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 ليبلوكم أيكم أحسن عمال

  عمير المدخليلفضيلة الشيخ ربيع بن هادي

 الدراسات العليا بمكة المكرمةكتبه حينما كان في 
 

 في هـ1394 في شهر ربيع الثاني لعام 24مقال نشر في مجلة الجامعة اإلسالمية في العدد 
 (110-101)الصفحة 

 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل إمام اؼبوحدين وقائد الغر اؼبيامني ؿبمد بن عبد اهلل صلى اهلل 
  :عليو وآلو وصحبو وسلم، وبعد

فإن اهلل العليم اغبكيم يف خلقو وشرعو وقدره ويف أقوالو وأفعالو قد خلق ىذا الكون الكبري السموات 
واألرض وما فيها من آيات عظيمة فبا يشاىد وما ال يشاىد وما يعلمو اإلنسان وما ال يعلمو غبكمة 

عظيمة وغاية جليلة ىي ابتالء البشر يف ىذه اغبياة الدنيا واختبارىم أيهم أحسن عماًل، كما ذكر ذلك 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم }يف ؿبكم ذكره  َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُو َعَلى اْلَماِء لَِيب ْ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن }: وىذا االبتالء ىو اؼبذكور يف قولو، {َأْحَسُن َعَمالً  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواغْبََياَة لَِيب ْ

ومن ىنا يعلم اإلنسان { َوَما َخَلْقُ  اعبِْنَّ َواإِلْنَ  ِإالّ لِيَ ْعُبُدونِ }: وىو اؼبقصود يف قولو تعاىل {َعَمالً 
 .مكانتو يف ىذا الوجود ويعرف قيمتو

وأن ىذا االمتحان واالبتالء الذي أعده اهلل لو أمر لو خطره حبيث سخر من أجلو ىذا الكون العلوي 
والسفلي فالسماوات بأفالكها وكواكبها ومشسها وقمرىا قد سخرت لك أيها اإلنسان لتقوم بأداء ىذا 

اللَُّو الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِو }: االمتحان على أكمل الوجوه، قال اهلل تبارك وتعاىل
يعاً ِمْنُو ِإنَّ يف  بَِأْمرِِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض صبَِ

 (َذِلَك  ياٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

 يف ىذا والتفكري اعباد، وشكر اهلل اؼبذكور يف ا ية يتحقق بالقيام بتلك الغاية اليت خلق  من أجلها
ك وتعاىل يلف  أنظار عباده ر إىل القيام هبذا الشكر، واهلل تباان يؤديالكون والتدبر الواعي للقرآن والسنة

ُقْل لِِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْنِفُقوا فبَّا َرَزقْ َناُىْم ِسرّاً َوَعالنَِيًة ِمْن }إىل حسن عنايتو باإلنسان 
فيها حض لعباده الواعني الذين أدركوا اؼبهمة اليت خلقوا من ، {قَ ْبِل أَْن يَْأِ َ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌ  ِفيِو َوال ِخاللٌ 

مث بنّي ؽبم أنو قد أعّد ؽبم كل ما من شأنو أن ، أجلها أن يغتنموا الفرصة اليت أتيح  ؽبم فال يضيعوىا
يساعدىم على القيام بواجبهم على أمت الوجوه وأن ؽبم منزلة عظيمة عند اهلل حبيث أن ما يشاىدونو فبا 
بني أيديهم وما خلفهم من السموات واألرض قد سخر ؽبم حىت يشعروا بعظم النعمة وجسامة اؼبسؤولية 
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اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج بِِو ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم }
اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم األَنْ َهاَر َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَ  َواْلَقَمَر َدائِبَ نْيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل 

 (.َوالن ََّهاَر َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّل َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَ  اللَِّو ال رُبُْصوَىا ِإنَّ اإِلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 

 إمكانية اإلنسان

وإن اهلل سبحانو قد زود اإلنسان بطاقات ومواىب ترفعو إىل مستوى اؼبسؤولية اليت ألقي  على كاىلو 
 :وتؤىلو للخالفة يف األرض فزوده دبا يلي

بالعقل الذي مييز بو بني اغبق والباطل والضار والناف  وأناط التكاليف وربطها بوجوده ورف   _1
 .التكاليف عند فقدانو

 سبام يتالءموىيأ تكوينو وتركيبو اعبسمي أحسن هتيئة وأعده أحسن إعداد وخلقو يف أحسن تقومي  _2
التالؤم واؼبوافقة م  ما كلفو اهلل بو من أعمال وواجبات فيزاوؽبا ويقوم هبا بسهولة وُيسر فهو خيتلف عن 

سائر اغبيوانات هبذا الًتكيب اعبميل اؼبمتاز والتقومي األحسن، كلفو بالطهارة على اختالف أنواعها 
وكلفو بالصالة وىيئتو قد أعدىا اهلل أحسن إعداد للقيام هبذا . وتكوينو اعبسمي يساعده على القيام هبا

الواجب فهو يستطي  كل أفعال الصالة من قيام وركوع وسجود كما يستطي  أن يؤدي كل األقوال من 
 .قراءة وتسبيح وسائر األذكار

وزوده إىل جانب ما ركزت فيو من فطرة االعًتاف باهلل بإرسال الرسل وإنزال الكتب اليت فيها يًتتب  _3
تفاصيل وبيان كل الواجبات والتكاليف اليت جيب أن ينهض هبا وما يًتتب عليها من سعادة ونعيم وجزاء 
حسن إن ىو قام هبا وأداىا على الوجو اؼبطلوب، وقبل ىذا زوده إىل جانب ما ُفطر عليو من فطرة اهلل 
وما يؤيد ىذه اؼبعرفة من آيات كونية باىرة يشاىدىا بعينو ويسمعها بأذنو فتوحي إىل قلبو دبا فيها من 

ه احمليط الشامل وحكمتو العليا اليت تض  كل مروعة وصبال وعظمة وإبداع بقدرة خالقها اؽبائلة وعل
زوده دبا يعرف بو من صفات خالقو ونعوت جاللو فبا يزيده علماً وبصرية وؿببة وتعلقاً ، شيء يف موضعو
  . هبذا الرب العظيم

ومن ذكر العبد ، وعلى ضوء ما سبق من ذكر اػبالق العظيم اؼبوصوف بصفات الكمال ونعوت اعبالل
الذي زوده اهلل بوسائل عظيمة تؤىلو ؼبعرفة اهلل وعبادتو والقيام باػبالفة يف أرضو نستطي  أن نقول إن 

 :توحيد اهلل الذي جاءت بو الرسل ودع  إليو ونزل  لبيانو الكتب السماوية نوعان

 .توحيد اؼبعرفة واإلثبات _1

 .توحيد الطلب والقصد _2

ىو إثبات حقيقة ذات ، وىو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد األظباء والصفات_ فتوحيد اؼبعرفة واإلثبات 
وىذا اؼببدأ وىو مبدأ التنزيو ، الرب تعاىل وأظبائو وصفاتو وأفعالو على أساس تنزيهو عن مشاهبة اؼبخلوقني
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، {لَْيَ  َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُ  اْلَبِصريُ }: يرتكز على أدلة وبراىني من القرآن العظيم مثل قولو تعاىل
ّياً }  (.وََ ْ َيُكْن َلُو ُكُفواً َأَحدٌ }، {َىْل تَ ْعَلُم َلُو ظبَِ

وبتعبري آخر نقول إنو جيب اإلميان دبا ورد يف القرآن والسنة من صفات اهلل من غري ربريف وال تعطيل وال 
وىذا اؼبنهج ىو منهج السلف الصاحل وىو الصراط اؼبستقيم الذي يضمن للمؤمن ، تكييف وال سبثيل

 . السالمة من التخبط يف ظلمات التشبيو والتعطيل

وأدلة ىذا النوع من التوحيد كثرية جداً نذكر ما ، اً إذا اؼبشبو كما يُقال يعبد صنماً واؼبعطل يعبد عدم
ُىَو اللَُّو الَِّذي ، ُىَو اللَُّو الَِّذي ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو َعاِ ُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُىَو الرَّضْبَُن الرَِّحيمُ }: يتيسر، قال تعاىل

، ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اعْبَبَّاُر اْلُمَتَكب ِّلُر ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
 (.ُىَو اللَُّو اػْبَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوِّلُر َلُو اأَلظْبَاُء اغبُْْسٌَت ُيَسبِّلُح َلُو َما يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيمُ 

 صبع  ىذه ا ية بني توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية وتوحيد األظباء والصفات، 

َسبََّح لِلَِّو َما يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيُم َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض ُُيِْيي }: وقال تعاىل
ُىَو الَِّذي ، ُىَو اأَلوَُّل َوا ِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلِّل َشْيٍء َعِليمٌ ، َومُيِيُ  َوُىَو َعَلى ُكلِّل َشْيٍء َقِديرٌ 

َها َوَما  َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأَلْرِض َوَما خَيْرُُج ِمن ْ
  .اغبديد {يَ ْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعرُُج ِفيَها َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّو دبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 

تَ ْنزِيالً فبَّْن َخَلَق اأَلْرَض . ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن خَيَْشى. َما أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقىطو }: وقال تعاىل
نَ ُهَما َوَما رَبَْ  . الرَّضْبَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى. َوالسََّماَواِت اْلُعَلى َلُو َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوَما بَ ي ْ

 (.اللَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اأَلظْبَاُء اغبُْْسٌَت . َوِإْن ذَبَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّو يَ ْعَلُم السِّلرَّ َوَأْخَفى. الث ََّرى

نَ ُهَما يف ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم }: وقال تعاىل اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ
يَُدب ِّلُر اأَلْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأَلْرِض مُثَّ يَ ْعرُُج إِلَْيِو يف يَ ْوٍم َكاَن ، ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِ   َوال َشِفيٍ  أََفال تَ َتذَكَُّرونَ 

  .السجدة {ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة فبَّا تَ ُعدُّونَ 

ِإنَّ اللََّو ال خَيَْفى َعَلْيِو َشْيٌء يف اأَلْرِض َوال }: إىل قولو {ا  اللَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اغبَْيُّ اْلَقيُّومُ }: وقال تعاىل
 (.يف السََّماِء ُىَو الَِّذي ُيَصوِّلرُُكْم يف اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيمُ 

 (.ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد اللَُّو الصََّمُد َ ْ يَِلْد وََ ْ يُوَلْد وََ ْ َيُكْن َلُو ُكُفواً َأَحدٌ }: وقال تعاىل

دل  ىذه ا يات على صفات كمال تليق جباللو وعظمتو وىي اإلؽبية وعلم الغيب والشهادة والرضبة 
واؼبلك والقدوسية واؽبيمنة والعزة واعبربوت والكربياء وكونو السالم اؼبؤمن اػبالق البارئ اؼبصور واؼبختص 

األولية والتفرد باإلحياء واإلماتة وباألظباء اغبسٌت وخضوع أىل السماوات واألرض لو والعزة واغبكمة 
والقدرة الشاملة واألولية اؼبطلقة اليت   يسبقها شيء وا خرية اليت لي  بعدىا شيء واالستواء على 

 . العرش وكونو يف السماء على الوجو الالئق بو
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ولو صفات أخرى مثل السم  والبصر واإلرادة دل  عليها أدلة أخرى من الكتاب والسنة ال يتس  اؼبقام 
لذكرىا كلها جيب أن يكون موقف اؼبؤمن إزاءىا موقف اإلميان الكامل والتسليم اؼبطلق وأن يتلقاىا 

  ,بصدر رحب ونف  مطمئنة ال يتسرب إليها حرج أو شك

إال أنو م  األسف قد لعب الشيطان برؤوس أناس اختلف  نظراهتم ومواقفهم من ىذه الصفات ما بني 
لَْيَ  }: غال يف اإلثبات إىل أن اكبدر إىل مستوى ال يليق بو فشبو اهلل خبلقو و  يقرأ مثل قولو تعاىل

فبا يفيد التنزيو وما بني معطل جريء جحد صفات الكمال ونعوت ، {َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُ  اْلَبِصريُ 
اعبالل وىم ما بني شجاع أعلى ىذا اعبحد وأبدى صفحتو غري ىياب وال متلعثم وما بني ـبتف وراء 

وبني ذلك اإلفراط وىذا التفريط منهج السلف الصاحل وعلى ، ستار من التحريفات ظبي  تأويالت
ىذا اؼبنهج ىو كما قدمنا اإلميان ، رأسهم رسول اهلل وصحابتو الكرام والتابعون ؽبم بإحسان وأئمة اؽبدى

 . دبا وصف اهلل بو نفسو ووصفو بو رسولو من غري ربريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال سبثيل

ولنذكر ىنا ثالث صفات يتجلى لو من خالل الكالم عليها أن اغبق كان فيها حليف أىل السنة 
 .واعبماعة وأن طريقهم ىو الطريق اؼبستقيم الذي ال جيوز العدول واإلكبراف عنو

 صفتا العلو واالستواء على العرش، _1

  ,أما صفة االستواء فقد وردت يف القرآن الكرمي يف سبعة مواض 

 يف سورة األعراف _1

  .ويف سورة يون  _2

  .ويف سورة ىود _3

  .ويف سورة طو _4

 .ويف سورة السجدة _5

 .ويف سورة الرعد _6

 .ويف سورة اغبديد _7

  : وأما صفة العلو فقد دل  عليها نصوص كثرية من الكتاب والسنة مثل

 (.خَيَاُفوَن َرب َُّهْم ِمْن فَ ْوِقِهم}: قولو تعاىل

 (.أَأَِمْنُتْم َمْن يف السََّماءِ }: وقولو
 (.إِلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّلُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعو}: وقولو تعاىل

، "اعتقها فإهنا مؤمنة: قال، يف السماء: أين اهلل؟ قال "وقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم للجارية 
 وقصة معراج الرسول صلى اهلل عليو وسلم إىل اهلل يف السماء، 
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والعلو ، وقد ألف  كتب يف موضوع العلو واالستواء؛ مثل اجتماع اعبيوش اإلسالمية لإلمام ابن القيم
والواق  أن القليل منها يكفي اؼبؤمن ، للعلي الغفار للذىيب بلغ  األدلة فيها ما يقارب ألف دليل

 .الصادق ويقنعو ويفرض عليو اإلميان هباتني الصفتني العلو واالستواء

 صفة الرحمة: ثانيا

قال بعض العلماء وىو ابن الوزير وقد أخذتو الدىشة من موقف األشاعرة كيف ذبرؤوا على تأويل صفة 
والتأكيد والتكرار عند ، الرضبة وقد وردت يف القرآن أكثر من طبسمائة مرة بأسلويب التأكيد التكرار

علماء البالغة يرفعان احتمال اجملاز لو قّل ىذا التكرار والتأكيد فكيف ال يرتف  اجملاز عن كالم اهلل وإن 
 .أكد وكرر باؼبئني

ِبْسِم اللَِّو }قولو تعاىل يف صدر كل سورة ما عدا سورة التوبة - التكرار والتأكيد- فمن ذينك األسلوبني
ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّو ِبْسِم اللَِّو }ويف أثناء سورة النمل بعض آية ، مائة وثالث عشرة مرة {الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 
  مث اختتام كثري من ا يات القرآنية باظبو تعاىل الرحيم، {الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

وقد ، وإنو ؼبوقف مدىش غريب ولون من التناقض غريب من قوم يدعون أهنم ىم أىل السنة واعبماعة
منها ، ألف  كتب كثرية جداً يف بيان الطريق الصحيح يف اإلميان بصفات اهلل والرد على اؼبعطلة واؼبشبهة

والرد على بشر اؼبريسي لعثمان بن ، والسنة لإلمام أضبد بن حنبل، كتاب التوحيد إلمام األئمة ابن خزمية
ويف تراجم أمهات السنة منها ما ىو صريح يف ، وغريىا من اؼبؤلفات، والسنة لاللكائي، سعيد الدارمي

عقب حديث أورده فيو ذكر صفة - الرد على اعبهمية وىم اؼبعطلة فتجد مثل اإلمام أيب داود يقول
وابن ماجو يقول يف ترصبة يف كتابو أورد رب  ىذه ، "ويف ىذا رد على اعبهمية-: "االستواء والنزول

ويورد ربتها كثرياً من األحاديث يف " باب الرد على اعبهمية:"الًتصبة أحاديث يف الصفات قال يف الًتصبة
والعض ، الصفات فبّا يشج  طالب اغبق على التمسك بكل ما ورد يف الكتاب والسنة من الصفات

 .عليها بالنواجذ

وأما توحيد الربوبية وىو اإلميان بأن اهلل وحده ىو اػبالق الرازق احملي اؼبمي  واؼبدبر لشؤون الكون فأدلتو 
اللَُّو َخاِلُق ُكلِّل َشْيٍء َوُىَو َعَلى ُكلِّل }: منها ما تقدم ذكره يف ا يات السابقة ومنها قولو تعاىل، كثرية جداً 
ُر اللَّوِ ، }{َشْيٍء وَِكيلٌ  َكْيَف َتْكُفُروَن {، }َأيف اللَِّو َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرض{، }َىْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ

ُلوَُكْم ، }{بِاللَِّو وَُكْنُتْم أَْمَواتاً فََأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ ُُيِْييُكْم مُثَّ إِلَْيِو تُ ْرَجُعونَ  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواغْبََياَة لَِيب ْ
َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو {، }ِإنَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ ،}{أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً 

ُقْل أَرَأَيْ ُتْم َما أَنْ َزَل اللَُّو َلُكْم ِمْن رِْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحرَاماً َوَحالالً ُقْل آللَُّو أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى اللَِّو ، }{رِْزقُ َها
 (.تَ ْفتَ ُرونَ 

وا يات الكونية السماوات وما فيها من كواكب وأفالك وإبداع صنعها وروعة صباؽبا ونظم سري السيارات 
وحبار زاخرة وما فيها من حيوان وأشجار ونبات ، منها يف دقة مدىشة واألرض وما فيها من جبال راسية
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وأزىار من أعظم األدلة على خالقها العليم القدير اغبكيم ويف كل شيء لو آية تدل على أنو واحد، 
ن البعرة تدل على البعري والسري يدل على اؼبسري فسماء ذات أبراج إ" :وقال أعرايب حينما سئل عن اهلل

". وأرض ذات فجاج وحبار ذات أمواج أال تدل على اللطيف اػببري
فهذا النوع من التوحيد من األمور البديهية اؼبسلمة عند صبي  األمم ويف صبي  النحل إال من كابر عقلو 

وإن الرسل إمنا ، وقد قّص اهلل علينا يف القرآن موضوع رساالت صبي  الرسل إنو توحيد العبادة، وفطرتو
َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّل أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا اللََّو }:كانوا يدعون أفبهم إىل عبادة اهلل وحده، قال اهلل تعاىل

وأنو خالق السماوات ، وحكى عن اؼبشركني أهنم كانوا معًتفني بوجود اهلل، {َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ 
ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء }، {َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّوُ }،واألرض

َواأَلْرِض أَمَّْن مَيِْلُك السَّْمَ  َواألَْبَصاَر َوَمْن خُيْرُِج اغبَْيَّ ِمَن اْلَميِّلِ  َوخُيْرُِج اْلَميِّلَ  ِمَن اغبَْيِّل َوَمْن يَُدب ِّلُر اأَلْمَر 
 (.َفَسيَ ُقوُلوَن اللَُّو فَ ُقْل أََفال تَ ت َُّقوَن، َفَذِلُكُم اللَُّو َربُُّكُم اغبَْقُّ َفَماَذا بَ ْعَد اغبَْقِّل ِإالَّ الضَّالُل فََأ َّ ُتْصَرُفونَ 

ومن األدلة على ىذا النوع وأن ؽبذا الكون خالقا أنشأه وأوجده؛ قانون السببية؛ وىو أنو ال بد لكل 
أي أوجدوا من  {أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُىُم اػْبَالُِقوَن؟}: حادث من ؿبدث، وإليو يرمز قولو تعاىل

غري موجد أم ىم أوجدوا أنفسهم؟ أي ال ىذا وال ىذا بل اهلل أوجدىم، وظاىرة العناية واغبكمة يف ىذا 
وأنو ال ؾبال للمصادفة العمياء اليت يزعمها عمي القلوب واألبصار ، الكون تدل على اػبالق اغبكيم
 .الصم والبكم الذين ال يعقلون

والعبادة ، أما توحيد العبادة فهو ؿبور صبي  الرساالت السماوية ومعناه إفراد اهلل تعاىل جبمي  أنواع العبادة
أو بتعبري آخر ىي أمر جام  ، ىي اػبضوع اؼبطلق هلل وتوجيو العبادات واؼبطالب والرغبات كلها إليو

،  الظاىرة والباطنة، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميةلكل ما ُيبو اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال
وتوجيو أّي عبادة لغري اهلل اؼبعبود اغبق يعترب شركاً بو وـبالفة دنيئة ؼبا فرضو اهلل على عباده واكبرافاً شنيعاً 
عن الغاية الرئيسية اليت خلق اهلل اإلنسان من أجلها وسخر لو ما يف السموات واألرض كي يتسٌت لو 
القيام هبا على الوجو اؼبطلوب، وإذا استعرضنا القرآن قبد أن مدار صبي  الرساالت وىدفها األصيل ىو 

َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحاً ِإىَل قَ ْوِمِو فَ َقاَل يَا }:  الناس إىل ىذه الغاية اػبطرية كلما اكبرفوا عنها قال تعاىلعإرجا
رُُه ِإ ِّل َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ  َوِإىَل َعاٍد َأَخاُىْم }:، وقال{قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ

رُُه أََفال تَ ت َُّقونَ  َوِإىَل شَبُوَد َأَخاُىْم َصاغِباً قَاَل يَا }:وقال،{ُىوداً قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ
رُه َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما }:وقال تعاىل، {قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ

رُه اْعُبُدوا اللََّو َما }وىذا النوع من التوحيد ىو معٌت ال إلو إال اهلل؛ فإن قوؽبم صبيعاً . {َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ
رُهُ  ، ال معبود حبق إال اهلل: واؼبعٌت اغبقيقي ؽبذه الكلمة، ىو نف  معٌت ال إلو إال اهلل {َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغي ْ

بل معناىا ما ذكرنا ، كما يتوىم بعض الناس فبن ال يفهم معناىا،ولي  معناىا ال خالق وال رازق إال اهلل
 .ال معبود حبق إال اهلل كما نقل ذلك عن ابن عباس وصباعة من أىل التفسري واللغة
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وأن صرفها لغري اهلل ، ونرى لزاماً علينا أن نكشف عن معٌت العبادة وأنواعها اليت ىي مدلول ال إلو إال اهلل
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِ  َأْسَتِجْب َلُكْم }:يُعد شركاً بو وإبطاالً ؼبضمون ىذه الكلمة، فمنها الدعاء قال تعاىل

اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة ِإنَُّو }: وقال تعاىل، {ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِ  َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ 
َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّو َما ال }-:زاجرا عن دعاء غريه من مي  وغائب- وقال تعاىل، {ال ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فَ َعْلَ  فَِإنََّك ِإذاً ِمَن الظَّاِلِمنيَ  َوَمْن َأَضلُّ فبَّْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّو }:وقال تعاىل، {يَ ن ْ
َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُو ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُىْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا ؽَبُْم أَْعَداًء وََكانُوا 

وقول الرسول صلى اهلل {، َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّو َفال َتْدُعو َمَ  اللَِّو َأَحداً }:وقال تعاىل. {بِِعَباَدهِتِْم َكاِفرِينَ 
ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك }ومنها االستعانة ، "من مات وىو يدعو من دون اهلل نداً دخل النار: "عليو وسلم
 "إذا سأل  فاسأل اهلل وإذا استعن  فاستعن باهلل: "وقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم {َنْسَتِعنيُ 

ِإْذ }: ومن األدلة عليها ما تقدم يف الدعاء ومنها قولو تعاىل، ومنها االستغاثة وىي دعاء يف حال الشدة
 (.َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ 

 (.َفَصلِّل ِلَربِّلَك َواكْبَرْ }: ومنها الذبح قال تعاىل

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو  {ُقْل ِإنَّ َصالِ  َوُنُسِكي َوؿَبَْياَي َوفَبَاِ  لِلَِّو َربِّل اْلَعاَلِمنيَ }: وقال تعاىل
 ."لعن اهلل من ذبح لغري اهلل: "وسلم

 {َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء َربِّلِو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً َصاغِباً َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِّلِو َأَحداً }: ومنها الرجاء قال تعاىل
َوَعَلى اللَِّو فَ تَ وَكَُّلوا }: ، ومنها التوكل قال تعاىل{َوأَنِيُبوا ِإىَل َربِّلُكْم َوَأْسِلُموا َلوُ }: ومنها اإلنابة قال تعاىل

َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّو أَْنَداداً ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّل }: ومنها احملبة قال تعاىل، {ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 
َفال {،}َفال زَبَاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ }ومنها اػبشية واػبوف  {اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّباً لِلَّوِ 

رَاِت َويَْدُعونَ َنا َرَغباً }: وقال تعاىل يف مدح األنبياء، {زَبَْشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ  ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اػْبَي ْ
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا }: ، ومنها الركوع والسجود قال تعاىل{َوَرَىباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ 

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ   (.َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْ َعُلوا اػْبَي ْ

َوِإنَّ ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم َخاِشِعنَي }:ومنها اػبشوع قال تعاىل
ونستخلص من األدلة السابقة أن الدعاء عبادة كما قال رسول . {لِلَِّو ال َيْشتَ ُروَن بِ يَاِت اللَِّو شَبَناً قَِليالً 

 ."عبادةىو الالدعاء : "اهلل صلى اهلل عليو وسلم
واالستعانة باؼبخلوق يف األمور اليت ال يقدر عليها إال اهلل عبادة واالستغاثة باؼبخلوق فيما ال يقدر عليو 

 .إال اهلل عبادة

والصالة والذبح والنحر والرجاء واإلنابة والتوكل واحملبة واػبشية والرغبة والرىبة والركوع والسجود 
وإن صرفها ، واػبشوع ىذه األمور كلها عبادات ال جيوز أن يتوجو هبا العبد إال هلل وال يصرفها إال عباللو
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وإن منهاج صبي  الرسل وىدف كل الرساالت ىو إفراده سبحانو ، لغري اهلل يعد شركاً بو يف خالص حقو
وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وآلو ، بالعبادة اليت   خيلقوا إال لكي يقوموا هبا هلل وحده ـبلصني لو الدين

. وصحبو وسلم
 

 


