
مراتب التوحيد

بما –اقتصر نظر علماء الشيعة العقائديين 
ة على الذات المقدس–فيهم الشيخ المظفر 

ها وجعلوا المعرفة والتوحيد في رتبت( هللا)
ن هي الغاية القصوى، فالتوحيد بما ذكروه م
.  اقسام يقف على مرتبة الذات كما راينا
ولكن قد اتضح ان الذات هي باب الكنه 

اً والحقيقة وظهور وتجلي لها وقد عرفنا أيض
سبب تجليه باأللوهية



مرتبة التوحيد وفق قول الحق

 موضحاً مرتبة التوحيد في مرتبة( ع)قال السيد احمد الحسن
الحقيقة أن هذه المرتبة من : ).. الذات وعدم خلوها من الشرك

:التوحيد ال تخلو من الشرك في مرتبة ما لجهتين

هي أننا ال يمكن أن نرفع كثرة األسماء المالزمة : الجهة األولى
: للذات اإللهية عن أوهامنا، وإن كانت كثرة إعتبارية، فاهلل هو
هذه و... الرحمن الرحيم القادر القاهر الجبار المتكبر العليم الحكيم 

، الكثرة وإن كانت ال تخل بوحدة الذات اإللهية أو هللا ولكنها كثرة
وتحمل معنى الكثرة فهي مخلة بالتوحيد في مرتبة أعلى من 

أول الدين معرفته، وكمال (: )..... ع)هذه، قال أمير المؤمنين 
يده معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توح

اإلخالص له، وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل 
(.صفة أنها غير الموصوف





الجهة الثانية
 :ا معه هي جهة األلوهية، فكوننا نتأله في حوائجنا إلى الذات اإللهية فإن عالقتن

من الطمع والحاجة لسد النقص من –والحال هذه –سبحانه وتعالى غير خالية 

جهة معينة، إذن فالعبادة غير خالصة بل هي طلب للكمال وسد النقص في 
أحسن صورها على هذا الحال، وهذه المرتبة شرك، فاإلخالص الحقيقي هو 
قطع النظر عمن سواه سبحانه وتعالى حتى عن األنا والشخصية، وهذا هو 
األولى واألحجى بل هو أصل المطلوب، إذن فالتوحيد الحقيقي يتحقق بعد 
ة في معرفة فناء جميع األسماء والصفات في الذات اإللهية، ثم فناء الذات اإللهي
فناء الحقيقة أي فناء األلوهية في حقيقته سبحانه، وال يتحقق هذا االمر اال ب
األنا وشخصية االنسان فال يبقى إال الشاهد الغائب سبحانه وتعالى عما 

ات ضمير الغائب، والهاء إلثب( هو)يشركون، وإذا كان هناك لفظ دال عليه فيكون 
وجه هو الت–المتحصل من هذه المعرفة –الثابت والواو لغيبة الغائب وهذا التوجه 

د الصحيح ألنه توجه إلى الحقيقة والكنه، وهذا هو التوحيد الحقيقي، توحي
الحقيقة والكنه أو اإلسم األعظم األعظم األعظم، أو اإلسم المكنون المخزون 
خيرة والذي ينبع من داخل اإلنسان بعد فناء األنا وبقاء هللا، وهذه هي المرتبة األ

..(.المقصودة في التوحيد واليها تشير بسملة التوحيد وسورة التوحيد 





ُ أََحٌد﴾  ﴿ُهَو َّللاه
وحيد هو فناء األسماء اإللهية في الذات وأحدية الذات في الت: األول: تشير إلى معنيين

.األحدي

كثرة هو فناء األلوهية في الحقيقة في المرتبة األخيرة، ألن األلوهية فيها ال: والثاني
الكمال االعتبارية ألنها تعني الكمال، وبالتالي التأله إليه لسد النقص والحصول على

.وللكمال جهات كثيرة

وفي المعنى األول مرتبتان:

هللا أحد أي أنه قادر والقدرة ذاته، وراحم والرحمة ذاته، وفي هذه: ففي المرتبة األولى
لعليم المرتبة األسماء اإللهية فانية في الذات ولكنها تالحظ تفصيالً أي هللا القادر ا

.الحكيم

ال، هللا أحد أي أنه كامل يؤله إليه لسد النقص وتحصيل الكم: وفي المرتبة الثانية
كمال، أي واألسماء اإللهية فانية فيه دون مالحظتها تفصيالً بل إجماالً باعتبارها جهات ال

ة، وال النظر إلى هللا سبحانه وتعالى الكامل دون النظر أو االلتفات إلى األسماء الكمالي
ص يخفى أن في هذا اإلجمال تبقى الكثرة كالنار تحت الرماد، فالمقصود هو سد النق

وتحصيل الكمال سواء كان هذا القصد تفصيلياً أم إجمالياً 





المعنى الثاني

أَحَ : أما المعنى الثاني ُ ٌد﴾ فهو فناء الذي تشير له ﴿ُهَو َّللاه
لمعبود األلوهية والكمال في الكنه والحقيقة، فال ينظر إال ل
هية في سبحانه وتعالى باعتباره معبوداً، فال يبقى لأللو

لى هذه المرتبة من التوحيد وجود، بل ال يبقى إال النظر إ
( هو)الحقيقة والكنه أو االسم األعظم األعظم األعظم 

وهذه هي أعلى مراتب التوحيد، وغاية اإلنسان وكماله 
ول الحقيقي هو عبادة الحقيقة والكنه، ولذلك وصف الرس

ه  األكرم في أعلى مراتب االرتقاء بالعبد ﴿َفأَْوَحى إ   لَى َعْبد 
كتاب التوحيد..( َما أَْوَحى﴾ 



الخالصة

 وأن المعرفة باباً وقبلة وحجاباً للكنه والحقيقة( هللا)وبهذا توضح كيف تكون الذات
ز عن تكون مدعاة لمعرفة العج( مرتبة الذات االحدية بعد فناء الصفات فيها)في 

هو ( هللا)فـ. معرفة الكنه والحقيقة وهي اقصى غايات المعرفة والتوحيد الحقيقي
هم الكمال المطلق الذي يتأله له الخلق، وإنما تجلى به وظهر به للخلق لحاجت

ليأله له فلوال الخلق لكان( هللا)اآلن هو تجلى بالكمال المطلق .. وفقرهم 
الوجود فقط للكنه والحقيقة بال قبلة وباب وحجاب لها وهي الذات المقدسة
التي ظهر وتجلى بها لخلقه لحاجتهم وفقرهم وتحقيق غاية خلقهم وهو 

".كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف"المعرفة 

فاإلنسان يظن أن غاية .. أن كل موجود يظن الكمال هو ما يعرفه هو : والحق
الكمال هو القدرة الكاملة العلم الكامل وهكذا والسبب انه يملك بعض القدرة
ف به وبعض العلم فهو يظن أن عالم قادر التي يتصورها هي غاية ما يمكن أن يص

ولكن المطلوب منه أن يتحرك باتجاه المعرفة إلى أن يعرف انه عاجز عن . هللا
ى المعرفة وان الكمال الذي واجهه به سبحانه إنما أراد منه سبحانه أن يوصله إل

وصلنا إنما واجهنا بالكمال المطلق لي.. هذه الحقيقة التي هي المعرفة الحقيقية 
ة التي وبالتالي نعرف أنفسنا ونعرف الحقيق.. لحقيقة أننا عاجزون عن المعرفة 

معرفة عجزنا هي معرفة.. أوجدتنا، نعرفها عندما نعرف عجزنا التام عن معرفتها 
دما وهذه حقائق ال تعرف بالكالم بل عن" .. من عرف نفسه عرف ربه.. "الحقيقة 

يكون اإلنسان فيها


