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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من 

شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

صلى وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

 . عليه ولله وسل  سسليمًا ثيارًااهلل

 :أما بعد

ما  فغار خاٍف على من عنده أدنى إملام بعل  العقيدة

لتوحيد األلوهية من األهمية؛ فهو سوحيد العبادِة، والعبادُة 

وهي الغاية  عز وجل هي الغاية املرضية واحملبوبة هلل

 العظمى واملقصود األمسى؛ فألجلها خلقت اجلنة والنار،

وقام سوق اجلهاد بني املؤمنني والكفار، وألجلها أنزلت 

 .الكتب، وأرسلت الرسل

ث  إن سوحيد األلوهية دعوة مجيع األنبياء واملرسلني، 

 .ومن اقتفى أثره  من العلماء، والدعاة واملصلحني

 املقدمة 
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وفيما يلي من صفحات سيكون احلديث عن سوحيد 

 :األلوهية، وذلك من خالل املباحث التالية

 .ريف سوحيد األلوهيةسع_

 .أمساؤه األخرى_

 .أهمية سوحيد األلوهية_

 .أرثانه_    .أدلته_

 .سعريف العبادة لغًة، واصطالحًا_

 .الفرق بني العبادة وسوحيد العبادة_

 .متى سقبل العبادة؟_

 .أهمية اإلخالص واملتابعة_

 .أرثان العبادة_

 .أُيهما يغلب، الرجاء أو اخلوف؟_

 .اخلوف املستحبالواجب و اخلوف_

 .أنواع العبادة_

 .عز وجل  عبودية اخللق هلل_

 .فضائل سوحيد األلوهية_
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 .أسباب منو التوحيد يف القلب_

 .طرق الدعوة إىل سوحيد األلوهية يف القرلن الكري _

 .عالقة سوحيد األلوهية بتوحيد الربوبية يف القرلن الكري _

 .ما ضد سوحيد األلوهية؟_

 .يف سوحيد األلوهية الفرق اليت أشرثت_

هذا ما سيسر مجعه وسقييده يف هذا الباب، فأسأل اهلل 

بأمسائه احلسنى، وصفاسه العلى أن ينفع بهذه الصفحات، 

 .وأن جيعلها خالصة لوجهه الكري 

 .واهلل أعل ، وصلى اهلل وسل  على نبينا حممد ولله وصحبه

 حممد بن إبراهي  احلمد

 064: ب.الزلفي ص

www.toislam.net 
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عرف العلماء سوحيد األلوهية بتعريفات متقاربة، إال أن 

بعضها قد يكون أطول من بعض، فمن سلك التعريفات 

 :مايلي

 .هو إفراد اهلل بأفعال العباد_1

 .هو إفراد اهلل بالعبادة_2

جبميع أنواع العبادة؛ الظاهرة، _سعاىل_هو إفراد اهلل_3

ادة عن ثل من سوى والباطنة، قواًل، وعماًل، ونفي العب

 .(1)ثائنًا من ثان_سعاىل_اهلل

بتعريف ×وعرفه الشيخ عبدالرمحن بن سعدي_0

جامع ذثر فيه حد هذا التعريف، وسفساره، وأرثانه، 

فهو أن يعل ،  فأما حُده، وسفساره، وأرثانه=: فقال

ويعرتف على وجه العل ، واليقني أن اهلل هو املألوه وحده 
                                                           

الطائفة املنصورة للشيخ حافظ أعالم السنة املنشورة العتقاد  انظر( 1)

 .11احلكمي، ص

 سعريف سوحيد األلوهية 
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وأن صفات األلوهية ومعانيها ليست املعبود على احلقيقة، 

 ._سعاىل_موجودة بأحد من املخلوقات، وال يستحقها إال اهلل

فإذا عرف ذلك واعرتف به حَقًا أفرده بالعبادة ثلها؛ 

: الظاهرة، والباطنة، فيقوم بشرائع اإلسالم الظاهرة

ثالصالة، والزثاة، والصوم، واحلج، واجلهاد، واألمر 

املنكر، وبر الوالدين، وصلة باملعروف، والنهي عن 

 .األرحام، والقيام حبقوق اهلل، وحقوق خلقه

ويقوم بأصول اإلميان باهلل، ومالئكته، وثتبه، 

 .ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خاره، وشره هلل

ال يقصد به غرضًا من األغراض غار رضا رِبه، وطلب 

 ."ثوابه، متابعًا يف ذلك رسول اهلل

الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما  فعقيدسه ما دل عليه

يف "شرعه اهلل ورسوله، وأخالقه، ولدابه االقتداُء بنبيه
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 .(1)هديه، ومسته، وثل أحواله

عن هذا النوع يف ×قال الشيخ حافظ احلكمي

 :منظومته سل  الوصول إىل عل  األصول يف التوحيد

 هذا وثاني نوعي التوحيد

 
 إفراُد رِب العرش عن نديد 

 
 سعبد اهلل إهلًا واحدًاأن 

 
 (2)معرتفًا حبقه ال جاحد 

 
 

                                                           

والفتاوى السعدية  113_112احلق الواضح املبني البن سعدي : انظر( 1)

، والشيخ عبدالرمحن بن سعدي وجهوده يف 11_14البن سعدي ص

 .112_111عبدالرزاق العباد  .العقيدة د

 .22سل  الوصول على عل  األصول، للشيخ حافظ احلكمي ص( 2)
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(1)أمساؤه األخرى
 

 

 :سوحيد األلوهية يسمى بعدة أمساء منها 

ومسي بذلك، باعتبار إضافته  ثما مر سوحيد األلوهية_1

إىل اهلل، أو باعتبار املوِحد، وألنه مبين على إخالص التأله، 

 .م إخالص العبادةوهو أشد احملبة هلل وحده، وذلك يستلز

سوحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إىل املوِحد وهو العبد، _2

 .ولتضمنه إخالص العبادة هلل وحده

سوحيد اإلرادة؛ لتضمنه اإلخالص، وسوحيد اإلرادة _3

 .واملراد، فهو مبين على إرادة وجه اهلل باألعمال

سوحيد القصد؛ ألنه مبيٌن على إخالص القصد املستلزم _0

 .ص العبادة هلل وحدهإلخال

 .التوحيد الطليب؛ لتضمنه الطلب، والدعاء من العبد هلل_1

 .التوحيد الفعلي؛ لتضمنه ألفعال القلوب واجلوارح_6

 .سوحيد العمل؛ ألنه مبين على إخالص العمل هلل وحده_7
                                                           

ر سيسار العزيز احلميد يف شرح ثتاب التوحيد للشيخ سليمان بن انظ( 1)

 .33عبداهلل ص
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سوحيد األلوهية أه  أنواع التوحيد، فمن أجل حتقيقه 

سلت سيوف اجلهاد، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، و

 .وفرق بني املؤمنني والكافرين

 .يقول الشيخ حافظ احلكمي عن أهميته يف منظومته

 وهو الذي به اإلله أْرسال

   
 رسله يدعون إليه أوال 

 
  وأنزل الكتاَب والتبيانا

  
 من أجله وفرق الفرقانا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثلف اهلل الرسوَل اجملتيب

   
 قتال من عنه سوىل وأبى 

 
 حتى يكوَن الديُن خالصًا له

    
 سرا وجهرا دقه وجهله 

 
  وهكذا أمته قد ثلفوا

   
 (1)بذا ويف نص الكتاب وصفوا 

 
مبينًا أهمية سوحيد ×وقال شيخ اإلسالم ابن سيمية

وذلك أن العبادة هلل هي الغاية احملبوبة له، =: العبادة

قال  ثما_واملرضية له، اليت خلق اخللق هلا
                                                           

 .34_22صسل  الوصول ( 1)

 أهميته 
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 [َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواإِلنَس ِإاَل ِلَيْعُبُدوِن]:_ىلسعا_اهلل

 .(16: الذاريات)

اْعُبُدوا ]:وبها أرسل مجيع الرسل ثما قال نوح لقومه

 .(12: األعراف)[الَلَه َما َلُكْ  ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه

وبذلك وصف مالئكته وأنبياءه =: ×إىل أن قال

َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدُه  َمَواِتَوَلُه َمْن ِفي الَس]:_سعاىل_فقال

ُيَسِبُحوَن ( 12)ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِسِه َوال َيْسَتْحِسُروَن 

 .(24، 12: األنبياء)[الَلْيَل َوالَنَهاَر ال َيْفُتُروَن

َوَقاَل َرُبُكْ  اْدُعوِني ]:وذم املستكربين عنها بقوله

َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِسي َسَيْدُخُلوَن  َأْسَتِجْب َلُكْ  ِإَن اَلِذيَن

 .(64: غافر)[َجَهَنَ  َداِخِريَن

َعْينًا ]:_سعاىل_ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال

 (6:اإلنسان)[َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الَلِه ُيَفِجُروَنَها َسْفِجارًا

ْرِض َهْونًا َوِعَباُد الَرْحَمِن اَلِذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأَل]:وقال

 .(1)+(63: الفرقان)[َوِإَذا َخاَطَبُهْ  اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسالمًا
                                                           

 .طبعة املكتب اإلسالمي 04_32العبودية لشيخ اإلسالم ابن سيمية ص (1)
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واعل  أن فقر العبد إىل اهلل =: يف موطن لخر×وقال

ليس له نظار فيقاس عليه،  أن يعبد اهلل ال يشرك به شيئًا

لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الطعام 

 .ةوالشراب، وبينهما فروق ثيار

فإن حقيقَة العبِد قلُبه وروُحه، وهي ال صالح هلا إال 

بإهلها اهلل الذي ال إله إال هو، فال يطمئن بالدنيا إال بذثره، 

وهي ثادحة إليه ثدحًا فمالقيته، والبد هلا من لقائه، وال 

صالح هلا إال بلقائه، ولو حصل للعبد لذاٌت أو سروٌر 

نوع إىل نوع، ومن  بغار اهلل فال يدوم ذلك، بل ينتقل من

شخص إىل شخص، ويتنع  بهذا يف وقت ويف بعض 

غار  األحوال، وسارة أخرى يكون ذلك الذي يتنع  به والتذ

منعٍ  وال ملتٍذ له، بل قد يؤذيه اسصاُله به، ووجوده عنده، 

 .ويضره ذلك

وأما إهله فالبد له منه يف ثل حال، وثل وقت، وأينما 

ال ]:"نا إبراهي  اخلليلثان فهو معه، وهلذا قال إمام

 .(76: األنعام)[ُأِحُب اآلِفِلنَي
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الَلُه ال ِإَلَه ِإاَل ُهَو ]:وثان أعظ  لية يف القرلن الكري 

 .(1)+(211: البقرة)[اْلَحُي اْلَقُيوُم

فليس يف الكائنات ما يسكن العبد إليه، =: ×وقال

بد ومن ع سبحانه ويطمئن به، ويتنع  بالتوجه إليه إال اهلل

وإن أحبه، وحصل به مودة يف احلياة الدنيا، ونوع  غار اهلل

فهو مفسدة لصاحبه أعظ  من مفسدة التذاذ أثل  من اللذة

 .(2)+الطعام املسموم

واعل  أن ثل من أحب شيئًا لغار اهلل فال =: ×وقال

 .(3)+بد أن يضره حمبوبه، ويكون ذلك سببًا لعذابه

لضرر حاصل له إن فمن أحب شيئًا لغار اهلل فا=: وقال

وجد أو فقد، فإن فقد ُعِذب بالفراق وسأمل، وإن وجد فإنه 

حيصل له من األمل أثيُر مما حيصل له من اللذة، وهذا أمر 

 .معلوم باالعتبار باالستقراء
                                                           

 .21_1/20جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن سيمية ( 1)

 .1/20جمموع الفتاوى ( 2)

 .1/23جمموع الفتاوى ( 3)
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وثل من أحب شيئًا دون اهلل لغار اهلل فإن مضرسه أثيُر 

 ويف من نفعه؛ فصارت املخلوقات وبااًل عليه، إال ما ثان هلل

 .اهلل؛ فإنه ثمال ومجال للعبد

الدنيا =: أنه قال"وهذا معنى ما يروى عن النيب

 .(2()1)+ملعون ما فيها إال ذثر اهلل وما وااله ملعونة

وهذا =: مبينًا أهمية هذا النوع×وقال الشيخ ابن سعدي

األصل أعظ  األصول على اإلطالق، وأثملها، وأفضلها، 

نسانية، وهو الذي خلق اهلل وأوجبها، وألزمها لصالح اإل

اجلَن واإلنَس ألجله، وخلق املخلوقات، وشرع الشرائَع 

لقيامه، وبوجوده يكون الصالح، وبفقده يكون الشر 

والفساد، ومجيع اآليات القرلنية إما أمر حبق من حقوقه، أو 

نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله يف 
                                                           

 .1/22جمموع الفتاوى ( 1)

وقال الرتمذي حسن  ،(0112)، وابن ماجه (2322)أخرجه الرتمذي ( 2)

 (.3010)غريب، وحسنه األلباني يف صحيح اجلامع برق  
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 .(1)+الفرق بينه  وبني املشرثنيالدنيا واآلخرة، أو بيان 

ومما يدل على أهميته أن قبول األعمال متوقف عليه، 

وأنه يتضمن مجيع أنواع التوحيد فكلها سدخل فيه؛ فمن 

اعتقده فهو معتقد لغاره من الربوبية واألمساء والصفات، 

 .ومن اثتفى بغاره دونه مل يدخل يف دين اإلسالم
                                                           

 .122القواعد احلسان لتفسار القرلن البن سعدي، ص: انظر (1)
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اب والسنة، وسنوعت لقد سظاهرت األدلة من الكت

داللتها يف وجوب إفراد اهلل بالعبادة؛ فتارة سأسي نصوص 

الكتاب لمرًة بتوحيد اهلل أمرًا مباشرًا، وسارة سأسي مبينًة 

الغاية من خلق اجلن واإلنس، وسارة سأسي موضحًة اهلدف 

من إسال الرسل وإنزال الكتب، وسارة سأسي حمذرًة من 

واب من عمل به يف الدنيا خمالفته، وسارة سأسي لبيان ث

واآلخرة، وسارة لبيان عقوبة من سرثه، وختلى عنه، أو 

 .ناوأه، وحارب أهله

فمن سلك األدلة من الكتاب والسنة على وجود إفراد 

 َيا َأُيَها الَناُس اْعُبُدوا َرَبُكْ  اَلِذي]:_سعاىل_اهلل بالعبادة قوله

، (21: البقرة)[َلَعَلُكْ  َسَتُقوَنَخَلَقُكْ  َواَلِذيَن ِمْن َقْبِلُكْ  

، (123:هود)[َفاْعُبْدُه َوَسَوَثْل َعَلْيِه]:وقوله

، (3: قريش)[َفْلَيْعُبُدوا َرَب َهَذا اْلَبْيِت]:وقوله

: النساء)[َواْعُبُدوا الَلَه َوال ُسْشِرُثوا ِبِه َشْيئًا]:وقوله

 وحيد األلوهيةأدلة س 
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ُبُكْ  َعَلْيُكْ  َأاَل ُقْل َسَعاَلْوا َأْسُل َما َحَرَم َر]:، وقوله(36

َوَقَضى َرُبَك ]:، وقوله(111: األنعام)[ُسْشِرُثوا ِبِه َشْيئًا

َوَما َخَلْقُت ]:، وقوله(23: اإلسراء)[َأاَل َسْعُبُدوا ِإاَل ِإَياُه

، (16: الذاريات)[اْلِجَن َواإِلنَس ِإاَل ِلَيْعُبُدوِن

ًا لَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهَنَ  َوال َسْجَعْل َمَع الَلِه ِإَله]:وقوله

ِإَياَك َنْعُبُد ]:، وقوله(32: اإلسراء)[َمُلومًا َمْدُحورًا

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن ]:، وقوله(1: الفاحتة)[َوِإَياَك َنْسَتِعنُي

َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإاَل ُنوِحي ِإَلْيِه َأَنُه ال ِإَلَه ِإاَل َأَنا 

َوَلَقْد َبَعْيَنا ِفي ُثِل ُأَمٍة ]:وقوله (21: اءاألنبي)[َفاْعُبُدوِن

 .(36:النحل)[َرُسواًل َأْن ُاْعُبُدوا الَلَه َواْجَتِنُبوا الَطاُغوَت

ومن السنة ما رواه البخاري ومسل  وغارهما عن 

: على محار فقال لي"ثنت رديف النيب: قال÷معاذ

عباد على يا معاذ أسدري ما حق اهلل على العباد؟ وما حق ال=

 .اهلل؟

 .اهلل ورسوله أعل : قلت

حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشرثوا به : قال
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شيئًا، وحق العباد على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك به 

 .شيئًا

 .أفال أبشر الناس؟: قلت

 .(1)+ال سبشره  فيتكلوا: قال
                                                           

 .1/26، والرتمذي 1/13، ومسل  3/160البخاري ( 1)
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 (1)أرثان سوحيد األلوهية

 :ثة هيسوحيد األلوهية يقوم على أرثان ثال

ويسمى سوحيد املراد، فال يكون  :سوحيد اإلخالص_1

فال  سبحانه وسعاىل للعبد مراٌد غار مراد واحد وهو اهلل

 .يزامحه مراٌد لخر

ويسمى سوحيد إرادة العبد، وذلك  :سوحيد الصدق_2

 .بأن يبذل جهده وطاقته يف عبادة ربه

 ."وهو املتابعة للرسول :سوحيد الطريق_3

 :×قال ابن القي 

 فلواحٍد ثن واحدًا يف واحٍد

 
 أعين سبيل احلق واإلميان 

 
 .أي هلل، وهذا هو سوحيد املراد: (فلواحٍد): فقوله

يف عزمك، وصدقك، : (ثن واحدًا): وقوله
                                                           

الرمحن بن سعدي وجهوده يف سوضيح العقيدة، الشيخ عبد: انظر (1)

، واألسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 112ص

 .03_02عبدالعزيز السلمان ص
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 .وإرادسك، وهذا هو سوحيد اإلرادة

الذي هو "هو متابعة الرسول: (يف واحد)وقوله 

 .(1)طريق احلق واإلميان، فهذا هو سوحيد الطريق

واألدلة على هذه األرثان اليالثة ثيارة، فمن أدلة 

َوَما ُأِمُروا ِإاَل ِلَيْعُبُدوا الَلَه ]:_سعاىل_اإلخالص قوله

ودليل الصدق  (1: البينة)[ُمْخِلِصنَي َلُه الِديَن

: حممد)[َفَلْو َصَدُقوا الَلَه َلَكاَن َخْيرًا]:_سعاىل_قوله

ِذيَن لَمُنوا اَسُقوا الَلَه َوُثوُنوا َمَع َيا َأُيَها اَل]:، وقوله(21

 :_سعاىل_، ودليل املتابعة قوله(112: التوبة)[الَصاِدِقنَي

لل )[ُقْل ِإْن ُثْنُتْ  ُسِحُبوَن الَلَه َفاَسِبُعوِني ُيْحِبْبُكْ  الَلُه]

 .(31: عمران

فمن اجتمعت له هذه اليالثة نال ثل ثمال وسعادة 

مال العبد إال بنقص واحد من هذه وفالح، وال ينقص ث

 .األشياء
                                                           

شرح القصيدة النونية البن القي ، شرح الشيخ حممد خليل : انظر( 1)

 .2/130هراس، 
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هي التذلل واخلضوع فيقال بعار  :سعريف العبادة لغًة

 .معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل، ذللته األقدام

ومنه قول طرفة بن العبد يف معلقته املشهورة يصف 

 :ناقته

 سباري عتاقًا ناجيات وأسبعت

   
 (1)وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

  

أي فوق طريق مذلل من ثيرة : فوق مور معبد: فقوله

 .السار عليه، فاملور هو الطريق

عرفت العبادة يف  :سعريف العبادة يف االصطالح

 :االصطالح بعدة سعريفات، ومنها ما يلي

اس  =: بأنها×عرفها شيخ اإلسالم ابن سيمية_1

جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال 
                                                           

 .27شرح املعلقات العشر للزوزني، ص (1)

 سعريف العبادة لغًة، واصطالحًا 
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 .(1)+الظاهرةالباطنة و

 .+ثمال احملبة مع ثمال الذل=: وعرفها ابن القي  بأنها_2

 :وقال يف النونية

 وعبادة الرمحن غاية حبه 

  
 (2)مع ذل عابده هما قطبان 

  

بعدة سعريفات منها ×وعرفها الشيخ ابن سعدي_3

 :قوله

العبادة روُحها وحقيقُتها حتقيُق احلِب واخلضوع هلل؛ =

ضوع الكامل هلل هو حقيقة العبادة، فمتى فاحلب التام واخل

فليست  خلت العبادة من هذين األمرين أو من أحدهما

عبادة؛ فإن حقيقتها الذل واالنكسار هلل، وال يكون ذلك 

 .(3)+إال مع حمبته احملبة التامة اليت ستبعها احملاب ثلها

العبادة والعبودية هلل اس  =: وعرفها بتعريف ثاٍن فقال_0

ما حيبه اهلل ويرضاه من العقائد، وأعمال  جامٌع لكل
                                                           

 .33العبودية، ص( 1)

 .32الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية، ص( 2)

 .64_12احلق الواضح املبني، ص( 3)
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القلوب، وأعمال اجلوارح، فكل ما يقرب إىل اهلل من 

األفعال، والرتوك فهو عبادة، وهلذا ثان سارك املعصية هلل 

 .(1)+متعبدًا متقربًا إىل ربه بذلك

  (2):ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة سطلق إطالقني

 .دالفعل الذي هو الَتَعُب_1

 .املفعول وهو امُلَتَعَبُد به أو القربة_2

ميال ذلك الصالة ففعلها عبادة وهو التعبد، وهي نفسها 

 .عبادة وهي املتعبد به

فعلى اإلطالق الياني ُسَعَرف العبادة بتعريف شيخ 

اإلسالم، وعلى اإلطالق األول ُسَعَرف بالتعريف الياني 

 .واليالث

عريف ابن سعدي فإنه أما التعريف الرابع الذي هو س

 .يشمل اإلطالقني الفعل واملفعول

األعمال الصاحلة اإلرادية =ومن التعريفات هلا أيضًا 
                                                           

 .162الشيخ عبدالرمحن بن سعدي وجهوده يف سوضيح العقيدة، ص( 1)

 .1/14انظر القول املفيد على ثتاب التوحيد للشيخ حممد بن عييمني، ( 2)
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 .(1)+ويفرد بها_سعاىل_اليت ُسَؤَدى هلل

 .وهذا يشمل اإلطالقني أيضًا

 الفرق بني العبادة وسوحيد العبادة

 .الفرق بينهما ظاهر؛ فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها

 .وحيدها فصرفها هلل وحده ال شريك لهأما س
                                                           

 .21ي، صفريد التون: عبودية الكائنات لرب العاملني (1)
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 :ال سقبل العبادة إال إذا سوفر فيها شرطان

 .اإلخالص هلل_1

 ."املتابعة للرسول_2

ومجاع الدين =: ×قال شيخ اإلسالم ابن سيمية

أن ال نعبد إال اهلل، وال نعبده إال مبا شرع، ال : أصالن

ُجوا ِلَقاَء َرِبِه َفَمْن َثاَن َيْر]:_سعاىل_نعبده بالبدع، ثما قال

َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َرِبِه 

 .(114: الكهف)[َأَحدًا

وذلك حتقيق الشهادسني، شهادة أن ال إله إال اهلل، 

أن ال نعبد إال : وشهادة أن حممدًا رسول اهلل؛ ففي األوىل

عنه؛ فعلينا أن أن حممدًا هو رسوله املبلغ : إياه، ويف اليانية

 .(1)+نصدق خربه، ونطيع أمره

فمن أراد عبادة اهلل فالبد له من سوفر الشرطني ولسان 
                                                           

 .174العبودية، ص( 1)

 متى سقبل العبادة ؟ 
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 (.إياك أريد مبا سريد: )حاله يقول

ِلَيْبُلَوُثْ  ]:_سعاىل_يف قوله×قال الفضيل بن عياض

 .(2: امللك)[َأُيُكْ  َأْحَسُن َعَماًل

 .أخلصه وأصوبه: قال

 خلصه وما أصوبه؟يا أبا علي ما أ: قالوا

إن العمل إذا ثان خالصًا ومل يكن صوابًا مل : قال

يقبل، وإذا ثان صوابًا ومل يكن خالصًا مل يقبل، حتى 

يكون خالصًا صوابًا، واخلالص أن يكون هلل، والصواب 

 .(1)أن يكون على السنة

 .فإذا ُفِقد الشرطان أو أحُدهما بطلت العبادة

أن شخصًا صلى لغار  لو: وسوضيح ذلك بامليال اآلسي

اهلل وعلى صفة غار الصفة اليت علمنا إياها رسول 

 .لردت عبادسه، ملاذا؟"اهلل

 .ألنه فقد الشرطني معًا

يصلي؛ حبيث أسى "ثذلك لو صلى ثما ثان الرسول
                                                           

 .76انظر العبودية، ص( 1)
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بصفة الصالة ثاملة، ولكنها صرفها لغار اهلل لبطلت 

 .عبادسه، ملاذا؟

ِإَن الَلَه ال ]:ألنه فقد اإلخالص، واهلل سبحانه يقول

: النساء)[َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء

َوَلْو َأْشَرُثوا َلَحِبَط َعْنُهْ  َما َثاُنوا ]:وقال (03

 .(33: األنعام)[َيْعَمُلوَن

ثذلك لو صلى هلل ولكن على صفة غار الصفة اليت 

دع صفة من عنده بطلت ؛ حبيث ابت"علمنا إياها الرسول

يقول يف احلديث "عبادسه؛ ألنه فقد املتابعة، والرسول

 .(1)+من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد=: املتفق عليه

متعلق  +عليه=أي مردود، واجلار واجملرور يف قوله 

 (.حاثمًا أو مهيمنًا)مبحذوف سقديره 

من أحدث يف أمرنا هذا ما =ويف رواية أخرى للحديث 

 .(2)+منه فهو رد ليس
                                                           

 .6/106، وأمحد (1713)مسل  ( 1)

 (.1713)ومسل  ، 3/167البخاري( 2)
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متالزمان؛ فإن من  يف احلقيقة وهذان الشرطان

عليه الصالة  واسباُعه"اإلخالص هلل أن ستبع النيب

 .مستلزم لإلخالص والسالم
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مما يدل على أهمية اإلخالص واملتابعة اللذين هما 

 :شرطا قبول العبادة مايلي

 :_سعاىل_أن اهلل أمر بإخالص العبادة له، قال_1

 .(22: األعراف)[اْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الِديَنَو]

اختص نفسه بالتشريع، فهو حقه _سعاىل_أن اهلل_2

 عز وجل وحده، ومن َسَعَبد اهلل بغار ما شرع فقد شارك اهلل

َشَرَع َلُكْ  ِمْن الِديِن َما َوَصى ِبِه ]:_سعاىل_يف سشريعه، قال

 .(13: الشورى)[ُنوحًا َواَلِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك

َوَأَن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاَسِبُعوُه َوال َسَتِبُعوا ]:وقال

 .(113: األنعام)[الُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْ  َعْن َسِبيِلِه

أن اهلل أنكر على من يشرع من عند نفسه، _3

ْ  َأْم َلُهْ  ُشَرَثاُء َشَرُعوا َلُهْ  ِمْن الِديِن َما َل]:_سعاىل_قال

 .(21: الشورى) [َيْأَذْن ِبِه الَلُه

 :_سعاىل_أن اهلل أثمل لنا الدين، ورضيه لنا، قال_0

 أهمية اإلخالص واملتابعة 
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اْلَيْوَم َأْثَمْلُت َلُكْ  ِديَنُكْ  َوَأْسَمْمُت َعَلْيُكْ  ِنْعَمِتي ]

 .(3:املائدة) [َوَرِضيُت َلُكْ  اإِلْسالَم ِدينًا

ك على اهلل فاالبتداع يف الدين إمنا هو يف احلقيقة استدرا

 .واسهام للدين بالنقص"وعلى رسوله

 أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا مبا شاءوا، ثيفما شاءوا_1

ألصبح لكل إنسان طريقُته اخلاصة بالعبادة، وألصبحت 

حياُة الناس جحيمًا ال يطاق؛ إذ يسود التناحر والتنافر؛ 

الختالف األذواق، مما يؤدي إىل الشقاق واالفرتاق؛ 

 .وسرك االبتداع أعظُ  سبٍب لالئتالف واالجتماع واالسباُع

 لو جاز للناس أن يعبدوا اهلل مبا شاءوا ثيفما شاءوا_6

لرتَسب على ذلك عدم حاجة الناس إىل الرسل، وال يقول 

 .(1)بهذا عاقل
                                                           

عبداهلل . الكالم يف هذا بعضه مستفاد من مذثرة يف التوحيد للشيخ د( 1)

 .اجلاسر
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 :للعبادة ثالثة أرثان، هي

 الرجاء_3     اخلوف_2      احلب_1

ب، والتعظي ، احل: وجعلها بعض أهل العل  أربعة

 .واخلوف، والرجاء

وال سعارض بني األمرين؛ فإن الرجاء ينشأ من احلب، 

فال يرجو اإلنسان إال من حيب، وثذلك اخلوف ينشأ من 

 .التعظي ، فال خياف اإلنسان إال من عظي 

وقد أثنى اهلل على أهل اخلوف والرجاء من النبيني 

وَن ِفي اْلَخْيَراِت ِإَنُهْ  َثاُنوا ُيَساِرُع]:واملرسلني فقال

 .(24: األنبياء) [َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَثاُنوا َلَنا َخاِشِعنَي

َأَمْن ُهَو ]:ومدح القائمني بذلك من سائر عباده، فقال

َقاِنٌت لَناَء الَلْيِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة 

َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن ]:ال، وق(2: الزمر)[َرِبِه

َسَتَجاَفى ُجُنوُبُهْ  َعْن ]:، وقال(17: اإلسراء) [َعَذاَبُه

 أرثان العبادة 
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اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرَبُهْ  َخْوفًا َوَطَمعًا َوِمَما َرَزْقَناُهْ  

 .(16: السجدة)[ُينِفُقوَن

باستحضار ذلك وقْصِده  عز وجل ثما أمر

 .(16: األعراف)[فًا َوَطَمعًاَواْدُعوُه َخْو]:فقال

هذه هي عبادة األنبياء واملرسلني، وعباد اهلل املؤمنني، 

فمن ذا الذي هو أحسن منه ؟ وأثمل من هديه ؟ وهل 

 !!سقبل دعواه؟

ال، فاخلوف والرجاء متالزمان؛ فكالهما بريد : اجلواب

الفوز باجلنة، والنجاة من النار، فلو سألت من ال يزني من 

: مل ال سزني؟ لبادر بقوله: مع قدرسه على الزنا مياًل املؤمنني

 .إني أخاف اهلل، وأرجو ثوابه

خوفًا من اهلل : ولو سألت املصلي ِلَ  سصلي؟ لقال

 ...وطمعًا يف ثوابه، وهكذا

فغار اهلل قد ُيَحُب ولكن ال ُيخاف منه، وقد ُيخاف منه 

 .ولكن ال ُيحب

قه؛ فُيخاف فيجتمع األمران يف ح عز وجل أما اهلل
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من اجلمع بني احلب، واخلوف،  إذًا وحيب، فالبد للمؤمن

 .والرجاء، والتعظي 

أما العبادة باحلب وحده فال سكفي، وليست صحيحة؛ 

ألنها ال ستضمن سعظيمًا هلل، وال خشيًة منه؛ إذ إن صاحبها 

مبنزلة الوالد والصديق، فال يتورع من  سبحانه جيعل اهلل

يستهني بها حبجة أن احلبيب ال يعذب اقرتاف احملرمات، بل 

َنْحُن َأْبَناُء الَلِه ]حبيبه، ثما قالت اليهود والنصارى

حنن : ، وثما يقول غالة الصوفية(13: املائدة) [َوَأِحَباُؤُه

نعبد اهلل ال خوفًا من عقابه وال طمعًا يف ثوابه، إمنا نعبد اهلل 

 :ية اليت سقولثيار منه  ثرابعة العدو بذلكحبًا له ثما عرب 

    أحبك حبني حَب اهلوى

 
 وحبا ألنك أهل لذاثا 

 
   فأما الذي هو حب اهلوى

  
 فشغلي بذثرك عمن سواثا 

 
   وأما الذي أنت أهل له

  
 (1)فكشفك لي احلجب حتى أراثا 

  

                                                           

دراسة وحتليل لسميح عاطف الزين، : الصوفية يف نظر اإلسالم( 1)

 .217ص
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 :وثما قال ابن عربي

 أدين بدين احلب أني سوجهت

    
 (1)رثائبه فاحلب ديين وإمياني 

  

ك أن هذا مسلك باطل، وطريقه فاسدة، هلا وال ش

لثار وخيمة منها األمن من مكر اهلل، وغايته اخلروج من 

امللة؛ فالذي يتمادى يف التفريط واخلطايا ويرجو رمحة ربه 

بال عمل يقع يف الغرور، واألماني الباطلة، والرجاء 

 .الكاذب

ثذلك العبادة باخلوف وحده، دون احلب والرجاء 

بل هي باطلة فاسدة، وهي طريقة  ليست صحيحة،

اخلوارج الذين ال جيعلون سعبده  هلل مقرونًا باحملبة، فال 

جيدون للعبادة لذة، وال إليها رغبة، فتكون منزلة اخلالق 

عنده  ثمنزلة سلطان جائر، أو ملك ظامل، وهذا مما 

، وغايته الكفر باهلل، رمحة اهلليورث اليأس أو القنوط من 
                                                           

حممد بن سعد بن .الشعر الصويف إىل مطلع القرن التاسع للهجرة، د( 1)

 .172حسني، ص
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أنا عند : يقول اهلل عز وجل=: "، قالوإساءة الظن به

 .(1)+ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذثرني

يقول قبل "مسعت رسول اهلل: قال ÷وعن جابر 

 ال ميوسن أحدث  إال وهو حيسن الظن باهلل= :وفاسه بيالث

 .(2)+عز وجل 

وحسن الظن هو الباعث على العمل؛ الذي يلزم منه 

ند التوبة، واملغفرِة حتري اإلجابة عند الدعاء، والقبول ع

 .عند االستغفار واإلثابِة عند العمل

أما ظن املغفرة واإلجابة واإلثابة مع اإلصرار على 

فليس من حسن الظن يف  الذنوب والتقصار يف العمل

 .شيء، بل هو َسفٌه وجهل وغرور

فالبد للعابد أن يكون اهلل أحَب إليه من ثل شيء، وأن 

شيء؛ فالرجاء يستلزم  يكون اهلل أعظَ  عنده من ثل

اخلوف، ولوال ذلك لكان أمنًا، واخلوف يستلزم الرجاء، 
                                                           

 (. 2671)، ومسل  (7041)رواه البخاري مع الفتح ( 1)

 (.2377)رواه مسل  ( 2)
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ولوال ذلك لكان قنوطًا ويأسًا، وثل أحد إذا خفته هربت 

منه إال اهلل؛ فإنك إذا خفته فررت إليه، فاخلائف من اهلل 

 (.14:الذاريات) [َفِفُروا ِإَلى الَلِه]:_سعاىل_قالهارب إليه 

ورة عند السلف، وهي قوهل ، من وهناك مقولة مشه

فهو زنديق، ومن عبده باخلوف  َعَبَد اهلل باحلب وحده

وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو 

مرجىء، ومن عبده باخلوف، والرجاء، واحلب، فهو 

 .(1)مؤمن موحد
                                                           

 .123انظر العبودية، ص( 1)



 

 توحيد األلوهية                 38

  

 

  

 (1)أيهما ُيغّلب، الرجاء أو اخلوف ؟
 

 :نهاأنه اخُتلف يف ذلك على أقوال م :اجلواب

ينبغي أن يغِلب اإلنسان جانب اخلوف؛ ليحمله : قيل_1

 .ذلك على فعل الطاعة وسرك املعصية

يغِلب جانب الرجاء؛ ليكون متفائاًل : وقيل_2

 .ثان يعجبه الفأل"والرسول

يف فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إىل : وقيل_3

 العمل؛ فالذي مَن عليه بالطاعة َسَيُمُن عليه بالقبول،

إذا وفقك اهلل للدعاء فانتظر : وهلذا قال بعض السلف

 (.64:غافر) [اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْ ]:اإلجابة؛ ألنه يقول

ويف فعل املعصية يغلب جانب اخلوف؛ ألجل أن مينعه 

ُقْل ِإِني َأَخاُف ِإْن ]:_سعاىل_قالذلك من فعل املعصية 

 .(11: نعاماأل)[َعَصْيُت َرِبي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍ 
                                                           

 12_1/11والقول املفيد  32_2/34انظر اآلداب الشرعية البن مفلح  (1)

الة التاسعة، ففيها سفصيل للحب، واخلوف، ، وانظر الرس161_2/160و

 .والرجاء
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وهذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد ُيْعَترض 

َواَلِذيَن ُيْؤُسوَن َما لَسوا َوُقُلوُبُهْ  ]:_سعاىل_بقولهعليه 

 .(64: املؤمنون)[َوِجَلٌة

يغلب جانب اخلوف يف الصحة، وجانب : وقيل_0

 .الرجاء يف املرض

هما ثجناحي الطائر، فاملؤمن يسار إىل اهلل : وقيل_1

جبناحني هما الرجاء واخلوف، فإذا استويا مت طارانه، وإذا 

نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر يف 

 .حد املوت

وقيل خيتلف من شخص إىل شخص، ومن حال إىل _6

 .حال، واهلل أعل 

 +الواجب واخلوف املستحب اخلوف=

اخلوف الواجب هو ما حيمل على فعل الواجبات وسرك 

 .تاحملرما

واخلوف املستحب هو ما حيمل على فعل املستحبات، 

 .وسرك املكروهات



 

 توحيد األلوهية                 40

  

 

 
 

 (1)أنواع العبادة
 

، فبعضها قولي؛ ثشهادة أن ال إله إال العبادة هلا أنواع ثيارة

اهلل، وبعضها فعلي؛ ثاجلهاد يف سبيل اهلل، وإماطة األذى عن 

الطريق، وبعضها قليب؛ ثاحلياء، واحملبة، واخلوف، والرجاء، 

 .وغارها، وبعُضها مشرتك ثالصالة مياًل فإنها جتمع ذلك ثله

 الزثاة، والصيام، زيادة على ما سبق ومن أنواع العبادة

واحلج، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وبر الوالدين، وصلة 

األرحام، والوفاء بالعهود، واألمر باملعروف، والنهي عن 

املنكر، واجلهاد للمنافقني والكفار، واإلحسان إىل احليوان، 

واأليتام، واملساثني، وابن السبيل، واململوك من اآلدميني، 

ر، واالستعاذة، والدعاء، والذثر، وثذلك الذبح، والنذ

 .واالستغاثة، واالستعانة، والتوثل، والتوبة، واالستغفار

وهذه العبادات ال جيوز صرفها إال هلل، ومن صرفها لغاره فقد 

 .أشرك
                                                           

واإلرشاد للشيخ صاحل الفوزان،  02_32انظر سيسار العزيز احلميد ص( 1)

 .74_07، وانظر عقيدة التوحيد للشيخ حممد خليل هراس ص12ص
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 (1)عبودية اخللق هلل

 :سنقس  عبودية اخللق هلل إىل ثالثة أقسام

ويشرتك فيها ثافة اخللق؛ بره   :عبودية عامة_1

 .  وثافره وفاجره ، مؤمنه

َواأَلْرِض ِإاَل  ِإْن ُثُل َمْن ِفي الَسَمَواِت]:_سعاىل_قال

 .(23: مري )[لِسي الَرْحَمِن َعْبدًا

 .فهذه عبودية الربوبية فاخلق ثله  عبيد هلل مربوبون له

وهي عبودية األلوهية، وهي عبودية عباد  :خاصة_2

 اهلل الصاحلني وه  ثل من سعبد هلل بشرعه، وأخلص يف

 .عبادسه

َوِعَباُد الَرْحَمِن اَلِذيَن َيْمُشوَن َعَلى ]:_سعاىل_قال

 .(63: الفرقان)[اأَلْرِض َهْونًا

وهلذا أضافه  إىل امسه إشارة إىل أنه  وصلوا إىل هذه 

 .احلال بسبب رمحته، وهذه إضافة التشريف
                                                           

 .22_1/23انظر القول املفيد ( 1)
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عبودية األلوهية، وهي  أيضًا وهي :خاصة اخلاصة_3

الذين ال يباريه  وال يدانيه  أحد يف لألنبياء واملرسلني 

، (01:ص)[َواْذُثْر ِعَباَدَنا]:_سعاىل_قالعبادسه  هلل، 

، (3: اإلسراء)[ِإَنُه َثاَن َعْبدًا َشُكورًا]:وقال عن نوح

َواْذُثْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأَلْيِد ] :السالمعليه  وقال عن داود

ُسْبَحاَن ]:"، وقال عن حممد(17: ص)[ِإَنُه َأَواٌب

َوَأَنُه َلَما َقاَم ]:، وقال(1: اإلسراء)[اَلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه

 .(12: اجلن) [َعْبُد الَلِه َيْدُعوُه َثاُدوا َيُكوُنوَن َعَلْيِه ِلَبدًا
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 (1)فضائل سوحيد األلوهية
 

سوحيد اهلل، وإفراده بالعبادة أَجُل الِنع  وأفضلها على 

ومثراسه ال سعد وال حتد، ففضائل  اإلطالق، وفضائله

التوحيد، ثيارة سنتظ  خاري الدنيا واآلخرة، ومن سلك 

 :الفضائل مايلي

أنه أعظ  نعمة أنعمها اهلل على عباده، حيث هداه  _1

إليه، ثما جاء يف سورة النحل اليت سسمى سورة النع ، 

قدم نعمة التوحيد على ثل نعمة، فقال يف  عز وجل فاهلل

ُيَنِزُل اْلَمالِئَكَة ِبالُروِح ِمْن َأْمِرِه َعَلى ]:النحلأول سورة 

َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروا َأَنُه ال ِإَلَه ِإاَل َأَنا 

 .(2: النحل)[َفاَسُقوِن

َوَما َخَلْقُت اْلِجَن ]:أنه الغاية من خلق اجلن واإلنس_2
                                                           

سعدي، ، والقول السديد البن ال32_36انظر سيسار العزيز احلميد ص( 1)

عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومعارج القبول يف  16ص

، وال إله إال اهلل للكاسب، 271إىل  1/263: احلديث عن فضائل الشهادة

 .31_14ص
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 .(16: تالذاريا)[َواإِلنَس ِإاَل ِلَيْعُبُدوِن

أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرلن، _3

الر ِثَتاٌب ُأْحِكَمْت لَياُسُه ُثَ  ُفِصَلْت ِمْن ]:فيه_سعاىل_قال

َأاَل َسْعُبُدوا ِإاَل الَلَه ِإَنِني َلُكْ  ِمْنُه َنِذيٌر ( 1)َلُدْن َحِكيٍ  َخِباٍر 

 .(2، 1:هود) [َوَبِشاٌر

ج ثربات الدنيا واآلخرة، أنه السبب األعظ  لتفري_0

 .عليه السالم ودفع عقوبتهما ثما يف قصة يونس

أنه مينع من اخللود يف النار، إذا ثان يف القلب منه _1

 .أدنى ميقال حبة خردل

أنه إذا ثمل يف القلب مينع دخول النار بالكلية ثما يف _6

فإن اهلل قد حرم =: "حديث عتبان يف الصحيحني؛ قال

 .(1)+ل ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهللعلى النار من قا

حصول االهتداء الكامل، واألمن التام ألهله يف _7

اَلِذيَن لَمُنوا َوَلْ  َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْ  ِبُظْلٍ  ]الدنيا واآلخرة

 .(32: األنعام) [ُأْوَلِئَك َلُهْ  اأَلْمُن َوُهْ  ُمْهَتُدوَن
                                                           

 .1/61، ومسل  1/114البخاري ( 1)
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 .وثوابه أنه السبب األعظ  لنيل رضا اهلل_3

ال إله إال : من قال"أن أسعد الناس بشفاعة حممد_2

 .اهلل خالصًا من قلبه

أن مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة _14

على  متوقفة يف قبوهلا ويف ثماهلا ويف سرسيب اليواب عليها

التوحيد، فكلما قوي التوحيد واإلخالص هلل ثملت هذه 

 .األمور ومتت

لعبد فعل اخلارات، وسرك أنه يسهل على ا_11

املنكرات، ويسليه عن املصيبات؛ فاملخلص هلل يف إميانه 

ختف عليه الطاعات؛ ملا يرجوه من ثواب ربه  وسوحيده

ورضوانه، ويهون عليه سرك ما سهواه النفس من املعاصي؛ 

 .ملا خيشى من سخطه وألي  عقابه

أن التوحيد إذا ثمل يف القلب حبب اهلل لصاحبه _12

ان، وزّينه يف قلبه، وثره إليه الكفر، والفسوق اإلمي

 .والعصيان، وجعله من الراشدين

أنه خيفف على العبد املكاره، ويهون عليه اآلالم؛ _13
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فبحسب سكميل العبد للتوحيد واإلميان يتلقى املكاره 

واآلالم بقلب منشرح، ونفس مطمئنة، وسسلي  ورضا 

 .بأقدار اهلل املؤملة

من رق املخلوقني، ومن التعلق  أنه حيرر العبد_10

 .به ، وخوفه ، ورجائه ، والعمل ألجله 

وهذا هو العز احلقيقي، والشرف العالي، فيكون بذلك 

متأهلًا متعبدًا هلل، فال يرجو سواه، وال خيشى غاره، وال 

ينيب إال إليه، وال يتوثل إال عليه، وبذلك يت  فالحه 

 .ويتحقق جناحه

أن التوحيد  يلحقه فيها شيءومن فضائله اليت ال _11

 إذا مت وثمل يف القلب، وحتقق حتققًا ثاماًل باإلخالص التام

فإنه ُيَصِير القليل من العمل ثيارًا، وسضاعف أجور صاحبه 

 .بغار حصر وال حساب

أن اهلل سكفل ألهله بالفتح والنصر، والعز _16

والشرف، وحصول اهلداية، والتيسار لليسرى، وإصالح 

 .والتسديد يف األقوال واألفعال األحوال،
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أن اهلل يدافع عن املوحدين شرور الدنيا واآلخرة، _17

 .ومين عليه  باحلياة الطيبة، والطمأنينة إليه وبذثره

وشواهد ذلك من الكتاب والسنة ثيارة، فمن حقق 

التوحيد حصلت له هذه الفضائل ثلها وأثير منها، 

 .والعكس بالعكس
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يف قلب املؤمن، فيبسُق فرعها،  التوحيد شجرة سنمو

ويزداد منوها، ويزدان مجاهلا ثلما سقيت بالطاعة املقربة 

عز وجل، فتزداد بذلك حمبة العبد لربه، ويزداد  إىل اهلل

خوفه منه، ورجاؤه له، ويقوى سوثله عليه، وبهذا يكتمل 

التوحيد ويتحقق؛ فليس حتقيقه بالتمين، وال بالدعاوى 

 .اخلالية من احلقائق

وإمنا يتحقق مبا وقر يف القلب من عقائد اإلميان، 

وحقائق اإلحسان، وصّدقته األخالق اجلميلة، واألعمال 

 .الصاحلة اجلليلة

 : (1)ومن األسباب اليت سنمي التوحيد يف القلب ما يلي

 .فعل الطاعات؛ رغبة مبا عند اهلل_1

 .سرك املعاصي؛ خوفًا من عقاب اهلل_2

 .سموات واألرضالتفكر يف ملكوت ال_3
                                                           

 .12_3/13انظر مدارج السالكني ال بن القي  ( 1)

 أسباب منو التوحيد يف القلب 
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معرفة أمساء اهلل وصفاسه ومقتضياسها ولثارها، وما _0

 .سدل عليه من اجلالل والكمال

 .التزود من العل  النافع، والعمل به_1

 .قراءة القرلن بالتدبر، والتفه  ملعانيه وما أريد به_6

 .بالنوافل بعد الفرائض_سعاىل_التقرب إىل اهلل_7

 .باللسان والقلبدوام ذثر اهلل على ثل حال؛ _3

 .إييار ما حيبه اهلل عند سزاح  احملاب_2

التأمل يف نع  اهلل الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره _14

 .وإحسانه، وإنعامه على عباده

 .إنكسار القلب بني يدي اهلل، وافتقاره إليه_11

اخللوة باهلل وقت النزول اإلهلي حني يبقى ثلث الليل _12

 هذا الوقت، وَخْتُ  ذلك ، وسالوة القرلن يفاألخار

 .باالستغفار، والتوبة

 جمالسة أهل اخلار والصالح، واإلخالص، واحملبني هلل_13

 .واالستفادة من ثالمه  ومسته  عز وجل

االبتعاد عن ثل سبب حيول بني القلب وبني اهلل من _10

 .الشواغل
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 .سرك فضول الكالم، والطعام، واخللطة، والنظر_11

خيه املؤمن ما حيب لنفسه، وأن أن حيب العبد أل_16

 .جياهد نفسه على ذلك

سالمة القلب من الغل للمؤمنني، وسالمته من _17

 .احلقد، واحلسد، والكرب، والغرور، والعجب

 .عز وجل  الرضا بتدبار اهلل_13

 .الشكر عند النع ، والصرب عند النق _12

 .الرجوع إىل اهلل عند ارسكاب الذنوب_24

الصاحلة من بر، وحسن خلق، ثيرة األعمال _21

 .وصلة أرحام، إىل غار ذلك

 .يف ثل صغارة وثبارة"االقتداء بالنيب_22

 .اجلهاد يف سبيل اهلل_23

 .إطابة املطع _20

 .األمر باملعروف، والنهي عن املنكر_21
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 طرق الدعوة إىل سوحيد األلوهية

 (1)يف القرلن الكري  
 

ة وأساليبها يف سنوعت طرق الدعوة إىل سوحيد األلوهي

 :القرلن الكري ، فمن ذلك ما يلي

َواْعُبُدوا الَلَه ]:_سعاىل_قالبعبادسه،  سبحانه أمره_1

 .(36: النساء)[َوال ُسْشِرُثوا ِبِه َشْيئًا

َفال ] :_سعاىل_قولهالنهي عن عبادة َمْن سواه ثما يف _2

 .(22: البقرة)[َسْجَعُلوا ِلَلِه َأنَدادًا َوَأْنُتْ  َسْعَلُموَن

أنه خلق اخللق لعبادسه ثما يف  سبحانه وسعاىل إخباره_3

 [َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواإِلنَس ِإاَل ِلَيْعُبُدوِن]:قوله

 .(16: الذاريات)

إخباره أنه أرسل الرسل بالدعوة إىل عبادسه، والنهي _0
                                                           

ة التوحيد للهراس، دعو. 32_33انظر سيسار العزيز احلميد ص( 1)

، 23_21، واإلرشاد يف صحيح االعتقاد للشيخ صاحل الفوزان، ص01_32

 .116_110والشيخ عبدالرمحن بن سعدي وجهوده يف سوضيح العقيدة ص
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َوَلَقْد َبَعْيَنا ِفي ُثِل ُأَمٍة ]:عن عبادة من سواه ثما يف قوله

 .(36: النحل)[ُسواًل َأْن ُاْعُبُدوا الَلَه َواْجَتِنُبوا الَطاُغوَتَر

االستدالل بتوحيد الربوبية على سوحيد األلوهية؛ _1

هو اخلالق الرازق الذي أنع  عليك _سعاىل_فإذا ثان اهلل

فعليك  بالنع  الظاهرة والباطنة ومل يشارثه يف ذلك مشارك

واه، ويلزمك أن ختصه أن ال ستأله لغاره، وال ستعبد لس

َيا َأُيَها الَناُس اْعُبُدوا َرَبُكْ  ]:_سعاىل_قالبالتوحيد ثما 

: البقرة)[اَلِذي َخَلَقُكْ  َواَلِذيَن ِمْن َقْبِلُكْ  َلَعَلُكْ  َسَتُقوَن

21). 

االستدالل على وجوب عبادسه بكونه النافع، _6

فهو  الضار، املعطي، املانع؛ فمن اسصف بهذه الصفات

 .املعبود حبق وال معبود حبق سواه

االستدالل على وجوب عبادسه بانفراده بصفات _7

الكمال، وانتفاء ذلك عن لهلة املشرثني، ثما يف 

َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِسِه َهْل َسْعَلُ  َلُه ]:_سعاىل_قوله

 .(61: مري ) [َسِمّيًا
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 [َفاْدُعوُه ِبَها َوِلَلِه اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى]:وقوله

 .(134: األعراف)

ِإْذ َقاَل ]:أنه قال ألبيه عليه السالم وقوله عن خليله

أَلِبيِه َيا َأَبِت ِلَ  َسْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِني َعْنَك 

 .(02: مري )[َشْيئًا

سبحانه  االستدالل على وجوب عبادسه بدقة صنعه_3

لعاقل ذلك، وسغلغل فكره فيه، وازداد فكلما سدبر ا وسعاىل

 .عل  أنه هو املستحق للعبادة سأمله يف ذلك

االستدالل على وجوب عبادسه بتعدد نعمه، فإذا _2

وأن أحدًا من  وحده عل  أن ما بالعباد من نعمة فمن اهلل

املخلوقني ال ينفع أحدًا إال بإذن اهلل، وأن اهلل هو النافع 

 .ستحق للعبادة وحده ال شريك لهعل  أن اهلل هو امل الضار

َأُيْشِرُثوَن ] :_سعاىل_سعجيزه آلهلة املشرثني ثقوله_14

َواَل َيْسَتِطيُعوَن َلُهْ  ( 121)َما اَل َيْخُلُق َشْيئًا َوُهْ  ُيْخَلُقوَن 

، (122، 121: األعراف) [َنْصًرا َواَل َأنُفَسُهْ  َينُصُروَن

ُتْ  ِمْن ُدوِنِه َفال َيْمِلُكوَن ُقْل اْدُعوا اَلِذيَن َزَعْم]:وقوله
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، (16: اإلسراء) [َثْشَف الُضِر َعنُكْ  َوال َسْحِوياًل

َيا َأُيَها الَناُس ُضِرَب َمَيٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإَن اَلِذيَن ]: وقوله

َسْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَلِه َلْن َيْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلْو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن 

َيْسُلْبُهْ  الُذَباُب َشْيئًا ال َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الَطاِلُب 

 .(73: احلج) [َواْلَمْطُلوُب

سسفيه املشرثني الذين يعبدون غار اهلل، ثما يف _11

َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَلِه َما ال َينَفُعُكْ  َشْيئًا ]:_سعاىل_قوله

ُكْ  َوِلَما َسْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَلِه َأَفال ُأٍف َل( 66)َوال َيُضُرُثْ  

َوَمْن َيْرَغُب  ]:، وقوله(67، 66: األنبياء)[َسْعِقُلوَن

 .(134: البقرة)[َعْن ِمَلِة ِإْبَراِهيَ  ِإاَل َمْن َسِفَه َنْفَسُه

بيان عاقبة املشرثني الذين يعبدون غار اهلل، وبيان _12

أ منه  سلك املعبوداُت مآهل  مع من عبدوه ، حيث سترب

َوِمْن الَناِس َمْن َيَتِخُذ ]:_سعاىل_قاليف أحرج املواقف ثما 

ِمْن ُدوِن الَلِه َأنَدادًا ُيِحُبوَنُهْ  َثُحِب الَلِه َواَلِذيَن لَمُنوا َأَشُد 

َوَة ِلَلِه َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأَن اْلُق ُحّبًا ِلَلِه َوَلْو َيَرى اَلِذيَن

ِإْذ َسَبَرَأ اَلِذيَن اُسِبُعوا ( 161)َجِميعًا َوَأَن الَلَه َشِديُد اْلَعَذاِب 
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ِمْن اَلِذيَن اَسَبُعوا َوَرَأْوا اْلَعَذاَب َوَسَقَطَعْت ِبِهْ  اأَلْسَباُب 

ْنُهْ  َثَما َوَقاَل اَلِذيَن اَسَبُعوا َلْو َأَن َلَنا َثَرًة َفَنَتَبَرَأ ِم( 166)

َسَبَرُءوا ِمَنا َثَذِلَك ُيِريِهْ  الَلُه َأْعَماَلُهْ  َحَسَراٍت َعَلْيِهْ  َوَما 

، (167_161: البقرة)[ُهْ  ِبَخاِرِجنَي ِمْن الَناِر

َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشْرِثُكْ  َوال ُيَنِبُئَك ِمْيُل ]:وقوله

 .(10: فاطر)[َخِباٍر

مصار املوحدين وعاقبته  يف الدنيا واآلخرة  بيان_13

َوَلَقْد ]:السالمعليه  ثما قال عن إمامه  إبراهي 

اْصَطَفْيَناُه ِفي الُدْنَيا َوِإَنُه ِفي اآلِخَرِة َلِمْن 

اَلِذيَن لَمُنوا َوَلْ  ]:، وقوله(134: البقرة)[الَصاِلِحنَي

َلُهْ  اأَلْمُن َوُهْ  َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْ  ِبُظْلٍ  ُأْوَلِئَك 

 .(32: األنعام)[ُمْهَتُدوَن

رده على املشرثني باختاذ الوسائط بينه  وبني اهلل _10

ال سطلب من سواه، وال يشفع  سبحانه بأن الشفاعة ملك له

 أحد عنده إال بإذنه، وبعد رضاه عن املشفوع له، قال

ْل َأَوَلْو َثاُنوا ال َأْم اَسَخُذوا ِمْن ُدوِن الَلِه ُشَفَعاَء ُق]:سبحانه
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ُقْل ِلَلِه الَشَفاَعُة َجِميعًا َلُه ( 03)َيْمِلُكوَن َشْيئًا َوال َيْعِقُلوَن 

َمْن ]:وقال (00، 03:الزمر)[َواأَلْرِض ُمْلُك الَسَمَواِت

 .(211:البقرة)[َذا اَلِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاَل ِبِإْذِنِه

ون اهلل ال حيصل منه  بيان أن هؤالء املعبودين من د_11

ُقْل اْدُعوا ]:_سعاىل_قالنفع ملن عبده  من مجيع الوجوه ثما 

 اَلِذيَن َزَعْمُتْ  ِمْن ُدوِن الَلِه ال َيْمِلُكوَن ِمْيَقاَل َذَرٍة ِفي الَسَمَواِت

َوال ِفي اأَلْرِض َوَما َلُهْ  ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْ  ِمْن َظِهاٍر 

: سبأ)[َوال َسنَفُع الَشَفاَعُة ِعْنَدُه ِإاَل ِلَمْن َأِذَن َلُه( 22)

22،23). 

ذثر الرباهني واألميلة الدالة على بطالن الشرك، وسوء _16

عاقبته، مما جيعل النفوس السليمة سنفر منه، 

ُه َوَمْن ُيْشِرْك ِبالَلِه َفَكَأَنَما َخَر ِمْن الَسَماِء َفَتْخَطُف]:_سعاىل_قال

 (.31:احلج)[الَطْيُر َأْو َسْهِوي ِبِه الِريُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق
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 (1)عالقة سوحيد األلوهية بتوحيد الربوبية
 

أنواع التوحيد متالزمة، وبعضها مرسبط ببعض، وفيما 

يلي يتبني لنا شيء من عالقة سوحيد األلوهية؛ بتوحيد 

 :الربوبية والعكس

لتوحيد األلوهية؛ مبعنى أن سوحيد الربوبية مستلزم _1

اإلقرار بتوحيد الربوبية يوجب اإلقرار بتوحيد األلوهية؛ 

فمن عرف أن اهلل ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا 

وجب عليه أن يعبده وحده ال شريك له؛  اخلالق إىل عبادسه

لزم إفراده  فإذا ثان هو اخلالق الرازق النافع الضار وحده

 .بالعبادة

يد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية مبعنى أن سوحيد سوح_2

الربوبية يدخل ضمنًا يف سوحيد األلوهية، فمن َعَبَد اهلل وحده 

ال شريك له فالبد أن يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ 

 .ال يعبد إال من بيده النفع والضر، وله اخللق واألمر
                                                           

 .23_21انظر اإلرشاد ص( 1)
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لذا مسي الربوبية عمل قليب ال يتعدى القلب، و_3

 .سوحيد املعرفة واإلثبات، أو التوحيد العلمي

أما األلوهية فهو عمل قليب وبدني، فال يكفي فيه عمل 

القلب، بل يتعداه إىل السلوك والعمل قصدًا هلل وحده ال 

 .شريك له

أن سوحيد الربوبية ال يكفي وحده؛ ذلك ألن سوحيد _0

حتاج الناس إىل الربوبية مرثوز يف الفطر، فلو ثان ثافيًا ملا ا

بعية الرسل، وإنزال الكتب، فال يكفي أن يقر اإلنسان مبا 

من الصفات، وأنه الرب اخلالق _سعاىل_يستحق الرب

 .وحده

وال يكون موحدًا إال إذا شهد أن ال إله إال اهلل، فيقر بأن 

 .اهلل هو املألوه املعبود وحده، ويعبده مبقتضى هذه املعرفة

ذي جاءت به الرسل، وهو سوحيد األلوهية هو ال_1

وبني  عليه  السالم الذي حصل به النزاع بني الرسل

عندما قال  عليه السالم أممه ، ثما قال قوم هود لنبيه  هود

 (12: األعراف)[اْعُبُدوا الَلَه َما َلُكْ  ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه]:هل 



 

 

 توحيد األلوهية 59

َثاَن َيْعُبُد َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد الَلَه َوْحَدُه َوَنَذَر َما ]

 .(74: األعراف)[لَباُؤَنا

وثما قال ثفار قريش ملا ُأِمروا بإفراد اهلل 

َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلهًا َواِحدًا ِإَن َهَذا َلَشْيٌء ]:بالعبادة

 .(1: ص)[ُعَجاٌب

أما سوحيد الربوبية فإنه  مل ينكروه، بل إن إبليس مل 

 .(32: احلجر)[َقاَل َرِب ِبَما َأْغَوْيَتِني]ينكره

أنهما إذا اجتمعا افرتقا، وإذا فرتقا اجتمعا، ومعنى _6

ذلك أنهما إذا ذثرا مجيعًا فلكل لفظ ما يراد به، ثما يف 

( 2)َمِلِك الَناِس ( 1)ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب الَناِس ]:_سعاىل_قوله

 .(3_1: الناس)[ِإَلِه الَناِس

سوحيد هو املالك املتصرف، وهذا : فيكون معنى الرب

املعبود حبق املستحق للعبادة : الربوبية، ويكون معنى اإلله

 .دون سواه وهذا سوحيد األلوهية

وسارة يذثر أحدهما مفردًا عن اآلخر فيجتمعان يف 

من ربك؟ =: املعنى؛ ثما يف قول امللكني للميت يف القرب
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اَلِذيَن ]:_سعاىل_قولهوثما يف  =من إهلك؟: ومعناه

َياِرِهْ  ِبَغْيِر َحٍق ِإاَل َأْن َيُقوُلوا َرُبَنا ُأْخِرُجوا ِمْن ِد

ُقْل َأَغْيَر الَلِه َأْبِغي ]:، وقوله(04: احلج)[الَلُه

عليه  ، وقوله عن اخلليل(160: األنعام)[َرّبًا

 (213: البقرة) [َرِبي اَلِذي ُيْحِيي َوُيِميُت]:السالم

ضَطَر ِإَذا َدَعاُه َأَمْن ُيِجيُب اْلُم]:_سعاىل_قولهوثما يف 

َوَيْكِشُف الُسوَء َوَيْجَعُلُكْ  ُخَلَفاَء اأَلْرِض َأِئَلٌه َمَع الَلِه َقِلياًل 

 .(62: النمل) [َما َسَذَثُروَن

البد لسالمة التوحيد، والفوز بالدارين من حتقيق _7

 .هذين األمرين
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 .الشرك؛ الذي يذهب به بالكلية_1

 .اله الواجبالبدع؛ اليت سذهب بكم_2

 .املعاصي؛ اليت سقدح فيه، وسنقص ثوابه_3

 ما ضد سوحيد األلوهية ؟ 
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 :الفرق اليت أشرثت يف هذا النوع من التوحيد ثيارة منها

الذين عبدوا العجل، وال يزالون يعبدون  :اليهود_1

 .الدره  والدينار؛ فاملال هو معبوده 

 عليه السالم الدعائه  ألوهية املسيح :النصارى_2

 .وعبادسه  له

 رضي اهلل عنهما لدعائه  عليًا، والعباس :فضةالرا_3

 .وغارهما من لل البيت

وزعمه  أنه  رضي اهلل عنه لعبادسه  عليا :النصارية_0

 .(1)اإلله

 .(2)لقوهل  بألوهية احلاث  بأمر اهلل العبيدي :الدروز_1
                                                           

( العلوية)الباثورة السليمانية يف ثشف أسرار الديانة النصارية : انظر( 1)

النصارية لسهار : ، وانظر إىل36ار الصحوة، صلسيلمان أفندي األذني، د

 .03_07الفيل، دار املنار، ص

حممد أمحد اخلطيب، .عقيدة الدروز، عرض ونقض، د: انظر إىل( 2)

 .، دار عامل الكتب131_117ص

 الفرق اليت أشرثت يف سوحيد األلوهية 
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لغلوه  يف األولياء،  :غالةالصوفية، وعباد القبور_6

القبور، وطوافه   وصرف النذور، والقرابني ألصحاب

 حول القبور إىل غار ذلك من القربات اليت سصرف

 .ألصحابها
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