  2؛أَ

کـه خداونـد در احـوال چنـان ؛غیر خداوند هم قابـل انتسـاب اسـتمعنای دوم خلق به
ْ َو ًإْذ َقْخُلُق ًمَن  :فرمود حارت عیسی ًْ ْيًر ًبً ْذ ََّ ًَ ال يًن َكَهْيَئ َِّ  .1،7ال

تر از ای  است که محتـاج بـه  بسیار روش  ،بنابرای  ظهور ماده خلق در ایجاد و ابداع   
اما در تقسیم وهابیت، معنای خالقیت در ضم  معنای ربوبیـت بیـان  ؛شاهد و دلیل باشد

نادرست از وضعیت مشرکان در  تحلیل أمنش ،همی  اشتباه ،در واقع باید گفت ؛است  شده
که در حالی ؛به توحید در ربوبیت تفسیر شده هاعتراف آنان بر خالقیت الل و بوده عصر انبیا

سـفانه خلـط بـی  أاما مت ؛نه توحید در ربوبیت ؛ای  اعتراف تنها اقرار به خالقیت الله است
 .است  دنبال داشتهبهثمرات فجیعی را نیز  ومنجر به ای  اشتباه گردیده  ،ای  دو مفهوم

 ب: عدم تطابق اله بر معبود
رادف معنـای تـچراکه معنـای الـه م ؛در توحید الوهی نیز قابل طرح استهمی  اشکال 

                                              
 .  2، ص7ج ،أضواء البی ن في إیض ح القرثن ب لقرثنشنقیطی، محمد األمی ،  .1

ْلُق في کالم العرب» .2  .(25، ص75، جلس ن العربمنظور، محمد ب  مکرم، اب ) ؛«الخ 

 .  7. سوره انعام، آیه3

 .  4. سوره نحل، آیه4

 .  73. سوره نحل، آیه5

 .  775. سوره مائده، آیه6

، المفدردا  فدي غریدل القدرثنراغب اصـفهانی، حسـی  بـ  محمـد، ) ؛«ء م  غیر أصل... و یستعمل في إبداع الّشي» .7
 .(296ص
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 اند. اما وهابیت از توحید الوهی، توحید در عبادت را قصد کرده ؛عبودیت نیست
ن کرده در توضیح معنای معبود بیاکه اله را بهبعد از این ،میبدی از مفسران اهل سنت

معبود زمانی صادق اسـت کـه نسـبت بـه عبـاد  :مطلب، قول ابوالهیثم رازی را آورده که
 خالق، رازق، مدبر، و مقتدر بر آنان باشد.

لسد ن منظـور نیـز در همـی  نقـل را ابـ  1؛ی معبود بودن الزمه ای  صفات استیعن
 2است.  آورده العرب

  :فرمایداله میالله جوادی آملی در تفسیر معنای آیت
به معبود، تفسیر به الزم  معناست، نه معنای مطابقی. عّلت ایـ  « اله»تفسیر 

ـ« اله»تفسیر هم ای  است که  ل  ل حقیقی و آلهه دروغی  و پنداری در میان م 
 یمعناتصّور شده که اله به طور؛ لذا ای مختلف مورد پرستش بوده و هستند

 ؛غیـر از الوهّیـت اسـت ،بـود بـودنولی معنای اصطالحی مع ؛معبود است
اعتقاد به الوهّیت  با ،موجودی چون عبادت یعنی خاوع عملی و قولی برای

طور مطلق مسـتقل موجودی که در کار خود به ،یعنی نیز معنای الوهّیت او.
بنابرای ، خاوع و خشوع برای کسی یا چیزی بدون اعتقاد به الوهّیت  ؛باشد

  3نیست. عبادت ،وی
صورت مطلق دانسـته و از آیـات معنای الوهیت را سسلطه داشت س بهیز اصل مودوی ن

عبودیـت برخالف نظـر وهابیـت،  ،بنابرای  باید گفت 4؛ستا  متعدد قرآنی شاهد آورده
امـا  ؛مه اله بودن، معبود واقع شـدن اسـتبلکه الز ؛نیست الوهیتبرای مطابقی معنای 

شـیعه، کسـانی  البته در بی  اهـل سـنت و ؛اندوهابیت از الوهیت، عبادت را قصد کرده
ایـ  اشـکال دیگـر صـحیح  ،دانند که در ای  صورت معنای معبود میهستند که اله را به

 نخواهد بود.
، در دومی  مـاه االزهردانشگاه  تاای  اشکاالت و اشکاالت متعدد دیگر موجب شد 

 ی حکم به ابطال ای  تقسیم کند.یدر فتوا ،8553سال 
د به الوهیـت و ربوبیـت از تقسـیمات مسـتحدثی اسـت کـه از تقسیم توحی

                                              
ه اصله» .1  (.4، ص7 ، جکشف األسرار و عدة األبرارمیبدی، رشیدالدی ، ) ؛«و قال ابوالهیثم الرازی: اللا

 .472، ص77 ، جلس ن العرب محمد ب  مکرم، منظور،اب  .2
 .584، صتوحید دا قرثن، عبدالله، آملیجوادی .3

، المصدطلح   ارابعدة فدی القدرثنمودودی، ابـواالعلی، ) ؛«فخالصة القول أن أصل األلوهیة وجوهرها هو السلطة...» .4
 .(87ص
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-از ابـ  ،بر آنچه که مشـهور اسـتبلکه بنا است؛ سلف صالح صادر نشده

1.نداهه و دیگران نیز از او اخذ کردتیمیه صادر شد
 

مبنای مباحق مهم عقیدتی از جمله  ،ای  تقسیم با ای  اشکاالت مهماالسف اما مع
چـرا از ایـ  تقسـیم کـه  اما باید پرسید، ؛است  کفر واقع شده توحید و شر ، و اسالم و

 شود ! دست کشیده نمی ،با گذشت ای  مدت طوالنی ،دچار اشکاالت واضح است

 نتیجه
تکفیـر و شـر  بـه آثـار آن را بایـد در اتهـام  ند کـها سلفیان تقسیمی از توحید ارائه کرده

قرائـت  مبنی بر اینکه خودشان، بانیم با تقسیم ایشانکه در حالی ؛مسلمی  جستجو کرد
تاـاد در  نـدا قرائتی است کـه سـلف انجـام داده ، نه قرائت خلف، بلکهصحیح از دی 

تقسیم عصر خلف است و عجیب ای  است که مخالفت  ،که تقسیم ارائه شدهچرا ؛است
است. اشکاالت دیگری نیز قابل طرح اسـت کـه از   بدعت نامیده شده ،با تقسیم مذکور

اعـم از  ،به ای  معنا کـه توحیـد در اسـما و صـفات ؛تداخل در اقسام است ،آن یجمله
 ،از سـوی مسـلمی  .تواند در عرض ای  دو باشـد لذا نمی ؛توحید ربوبی و الوهی است

خـاطر امـا هـیي مسـلمانی را بـه است؛ بسیار مورد مناقشه واقع شده قسم از توحید ای 
نگـاه کـه د ده ای  نشان می اند.خواندهن ند مشر ا اینکه مخل به ای  قسم از توحید شده

چنـد عنـوان طـرح شـده هر ؛نیسـت یاساسا نگاه توحیـد ،قسم از توحید ای  سلفیان به
مبـتال بـه  ،که تقسیمچنان ؛عنوان توحیدی است و ای  دلیل بر عدم مانعیت تقسیم است

اطـالق رب  ،بر آن عالوه ؛ام مهمی از توحید را در بر نداردعدم جامعیت نیز است و اقس
که در اطالق الـه و اراده معبـود چنان ؛ید نیستیده خلق در هیي کتاب لغتی مورد تاو ارا

لذا تقسیم ارائه شده که متاسفانه آثار قابل تـوجهی بـر آن  ؛له مورد توافق نیستئمس ،نیز
 تقسیمی مردود است  ،از جهات مختلف ،بار است

                                              
رد » .1 ع  السـلف الصـالح، وأول مـ  أحـدثها  وتقسیم التوحید إلی ألوهیة وربوبیة هو م  التقسیمات المحدثات التي لم ت 

 ؛«علی ما هو المشهور هو الشیخ اب  تیمیة، ثم أخذه عنه م  تکّلم به بعد الك
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6623&text=6623 

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6623&text=6623
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 ق. 7471اول،  العلمیة، چاپ الکتبداربیروت: 

 .ق1414 ،چاپ سوم ،دار صادربیروت: ، العربلسانمنظور، محمد ب  مکرم، اب  .1
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 .ش1394 ،17
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د،  م   ق.1417مؤسسة الرسالة، چاپ اول، بیروت: الح 

 ق.7727، قم: موسسه إسراء، چاپ اول، توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .74
 ق.7474 موسسه الهدی،بیروت: ، تیمیهالتوحید عند الشید ابنحیدری، سید کمال،  .75

 شـرکة مکتبـة و مصـر:، شرحان علی مراح األرواح في علم الصور الدی  أحمد، دنقوز، شمس .77
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 اپدار مشـعر، چـتهـران: ، تیمیه فی التوحید قراءة النقدیهمنهج ابندوخی، یحیی عبدالحس ،  .17
 ق.1433 اول،

: الرئاسـة العامـة للبحـوث ، ریاض، عربستانفتاوی اللجنة الدافمةالرزاق، دویش، أحمد ب  عبد .11
 ق1416العاصمة، چاپ اول، داراإلفتاء،  العلمیة و
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 ق.1412چاپ اّول، الدارالشامیة،  لم والقدار :بیروت ،دمشق

، تحقیـق: علـی اصـغر کشوف األسورار و عودة األبورارسـعد، لدی  میبدی، احمد ب  ابـیرشیدا .21
 ش.1371پنجم،  انتشارات امیر کبیر، چاپتهران: حکمت، 

 المحققـی ،مـ   ه، تحقیق: مجموعتاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، محّمد ب  محّمد،  .22
 تا.دارالهدایة، بی جا:بی

دارالکتاب العربی، بیروت: ، عن حقافق غوامض التنزیل الکشا ، زمخشری، محمود ب  عمرو .23
 ق. 1417 ،چاپ سوم
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 بیـروت: ، تحقیق: عبدالسالم محمد هارون،معجم مقاییس اللغة، احمد ب  فارس، یراز یقزوین .27
 ق.1399دارالفکر، 

 م.7113چاپ اول،  موسسة الرافد،بغداد: ، أصل اإلسالم و حقیقة التوحیدمسعری، عبدالله،  .82
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