


  

  ٥وحيدأنواع الت

  أنواع التوحيد
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا خامت 

  .النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين
وأفضـل   فإن خري العلوم وأشرفها هو علم التوحيد، :أما بعد

مراتب اجلهاد هو الذب عن التوحيد وتصفيته من الشوائب والبدع 
على دعاة التوحيد بيان احلـق يف ذلـك،   اليت دخلت عليه؛ فكان 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكل موحِّد يعلم من الكتاب 
والسنة أن أمر هذه األمة ال يعود إىل سابق عهده من عزة وانتصار 
إال بتصفية عقائدهم مما علق هبا من البدع والشركيات، وعود الناس 

  .ليهاإىل فطرة التوحيد اليت فطر اهللا الناس ع
حرصت على كتابة هـذه   –أخي املسلم  –ومن هذا املنطلق 

الرسالة حىت نكون على بينة من أمر ديننا العظيم، ونكون من عباد 
َوَما َخلَقُْت {: كما قال تعاىل. اهللا املخلصني له يف الطاعة والعبادة

ن آلمـرهم أ : ، أي]٥٦: الـذاريات [ }الْجِنَّ َوالْإِْنَس إِلَّا ِلَيْعُبُدوِن
يعبدوين ويفردوين بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي جاء به مجيـع  
األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، من آدم إىل عهد نبينا حممد 

.  
وملا كان التوحيد هو اجلزء األساسي من عقيدة أهـل السـنة   
واجلماعة، كان ال ُبدَّ من تصوره على التمام، حىت يتحقق مدلولـه  

نواعه، ويكون اللفظ مطابقًا للمعىن، وال يكـون إال  املشتمل على أ
  :إذا اشتمل على أمرين



  
وحيدأنواع الت ٦  

حتقيق مفاهيمه النظرية مقرونة بأدلتها مـن كتـاب اهللا    :أوالً
  .والنقل الصحيح وسنة رسوله 

  .تطبيقه كواقع عملي، تظهر أثاره على عباد اهللا :ثانًيا
  :والتوحيد من جهة مفاهيمه النظرية ثالثة أنواع 
  .توحيد الربوبية -١
  .توحيد األلوهية -٢
  .توحيد األمساء والصفات -٣

  :وإليك حتليل معانيها وبيان مدلوالهتا وأدلتها
  توحيد الربوبية

املـريب،  : وهلا عدة معان منها» الرب«الربوبية نسبة السم اهللا 
  .الناصر، املالك، املصلح، السيد، الوايل

ىل خالق العباد ورازقهم هو اعتقاد أن اهللا سبحانه وتعا: وشرًعا
  .وحمييهم ومميتهم، واإلميان بقضاء اهللا وقدره وبوحدانيته يف ذاته

  .توحيد اهللا تعاىل بأفعاله: وخالصته هو
وقد قامت األدلة الشـرعية علـى   : الدليل على توحيد الربوبية

 }الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{: كما قال تعاىل. وجوب ربوبيته سبحانه
: ، وقولـه ]٥٤: األعراف[ }أَلَا لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر{: ، وقوله]٢: الفاحتة[
: ، وقولـه ]٢٩: البقـرة [ }ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا{
  .]٥٨: الذاريات[ }إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني{



  

  ٧وحيدأنواع الت

كون السابقون، وأكثر أصـحاب  ولقد أقر هبذا التوحيد املشر
امللل والديانات، ومل ينكر هذا التوحيد إال الدهرية فيمـا سـلف؛   

  .والشيوعية يف زماننا
إنه ال يقبـل ذو  : ونقول هلؤالء اجلهالء املنكرين للرب الكرمي

عقل أن يكون أثر بال مؤثر، وفعل بال فاعل، أو خلق بال خـالق،  
ة، أيقنت أن هلا صانًعا، فكيف ومما ال خالف فيه أنك إذا رأيت إبر

هبذا الكون العظيم الذي يبهر العقول وحيري األلباب أيكون وجد بال 
وُنظِّم بال منظم؟ اللهم ال؛ إذ ال يقول هذا من كان عنده ! موجد؟

فالرباهني على ربوبيته ال : وباجلملة. مسكة من عقل أو ذرة من فهم
ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشـْيٍء أَْم   أَْم{: يأيت عليها العد، وصدق اهللا إذ قال

  .]٣٥: الطور[ }ُهُم الَْخاِلقُونَ
وكان املشركون يقرون بالربوبية إال أهنم جيعلون معه شـريكًا  
يف العبادة ، وما كانوا يساوون آهلتهم باهللا يف كل شيء، بـل يف  

  .احملبة واخلضوع، ال يف اخللق واإلجياد والنفع والضر
َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َولَِئْن {: قال تعاىل

  .]٢٥: لقمان[ }اللَُّه
أن هذا التوحيد ال ُيْدِخل اإلنسان يف دين : واعلم أخي املوحد

اإلسالم وال يعصم دمه وماله وال ينجيه يف اآلخرة من النار؛ وذلك 
فـال يصـبح    ألن قلوب العباد مفطورة على اإلقرار بربوبيته، ولذا

  :معتقدُه موحًدا حىت يلتزم بالنوع الثاين من أنواع التوحيد وهو



  
وحيدأنواع الت ٨  

  توحيد األلوهية
مبعىن املعبود املطـاع، وهـو   » إله«األلوهية مشتقة من كلمة 

اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهـَو الَْحـيُّ   {: يطلق على املعبود حبق كقوله تعاىل
ـ : وشرًعا ]٢٥٥: البقرة[ }الْقَيُّوُم راد اهللا بأفعـال العبـاد؛   هو إف

كالصالة والصيام والزكاة واحلج والذبح، والنذر واخلوف، والرجاء 
واحملبة، وعلى أهنم يفعلوهنا طاعة له وابتغاء مرضاته، ولذا يعلم أنـه  

  :ال يتحقق توحيد األلوهية إال بوجود أصلني
أن تصرف مجيع أنواع العبادة له سـبحانه دون مـا    :األول

فـال  . طى املخلوق شيئًا من حقوق اخلالق وخصائصهسواه، وال ُيع
يعبد إال اهللا، وال ُيصلى لغري اهللا، وال ُيسجد لغري اهللا، وال ُيحلـف  
بغري اهللا، وال ُينذر لغري اهللا، وال يتوكل على غري اهللا، وإن توحيـد  

إما قول القلب : األلوهية يقتضي إفراد اهللا وحده بالعبادة، والعبادة
  .عمل القلب واجلوارح واللسان، وإما
إن . أن تكون العبادة موافقة ملا أمر به اهللا ورسـوله   :الثاين

أهم ما يقتضيه توحيد األلوهية التسليم التام للكتاب والسنة، وهـو  
  .الذي يأيت باملدلول احلقيقي لكلمة الشهادة

فتوحيد اهللا سبحانه بالعبادة واخلضوع والطاعة؛ هو حتقيـق  * 
  ).ه إال اهللاأن ال إل(شهادة 
واإلذعان ملا أمر به وهنى عنـه هـو    ومتابعة رسول اهللا * 

  ). حممًدا رسول اهللا(حتقيق شهادة أن 



  

  ٩وحيدأنواع الت

هذان أمران ال جناة للمسلم إال هبما، فيجب أن ال نتحاكم إىل 
: كما أمر اهللا عز وجل نبيـه  . غريمها، وال نرضى حبكم غريمها

 ، حيث أمر اهللا تعاىل نبيه ]١١٢: هود[ }فَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت{
باالستقامة وأن تكون هذه االستقامة وفق الكتاب والسنة، وكـل  

  .طريق سوى القرآن والسنة هو إىل النار، وليس بعده إال الضالل
  :وهنالك بعض مقومات هلذه الشروط منها

هو أن يكون مراد العبد جبميع أقواله وأعماله : اإلخالص -١
ه اهللا تعاىل وحده، من غـري نظـر إىل غـريه    الظاهرة والباطنة وج

والشرك . سبحانه من مغنم أو جاه أو ثناء من الناس كائًنا من كان
ينايف اإلخالص؛ إذ حبسب خلو القلب من اإلخالص يكـون فيـه   
رياء، فالرياء هو إرادة ما سوى اهللا بالعمل، وهـو مـن الشـرك    

  .األصغر
تفويض األمـر  التوكل مأخوذ من الوكالة، أي : التوكل -٢

إليه واالعتماد عليه كلًيا، وحىت حيصل االعتماد كلًيا على اهللا تعاىل 
ولذا . فال ُبدَّ أوالً من الكفر بغريه، واألخذ باألسباب اليت أمر اهللا هبا

  .)١(ميكن القول إن التوكل هو األخذ باألسباب والكفر هبا
 تعد حمبة اهللا عز وجل من أهـم مـا  : حمبة اهللا عز وجل -٣

  .فهنيئًا ملن حازها. يقتضيه توحيد األلوهية ومن أعلى مقاماته
                              

علق القلب هبا من قريب ومراد الكفر باألسباب عدم االعتماد عليها فقط، وعدم ت (١)
  .أو بعيد، وليس املراد تعطيلها وعدم األخذ هبا



  
وحيدأنواع الت ١٠  

ُيعد اخلوف والرجاء من أعظم أصـول  : اخلوف والرجاء -٤
التوحيد؛ فيجب على كل مسلم أن خياف اهللا تعاىل وحده، وأن ال 
خياف أحًدا سواه، واخلوف حمله القلب إال أن آثاره تكـون علـى   

ل عنه اخلوف من اهللا؛ فإذا زال عنه اجلوارح، واملؤمن خبري ما مل َيُز
ويقع . كما أن اخلوف من غري اهللا من أرذل الرذائلضل وغوى ، 

زوال اإلخالص هللا واختالطه بغريه، واخلوف : اخلوف يف أمور منها
من الفتنة يف الدين وأن تَردَّ األعمال دون قبول، ووقـوع الباليـا   
  .واملصائب الدنيوية كالفقر الشديد واألمراض وزوال النعم وغريها

ذلك أن . مات التوحيد الرئيسيةيعد الصرب من مقا: الصرب -٥
الصـرب  : العباد معرضون على الدوام للمصائب، والصرب أنواع منها

على الطاعات، والصرب عن املعاصي واحملرمات، والصرب على أقدار 
وجيب على املسلم عند الصـرب أن  . اهللا تعاىل، والصرب عند الغضب

وين البالء ملا يعلم أن له حسن اجلزاء والعاقبة، وأن ينتظر الفرج وهت
  .يعلم أن هناك بالًء أشد وأكرب منه

نصف شكر ونصـف  : واإلميان نصفان: الشكر واحلمد -٦
أمـا  . صرب، وال ريب أن واجب العبد أن حيمد ربه يف مجيع أحواله

  .الشكر فهو ظهور أثر نعمة اهللا على لسان عبده
أي غرية العبد لربه ال غرية العبـد  : الغرية والغضب هللا -٧

إن اهللا يغار، وإن املؤمن يغار وغـرية اهللا أن  «: ى ربه، قال عل
، وتقتضي غرية العبد لربه ]متفق عليه[» يأيت املؤمن ما حرم اهللا عليه

  :أموًرا هي



  

  ١١وحيدأنواع الت

  .أن ال جيعل شيئًا من أعماله وأقواله لغري اهللا -
أن يغار على وقت فاته من طاعة اهللا؛ فالوقت أعز شـيء   -

  .على املسلم
  .ضب حملارم اهللا إذا انتهكت وحلقوقه إذا أمهلتوأن يغ -
هو إفراد اهللا تعاىل وحده بالدعاء بأنواعه كافة، : الدعاء -٨

ويف . والدعاء هو طلب العبد من ربه ما حيتاجه من أمور دينه ودنياه
إظهار االفتقار إىل اهللا تعاىل، والتربؤ من : الدعاء معان عظيمة منها
ة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيـه  احلول والقوة، والدعاء مس

  .الثناء على اهللا، وإضافة اجلود والكرم إليه
هي رفع حاجات املشفوع له إىل اهللا بـدعاء  : الشفاعة -٩

  :الشافع، وهي نوعان
وهي اليت تقع بإذنه سـبحانه فـال   : شفاعة مثبتة صحيحة -

  .تكون إال ملن أذن اهللا له
باملوتى أًيا كانوا، ألن طالب كاالستشفاع : شفاعة شركية -

الشفاعة اعتقد فيهم القدرة عليها، وألنه يف الغالب يتقرب إلـيهم  
  .بالذبح والنذر وغري ذلك

هو االستشفاع إىل اهللا تعاىل يف الـدعاء، أي  : التوسل -١٠
سؤاله سبحانه بشيء ما، والتقرب إليه بذلك الشيء حىت حيقق جل 

روع هو الذي ُيعـرف باألدلـة   والتوسل املش. شأنه مراد السائل
الصحيحة، وكذلك التوسل بعمل صاحل قام به الـداعي، وأيًضـا   
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التوسل بدعاء رجل صاحل حي حاضر، وهذه األنـواع مشـروعة   
بالكتاب والسنة وليس هناك توسل بالذوات أو اجلاهات أو احلقوق 

  .أو املقامات
 إن احللف تعظيم للمحلوف به، ومبا أن التعظيم: احللف -١١

نوع من أنواع العبادة ال تكون إال هللا وحده ، واحللف بغري اهللا من 
من حلف بغري اهللا «: الشرك األصغر أي من كبائر الذنوب قال 

  .]أبو داود: صحيح[» فقد أشرك
وهي أن تبدأ األقوال واألعمال بذكر امسـه  : التسمية -١٢

مسـه  سبحانه وحده، فال جيوز أن تبدأ بغريها أو إقران اسم مـع ا 
  .سبحانه، مثل باسم اهللا والشعب

وهو إلزام املسلم نفسه القيام بعبادة اهللا أو بعمل  :النذر -١٣
وال جيوز النـذر لغـري اهللا   . صاحل غري واجب عليه أصالً جتاه ربه

  .تعاىل؛ ألن النذر عبادة والعبادة هللا وحده
أن توحيد األلوهية هو التوحيـد الـذي   : واعلم أخي املسلم

الرسل إىل أممهم ومن أجله أنزلـت الكتـب وخلقـت    جاءت به 
وإن توحيد األلوهية هو أعلـى  . السماوات واألرض واجلنة والنار

مراتب التوحيد، وهو الذي بدأ به كل رسول دعوته، ومن أجلـه  
شرع اجلهاد وقامت احلروب بني املوحدين واملشركني، ومـن مل  

  .يأت به كان مشركًا
أن يغىن املسلم بعبادة : وهية هيوخالصة القول يف توحيد األل

هللا عن عبادة ما سواه، ومبحبته عن حمبة ما سواه، وخبشـيته عـن   



  

  ١٣وحيدأنواع الت

خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، فال جيعل هللا نـًدا يف  
  .قصد وال حب وال خوف وال رجاء وال لفظ وال حلف وال نذر

  توحيد األمساء والصفات
ما ورد يف كتاب اهللا وسـنة  هو االعتقاد واإلقرار اجلازم بكل 

  .من أمساء اهللا احلسىن وصفاته العال نبيه 
وكان مذهب السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل يومنا 

من غري تعطيل  إثبات ما أثبته اهللا لنفسه، وما أثبته رسوله : هذا 
لَـْيَس  {: وال حتريف وال متثيل وال تكييف على حد قوله تعـاىل 

، فـاجلزء األول  ]١١: الشورى[ }ْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُريكَِمثِْلِه َش
: رد على املمثل واملكيف، واجلزء الثاين }لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{: هو
وكان السلف . رد على املعطل واحملرف }َوُهَو السَِّميُع الَْبِصـريُ {

رمحهم اهللا يثبتون ما تثبته نصوص الشرع مفصالً، وينفـون نفًيـا   
جممالً، فمثالً أثبتوا السمع والبصر، ونفوا التمثيل نفًيا جممالً الـذي  

  .يناقض كماله املقدس سبحانه وتعاىل
باطل التمثيـل ، وباطـل   : فمذهب السلف حق بني باطلني

التعطيل، املشبه يعبد صنًما، واملعطل يعبد عدًما، واملوحد يعبد إلـه  
  .األرض والسماوات

  :يقوم على أسس منها إن توحيد األمساء والصفات
  .أمساء اهللا عز وجل وصفاته كلها توقيفية بنص الشرع* 
جيب تنزيه األمساء والصفات اإلهلية عن التشبيه، بل نـؤمن  * 

  .بأمسائه سبحانه وصفاته، وننفي عنه فيها مماثلة املخلوقات
  



  
وحيدأنواع الت ١٤  

: قال تعـاىل . قطع األطماع عن إدراك كيفية صفات اهللا تعاىل* 
  .]١١٠: طه[ }ْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بِِه ِعلًْماَيْعلَُم َما َب{

أن معاين صفات اهللا تعاىل وأمسائه واضح يف اللغة ومعلـوم  * 
فالسمع غري البصر، واالستواء غري النـزول، وإمنـا احلقيقـة    . لنا

والكيف مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه؛ فقد أخربنـا اهللا عـن أمسائـه    
ورحم اهللا اإلمام مالك حيث قـال  . فاته ومل خيربنا عن كيفيتهاوص

: ]٥: طـه [ }الرَّْحَمُن َعلَى الَْعـْرشِ اْسـَتَوى  {: عن قوله تعاىل
االستواء معلوم، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال 

  .عنه بدعة
أهنم ال يتعدون مفهـوم   :وخالصة مذهب الصحابة والتابعني

ث، وال يؤولون صـفات اهللا الـواردة يف الـوحيني    القرآن واحلدي
إن اليد مبعىن النعمة، واالستواء : بتأويالت اجلهمية واملعتزلة القائلني

إخل، وما أشبه ذلك من التأويالت الفاسدة النابعة .. مبعىن االستيالء
  .من منابع الفالسفة الضالني

،  وحنن على ما اعتقده الصحابة والتابعون؛ فهم أعلم النـاس 
ما وصـف  : وأفهم لنصوص الوحيني الشريفني، وأما اعتقادهم فهو

مبا أتى يف القـرآن واألحاديـث    اهللا به نفسه أو وصفه رسوله 
الصحيحة من غري متثيل وال تكييف وال تعطيل وال حتريف، وهـذا  

والصحابة والتابعني وتابعيهم مـن األئمـة    هو اعتقاد الرسول 
ة والشافعي ومالك وأمحـد والبخـاري   املعتربين كاإلمام أيب حنيف

ومسلم والترمذي والنسائي وأيب داود والثوري وابن عيينة، وغريهم 
من احملدثني الذي نقلوا لنا ديننا، ولوالهم بعد اهللا لكانت الشـريعة  

   .الغراء ألعوبة بأيدي املبطلني واهلدَّامني


