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 ـ ال يدعون مع هللا إله آخر ، التوحيد 6عباد الرحمن ـ صفات 

 
منا ال يُحب أن ومن ، ومع عباد الرحمن. القرآن بعد ،، فيا أيها اإلخوة المسلمون، الزلنا نعيش في رحابأما 

 ولئكأ}، التي رضيت عن هللا تعالى وضي هللا عنها، وجعل جزاءها الجنّة دقةصاالصالحة الئة فينتمي إلى هذه ال

ذه األوصاف الكريمة به وذكرهمذكرها في كتابه. سجل وويلقون فيها تحيةً وسالماً{. ة بما صبروا فالغرزون جيُ  

 وهذه السمات الجليلة، وهذه األخالق الجميلة.

 

 مر تعالى من أول األ هللافبين 

 {الذين يمشون علىاألرض هوناً } التواضع والسكينةحال  حالهم في أنفسهم

 {ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً وإ} مع الناس همحالو

 {اً يبيتون لربهم سجدا وقيامالذين و} مع ربهمهم حالو

 إن عذاهبها كان غراما * إنها ساءت مستقراً ومقاماً{يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم . لذين وا}

الوسط منهجهم في كل أمورهم وفي كل حياتهم. شأنهم ذكر حالهم في أموالهم فهم فيها متوسطون معتدلون. ثم 

 }وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً{. {والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً وطريقهم اإلعتدال: }

 

كان هذا حالهم مع أوامر هللا تعالى فإذا الدين أمٌر ونهي. ولكن هللا سبحانه وتعالى بتلك اإليجابية.  ذكرهمهكذا 

ما ذكرته هذه اآلية الكريمة التي نقف عند الفقرة األولى هذا  ى هللا عنه.هي حالهم مع ما نهفما وتوجيهات الدين. 

والذين ال يدعون مع هللا إلهً آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلقى منها: }

، ألهة شتى إتخذوها أرباباً من دون يعبدون مع هللا أله آخرالمشركون في سيرتهم غير سيرة المشركين. إن . {آثاما

األنفس، والمشركون ال يتورعون عن هتك  ال يتورعون عن سفك الدماء وقتلوالمشركون هللا أو مع هللا. 

 األعراض وسفح الشهوات، ولكن عباد الرحمن تورعوا عن هذا كله.

 

مخ "والدعاء . عاءد: ال يتجهون إلى غير هللا بال{ال يدعون مع هللا إله آخرما اتصفوا به هو التوحيد، ولهذا }فأول 

 بل الدعاء هو العبادة. "العبادة

 

وقال ربكم أدعوني وقرأ } رواه مسلم {ادةهو العب الدعاءالترمذي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: }روى 

موضع كلمة  (الدعاءكلمة )فوضع . {جهنم داحرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلوناستجب لكم 

وال أي ال يعبدون إال هللا.  {الذين ال يدعون مع هللا إاله آخر}فا )العبادة( موضع كلمة )الدعاء(. وكلمة )العبادة(. 

وذلك )هللا( وحده. إلههم ينحنون لغير هللا. وال يسجدون لغير هللا. وال يبتهلون إلى غير هللا. وال هللا. يقدسون غير 

وإذ قال لقمان إلبنه وهو يعظه يا أعظم ما ارتكب من الخطايا واآلثام }ألن دعوة غير هللا تعالى معه أو من دونه، 

 .{لمن يشاءإن هللا ال يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك }لقمان.  {بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم

 

أن قال ثم أي؟ قال: } {داً وهو خلقكنهلل جعل أن تذنب أكبر؟ قال:}) أي الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل 

نزل هللا عبد هللا بن مسعود فأقال {. أن تزاني حليلة جارك: }قال ثم أي؟ قال {تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

والذين ال يدعون مع هللا إله آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل تصديق ذلك: }

 مسلم وأحمد. {ذلك يلق آثاما

 

يّاك نعبد وإيّاك إسر قوله تعالى: }هموا فواإلستعانة.  الرحمن أفردوا هللا سبحانه وتعالى وحده بالعبادةفعباد 

)... إذا سألت فاسأل هللا ووإذا استعنت فاستعن باهلل ...(. وكما أي: ال نعبد إال إياك وال نستعين إال بك.  {نستعين

وهلل غيب السموات }. 88هود  {وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب... قال هللا تعالى على لسان شعيب: }
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وبالتوكل ة واإلنابة دتفرد هللا بالعباإّن . 123ود ه {واألرض وأليه يُرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه ...

 واإلستعانة: هذه هي حقيقة التوحيد. 

 

السموات  خالقفهو نوعان: توحيد الربوبية: أن تعتقد أنه ال رب غير هللا، وال خالق وال رازق غير هللا. والتوحيد 

 واألرض ومالكهما.

 

قريش ومشركو العرب يعتفون بأن هللا رّب السموات كانت النوع من التوحيد قد اعترف به المشركون. وهذا 

قل من يرزقكم من السماء . }25لقمان  {ئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللاول}واألرض. 

ميت ويُخرج الميت من الحي ومن يدبّر األمر واألرض، أمن يملك السمع واألبصار ومنن يُخرج الحي من ال

ومن مع هللا آلهة أخرى، عبدوا األحجار وعبدوا األوثان واألصنام.  ومع هذا اإلعتراف أشركوا {فسيقولون هللا

 الناس من عبد الشمس ومن عبد القمر ومنهم ومنهم.

 

 التوحيد اآلخر توحيد األلوهية.ني عن غالربوبية ال يتوحيد هنا قالوا إّن ومن 

 

وال تتجه بالدعاء والعبادة واإلستغاثة والرجاء والخوف إال إلى هللا وحده.  األلوهية: أن ال تؤله غير هللا،توحيد 

الذي أضّل البشرية ليس هو فإن به رسله ليدعوا إليه أقوامهم. وبعث هو التوحيد الذي أنزل هللا به كتبه. وهذا 

 حود واإللحاد، بل هو الشك والوثنية.الج

 

وكان . 59ألعراف ا {هللا ما لكم من إله غيره...يا قوم اعبدوا ... كان النداء األول في رساالت الرسل: }ولهذا 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا مشترك بين رسل هللا جميعاً }التوحيد هو القاسم ال

 .34النحل  {ولقد بعثنا في كل أمة رسوالً أِن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت}. 25األنبياء  {نفاعبدو

 

النبّي صلى هللا عليه وسلم يختم رسائله إلى ملوك األرض )إلى قيصر، إلى أمراء النصارى، وإلى وكان 

قل يأهل الكتاب بهذه اآلية الكريمة من سورة آل عمران: } (من أهل الكتاب المقوقس، إلى الجاشي ــ وغيرهم

 {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا...

 .3ل عمران آ

 

لم فإنهم م بعضا اربابا من دون هللا. خاذ بعضهتلمجتمعات هو دخول الشرك عليها واالذي أفسد الحياة وأفسد اإن 

 يعبدوا الحجر فقط بل عبدوا البشر.

 

 حكم على رجل باإلعدام ثم أعدمه وحكم على آخرفقد هناك مثل "النمرود" الذي قال أنا أحيي وأميت. كان 

 أحيي وأميت. نذاأ :فقالباإلعدام ثم عفى عنه. 

 

كثيرون وهنك }وما علمت لكم من إله غيري{.  {أنا ربكم األعلىالذي ادعى األلوهية وقال لقومه }وفرعون 

م نبيئ ال يدعون ذلك بألفاظهم، ولكن أعمالهوقد اّدعوا ألنفسهم أو ادُّعي لهم أنهم آلهة أو أرباب من دون هللا. 

يريدون أن يذلوا عباد هللا وأن يُصبح الناس لهم عبيداً. م فهتعبر عن هذا التأليه الكامل. وتصرفاتهم عنهم. 

عليهم الحرام أو يحرمون لهم  ويحلونفيطيعون، ويشيرون إليهم ليسمعون، ويشرعون لهم فينفذون. بأمرونهم 

 يقولون ال. وال ،يقولون لمال الحالل، فيستحيون. 

 

اتخذوا وهو يقرأ هذه اآلية: }ة، على النبي صلى هللا عليه وسلم عدي بن حاتم، وكان قد تنّصر في الجاهليدخل 

واحداً، ال إله إال هو سبحانه أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون هللا والمسيح بن مريم ، وما أمروا إال ليعبدوا إلهاً 
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بلى، إنهم حرموا عليهم الحالل واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك إنهم لم يعبدوهم قال: }فقال . {عّما يشركون

 .{عبادتهم إياهم

 

 سلطة اإللهية.اغتصبوا ون. ، يحلون ويحرموامشرعين يشرعون لك ما شاؤنوع من العبادة: أن تتخذ أناساً هذا 

 

هذا هو دين اإلسالم، دين و. {والذين ال يدعون مع هللا إله آخر..لهم أنهم موحدون }هم صفة أعباد الرحمن إن 

 كان التوحيد تحريراً حقيقياً للبشرية.فقد ال إله إال هللا.  بكلمةاإلسالم محرراً للبشرية جاء الوحدانية ودين التوحيد. 

 

نهى عن كل فاإلسالم نوع من أنواع الشرك سواًء كان أكبر أو أصغر. ليه وسلم بأي يسمح النبي صلى هللا عولم 

 أنواع الشرك.

 

عن الشرك الباطن الخفي كدعاء الموتى نهى واإلسالم عن الشرك الظاهر الجلي، كاتخاذ آلهٍة مع هللا. نهى 

 .والمقبورين واإلستعانة بهم، وطلب قضاء الحوائج منهم

 

تقسم بالنبّي صلى هللا عليه وسلم أو كأن عن الحلف بغير هللا تعالى. ونهى . الحجر وأعن التبرك بالشجر ونهى 

من حلف بغير هللا فقد كفر أو قال النبي صلى هللا عليه وسلم }وقد فالني أو بالولي الفالني. بالكعبة أو بالشيخ ال

 ه مالك ومسلم.روا {.. من كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت}تحلف إال باهلل. ال رواه الترمذي وحّسنه.  {أشرك

 

ينبغي أن يتحرز في ألفاظه ويقول لوال هللا ثم فالمسلم الشرك األصغر أن تقول: لوال فالن لحصل كذا وكذا. ن وم

 فالن لكان كذا وكذا.

 

ه أحمد. روا {أجعلتني هلل نداً؟ قل ما شاء هللا وحده} فقال:. رجل للنبي صلي هللا عليه وسلم: ما شاء هللا وشئتقال 

نما الغلو في شخصه صلى هللا حتى ى هللا عليه وسلم أن يحرر اإلنسان المسلم فال يتجه إال هلل وحده. النبي صلأراد 

 ه الدأشهد أن ال إله إال هللا وحهنا تقول في التشهد: "ومن البخاري. رواه   {أنا عبد، فقولوا عبد هللا ورسوله

 ."بده ورسولهشريك له وأشهد أن محمداً ع

 

 تبارك الذي نزل الفرقان} و {سبحان الذي أسرى بعبده ليالً...وصفه هللا بالعبوجية في أسمة المقامات: }ولهذا 

 {فأوحى إلى عبده ما أوحى} و {ب ...الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتا} و {على عبده ...

 

جاء بعض الناس وقالوا ولما . يغلو فيهأن  لم يسمح ألحدٍ لم أنه عبد هللا . ما يفتخر به صلى هللا عليه وس هو وهذا

ناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان. يا أيها ال} قال:له: يا رسول هللا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. 

 رواه النسائي. {التي أنزلني هللا عّز وجلني فوق منزلتي أحب أن ترفعوما محمد عبد هللا ورسوله. أنا 

 

 جاءم والتولة وغير ذلك. \لغير هللا، والرقي والتما ذبحلالنذر لغير هللا، وا، كاإلسالم من الشرك األصغروحّذر 

 بودية لغير هللا إلى عبادة هللا وحده.أنواع الشرك ، ومن العكل اإلسالم محرراً لإلنسان من الشرك. 

 

حيد أسمائه وصفاته ، وتولوهيتهأهللا في ربوبيته وتوحيد اإلسالم ومنهجهم التوحيد. هم عباد الرحمن، دينهم هؤالء 

يدعونن فال هم عباد الرحمن، حرروا أنفسهم من كل آلهة سوى هللا. هؤالء . {ون مع هللا إله آخردعوالذين ال ي}

 المسلم. ينبغي أن يكونوهكذا مع هللا إله آخر. 
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