
 



 
 :متهيد

ُأوُدين ُ ُأبمرُ ُحلاملصطُقتعلُ ُسواءُحياتنا،ُيفُابلغةُ ُةأمهيُ ُهلاُهاوضبطُ ُاملصطلحاتُمعرفةُ 
ُاملراد،ُعلىُفقانمتُ ُاحلقيقةُيفُومهاُانويتخاصمُ ُيتجادالنُنيالشخصُ ُدتُجُوقدُ،دنيوي ُ 

ُحويوض ُجُاالختالف، ونبذ االتفاق يف ة  أساسي   لبنة   يعد   صطلحاتوامل   ابملفاهيم فالوعي  
ُ،مبتدعةُجمملةُألفاظُ ُسببهُاُسالنُ ُنزاعُمنُاكثيُرُُفإنُ "ُيقول:ُإذُهللاُرمحهُتيميةُابنُذلُك

ُُلئُجسُ ُولوُ،هاونفيُجُألفاظُ ُإطالقُجُعلىُويتعاداينُجُيتخاصمانُجُجلنيالرُ ُتدُحىتُ،مشتبهةُومعان
ُأنُ ُيلزمُملُهدليلُ ُعرفُولوُ،هدليلُ ُيعرفُأنُعنُفضالرُُرهيتصوُ ُملُقالهُماُمعىنُعنُمنهماُكلُ 
ُوجهُمُنُامصيبُرُهذاُيكونُوقدُ،واُبالصُ ُمنُنوعُ ُقولهُيفُيكونُبُلُ،اخمطئُرُيكونُخالفهُمن

ُ.(1)اثلث"ُقولُ ُيفُواُبالصُ ُيكونُ ُوقدُ،وجهُُمنُامصيبُرُوهذا

ُُاخلطأُمنُالسلفُرحذُ ُولذلُكُ،فكرُأي ُجُعلىُاألسلحةُخطرأُمنُاملصطلحاُتُعدُ وتُ 
ُالكتابُإىلُاجململةُاأللفاظُ ُوأرجعواُنة،والسُ ُالكتاُبُيفُوردُمباُوالتزمواُ،االصطالحاُتُيف

ُثيتحدُ ُوهوُهللاُرمحهُتيميةُابنُيقولُ،معانيهاُيُفُالتفصيلُمعُبهُأخذواُوافقهاُفماُوالسنة،
ُهذهُأبمثالُيقصدوهناُاليتُاملعاينُفترُعُ ُ"فإذاُوالعرض:ُكاجلوهرُُةالكالميُ ُاملصطلحاُتُعن

ُىوينفُوالسنة،ُالكتاُبُأثبتهُالذيُاحلقُ ُيثبتُحبيث-ُوالسنةُابلكتاُبُزنتووُ ُالعبارات،
ُُمنُاألهواُءُأهلُ ُسلكهُماُخبالفُ،احلقُ ُهوُذلُكُكانُُ-والسنةُالكتاُبُنفاهُالذيُالباطل

ُالذيُقسيموالتُ ُفصيلالتُ ُبيانُغيُمنُواملسائلُالوسائلُيفُوإثباتُرُانفيُرُاأللفاظُهبذهُمكلُ تُ ال
ُ.(2ُ)املستقيم"ُالصراطُمنُهو

 هللا.  إال إله ال التوحيد: كلمة  شأن   وأعالها اقدر   الكلمات  أعظم من وإن  
ُإليهاُنُ كاُُاليتُوهيُتب،الكُ ُلوأنزُ ُالرسلُهللُاُثُ بعُ ُهاأجلُجُمنُاليتُهيُالكلمةُوهذه

ُقوىالتُ ُكلمةُُوهيُوسلم،ُعليُهُهللاُصلىُُدحممُ ُإىلُالسالُمُعليهُآدُمُمنُكلهمُُاألنبياُءُدعوة
ُار،وفجُ ُوأبرارُوكفارُمؤمننُيُإىلُاُسالنُ ُانقسمُاوألجلهُ ُُ،اإلسالمُوأساسُ ُالوثقىُوالعروة

 

ُ(.114ُ/12)ُالفتاوىُجمموعُ(1)

ُ(.45-44ُُ/1)ُوالنقلُالعقلُتعارُضُدرءُ(2)



ُمنُعديدةُاعتقاديةُمسائلُيفُكبيةُُآاثرُلهُمفهومهاُوحتديدُالكلمةُهذهُمعىنُيفُاخلالفف
ُُواُبُقوالتعلُ ُابلصاحلني،ُاالستغاثةُأمثال ُاملعلمي:ُيقوُلُولذلُكُ؛ذلُكُوغيُالقبوُرألضرحة

"ُ ُابلصاحلنيُاالستعانةُشأنُيفُاملتأخرةُالقرونُيفُةاألمُ ُبنيُاملستطيُاخلالفُرُتتدبُ ُفإين ج
ُكثيُ ُيُفُةاألمُ ُبعضُوزعمُاألحياء،ُاملشايخُبعضُوتعظيمُجُومشاهدهم،ُقبورهمُوتعظيمُاملوتى

ُوقعواُقدُالناُسُمنُاكثيُرُُورأيتُاحلق،ُمنُهأنُ ُوبعضهاُبدعة،ُهأنُ ُوبعضهاُشرك،ُهأنُ ُذلُكُمن
ُُنجيُمالتُ ُكتبُُيفُموجودُ ُهوبعضُ ُ،شرحهُيطولُمباُواجلنُوالروحانينُيُالكواكبُتعظيمُيف

ُهأنُ ُيعلمُماُعلىُيقدمُالُاملسلمنيُمنُامسلمُرُأنُ ُوعلمتُوغيه،ُ(املعارفُمشُسـ)كُُوالتعزمي
ُفنظرتُالشرك،ُحقيقةُيفُاالختالفُوقعُهولكنُ ُ؛كافرُُغُيُهأنُ ُيعلُمُمنُتكفُيُعلىُوالُشرك

ُعزُهللاُغيُعبادةُأوُدونه،ُمنُاإهلُرُوجلُعزُهللاُغيُاختاذُابالتفاقُهوُفإذاُركالش ُجُحقيقةُيف
ُشديد اشتباه   فيه فإذا ،والعبادة  اإلله معىن إىل ظرالن   فاجتهُ،وجل ُذلكُأنُ ُفعلمت...

ُُاجلهلُيلزمهُ)إله(ُمبعىنُاجلهلُألنُ ُ؛ظني ُُمماُأشدُ ُاخلطرُوإذاُاخلالف،ُسببُ ُهوُاالشتباه
ُ.(1)احلقة"ُالشرائعُمجيعُوأساُسُاإلسالمُأساُسُوهيُ،(هللاُإالُإلهُالُ)ُالتوحيدُكلمةُُمبعىن

ُمفهومها،ُبطضُوُعنها،ُراتناتصوُ ُبضبطُهنتمُ ُأنُعليناُينبغيُالكلمةُهذهُةأمهيُ ُوبقدر
ُسبحانهُهللاُأرادُكماُُالكلمةُهذهُلتكونُ؛حوهلاُاخلاطئةُاملفاهيمُوردُاملفهوم،ُذلُكُوأدلة

ُ.انهمُجُوتعاىل
ُُلفظة:ُهيُبنيُأهلُاإلسالُمُخالفُ ُبيانُمعناهاُيفُوقعُالتوحيُدُكلمةُيُفُلفظةُ ُوأعظم

العلميةُبيان ُهلذاُاخلالف،ُوبيانُاحلقُيفُذلك؛ُمشفوعراُابألدلةُمنُُُالورقةهذهُُويفُ،(اإلله)
ُالقرآنُالكرمي:

  املتكلمني: عند اإللهمعىن أوال: 

ُ.االخرتاعُعلىُالقادرُ:هأبنُ ُاإللهُ ُموناملتكل ُجُرفسُ 
ُُقال ُالقاهر ُُمعىنُيفُناأصحابُ ُ"واختلفُ ُشعري:األُعقيدةُحيكيُوهوُالبغداديعبد

ُاختيارُوهوُاألعيان،ُاخرتاعُعلىُهقدرتُ ُ:وهيُةُ،هليُ اإُلُمنُمشتقُ ُهإنُ ُ:قالُمنُفمنهُمُاإلله:

 

ُ(.4-3ص:ُ)ُابهللُوالشركُالتوحيدُمعىنُُوحتقيقُواإللهُالعبادةُُمعىنُعنُاالشتباُهُفعُرُ(1)



ُُإذاُاألشعري:ُإمساعيلُبُنُعليُاحلسنُأبوُقال"ُالشهرستاين:ُوقالُ،(1)"األشعريُ ُاحلسنُأيب
  تعاىل وصفه فأخص  ُه،غيُ ُاخللقُيفُيشاركهُالُتعاىلُالباريُهوُاحلقيقةُعلىُاخلالقُ ُكانُ 
ُالرازي:ُويقولُ،(2)"هللاُتعاىلُامسهُتفسيُهوُوهذاُقال:ُ.االخرتاع على القدرة هو:

ُاإلله،ُحقيقةُطلبُملاُفرعونُأنُ ُذلُكُديؤك ُجُومماُ،االخرتاع على القدرة هي اإلهلية خاصية"
ُ]الشعراء:ُ{لنياألوُ ُكمآابئُجُوربُ ُمكُ ربُ }ُموسى:ُقالُ[23ُ]الشعراء:ُ{نيُ مُجالُ عُ الُ ُبُ رُ ُامُ وُ }ُفقال:

ُُ.(3)قولنا"ُعلىُيدلُ ُذلُكُوكلُ ُهاهنا،ُذكرهاُاليتُةاخلالقيُ ُإىلُإشارةُبوبيةوالرُ ُ،[26
ُُيليقُ ُااهتمامُرُاأللوهيُةُبتوحيدُاالهتمامُعدمُهاوأمه ُجُهاأجل ُجُمنُ،عديدةُآاثرُ ُالتفسيُوهلذا

إثباتُُإىلُامصروفُرُاهتمامهمُجلُ ُكانُُوإمناُ،مطلقراُابأللوهيةُوايهتمُ ُملُمهنُ إُ:نقولُالُوُ،به
ُإىلُيرجعُاألحيانُمنُكثيُيفُةاأللوهيُ ُلتوحيدُتقريرهمُحىت ُُبلُوتقريره،ُالربوبيةُتوحيد
ُوهلذاُاأللوهية،ُالربوبية:ُيسمونُُمأهنُ ُالحظ"ونُ ُالسلمي:ُالرحيُمُعبُدُالدكتوُرُيقوُلُ،الربوبية
ُفالُوعليه:ُاملعىن،ُيفُالربوبيةُإىلُونهيردُ ُمألهنُ ُ؛األلوهيةُابسمُالباحثُيغرتُ ُالُأنُينبغي

ُذلكُغيُإىلُ.(4)"العبادةُتوحيدُبهُيريدونُمأهنُ ُعلىُةاأللوهيُ ُإثباُتُمنُينقلونهُمباُيكتفى
ُُ.(5ُ)اآلاثرُمن

ُُرمحهُتيميةُابنُيقولُعليهُالرد ُجُمعرضُويفُ،والشرعيةُاللغويةُللحقيقةُنافُ مُ ُالقولُوهذا
ُهيُاإلهليةُوجعلواُ،الفاعلُمبعىنُ(اإلله)ُأنُ ُوافظنُ ُالكالمُأهلُمنُطائفةُ ُغلطُوقد"ُهللا:

ُ،(6)"مربوبونُأهنُمُكماُُمألوهنيُالعبادُوجعلواُ،الربُ ُوهُوُالقادرُهوُفاإللهُ،والربوبيةُالقدرة
ُةأئمُ ُمنُهظنُ ُمنُهظنُ ُكماُُاالخرتاعُعلىُالقادرُهوُاإلله(ـ)بُاملرادُوليس"ُهللا:ُرمحهُوقال

ُهوُهللاُأبنُ ُأقرُ ُمنُوأنُ ُ،غيهُدونُاالخرتاعُعلىُالقدرةُهيُاإلهليُةُأنُ ُواظنُ ُحيثُ ُ،املتكلمني

 

ُُ(.123ُ)ص:ُالدينُأصولُ(1)
ُ(.100ُ/1)ُوالنحلُاملللُ(2)
ُ(ُ.217ُ/32)ُالرازُيُتفسيُ(3)

ُ(.474ص:ُُ)ُواملتكلمنيُالسنةُأهلُبنُيُالتوحيُدُحقيقةُ(4)

ص:ُ)ُواملتكلمنيُالسنةُأهلُبنيُالتوحيدُحقيقةُ:كتابهُيُفُالسلميُالرحيمُعبدُالدكتورُعنهاُحتدثُ(5)
449-503.)ُ

ُ(.203ُ/13)ُالفتاوىُجمموعُ(6)



ُهبذاُيقرونُكانواُُاملشركنيُفإنُ ُ،هوُإالُإلهُالُأنُشهدُفقدُغيهُدونُاالخرتاعُعلىُالقادر
ُمبعىنُإلُهُالُمألوهُ؛ُمبعىنُإلهُفهُوُ،عبدي ُُأبنُيستحقُ ُالذيُهُوُاحلقُ ُاإللهُبُلُ...مشركونُوهم

ُ.(1)"هآلُج
 واجلماعة:  الس نة أهل عند اإللهمعىن اثني ا: 

ُفاإللهُوالشرع،ُاللغةُتقتضيهُماُوهوُابملعبود،ُاإللهُروافسُ ُمفإهنُ ُواجلماعةُنةالسُ ُأهلُأما
ُوهوُالعبادة،ُيستحقُ ُالذيُهوُإمناُإل هُقولنا:ُ"ومعىنُالزجاج:ُقالُكماُُاملعبودُهوُاللغةُيف

ُواحد،ُأصلُ ُواهلاءُوالالمُاهلمزةُ")أله(ُفارس:ُابنُوقالُ،(2)سواه"ُمنُدونُهلاُاملستحقُتعاىل
ُ.(3ُ)د"تعبُ ُإذاُجل:الرُ ُهأتلُ ُويقال:ُ،معبودُهألنُ ُبذلُكُيومس ُجُتعاىل،ُُهللاُفاإلله:ُ،دالتعبُ ُوهو

ُُيقولُهللا،ُرمحهمُالسلفُعلماءُذلُكُعلىُتواردُكماُُاملعبودُعلىُيطلقُاشرعُرُوهو
ُوقالُ،(4)هو"ُالذيُهللاُإالُلهُالعبادةُإخالصُعليُكُيستحقُ ُمعبودُ ُ"الُهللا:ُرمحهُالطربي

ُ.(5)العبادة"ُيستحقُمعبودُ ُ:أيُ[43]الطور:ُُ{أ م ُهل  م ُإجل َٰه ُغ ي  ُاّلل ُج}"ُالنحاس:
ُُيفُنستفيضُ ُأنُنريدُ ُاُلُالورقةُههذُويفُالقرآنية،ُاآلايُتُعليهُتدلُ ُماُهوُالتفسيُوهذا

اُالسلف،ُعنُدُ(اإلله)ُمعىنبيانُ ُهوُاإللُهُمعىنُأنُ ُنتبيُ ُاليتُاآلايُتُعلىُجنعر جُُأنُنريدُوإمن 
ُالكثيةُاآلايُتُنوردُولنُابلعبادة،ُهللاُإفرادُ ُهوُالتوحيُدُكلمةُُمُنُاألعظمُاملقصدُوأنُاملعبود،

ُموضوعُمنُأخصُ ُفموضوعناُ،اإلسالمُيفُتهامركزيُ ُنتوبيُ ُاأللوهيةُتوحيدُذكرُتُاليت
ُوإقامةُرُاوإيضاحُرُبيانُرُابلقرآنُوكفىُابملعبود،ُاإللهُرُتفسُ ُاليتُاآلايُتُسنوردُاوإمنُ ُاأللوهية،
ُاالخرتاع.ُعلىُالقدرةُمعناهُإنُ ُ:يقولُمنُعلىُللحجة

 هو املعبود:  (اإللهمعىن )اثلثا: اآلايت القرآنية الدالة على أن 

 

ُ(.101ُ/3)ُالفتاوىُجمموعُ(1)

ُ.(26ُ)ص:ُاحلسىُنُهللاُأمساءُتفسيُ(2)
ُ(.1/127)ُاللغةُمقاييسُ(3)
ُُ.(32ُ/12)ُالطربيُتفسيُ(4)
ُُ.(176ُ/4)ُالقرآنُإعراُبُ(5)



ُُمجنُ ُل ك مُ ُم اُاّلل ُ ُاع ب د واُقـ و مُجُايُ ُفـ ق الُ ُقـ و مجهُجُإجىل ُُن وحراُأ ر س ل ن اُ}ل ق دُ ُتعاىل:ُقوله : األوىل اآلية
ُل ك مُ ُم اُاّلل ُ ُاع ب د واُقـ و مُجُايُ ُق الُ ُه ودراُأ خ اه مُ ُع ادُ ُ}و إجىل ُُ:تعاىلُوقوله،ُ[59ُ]األعراف:ُغ ي  ه {ُإجل هُ 
ُ،ُوحنومها.[65ُ]األعراف:ُغ ي  ه {ُإجل هُ ُمجنُ 

ُالسالمُماعليهُهودُوُنوحُدعوةُ ُوتعاىلُبحانهسُ ُهللاُذكرُتنيالكرميُاآليتنُيُهاتنيُففي
ُالعبادُمنُاملطلوبُأنُعلىُفدلُ ُالعبادة،ُيستحقُ ُهللاُغيُهلمُإلهُالُهأنُ ُهلمُانبيُ ُإذُ؛امهاقُوأل

ُ،هللاُإاُلُحبق ُ ُمعبودُالُهللا:ُإاُلُإلهُالُمعىنُوأنُ ُابلعبادة،ُهللاُإفرادُ ُهوُالتوحيُدُبكلمةُحتقيقه
ُالنفيُعلىُاملشتملةُالتوحيدُكلمةُُهوُ{ه ُي ُ غُ ُهُ ل ُإجُُنُ م ُجُمُ كُ ل ُُامُ }ُوقوله:ُللعبادة،ُاملستحقُ ُفهو

ُتلكُماقدُ ُوقدُهللا(،ُ)إالُمبثابةُ(ه ُي ُ غُ )ُوُإله(،ُ)ال ُُمبثابةُ(هُ ل ُإجُُنُ م ُجُمُ كُ ل ُُامُ )ُفـُواإلثبات،
ُ.(غيهُمعبودُ ُمنُلكمُماُ؛هللاُاعبدوُا)ُن:يقوالُافهمُابلعبادة،ُابألمرُالكلمة

ُُاعبدواُقوم،ُايُمنهم:ُكفرُ ُُملنُفقال"ُ:السالمُعليهُنوحُُةقصُ ُيفُهللُاُرمحهُربيالطُ ُيقول
ُُمنُسواهُماُعبادةُودعواُابالستكانة،ُلهُواخضعواُاعة،ابلطُ ُلهُواوذلُ ُالعبادة،ُلهُ ُالذيُهللا

ُهودُقصةُيفُوقالُ.(1ُ)"غريه العبادة عليكم يستوجب معبود لكم ليس هفإن  ُواآلهلة،ُاألنداد
ُهفإنُ ُغيه،ُاإهلُرُمعهُتعلواُوالُالعبادة،ُلهُفأفردواُهللاُدوااعبُ ُقوم،ُايُهود:ُ"قالُالسالم:ُعليه
ُ.(2)"غيهُإلهُلكمُليس

ُالعبادةُإبفرادُفأمرواُ،عديدةُأصنامُهلمُكانتُُهودوقومُُنوحُ ُقومُأنُ ُذلُكُعلىُيدلُ ُاوممُ 
ُ:لهُيقالُصنمُ ُ،هللاُدونُمنُيعبدوهناُأواثنُ ُأصحابُ ُوكانوا"ُحامت:ُأيبُابنُيقولُسبحانه،ُهلل

ُفأمرهمُ،هوداُهلمُوجلُعزُهللُاُفبعثُ،ءاهلباُ:لهُيقالُوصنمُصمود،ُ:لهُيقالُوآخرُ،صداء
ُ.(3)غيه"ُاإهلُرُمعهُُجيعلواُوالُهللا،ُدوايوح ُجُأن

ُمُأيضراُذلُكُعلىُيدُلُومم ا تـ ن اُفقالوا:ُأجابوهُأهن  ئـ  هُ ُاّلل ُ ُلجنـ ع ب دُ ُ}أ جج د  ُك انُ ُُم اُو ن ذ رُ ُو ح 
ؤ ن {ُيـ ع ب دُ  ُ.[70ُ]األعراف:ُآاب 

 

ُ(ُ.498ُ/12)ُالطربيُتفسيُ(1)
ُُ.(503ُ/12)ُالطربيُتفسيُ(2)
ُ(.1508ُ/5)ُحامتُأيبُابنُتفسيُ(3)



يُإجال ُُر س ولُ ُمجنُ ُقـ ب لجكُ ُمجنُ ُأ ر س ل ن اُ}و م اُتعاىل:ُقوله :الثانية اآلية ُإجال ُُإجل هُ ُال ُُأ ن هُ ُإجل ي هُجُن وحج
ُ.[25ُ]األنبياء:ُ{ف اع ب د ونُجُأ نُ 

 ُ ُُربطُثُ ُ.(هللاُإالُإلهُال)ُوحيد:التُ ُبكلمةُإالُرسوالرُُيرسلُملُهأنُ ُوتعاىلُسبحانهُهللاُخيربج
ُُولوُ،غريَه تعبدوا وال وهفاعبد   هللا إال   معبود ال واملعىن:ُ،{ف اع ب د ونُج}ُ:فقالُابلعبادةُذلُك
ُهللاُإالُخالقُالُ:هوُاملباشرُاملطلوُبُلكانُهللاُإالُاالخرتاعُعلىُقادرُالُ:معناهُ ُكان

ُ"قالُهللاُ:ُرمحهُالقرطيبُيقولُ،خالقُ ُهللاُأنُ ُينكرواُمُلُاألممُغالبُأنُ ُومعلومُ ُ،ذلُكُوافاعتقدُ 
ُدليلُ ُذلُكُوكلُوالقرآن،ُواإلجنيلُالتوراةُيفُخمتلفةُوالشرائعُوحيد،ابلتُ ُإالُنيبُ ُليرسُ ُملُقتادة:
ُ.(1ُ)وحيد"والتُ ُاإلخالصُعلى

ُالتوحيد؟ هذا فما ابلتوحيد إال رسله يبعث مل هللا كانَ   فإن
ُُبـ ع ثـ ن اُ}و ل ق دُ ُيقول:ُإذُاألخرىُاآليةُيفُهللاُنُهيبي ُج ت نجب واُاّلل ُ ُاع ب د واُأ نُجُر س والرُُأ م ةُ ُك ل ُجُيُفج ُُو اج 

} ُبكلمةُجُإالُرسوالرُُيرسلُملُهأنُ ُاألنبياءُسورةُآيةُيفُخيربُ ُسبحانهُفاهللُ،[36ُ]النحل:ُالط اغ وت 
 أن   فدل  ُوحده،ُهللاُبعبادةُاُسالنُ ُإلخبارُإالُرسوالرُُأرسلُماُهأنُ ُحلالنُ ُآيةُيفُوخيربُوحيد،التُ 

ُاي-ُ{أ ر س ل ن اُ}و م ا"ُهللا:ُرمحُهُالطربيُيقولُ،وحده  هللا عبادة :التوحيد كلمة  من  املراد 
يُ}إجال ُُ،ماألمُ ُمنُةأمُ ُإىلُ{ر س ولُ ُمجنُ ُقـ ب لجكُ ُ}مجنُ ُ-دحممُ  ُيفُمعبودُالُ{أ ن هُ ُإجل ي هُجُن وحج

ُوأفردواُالعبادة،ُلُ ُفأخلصواُيقول:ُ{}ف اع ب د ونُجُ،سوايُلهُالعبادةُتصلحُواألرضُالسماواُت
ُُ.(2)"األلوهيةُل

ُُيقولُاالخرتاع،ُعلىُدرةابلقُ ُاإلقرارُدجمرُ ُالُ،ابلعبادةُهللاُإفرادُتعنُالتوحيدُفكلمة
ُاألمرُ:وأصلهاُرسالتهمُزبدةُهمُ،بُجكتُ ُُمعُقبلُكُمنُالذينُالرسلُ"فكلُ ُهللا:ُرمحهُعديالسُ 

ُ.(3)ابطلة"ُسواهُماُعبادةُوأنُ،املعبود احلق   اإلله   هأن    وبيانُله،ُشريُكُالُوحدهُ ُهللاُبعبادة

 

ُ.(280ُ/11)ُالقرطيُبُتفسيُ(1)
ُُ.(427ُ/18)ُالطربيُتفسيُ(2)
ُُ.(521ُ)ص:ُالسعديُتفسيُ(3)



لُ ُايُ ُ}ق لُ ُتعاىل:ُقولهُ:الثالثة اآلية نـ ن اُس و اءُ ُك لجم ةُ ُُإجىل ُُتـ ع ال و اُال كجت ابُجُأ ه  ُُأ ال ُُو بـ يـ ن ك مُ ُبـ يـ 
ئراُبجهُجُن ش رجكُ ُو ال ُُاّلل ُ ُإجال ُُنـ ع ب دُ  ذُ ُو ال ُُش يـ  ابُرُبـ ع ضراُبـ ع ض ن اُيـ ت خج ُفـ ق ول واُتـ و ل و اُف إجنُ ُاّلل ُجُد ونُجُمجنُ ُأ ر اب 

ه د وا لجم ون {ُأبج نُ ُاش  ُ.[64ُعمران:ُ]آلُم س 
ُمعبودُال)ُ:تعنُ(هللاُإالُإلهُال)ُأنُ ُعلىُالداللةُيفُهانُجوأبيُ ُاآلايُتُأوضحُجُمنُاآليةُهذه

  وهي سواء، كلمة    على االجتماع إىل الكتاب ألهل   نداء   اآلية هذه ففيُ،(هللاُإالُحبقُ 
ُالليثُأبوُوقالُ،(1)"هللاُإالُإلهُالُ:واءالسُ ُكلمة"ُالعالية:ُأبوُقالُ،وحيدالت   كلمة

ُإلهُالُ:يعنُوبينكم،ُنابينُ ُعدلُكلمةُُإىلُمسعود:ُبنُهللاُعبدُقراءةُيفُ"ويقالُالسمرقندي:
ُوقالُ،(3ُ)هللا"ُإالُإلهُالُ"يعن:ُزمنني:ُأيبُابنُوقالُ،(2ُ)اإلخالص"ُكلمةُُوهيُهللا،ُإال

ُهللا،ُإالُإلهُالُ:هيُس و اء {ُ}ك لجم ةُ ُالعاليةُوأيبُالربيعُ"وقولُاألصفهاين:ُالراغب
ُُ.(4ُ)فصحيح"

ُُو ال ُُاّلل ُ ُإجال ُُنـ ع ب دُ ُ}أ ال ُُوتعاىل:ُتباركُهللاُفقالُ،إليهاُدعاهمُاليتُالكلمةُهذهُهللاُرسُ فُ ُثُ 
ئرا{ُبجهُجُن ش رجكُ  ُُالنفيُعلىُاشتملتُكيفُهللاُ(ُإالُإلهُ)الُيفُلوأتمُ ُ،[64ُعمران:ُ]آلُش يـ 

ُاجليُ ُلُكُيتضحُاّلل  {ُإجال ُُنـ ع ب دُ ُ}أ ال ُُ:تعاىلُقولهُيفُالكلمةُهذهُمقامُيقومُوماذاُواإلثبات،
ُاالثنني،ُيفُمتفُقُ(اّلل ُ ُإجال ُ)وُنـ ع ب د {ُ}ال ُُيقابلهُ(إلهُال)ُـفُاملقال،ُهذاُيفُلهُأصيُلت ُلاُنرومُما

ُاملعبود.ُهوُإذنُفاإلله
ُُأ نُ ُإجال ُُإجل هُ ُال ُُاّلل ُ ُأ نُ ُ}إجن نجُُ:تعاىلُقولهُ:الرابعة اآلية ةُ ُو أ قجمُجُف اع ب د ينج رجي{ُالص ال  ُ]طه:ُلجذجك 

14].ُ

ُيوجبُثُالتوحيد،ُكلمةُعنُوتعاىلُسبحانهُهللاُُثيتحدُ ُأيضراُاآليةُهذهُيفُناوهُ 
ُ{هللاُ ُنُ أ ُُنجُإنُ }"ُاملعىن:ُهذاُبيانُيفُهللاُرمحهُالطربيُيقولُهللا،ُإالُحبقُ ُمعبودُفالُالعبادة،

 

ُ.(669ُ/2)ُحامتُأيبُابنُتفسيينظر:ُُ(1)
ُ.(221ُُ/1)ُالسمرقنديُتفسيُ(2)
ُُ.(293ُ/1)ُالعزيزُالقرآُنُتفسيُ(3)
ُ.(612ُ/2)ُاألصفهاينُالراغُبُتفسيُ(4)



{ُإجال ُُإجل هُ ُ}ال ُُه،ل ُُإالُالعبادةُتصلحُالُالذيُاملعبودُأنُنإنُ ُذكره:ُتعاىلُيقول ُُتعبدُفالُأ ن 
ُُ.(1)سواي"ُالعبادةُلهُتصلحُأوُتوزُمعبودُالُهفإنُ ُغيي،

ُولذاأنُإالُمعبودُالُ:أيُأ ن {ُإجال ُُإجل هُ ُ}ال ُُسبحانه:ُفقوله ُ:بقولهُذلكُربطُ ُ؛
{ُ ُاملعبود.ُهوُاإللهُأنُ علىُُفدلُ ُ،{ف اع ب د ينج

اُإجهل راُلجيـ ع ب د واُإجال ُُأ مجر واُ}و م اُ:تعاىلُقولهُ:اخلامسة اآلية در ُ.[31ُ]التوبة:ُ{ه وُ ُإجال ُُإجل هُ ُال ُُو احج
ُمنُأرابابُرُمورهباهنُ ُهمأحبارُ ُذوااختُ ُموأهنُ ُ،صارىوالنُ ُاليهودُعنُهللاُثُ حدُ تيُاآليةُهذهُيف

ُوحيد،التُ ُةبكلمُ ُذلُكُبعُدُىأتُ ُثُ ُه،وحدُ ُهللاُةُجبعبادُ ُمرواأ ُُاوإمنُ ُ،بذلُكُروُاأمُجُماُموأهنُ ُهللا،ُدون
ُ}لجيـ ع ب د واُ:قولهُيفُلأتمُ ُثُ ُهللا،ُإال ُُحبق ُ ُمعبودُاُلُإذُ؛هللاُدواعبُ ليُ ُإال ُُروامُجأ ُُوماُ:يقولُهأنُ فكُ 
اُإجهل را در ُمرأ ُُ"وماُهللا:ُرمحهُالطربيُيقولُ!؟املعبودُإال ُُهناُاإللهُمعىنُيكونُأنُكنميُ ُماذاُ{و احج

ُامعبودُرُيعبدواُأنُإالُأرابابُرُواملسيحُهبانوالرُ ُاألحبارُذوااختُ ُالذينُصارىوالنُ ُاليهودُهؤالء
ُ.ا""معبودُرُ:لهبقُوُ)إهلا(ُقولهُففسر،ُ(2)واحدا"

يمُ ُق الُ ُ}و إجذُ ُ:تعاىلُقولهُ:السادسة اآلية ُ(26)ُتـ ع ب د ونُ ُممج اُبـ ر اءُ ُإجن نجُُو قـ و مجهُجُألج بجيهُجُإجبـ ر اهج
ُُال ذجيُإجال ُ دجينُجُف إجن هُ ُف ط ر ينج قجي ةُرُك لجم ةُرُُو ج ع ل ه اُ(27)ُس يـ ه  ُُاب  ع ون {ُل ع ل ه مُ ُع قجبجهُجُيفج ُ]الزخرف:ُيـ ر جج

26-28].ُ
ُُه،قومُجُمعبوداُتُمُنُأتربُ ُهأنُ ُعنُهُهللاُرُبخيُ ُالسالمُعليهُإبراهيم ُُهللاُ،ُإالُعبُدي ُُاُلُُهأنُ ُوبني 

ُهللا:ُرمحهُربيالطُ ُيقولُ ُوتعاىل،ُسبحانهُهللاُهوُالسالمُعليهُإبراهيمُنظرُيفُحبقُ ُفاملعبود
ُ:-حممُدُاي-ُقومُكُمشركوُيعبدُهُماُيعبدونُكانوُاُُالذيُنُُ{و قـ و مجهُجُألج بجيهُجُإجبـ ر اهجيمُ ُق الُ ُو إجذُ }"
ُُال ذجيُإجال ُ}ُهللا...ُدونُمنُ{تـ ع ب د ونُ ُممج اُبـ ر اءُ ُإجن نجُ} ُمنُتعبدونُمماُبريءُإينُيقول:{ُف ط ر ينج

ُبـ ر اءُ ُإجن نجُُو قـ و مجهُجُألج بجيهُجُإجبـ ر اهجيمُ ُق الُ ُ}و إجذُ "ُالسمرقندي:ُويقولُ،(3ُ)فطرين"ُالذيُمنُإالُشيء
ُ.(4ُ)معبودكم"ُمنُبريءُيعن:{ُتـ ع ب د ونُ ُممج ا

 

ُُ.(283ُ/18)ُالطربيُتفسيُ(1)
ُُ.(213ُ/14)ُالطربيُتفسيُ(2)
ُُ.(588ُ/21)ُالطربيُتفسيُ(3)
ُ.(255ُُ/3)ُالسمرقنديُتفسيُ(4)



  تعاىل: قوله عليه يدل   هللا( إال إله )ال التوحيد: كلمة  يف اإلله هو املعبود وهذا
ُجماهدُفعنُ،واملفسرون السلف  ة أئم   هذا على توارد وقد ،َوَجَعَلَها َكل َمة  اَبق َية  يف  َعق ب ه {}
قجي ةُرُك لجم ةُرُُو ج ع ل ه ا}"ُقال:ُهُ أنُ  ُُاب  ُهللا:ُرمحهُالطربيُيقولُ.(1ُ)هللا"ُإالُإلهُالُقال:ُع قجبجهج{ُيفج

ُُال ذجيُإجال ُُتـ ع ب د ونُ ُممج اُبـ ر اءُ ُإجن نجُ}ُقوله:ُوجعُلُذكره:ُتعاىلُ"يقول ُإلهُالُقول:ُوهو-ُ{ف ط ر ينج
قجي ةُرُك لجم ةُر}ُ-هللاُإال ُُاب  ُ،(2)بعده"ُمنُذلُكُيقولُمنُذريتهُيفُيزلُفلمُذريتهُ،ُوهمُ{ع قجبجهُجُيفج

قجي ةر{ُك لجم ةُرُُو ج ع ل ه ا}"ُقتادة:ُوقال ُُذريتُهُيفُيزلُملُوالتوحيدُهللا،ُإالُإلهُالُأنُشهادةُقال:ُاب 
قجي ةُرُك لجم ةُرُُو ج ع ل ه ا}"ُالسمرقندي:ُويقوُلُ،(3)بعده"ُمُنُيقوهلاُمن ُُاب  ُجعلُيعن:ُع قجبجهج{ُيفج

ُ(4ُ)هللا"ُإالُإلهُالُ:التوحيدُكلمةُُوهيُ،وذريتهُنسلهُيفُاثبتةُالكلمةُتلُك ُأيبُابنُوقال،
ُ(6)الواحديُقالُوهبذاُ،(5)هللا"ُإالُإلُهُالُيعنُ:ُةر{مُ لُجكُ ُُاهُ لُ عُ جُ وُ }"ُزمنني: ،ُ(7)والسمعاين،

ُ.(9)والزخمشري،ُ(8)والبغوي
ُرُ طُ فُ ُيذُجالُ ُال ُإجُُونُ دُ ب ُعُ تُـ ُاممُ ُاءُ رُ بُـ ُنجُإنُ }ُ:قولهُبنيُةنُ املقارُ ُعندُوكذلُك ُ)الُكلمةُُوبنيُ{ينج

ُوهوُفيالنُ ُعلىُمشتملةُالسالمُعليهُإبراهيمُفكلمُةُطابق،تُمُمعنامهاُأنُ ُجندُهللا(ُإالُإله
ُ)إالُمبثابةُ(ينرُ طُ فُ ُيذُجالُ ُال ُإجُ)ُ:وقولهُ،إله(ُ)الُ:قولهُمبثابةُوهوُ،(ونُ دُ عبُ ت ُُاممُ ُاءُ رُ بُـ ُنن ُإجُ)ُقوله:
ُ.هللا(

ُبيانُويفُبه،ُفعرب ُُالسالمُعليهُإبراهيمُاخلليلُفهمهُاوهكذُاملعبود،ُ:معناهُإذنُفاإلله
ُجيعلُأنُسألُفإنهُوالتوحيد،ُاهلدايةُكلمةُُهيُالباقيةُمة"الكلُجُهللا:ُرمحهُاملاتريديُيقولُذلُك

 

ُ(ُ.589ُ/21)ُالطربيُتفسيُينظر:ُ(1)
ُُ.(589ُ/21)ُالطربيُتفسيُ(2)
ُ(ُ.589ُ/21)ُالطربيُتفسيُينظر:ُ(3)

ُ(.255ُُ/3)ُالسمرقنديُتفسيُ(4)

ُ(ُ.182ُ/4)ُالعزيزُالقرآُنُتفسيُ(5)

ُ(.973ُ)ص:ُالوجيزُ(6)
ُ(.98ُ/5)ُالسمعاينُتفسيُ(7)
ُ(.158ُ/4)ُالبغويُتفسيُ(8)
ُ(ُ.246ُ/4)تفسيُالزخمشريُُ(9)



ُونُ دُ عبُ ت ُُاممُ ُاءُ رُ بُـ ُنجُنُ )إُجُبقوله:ُتعاىلُهللاُعبادةُوحتقيقُتعاىلاُوجدُمنهُمنُالتربيُمنُغيُهللاُم
ُإال)ُوقوله:ُهللا،ُغيُنفيُ(إلهُال)ُقوله:ُفإنُالتوحيد،ُكلمةُُوأنهُابقية،ُكلمةُُين(رُ طُ فُ ُيذُجالُ ُال ُإُج

ُ،(1)ين("رُ طُ فُ ُذيالُ ُإال ُُوندُ تعبُ ُمماُبراءُ ُنإنُ )ُقوله:ُمعىنُوذلكُ،تعاىلُهللاُألوهيةُإثباُتُ(هللا
قجي ةُرُك لجم ةُرُُو ج ع ل ه ا}"ُهللاُ:ُرمحهُكثُيُُابُنُويقول ُُاب  ُهللاُعبادةُوهيُالكلمة،ُهذهُأي:ُع قجبجهج{ُيفج
ُ.(2)هللا"ُإالُإلهُالُ:وهيُاألواثن،ُمنُسواهُماُوخلعُله،ُشريُكُالُوحدهُتعاىل

ُُالتوحيد،ُبكلمةُالكلمةُتفسيُعلىُدوار ُاتُوُقدُرينواملفس ُجُالسلفُأنُ ُكيفُُرأيتُ ُوقد
ُمنُتربأُولذاُ؛هللاُإالُالعبادةُيستحقُالُمعناها:ُأبنُ ُالسالمُعليهُإبراهيمُرهافسُ ُوقد

ُجالله.ُجلُاحلق ُجُعبودملاُإىلُوتوجهُ،معبوداهتم
ُ ُ}و م اُ:تعاىلُقوله :السابعة اآلية ُُال ذجيُأ ع ب دُ ُال ُُلج ُُمجنُ ُأ أ خت جذُ ُ(22)ُتـ ر ج ع ونُ ُو إجل ي هُجُف ط ر ينج

ُ.[23ُ،22ُ]يس:ُآهلج ةر{ُد ونجهُج
ُُ-سلالرُ ُباُعابت ُجُهُموأيمرُ ُُ،هقومُ ُينذرُ -ُيسعىُةاملدينُ ُأقصىُمُنُجاءُالذيُجلالرُ ُهذا ُُبني 

ُ،املعبودُهوُاإللُهُأنُعلىُفدلُ ُ،ُتمعبوداُ:أيُُ!آهلة؟ُدونهُمنُأأختذُقالُ:ُثُهللا،ُمعبودهُأن
ُدونُمنُأأعبدُيقول:ُآهلج ةر{ُد ونجهُجُمجنُ ُأ أ خت جذُ }ُ:"وقولهُهللا:ُرمحهُالطربيُيقولُهذاُبيانُويف
ُ.(3)سواه"ُامعبودُرُ:يعنُ؟!آهلةُهللا

ُُلجلن اسُجُقـ ل تُ ُأ أ ن تُ ُم ر مي ُ ُاب نُ ُعجيس ىُايُ ُاّلل ُ ُق الُ ُ}و إجذُ ُ:تعاىلُقولهُ:الثامنة اآلية ُُاخت جذ وينج

ُجُو أ م جيُ  ُُي ك ونُ ُم اُس ب ح ان كُ ُق الُ ُاّلل ُجُد ونُجُمجنُ ُإجهل  ني  ُُل ي سُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُ ُلج ُقـ ل ت هُ ُك ن تُ ُُإجنُ ُحبج ق ُ ُلج
ت هُ ُفـ ق دُ  ُُم اُتـ ع ل مُ ُع لجم  يُيفج ُُم اُأ ع ل مُ ُو ال ُُنـ ف سج كُ ُيفج مُ ُأ ن تُ ُإجن كُ ُنـ ف سج ُم اُ(116)ُال غ ي وبُجُع ال 
ُُاّلل ُ ُاع ب د واُأ نُجُبجهُجُأ م ر ت نجُُم اُإجال ُُهل  مُ ُقـ ل تُ  ُ.[117ُ،116ُ]املائدة:ُو ر ب ك م {ُر يب ج

ُالسالمُعليهُعيسىُيسألُوتعاىلُسبحانهُهللاُأُنُاآليةُهذهُمنُوالشاهد ُقلتُأأنت:
ُُبجهُجُأ م ر ت نجُُم اُإجال ُُهل  مُ ُقـ ل تُ ُم ا)ُالس الم:ُعليهُعيسىُجواُبُفكانُإهلني؟ُوأميُاختذوينُ:للناُس

ُُاّلل ُ ُاع ب د واُأ نُج  عاءاد    ينفي أن أراد السالم عليه فعيسىُاملعبود،ُهوُإذنُفاإللهُ،و ر ب ك م (ُر يب ج

 

ُ(ُ.161ُ/9)ُاملاتريديُتفسيُ(1)

ُ(.225ُُ/7)ُكثيُُابنُتفسيُ(2)

ُ(ُ.507ُ/20)ُالطربيُتفسيُ(3)



ُ،املعبودُهوُفاإللهُُ،واحد مبعىن إذن  فهما  ،عبادته إىل  دعا  قد  يكون أن فنفى ،األلوهية
ُعبادةُإالُهلُمُذكرُتُماُ:أيُهللا،ُاعبدواُأنُإاُلُشيئاُهلمُقلتُماُ:املعىن"ُالزجاج:ُيقول

ُيعن:ُ،بهُأمرتنُماُإالُهلمُقلتُما"ُابلعبادة:ُإالُأيمرُملُأنهُامبينُرُالسمرقنديُويقولُ،(1)"هللا
ُ}ُوأطيعوهُهللاُدواوح ُجُيعن:ُ{هللاُ ُوادُ بُ اعُ ُنُجأ ُ}ُ،ابلتوحيدُالدنياُيف ُويقولُ،(2)"و ر ب ك م {ُر يب ج

ُُالسالمُعليهُعيسىُذوااختُ ُقدُفالنصارى-ُمعبودُاختاذُ ُيعنُإلهُاختاذُأنُ ُامبينُرُالبيضاوي
ُُلجلن اسُجُقـ ل تُ ُأ أ ن تُ ُم ر مي ُ ُاب نُ ُعجيس ىُايُ ُاّلل ُ ُق الُ ُ}و إجذُ "ُيقول:ُ-امعبودُر ُجُو أ م جيُ ُاخت جذ وينج ُُمجنُ ُإجهل  ني 
ُجهل ُ إُجـ}لُُصفةُ{اّلل ُجُد ونُجُمجنُ }وُوتبكيتهم،ُالكفرةُتوبيُخُبهُيريدُ{اّلل ُجُد ونُج ُصلةُأوُني 
ُذُ اخت ُج} ُوتعاىلُسبحانهُهللاُعبادةُأنُ ُعلىُتنبيهُفيهُفيكونُ،املغايرةُاإمُ ُ{وندُ }ُومعىنُ،{وينج
ُُمفإهنُ ُالقصور،ُأوُ،يعبدهُوملُعبدمهاُهكأنُ ُُعبادهتماُمعُعبدهُفمنُعبادة،ُال ُكُ ُُغيهُعبادةُمع
ُهللاُعبادةُإىلُتوصلُعبادهتماُأنُزعمواُاوإمنُ ُ،العبادةُابستحقاقُمستقالنُماأهنُ ُيعتقدواُمل

ُ.(3)وتعاىل"ُسبحانه
ُُي ك ونُ ُ)م اُالسالم:ُعليهُعيسىُقولُبل ُُل ي سُ ُم اُأ ق ولُ ُأ نُ ُلج (ُلج ُماُعلىُداللةُفيهُحبج ق  

ُيقولُجالله،ُجلُهللاُاختصاصُمنُوالعبادةُمعبود،ُالُعابدُجمردُأنُيعن:ُفقولهُنريد،
ُُي ك ونُ ُم ا}ُ:قالُ"ثُالقرطيب: ُُل ي سُ ُم ُاُأ ق ولُ ُأ نُ ُلج ُُليسُماُلنفسيُعيأدُ ُأنُ:أيُُ،{حبج ق ُ ُلج

ُ.(4)مبعبود"ُولستُوعابدُ ُ،بربُ ُولستُمربوُبُأننُ:يعنُ،حقهاُمن
أ لُ ُ:تعاىلُقولهُ:التاسعة اآلية ُد ونُجُمجنُ ُأ ج ع ل ن اُر س لجن اُمجنُ ُقـ ب لجكُ ُمجنُ ُأ ر س ل ن اُم نُ ُ}و اس 

ُ.[45ُ]الزخرف:ُيـ ع ب د ون {ُآهلج ةُرُالر مح  نُج
ُابإللهُاملرادُكانُُولوُعبد،ت ُُآهلةُالرمحنُدونُجُمنُجنعلُملُُ:هللاُيقولُالكرميةُاآليةُهذهُيف
ُومعلومُتعبدوهنم،ُنيُ خالقُالرمحنُدونُمنُأجعلناُاملعىن:ُلكانُاالخرتاعُعلىُالقادرُأوُاخلالق

ُفاملرادُ،أبنُهللاُتعاىلُهوُاخلالقُونيقرُ ُكانواُُبلُهللا،ُغيُنيخالقُهناكُأنُ ُعوايدُ ُملُالكفارُأن
ُهللا:ُرمحهُالطربيُيقولُغيه،ُالعبادةُيستحقُمعبودُ ُهناكُيسفلُاملعبود،ُ:هوُابإللهُإذن

 

ُ(ُ.223ُ/2)ُوإعرابهُالقرآنُمعاينُ(1)
ُ(.432ُُ/1)ُالسمرقنديُتفسيُ(2)

ُ(ُ.151ُ/2)ُالبيضاويُتفسيُ(3)
ُ(ُ.376-375ُ/6)ُالقرطيُبُتفسيُ(4)



ُهللاُدونُمنُاآلهلةُبعبادةُأمرنهمأُيقول:ُيـ ع ب د ون {ُآهلج ةُرُالر مح  نُجُد ونُجُمجنُ ُ}أ ج ع ل ن اُوقوله:"
ُ:الكتابُأهلُ"سلُقتادة:ُوقالُ،(1)"؟!عندنُمُنُبذلُكُابألمرُأتوهمُأوُبه،ُوهمُؤجاُفيما
ُُ.(2ُ)"؟!واإلخالصُابلتوحيدُإالُوعزُجلُهللاُأأمر

ُوحده،ُهللاُعبادةُإىلُأقوامهمُدعواُالرسلُمجيعُنإُإذُ؛املعبودُهوُهناُاإللهُأنُ ُوالشاهد
ُالُوحدهُهللاُعبادةُمنُإليهُالناسُدعوُتُماُإىلُدعواُالرسلُمجيعُأي:"ُكثي:ُُابنُيقول

ُ.(3)"واألندادُاألصنامُعبادةُعنُوهنواُله،ُشريُك
ُُوأنزلُسلالرُ ُهللاُبعثُ ُفماُالتوحيد،ُب ُجللُ ُرةمصادُ ُالربوبيةُبتوحيدُاأللوهيةُتعريفُ:اوأخري  

ُيفُاإللهُأنُبيانُهاأمه ُجُومنُذلك،ُأتكيدُجُعلىُمتضافرةُاألدلةُوُابلعبادة،ُهللاُإلفرادُإالُالكتب
أنهُُيعنُاإهلُرُفكونهُعبادته،ُإىلُابلدعوةُألوهيتهُإىلُالدعوةُ ُهللاُطربُ ُولذلُكُ؛عبوداملُهوُالقرآن

ُاالهتمامُعدمُإىلُييؤد ُجُفإنهُاالخرتاعُعلىُالقادرُُهأبنُ ُاإللهُتفسيُأماُ،حبقُ ُعبوداملُهو
التساهل ُُالتعريفُهذاُيتبىنُنممُ ُكثيُ ُُعندُعليهُوينبنُاألصل،ُهوُالذيُاأللوهيُةُبتوحيد

والذبحُللقبورُواألضرحةُُ،تُالشركيةُوالبدعيةاُلوالتوسُ ُهللاُ،ُبغيُالستغاثةكاُُمبسائلُالعبادة
ُوحنوُذلك. ُ-األشاعرةُوابخلصوُص-ُاملتكلمنيُكلُ ُُليسُأنهُإىلُُهينبُ ُأنُوينبغيُوالقباب،

ُُإالُإلُهُالُأنُ ُبعضهُمُعنُوردُقدُبلُاالخرتاع،ُىعلُالقادرُهُوُاإللهُأبنُ ُواقالُنممُ ُكلهمُُليسوا
ُولكنُ،األشاعرةُعنُدُاملسألةُهذهُأتصيُلُدبصدُ ُولسناُهللاُ،ُإالُحبقُ ُمعبوُدُالُمعناه:ُهللا

ُ.وعدالُإنصافراُالتنبيهُوجب
ُمنُعددُبناُمرُ ُوقدُهللا،ُإالُحبق ُ ُمعبودُ ُالُمعناها:ُالتوحيدُكلمةُُأنُاألمرُوخالصة

ُابأللوهية.ُالعبادةُوربطُابملعبود،ُاإللهُبتعريفُةاملختصُ ُالشواهد
ُأمجعنيُ.ُوصحبهُآلهُوعلىُ،حممدُنبيناُعلىُوسلمُهللاُوصلى

 

ُ(ُ.613ُ/21)ُالطربيُتفسيُ(1)
ُ(.74ُ/4)ُللنحاسُالقرآُنُُإعرابينظر:ُُ(2)
ُ(.230ُُ/7)تفسيُابنُكثيُُ(3)


