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اعلم أن التوحيد الذي جاءت به املرسلون وبينه خامتهم عليه وعليهم الصالة والسالم أمت بيان ،ونطق
به القرآن ،وبرهن عليه أسطع برهان ،هو أنه تعاىل واحد يف ذاته ،واحد يف صفاته وال خالق سواه ،وال
يستحق العبادة إال هو ،والكلمة الطيبة (ال إله إال اهلل) تتضمن أقسام التوحيد كلها ،وقد أحسن البيهقي
بيان ذلك يف كتابه (األمساء والصفات) فيما نقله عن أيب عبد اهلل احلليمي .أما وحدانيته يف ذاته سبحانه
فمعناها أن ذاته العلية ال ترتكب من أجزاء مادية وال عقلية ،وال من أصول غري مادية ،فال حتوم حول محاها
املقادير واملساحات واألشكال وحنوها.
وقد برهنه القرآن ببيان أن له سبحانه الغىن األكمل ووجوب الوجود ،والرتكب يف الذات واتصافها
باملقدار والزمه يستلزمان احلاجة إىل الغري واالفتقار إىل السوى ،وينافيان وجوب الوجود ،ويقتضيان
االتصاف باإلمكان ،تعاىل اهلل عن ذلك كله علواًكبرياً.
فهو واجب الوجود ،وهو األول واآلخر ،وهو الغين احلميد .وأما أنه واحد يف الصفات فهو أنه سبحانه
ال ثاين له يف وجوب الوجود ،وما يستلزمه من الكماالت العليا الالئقة مبرتبة وجوده األعلى :من احلياة،
والعلم ،واإلرادة ،والقدرة ،وإذا قد ثبتت وحدانيته فيما ذكر ،لزم انه ال خالق سواه وال رب غريه ،وإذا بان
أنه ال خالق سواه ثبت قطعاً أنه ال يستحق العبادة غريه ،فإن توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية _أي
استحقاق العبادة_ متالزمان عرفاً وشرعاً ،فالقول بأحدمها قول باآلخر ،واإلشراك يف أحدمها إشراك يف
اآلخر ،فمن اعتقد أنه ال رب وال خالق إال اهلل ،مل ير مستحقاً للعبادة إال هو ،ومن اعتقد أنه ال يستحق
العبادة غريه كان ذلك بناء منه على أنه ال رب إال هو ،ومن أشرك مع اهلل غريه يف العبادة كان ال حمالة
قائالً بربوبية هذا الغري ،هذا ما ال يعرف يف الناس سواه ،فإن من ال تعتقد له ربوبية استحال أن يتخذ
معبوداً ،وهلذا جتد األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن أرسلهم جل جالله يكتفون يف الدعوة إىل التوحيد
بأحدمها ،ويضعون كال منهما موضع اآلخر ،اكتفاء بشدة التالزم بينهما يف العقول ،وأن القول بتوحيد
الربوبية هو إقرار بتوحيد األلوهية وبالعكس ،وإليك البينات من القرآن والسنة:
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آد َم ِمن ظُ ُهوِرِهم ذُ ِّريَّتَ ُهم َوأَش َه َد ُهم َعلَى أَن ُف ِس ِهم) (األعراف:
َخ َذ َربُّ َ
ك ِمن بَِين َ
(وإِذ أ َ
قال تعاىلَ :
ت بَِربِّ ُكم) (األعراف )271 :ومل يقل بإهلكم،
 )271فماذا كانت صيغة العهد بنص القرآن؟ هكذا( :أَلَس ُ
وجعله سبحانه حجة على من أشركوا به يف العبادة حيث قال( :أَن تَ ُقولُوا يَوَم ال ِقيَ َامةِ إِنَّا ُكنَّا َعن َه َذا
ِِ
ي ( )271أَو تَ ُقولُوا إََِّّنَا أَش َرَك آبَ ُاؤنَا ِمن قَب ُل..اآلية) (األعراف.)271- 271 :
َغافل َ
أليس هذا صرحياً يف أن أخذ العهد بتوحيد الربوبية هو أخذ العهد بتوحيد العبادة؟ هذا ما ال خالف
فيه بي العلماء من زمان الصحابة إىل عهدنا هذا .2
تقرير برهاني يف املسألة:
وقد رتب القرآن اللوازم الفاسدة على نفي الوحدانية يف األلوهية بياناً منه تعاىل أن الشركة يف األلوهية
تستلزم الشركة يف الربوبية عند املشركي ال حمالة ،تعاىل اهلل أن يكون له شريك ،فانظر ماذا قال سبحانه:
ِ
ِ ِ
ض ُهم َعلَى بَعض ۚ ُسب َحا َن اللَّهِ َع َّما
ب ُك ُّل إِلَه ِمبَا َخلَ َق َولَ َع َال بَع ُ
(وَما َكا َن َم َع ُه من إلَه ۚ إ ًذا لَّ َذ َه َ
َ
يِ
ص ُفو َن)(املؤمنون )12 :ومعناه عند أوىل النهي :أنه لو كان معه إله لكان رباً وخالقاً ،ولو كان معه ذلك
َ
لذهب ..اخل ،وإَّنا يكون الدليل تاماً إذا صحت املالزمة وكانت مسلمة عند املخاطبي ،ويأىب اهلل أن تكون
ك ِصدقًا َو َعدال) (األنعام .)221 :ومعىن هذا أن القرآن يقرر أن من أشرك
حجته إال تامة ( َوَمتَّت َكلِ َم ُة َربِّ َ
يف استحقاق العبادة كان مشركاً ال حمالة يف الربوبية.
وكذلك قال تعاىل( :لَو َكا َن فِي ِه َما ِآهلَةٌ إَِّال اللَّ ُه لََف َس َدتَا) (األنبياء )11 :ومل يقل أرباباً ،لتالزم الربوبية
واأللوهية نفياً وإثباتاً.
وكذلك حديث ال سؤال يف القرب الذي يكاد يبلغ حد التواتر املعنوي ،وفيه أن امللكي يقوالن للميت:
من ربك؟ وال يقوالن :من إهلك؟ فإذا أجاهبما" :اهلل ريب" اكتفيا منه يف التوحيد هبذا اجلواب ،ومل يقوال له:
هذا توحيد الربوبية ،وهو ال ينجيك.
ت بَِربِّ ُكم) (األعراف )271 :واكتفى منهم باإلقرار بوحدانيته يف
فأول ما خاطب اهلل األرواح (أَلَس ُ
الربوبية ،كما أن أول ما تسأل املوتى يف قبورها" :من ربك"؟ واكتفى منهم باإلقرار بأنه رهبم ،أفبعد هذا
يتشكك متشكك؟!! ولكن اهلل يهدي لنوره من يشاء.
 1انظر :هو هللا (ص.)55- 55 :
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وهبذا يتضح لك جلياً أنه ال خفاء على من تدبر كتاب اهلل يف أن توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية
متالزمان يف نظر العقل والشرع ،فالقول بأحدمها قول باآلخر ،وانتفاء أحدمها يف اعتقاد من اعتقد االنتفاء
قول منه بانتفاء اآلخر ،والربهنة على أحدمها هو االستدالل على اآلخر  ،والقول بأن املرسلي عليهم الصالة
والسالم ما جاءوا بتوحيد الربوبية ألن الناس كانوا يف غنية عن بيانه ،وما جاءوا إال بتوحيد العبادة -
احتجاجاً ببعض اآليات اليت مل حيسنوا فهمها  -قول تكذبه نصوص الكتاب العزيز ،ودعوى يدحضها
العلم بتاريخ املشركي قدميه وحديثه ،ما حكاه الكتاب العزيز من ذلك وما علمه الناس ،فهؤالء املفتتنون
بفتنة السامري من بين إسرائيل أشركوا العجل يف عبادة رهبم ،فقال هلم نيب اهلل هارون بصيغة احلصرَ ( :وإِ َّن
الرمحَ ُن) (طه )19 :يعين ال هذا العجل ،فهل يصح منه عليه السالم هذا الكالم إال إ ذا كان إشراكهم
َربَّ ُك ُم َّ
يف العبادة مبيناً على اإلشراك يف الربوبية؟
اللهم إن القول خبالف هذا معاندة للحق ،وانقياد حملض اهلوى.
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