بسم هللا الرحمن الرحٌم
قصص فً التوحٌد

الدٌن هو التوحٌد وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد :
أٌها األخوة الكرام ،الدٌن هو التوحٌد ،وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد.
أما أن تؤمن أن هللا خالق السماوات واألرض فقد قال هذه الكلمة المشركون،
قال تعالى:
هللا ُز ْل َفى ﴾
﴿ َما َن ْع ُب ُد ُه ْم إِ َّّل لِ ٌُ َق ِّر ُبو َنا إِلَى َّ ِ
[ سورة الزمر]ٖ :

فأن تؤمن أن هللا عز وجل خلق األكوان ،هذا ٌؤمن به المشركون ،ولكن أن تؤمن أن هللا فً السماء
إله وفً األرض إله،
قال تعالى:
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ٌْ ِه ﴾
﴿ َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع األَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
[ سورة هود] ٕٖٔ :

أن تؤمن أنه:
﴿ َما لَ ُه ْم مِنْ دُونِ ِه مِنْ َول ًٍِّ َو َّل ٌُ ْ
ش ِر ُك فًِ ُح ْك ِم ِه أَ َحد ﴾
[ سورة الكهف] ٕٙ :

س َم َاوا ِ
ض﴾
ت َو ْاألَ ْر ِ
﴿ لَ ُه َم َقالٌِ ُد ال َّ
[ سورة الشورى] ٖٙ :

أن تؤمن أنه:
﴿ َما ٌَ ْف َتح َّ
اس ِمنْ َر ْح َم ٍة َف ََل ُم ْمسِ َك لَ َها ﴾
هللا ُ لِل َّن ِ
ِ
[ سورة فاطر]ٕ :

هذا هو اإلٌمان ،أال ّ ترى مع هللا أحدا ،أن ترى أن ٌد هللا تعمل وحدها ،أن ترى أن هللا وحده هو الرافع
الخافض ،والمعز المذل ،والمعطً المانع المقرّ ب ،هللا وحده ٌفعل ما ٌشاء ،ما شاء هللا كان ،وما لم ٌشأ لم
ٌكن.
مشر ِِ ِِ ِِ ُ
ٌ
قة من توحٌد الصحابة :
ومضات
ِ
اآلن أرٌد أن أعطٌكم ومضات من توحٌد الصحابة.

أوّل :مع كعب بن مالك :
سٌدنا كعب حٌنما تخلف عن رسول هللا فً تبوك لم ٌكن له عذر ،وقد قال << :أوتٌت جدّل >> ،أي
أوتٌت قوة إقناع ،فلما عاد النبً علٌه الصالة والسالم ،وعكف راجعا إلى المدٌنة قال :حضرنً حزنً ،ماذا
وقبلها ،منهم ثمانون منافقا ،فلما جاء
أقول له؟ فلما وصل إلى المدٌنة استقبل المنافقٌن ،واستمع إلى أعذارهمِ ،
دور سٌدنا كعب قال فً نفسه << :وهللا لقد أوتٌت جدّل ،وإننً بجدلً أخرج من سخطه  -أقدم له عذرا
محبوكا  -ولكننً خشٌت أننً إذا خرجت من سخطه بجدلً لٌوشكن هللا أن ٌسخطه علً >> ،عالقته مع
من؟ مع هللا ،بإمكانه أن ٌقنع رسول هللا ،ولكن رأى أن األمر بٌد هللا ،فلو أقنع النبً علٌه الصالة والسالم،
ولم ٌكن هللا راضٌا عنه لٌوشكن هللا أن ٌسخطه علٌه ،قال << :فأجمعت أن أصدقه ،فلما وصلت إلٌه قلت:
وهللا ٌا رسول هللا ما كنت فً ٌوم أقوى وّل أنشط من ٌوم تخلفت عنكّ - ،ل عذر لً -فقال علٌه الصالة
والسالم كلمة رائعة:
ص َد َق
أ ّما هذا فقدْ َ
[ متفق علٌه عن عبد هللا بن كعب بن مالك ]

استمع إلى ثمانٌن منافقا ،وكلهم قدموا أعذارا مقبولة ،وو َّكلهم إلى إٌمانهم ،فلما تكلم هذا الصحابً
الجلٌل الحقٌقة بال مواربة ،وبال كذب ،قال علٌه الصالة والسالم:
ص َد َق
أ ّما هذا فقدْ َ
أرأٌت إلى هذه اللقطة ،أوتً قوة إقناع بإمكانه أن ٌخرج من سخطه ،لكنه أدرك أن األمر بٌد هللا ،فهو
إن خرج من سخطه لٌوشكن هللا أن ٌسخطه علٌه ،قال :فأجمعت صدقه ،هذه واحدة.
ثانٌا :مع امرأة أنصارٌة :
اللقطة الثانٌة أن النبً علٌه الصالة والسالم خطب امرأة فاعتذرت أن تكون زوجة له ،فكأن الكالم ال
ٌصدق ،امرأة أتٌح لها أن تكون السٌدة األولى فً مجتمع المسلمٌن ،زوجة خٌر األنبٌاء والمرسلٌن،
وتعتذر!!! طبعا موقف غرٌب وعجٌب ،فسألها ،فقالتٌ :ا رسول هللا ،لً خمسة أوّلد ،أخاف إن قمت
بحقهم أن أقصر فً حقك ،فاهلل ّل ٌعذرنً ،وأخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهن ،هذا التوحٌد ،هذا هو
التوحٌد.
ثالثا :مع أ ِّم المؤمنٌن عائشة :
حٌنما نزلت براءة السٌدة عائشة من حدٌث اإلفك ،طبعا تأخر الوحً أربعٌن ٌوما ،ولو كان الوحً
شٌئا بملك النبً كما ٌتوهم أعداء اإلسالم لقال آٌة بعد ساعة وبرّ أها ،الوحً كٌان مستقل عن النبً علٌه
الصالة والسالم ،ال ٌملك جلبه وال دفعه ،فلما نزل الوحً ببراءة هذه السٌدة المصون رضً هللا عنها

قال أبوها الصدٌق :قومً إلى رسول هللا فاشكرٌه ،قالتّ :ل وهللاّ ،ل أقوم إّل هلل ،على مسمع النبً
علٌه الصالة والسالم،
فتبسم علٌه الصَلة والسَلم وقال :عرفت الحق ألهله ،هذا هو الصحٌح ،أرأٌت إلى التوحٌد؟
رابعا :مع أبً بكر صِ دٌّق هذه األمة:
هل تصدق أن فً حٌاة المسلمٌن األولى إنسانٌن أحبا بعضهما حبا ٌفوق حد الخٌال كحب الصدٌق
لرسول هللا ،ولما توفً النبً علٌه الصالة والسالم ماذا قال الصدٌق؟
صلَّى َّ
سلَّ َم ـ بال ألقاب ،وهو قد ذاب قلبه ألما ـ َفإِنَّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
أَ َّما َب ْعدُ؛ َف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم ٌَ ْع ُب ُد ُم َح َّمدا َ
صلَّى َّ
هللا َح ًٌّ َّل ٌَ ُم ُ
سلَّ َم َقدْ َم َ
وت
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ُم َح َّمدا َ
هللا َفإِنَّ َّ َ
اتَ ،و َمنْ َكانَ ٌَ ْع ُب ُد َّ َ
[ متفق علٌه عن عائشة]

أرأٌت إلى التوحٌد؟
خامسا :مع سٌف هللا المسلول خالد بن الولٌد :
سٌدنا خالد وهو فً أوج انتصاراته عزله عمر ،وأرجعه جندٌا ،تصور إنسانا لواء تسحب منه القٌادة،
وٌبقى جندٌا فً الفرقة ،ماذا ٌفعل؟ ٌحدِث انقالبا ،جاء إلى سٌدنا عمر
فقال لهٌ :ا أمٌر المؤمنٌن ،ل َم عزلتنً؟ قال :وهللا إنً ألحبك ،قال :ل َم عزلتنً؟ قال :وهللا إنً ألحبك،
قال :ل َم عزلتنً؟ قال :وهللا إنً ألحبكٌ ،رٌد جوابا ،فقال له سٌدنا عمر :وهللا ٌا ابن الولٌد ما عزلتك إّل
مخافة أن ٌفتتن الناس بك لكثرة ما أبلٌت فً سبٌل هللا
خاف هذا الخلٌفة العمالق أن ٌتوهم الناس أن الذي ٌنتصر هو خالد ،لكن الذي ٌنصر هو رب خالد،
فعزل خالدا ،وبقً النصر مستمرا من أجل التوحٌد ،وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد.
سادسا :مع الفاروق عمر :
ٔ .القصة األولى :
أٌها األخوة الكرام ،سٌدنا عمر وهو ٌخطب قطع الخطبة ،وقالٌ << :ا بن الخطابَ ،
كنت راعٌا ترعى
اإلبل على قرارٌط ألهل مكة >> ،وتابع الخطبة ،لٌس هناك عالقة أبدا.
أحٌانا بعض المحطات اإلذاعٌة تقطع البث ،وٌستبدلونها بدعاٌة لٌس لها عالقة بالمضمون إطالقا ،ثم
ٌعود المضمون ،ما فهم الصحابة ذلك ،فلما انتهت خطبته سألوه ،فقال << :جاءتنً نفسً فحدثتنً أنه لٌس
أعرفها قدرها >> ،كنت راعٌا أرعى اإلبل على قرارٌط ألهل مكة.
بٌنك وبٌن هللا أحد ،فأردت أن ّ

ٕ .القصة الثانٌة :
أٌها األخوة ،جاء رسول والً عمر بن الخطاب على أذربٌجان ،وصل المدٌنة فً ساعة متأخرة من
اللٌل ،كره أن ٌطرق باب أمٌر المؤمنٌن ،فتوجه إلى المسجد ،سمع رجال ٌبكً ،وٌقولٌ :ا رب ،هل قبلت
توبتً فأهنئ نفسً أم رددتها فأعزٌها؟ استغرب ،طبعا هذا الكالم له قصة ،سٌدنا عمر كان ٌسٌر فً أزقة
المدٌنة ،ومعه عبد الرحمن بن عوف ،رأى قافلة فً ظاهر المدٌنة ،فقال لعبد الرحمن بن عوف :تعال َ نحرس
هذه القافلة ،سٌدنا عمر سمع طفال ٌبكً ،توجه إلى أمه ،وقال :أرضعٌه ،فأرضعته ،وتابع البكاء ،فقال:
أرضعٌه ،فأرضعته ،فتابع البكاء ،فغضب ،وقال :أرضعٌه ،قالت له :وما شأنك بنا؟  -طبعا ال تعرفه -إننً
أفطمه ،قال :ول َم؟ قالت :ألن عمر ال ٌعطً العطاء -التعوٌض العائلً -إال بعد الفطام ،تروي الرواٌة أن عمر
ضرب جبهته ،وقال :وٌحك ٌا بن الخطاب! كم قتلت من أطفال المسلمٌن؟ ألنه ّ
أخر العطاء إلى الفطام،
وٌحك ٌا بن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمٌن؟ فذهب إلى المسجد ،وبكى بكاء شدٌدا ،وقالٌ :ا رب،
هل قبلت توبتً فأهنئها أم رددتها فأعزٌها؟
هذا السفٌر الرسول من أذربٌجان ما عرف هذا اإلنسان،
قال له :من أنت ٌرحمك هللا؟
قال :أنا عمر ،هو خجل أن ٌطرق باب أمٌر المؤمنٌن لٌال ،فذهب إلى المسجد فرآه ٌبكً فً المسجد،
قالٌ :ا أمٌر المؤمنٌن ،أال تنام اللٌل؟
قال :إنً إن نمت لٌلً كله أضعت نفسً أمام ربً ،وإن نمت نهاري أضعت رعٌتً ،صار كَلما
منطقٌا ،إنسان ّل ٌنام!
قال له :أتحب أن تأكل معنا أم أن تأكل مع فقراء المسلمٌن؟ ٌعٌش عند كسرى ،طعام الملك شًء
نفٌس جدا،
قال :بل عندك ،فلما دخل إلى بٌته،
قالٌ :ا أم المؤمنٌن ما عندك من طعام؟
قالت :وهللا ما عندنا إال ملح وخبز ،بٌنما فقراء المسلمٌن ٌأكلون اللحم،
قال :هاته لنا ،فجاءته بالملح والخبز ،أكل فشبع ،وشرب فارتوى،
فقال :الحمد هلل الذي أطعمنا فأشبعنا ،وسقانا فأروانا  ،خلٌفة المسلمٌن.
مرة ترك أكل اللحم فً سنٌن المجاعة ،فقرقر بطنه ،فخاطبه،
وقال :قرقر أٌها البطن ،أو ّل تقرقر ،فو هللا لن تذوق اللحم حتى ٌشبع منه صبٌة المسلمٌن .
وضعوا له سنام الناقة أمامه لٌأكله ،فبكى ،وقال << :بئس الخلٌفة أنا إذا أكلت أطٌبها ،وأكل الناس
كرادٌسها >>.

فالنتٌجة سٌدنا عمر لما ضرب جبهته ،وقال :وٌحك ٌا بن الخطاب ،كم قتلت من أطفال المسلمٌن؟!
ذهب إلى المسجد ،وأعطى أمرا أن ٌكون العطاء بعد الوالدة ال بعد الفطام.
وهللا ،الذي ال أصدقه كٌف تأمر هذه الدول الكبٌرة بقتل الشعوب ،ألنه ّ
أخر العطاء من الوالدة إلى
الفطام ،قال :وٌحك ٌا ابن الخطاب ،كم قتلت من أطفال المسلمٌن؟!
هذا هو التوحٌد،
لذلك سٌدنا الصدٌق أوصى أن ٌكون الخلٌفة بعده عمرا ،فجاء وفد إلٌه ،وخوّ فه من هللا ،كٌف تولًّ
علٌنا عمرا؟ فغضب،
وقال :أتخوفوننً باهلل ،لو أن هللا سألنً ل َم ولٌت علٌهم عمر؟ أقولٌ :ا رب ،ولٌّت علٌهم أرحمهم،
هذا علمً به ،فإذا بدّل وغٌر فَل علم لً بالغٌب،
فلما خطب سٌدنا عمر
قال :كنت خادم رسول هللا وسٌفه المسلول وجلواذه ،وتوفً عنه وهو عنً راض ،وأنا بهذا أسعد،
والحمد هلل رب العالمٌن ،ثم جاء أبو بكر ،فكنت خادمه وسٌفه المسلول وجلواذه ،فكان ٌغمدنً إذا شاء،
إلً ،اعلموا
وتوفً عنً ،وهو عنً راض ،الحمد هلل على هذا كثٌرا ،وأنا به أسعد ،قال :ثم آلت األمور ّ
أٌها الناس ،أن تلك الشدة قد ضعفت ،وإنما تكون على أهل البغً والكفر ،أما أهل التقوى والصَلح فأنا
ألٌن لهم من أنفسهم ،وسأضع رأسً على األرض لٌطؤوه بأقدامهم ،أٌها الناس! خصال خمسة خذونً بها
علً أّل
 أي حاسبونً علٌها -لكم علً أّل آخذ من أموالكم شٌئا إّل بحقه ،وأّل أنفقه إّل بحقه ،ولكمّ
أجمركم بالبعوث ،أي أرسلكم إلى الجهاد فوق أربعة أشهر ،وإذا غبتم فً البعوث فأنا أبو العٌال حتى
ترجعوا ،ولكم علً أن أزٌد عطاٌاكم إن شاء هللا تعالى .
ٖ .القصة الثالثة :
وال
هذا التوحٌدٌ ،رى أن هللا عز وجل سٌحاسبه ،لذلك جاءته رسالة من ٍ
ٌقولٌ:ا أمٌر المؤمنٌن ،إن أناسا قد اغتصبوا ماال لٌس لهم ،ولست أقدر على استخراجه منهم ،إال أن
أمسهم بالعذاب ،فإن أذنت لً فعلت ،اسمع جواب عمر،
قال :وٌحك ،أتستأذننً فً تعذٌب بشر ،وهل أنا حصن لك من عذاب هللا؟ وهل رضائً عنك ٌنجٌك
من سخط هللا؟ أقم علٌهم البٌنة  -معك مستمسكات ،معك أدلة ،معك وثائق  -فإن قامت فخذهم بالبٌنة ،فإن
لم تقم فادعوهم إلى اإلقرار ،فإن أقروا كان بها ،وإن لم ٌقروا فادعهم إلى حلف الٌمٌن ،فإن حلفوا فأطلق
سراحهم ،واٌ ُم هللا ،ألن ٌلقوا هللا بخٌانتهم أهون من أن ألقى هللا بدمائهم
هذا هو التوحٌد.

رأى والٌا فقال له :ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟
قال له :أقطع ٌده،
قال للوالً :إذا إن جاءنً من رعٌتك من هوو جوائع أو عاطول فسوأقطع ٌودك ،إن هللا قود اسوتخلفنا علوى
خلقه لنسد جوعتهم ،ونستر عورتهم ،ونوفر لوه حورفتهم ،فوإن وفرنوا لهوم ذلوك تقاضوٌناهم شوكرها ،إن هوذه
األٌدي خلقت لتعمل ،فإن لم تجد فوً الطاعوة عموَل التمسوت فوً المعصوٌة أعمواّل ،فاشوغلها بالطاعوة قبول أن
تشغلك بالمعصٌة
هذا التوحٌد.
من لم ٌكن موحدا ّل جدوى من إٌمانه أبدا :
لذلك أٌها األخوة ،الدٌن الحقٌقً توحٌد ،الدٌن الحقٌقً أال ترى مع هللا أحدا ،وأال ترى نفسك أٌضا ،وأال
ترى عملك ،إذا أراد ربك إظهار فضله علٌك خلق الفضل ونسبه إلٌك ،لذلك فً أي عمل تقدم علٌه ٌنبغً أن
تقول :اللهم إنً تبرأت من حولً وقوتً ،والتجأت إلى حولك وقوتكٌ ،ا ذا القوة المتٌن ،تبرأت من حولً
وقوتً وعلمً ،والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمكٌ ،ا ذا القوة المتٌن ،هذا هو التوحٌد ،أال ّ ترى مع هللا
أحدا ،أال تحابً أحدا،
لذلك قال تعالى:
ش ْو َن ُه َو َّل ٌَ ْخ َ
هللا َو ٌَ ْخ َ
س َاّل ِ
هللا ﴾
ت َّ ِ
﴿ الَّذٌِنَ ٌُ َبلِّ ُغونَ ِر َ
ش ْونَ أَ َحدا إِ َّّل َّ َ
[ سورة األحزاب]ٖ3 :

هؤالء الذٌن ٌبلغون رساالت هللا ألٌسوا أ ُ َمنااء؟ نعام ،ألٌساوا صاادقٌن؟ ألٌساوا ورعاٌن؟ ألٌساوا مصالٌن؟
ألٌسااوا صااائمٌن؟ لماااذا أغفاال هللا كاال صاافاتهم واكتفااى بصاافة واحاادة؟ قااال علماااء البالغااة :ألن هووذه الصووفة
مترابطة مع الموصوف ترابطا وجودٌا ،فإذا ألغٌت الصفة ألغً الموصوف ،كٌف؟
تقول :طائرة كبٌرة ،والباخرة كبٌرة ،طائرة غالٌة الثمن ،والٌخات غاالً الاثمن ،طاائرة جمٌلاة ،والٌخات
جمٌل ،أما الطائرة فتطٌر ،هذه صفة خاصة بالطائرة ،فلو ألغاً طٌاران الطاائرة ألغٌات الطاائرة ،لاذلك هاؤالء
الدعاة إذا وحّ دوا ،ولم ٌروا مع هللا أحدا ،ولم ٌنافقوا ،ولم ٌنطقوا بكالم لٌسوا قانعٌن باه ،ولام ٌساكتوا عان حاق
خوفا مان قاوي ،ولام ٌنطقاوا بباطال إرضااء لقاوي ،هاؤالء هام الادعاة ،فاإن لام ٌكوناوا كاذلك ساقطت دعاوتهم،
وانتهوا ،قال تعالى:
ش ْو َن ُه َو َّل ٌَ ْخ َ
هللا َو ٌَ ْخ َ
س َاّل ِ
هللا ﴾
ت َّ ِ
﴿ الَّذٌِنَ ٌُ َبلِّ ُغونَ ِر َ
ش ْونَ أَ َحدا إِ َّّل َّ َ
بعد هذه الصفة ال داعً للحدٌث عن صدقهم وأمانتهم ،وصالتهم وصٌامهم ،القرآن جامع مانع ،فٌه
تر أن ٌد
إٌجاز ،لذلك أٌها األخوة صدقونً وال أبالغ :إن لم تكن موحدا فال جدوى من إٌمانك إطالقا ،إن لم َ
َ
فلست موحّ دا.
هللا تعمل وحدها ،وأن هللا بٌده كل شًء ،وإلٌه ٌرجع األمر كله ،فاعبده وتوكل علٌه

جاء خطٌب إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم وقال له:
ما شاء هللا وشئت ،قال :بئس الخطٌب جعلتنً هلل ندا ،ما شاء هللا كان ،وما لم ٌشاء لم ٌكن
[ ورد فً األثر ]

هذا هو التوحٌد.
والخفً :
الجلً
الشرك بٌن
ِّ
ِّ
اآلن اآلٌة الكرٌمة التً تقصم الظهر،
قال تعالى:
اهلل إِّلَّ َوهُم ُّم ْ
ش ِر ُكونَ ﴾
﴿ َو َما ٌُ ْؤمِنُ أَ ْك َث ُر ُه ْم ِب ّ ِ
[ سورة ٌوسف]ٔٓٙ :

لذلك قسم العلماء الشرك إلى شرك جلً ،وشرك خفً ،الشرك الجلً أن تقول :بوذا إله ،وفً شرق
آسٌا مئات األدٌان كلها أدٌان وثنٌة تعبد الحجر ،أو تعبد الشمس والقمر ،أو تعبد الجرذان ،الحدٌث طوٌل،
لذلك الشرك الجلً ال ٌوجد فً العالم اإلسالمً ،والحمد هلل،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
ش َرا ُك ِب َّ
ت أَقُول ُْ ٌَ :ع ُبدُونَ َ
ف َعلَى أ ُ َّمتًِ ْاإلِ ْ
اهللِ ،أَ َما إِ ِّنً لَ ْس ُ
ش ْمسا َو َّل َق َمراَ ،و َّل
ف َما أَ َت َخ َّو ُ
إِنَّ أَ ْخ َو َ
َو َثناَ ،ولَكِنْ أَ ْع َماّل لِ َغ ٌْر َّ
هللاَِ ،و َ
ش ْه َوة َخفِ ٌَّة
ِ
فعنْ َ
س]
[ ابن ماجه َ
شدَّ ا ِد ْب ِن أَ ْو ٍ

لذلك لإلمام علً رضً هللا عنه قول رائع قال:
الشرك أخفى من دبٌب النملة السمراء ،على الصخرة الصماء ،فً اللٌلة الظلماء
وأدناااه أن تحااب علااى جااور ،وأن تغضااب علااى عاادل ،إنسااان تنتفااع منااه فتغاضااٌت عاان معاصااٌه ،ولاام
تنصحه خوفا من أن تنقطع عطاٌاه إلٌك،هذا شرك خفً ،أو إذا وجاه لاك أحاد نصاٌحة ال تحتمال ،تارفض هاذه
النصٌحة ،وهذا شرك أٌضا ،لذلك:
اهلل إِّلَّ َوهُم ُّم ْ
ش ِر ُكونَ ﴾
﴿ َو َما ٌُ ْؤمِنُ أَ ْك َث ُر ُه ْم ِب ّ ِ
أٌها األخاوة ،إن أردت أن تضاغط الادٌن كلاه بكلماات ،بال إن أردت أن تضاغط رسااالت األنبٌااء جمٌعاا
بكلمات فاسمع
قوله تعالى:
ُون ﴾
ول إِ َّّل ُنوحًِ إِلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه َّل إِلَ َه إِ َّّل أَ َنا َف ْ
س ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ َر ُ
﴿ َو َما أَ ْر َ
س ٍ
اع ُبد ِ
[ سورة األنبٌاء]ٕ٘ :

ُون ﴾ ،الطاعااة ،لااذلك قااالوا :نهاٌااة العلام التوحٌااد ،ونهاٌااة العلاام
﴿ َّل إِلَو َه إِ َّّل أَ َنووا ﴾ ،هااذا التوحٌاادَ ﴿ ،ف ْ
اع ُبود ِ
التقوى.

التوحٌد أّلّ تتجه إّلّ إلى هللا وحده :
أٌها األخوة ،التوحٌد كأنك دخلت إلى دائرة فٌها أربعة طوابق ،فً كل طابق مئة موظف ،وعلى رأساهم
جمٌعااا ماادٌر عااام ،قااال لااك أحا ُدهم :قضااٌتك مااع الماادٌر العااام و ال ٌسااتطٌع أحااد ماان كاال هااؤالء المااوظفٌن أن
ٌمنحك الموافقة إال هو ،فهل ٌعقل أن تبذل ماء وجهك لغٌر المدٌر العام؟ تكون أحمقا.
اآلن حٌنما تؤمن أن األمر بٌاد هللا ،أمارك الخااي بٌاد هللا ،صاحتك بٌاد هللا ،وزوجتاك بٌاد هللا ،وأوالدك
بٌد هللا ،وجٌرانك وأصدقاؤك وأقرباؤك ،ومن فوقك فً الدائرة ،ومن هو أقوى مناك ،ومان هاو أضاعف مناك،
ومن كان على شاكلتك بٌد هللا ،حٌنما تؤمن أن األمر كله بٌد هللا ال تتجاه إال إلاى هللا ،مان أٌان تاأتً الشاجاعة؟
من التوحٌد ،من أٌن تأتً العازة؟ مان التوحٌاد ،مان أٌان ٌاأتً البُعا ُد عان النفااق؟ مان التوحٌاد ،وماا مِان إنساان
ٌسقط فً النفاق أو فاً الكاذب أو فاً الادجل إال بسابب ضاعف توحٌاده ،ألناه رأى أن هاذا اإلنساان بإمكاناه أن
ٌعطٌاه ،أو أن ٌمنعاه ،لااذلك حٌنماا تااؤمن أن رزقاك بٌااد هللا ،أن حٌاتاك بٌااد هللا ،وأن هللا قطاع أٌاادي النااس عاان
الرزق وعن الحٌاة ،وأن كلمة الحق ال تقطع رزقا ،وال تقرب أجال ،كنت شجاعا ،ألنك كنات موحادا ،التوحٌاد
من لوازمه العز ،التوحٌد من لوازمه الجرأة.
مشر ِِ ِِ ِِ ُ
ٌ
قة من توحٌد المؤمنٌن :
ومضات
ِ

الحجاج :
ٔ .الحسن البصري مع
َّ
سٌدنا الحسن البصري من كبار التابعٌن ،وهو عالم جلٌل ،والعلم أمانة ،ومن أماناة العلام التبٌاٌن ،وكاان
فااً عهااد الحجاااج ،والحجاااج مخٌااف ،أدى أمانااة العلاام ،وبلااغ الحجاااج مااا قالااه الحساان البصااري فٌااه ،فغضااب
وزمجاار ،وهاادد وتوعااد ،وقااال لجلسااائهٌ :ااا جبناااء ،وهللا ألورٌ ا ّنكم ماان دمااه ،بكاال بساااطة أماار بقتلااه ،وجاااء
بالسٌاف ،وم ّد النطع ،وهو قماش ٌمنع تلوث األثاث بدم المقتول.
أٌها األخوة ،فالحجاج قاالٌ :اا جبنااء ،وهللا ألورٌا ّنكم مان دماه ،بكال بسااطة أمار بقتلاه ،وجااء بالساٌاف،
فهام كال شاًء ،جاًء باه لٌقتال،
دخل الحسن البصري إلى مجلس الحجاج ،رأى السٌاف واقفا ،وقد ُم ّد النطعِ ،
فحاارك شاافتٌه ،وتمااتم بكلمااات ،فااإذا بالحجاااج ٌقااف لااه ،وٌقااول :أهااال بااأبً سااعٌد ،أناات سااٌد العلماااء ،ومااا زال
ّ
وعطره ،وو ّدعه ،صُعق السٌاف والحاجب
ٌقربه ،وٌقربه حتى أجلسه على سرٌره ،وسأله ،واستفتاه ،وضٌفه،
الذي جاء به ،فلما خرج الحسن البصري تبعه الحاجب ،قال لهٌ :ا أباا ساعٌد ،لقاد جاًء باك لغٌار ماا فعال باك،
وً بووردا
فماااذا قلاات لربااك؟ قااال :قلاات لااهٌ " :ووا مووَلذي عنوود كربتووًٌ ،ووا مؤنسووً فووً وحشووتً ،اجعوول نقمتووه علو ّ
وسَلما كما جعلت النار بردا وسَلما على إبراهٌم ".

سااأل رجاال الحساان البصااري :ب ا َم نلاات هااذا المقااام؟ هااذا التوحٌااد ،قااال " :باسووتغنائً عوون دنٌووا النوواس،
وحاجتهم إلى علمً ".
الحجاج :
ٕ .سعٌد بن جبٌر مع
َّ
سااعٌد باان جبٌاار أراد الحجاااج أن ٌقتلااه ،قااال :سااأقتلك ،قااال :وهللا لووو علمووت أن أمووري بٌوودك مووا عبوودت
غٌرك ،لكننً أعبد هللا.
ما مِن إنسان أقوى من الموحد ،ومِن فً إنسان ّ
أعز من الموحد ،وال إنساان أجارأ مان الموحاد ،ال ٌارى
مع هللا أحداٌ ،رى هللا وال ٌرى معه أحدا.
ٖ .الشٌخ بدر الدٌن الحسنً مع السلطان العثمانً :
الصادر األعظام
ٌروى أن الشٌخ بدر الدٌن الحسنً من كبار علمااء الشاام ،أرسال لاه السالطان العثماانً
َ
أكبر شخصٌة ،رئٌس وزارة ،والعثمانٌون ٌحكمون ثلث العالم ،شمال إفرٌقٌا بكامله ،الشام ،العراق ،فلساطٌن،
الحجاز ،فدخل علٌه فً الشام ،فقال لاه :السالطان ٌادعوك لزٌاارة اساتنبول ،فكاان ٌقاول كلماة  -رحماه هللا  -ال
أرغب ،من شدة هٌبته إذا قال :ال أرغب ،انتهى األمر ،ال ٌجرؤ أحد أن ٌعٌاد علٌاه الخبار ،فودعاه ،وعااد إلاى
استنبول ،فً الطرٌق إلى بٌروت هناك بارجة من بٌاروت إلاى اساطنبول ،وطبعاا وقات طوٌال لاٌس مثال اآلن
فً ساعتٌن ،وصال بالبارجاة إلاى أنطاكٌاة ،تاألم ألماا شادٌدا ،أناه أناا صادر أعظام ،رئاٌس وزارة ،آتاً أتجشام
الصعاب ،أركب باخرة مان اساتنبول إلاى بٌاروت إلاى الشاام ،وأطلاب مان العاالم أن ٌاأتً معاً فٌارفض ،وهللا
آلخذنه بالقوة ،ورجع من أنطاكٌة لبٌاروتٌ ،حتااج ثالثاة أٌاام ،وساائل قدٌماة و بطٌئاة جادا ،ومان بٌاروت إلاى
الشام ،ودخل على الشٌخ ،وكان ٌصلً ،فلما سلم من صالته نظر إلٌاه ،قاال :رجعات ،اضاطرب ،قاال :ساٌدي
نسٌت أن أقبّل ٌدك.
ٗ .والً البصرة مع الخلٌفة ٌزٌد :
والً البصرة كان عنده اإلمام الجلٌل الحسان البصاري ،وقاد جااءه لتاوه توجٌاه وأما ير مان ٌزٌاد الخلٌفاة،
وفٌه ظلم شدٌد ،هذا التوجٌه لو نفذه ألغضب هللا عز وجل ،ولو لم ٌنفذه ألغضب الخلٌفة ،وربما عزله ،فوقاع
فً حٌرة من أمره ،وعنده اإلمام الجلٌل الحسن البصري ،قال له " :ماذا أفعل ٌا إمام "؟
قال له " :إن هللا ٌمنعك من ٌزٌد ،ولكن ٌزٌد ّل ٌمنعك من هللا "

أحٌانا ٌكون اإلنسان فً مقتبل حٌاته ،ومعه ورم خبٌث ،كنت مرة عناد طبٌاب قلاب ،جااءه هااتف ،قاال:
وهللا ال أماال ،قااال لااه :أي مكااان فااً العااالم ،وأي مبلااغ ،قااال :وهللا ال أماال ،فااإذا انااتقم هللا عااز وجاال ماان إنسااان
بمرض عضال فقد انتهت حٌاته ،وانتهى ماله ،وانتهت قوته.
اال جاادا فااً الصااناعةٌ ،حماال دكتااوراه ماان
وهللا أعاارف إنسااانا ،صاادٌق صاادٌقً ،وصاال إلااى منصااب عا ٍ
فرنسااا ،وزوجتااه فرنسااٌة ،وهااو فااً األساااس غنااً ،وساااكن فااً أرقااى أحٌاااء دمشااق ،وسااٌارات ،وبٌاات فااً
المصٌفَ ،ف َقد بصره ،جاملوه شهرا ،كانوا ٌبعثون له البرٌد مع موظف ،بعد شهر أقالوه ،فزاره صدٌقً ،قال:
وهللا ٌا فاالن ،أتمناى أن أجلاس علاى الرصاٌف أتكفاف النااس ،ولاٌس علاًّ إال هاذا المعطاف ،وأن ٌارد هللا ُ لاً
بصري.
قال له " :إن هللا ٌمنعك مان ٌزٌاد ،ولكان ٌزٌاد ال ٌمنعاك مان هللا ،هاذا التوحٌاد ،ال ٌوجاد إال هللا فقاط ،ال
اش أحاادا ،هللا ٌحمٌااك ماان كاال البشاار ،لكاان أقااوى البشاار ال ٌحمٌااك ماان هللا ،ومااا تعلماات العبٌااد أفضاال ماان
تخا َ
التوحٌد.
التوحٌد عند حلول المكروه :
أٌها األخوة :كالم كثٌر متعلق بالتوحٌد ،كالم نظري ،ومواقف عملٌة ،ففً اللحظاة التاً ال تارى ماع هللا
أحدا ٌذهب عنك الٌأسٌ ،ذهب عنك اإلحباطٌ ،ذهب عند الخنوع ،تذهب عنك السوداوٌةٌ ،اذهب عناك كا ّل ألام
نفسً ،هللا موجود ،وكل شًء بٌده،
صلَّى َّ
ب:
ان ٌَقُو ُل عِ ْن َد ْال َكرْ ِ
َّاس أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
هللا َ
ْن َعب ٍ
َعنْ اب ِ
ش ا ْل َعظِ ٌمَّ ،ل إِلَ َه إِ َّّل َّ
هللا ُ ا ْل َعظِ ٌ ُم ا ْل َحلٌِ ُمَّ ،ل إِلَ َه إِ َّّل َّ
َّل إِلَ َه إِ َّّل َّ
س َم َاوا ِ
ب
ت َو َر ُّ
ب ال َّ
هللا ُ َر ُّ
هللا ُ َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ِ
ٌم
ْاألَ ْر ِ
ضَ ،و َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َك ِر ِ
اس]
[ متفق علٌه َعنْ ا ْب ِن َع َّب ٍ

لااذلك الصااحابة الكاارام ،وهاام نخبااة الخلااق ،ومعهاام سااٌد الخلااق فااً حنااٌن قووالوا :لوون نغلووب موون قلووة ،فلاام
ٌنتصروا،
قال هللا عز وجل:
﴿ َو ٌَ ْو َم ُح َن ٌْ ٍن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم َفلَ ْم ُت ْغ ِن َع ْن ُك ْم َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت ُث َّم َولَّ ٌْ ُت ْم
ضا َق ْت َعلَ ٌْ ُك ُم ْاألَ ْر ُ
ش ٌْئا َو َ
ُمدْ ِب ِرٌنَ ﴾
[ سورة التوبة]ٕ٘ :

فً بدر وحدوا فانتصروا ،فً حنٌن أشركوا فلم ٌنتصروا ،هذا درس نحتاجه كل ٌوم.
تقول :هللا ،فٌتوالك هللا ،تقول :أنا ،فٌتخلى عنك ،بدراستك ،بتجارتك ،بزواجك.
إٌاك أن تمنّ على هللا

قال هللا تعالى:
﴿ ٌَ ُم ُّنونَ َعلَ ٌْ َك أَنْ أَ ْسلَ ُموا قُلْ َّل َت ُم ُّنوا َعلَ ًَّ إِ ْس ََل َم ُك ْم َب ِل َّ
ان﴾
هللا ُ ٌَ ُمنُّ َع َل ٌْ ُك ْم أَنْ َه َدا ُك ْم لِ ْ ِإْلٌ َم ِ
[ سورة الحجرات]ٔ1:

اإلنسان بٌن التولً والتخلً :
أنا أعتقد أنه ال ٌوجد شخي من األخوة الحاضرٌن إال وعنده قصتان أو ثالث قصي حدثت له ،عندما
وحّ د أكرمه هللا ،ولما علّق آماله بإنسان خذله هللا ،أنا ال أصدق إال و أحاد الحاضارٌن عناده ماع هللا تجرباة ،أناا
أساامٌها أ ٌّااام هللا ،وضااع ثقتااه بإنسااان فتخلااى عنااه ،وضااع ثقتااه باااهلل فتااواله ،أناات بااٌن التااولً والتخلااً ،بااٌن أن
ٌتوالك هللا ،وأن ٌتخلى عنك.
أبو جعفر المنصور من كبار الحكام العباسٌٌن ،التقى بأبً حنٌفة قالٌ " :ا أبا حنٌفة ،لو تغ َّشٌ َتنا،
شاكم ،ولٌس لً عندكم شًء أخافكم علٌه ،وهل ٌتغ َّ
قال :ول َم أتغ ّ
شاكم إّل َمن خافكم على شًء؟
قال له :إنك إن أكرمتنً فتنتنً ،وإن أزرٌت بً فتنتنً أٌضا ".
أٌها األخوة ،ذكر نفسك بأٌام هللاٌ ،وم أكرمك هللا ألناك وحدتاه ،وٌاوم وضاعت أملاك بإنساان فخاذلك هاذا
اإلنسان ،ألنك وقعت فً شرك خفً.
كل الذنوب قابلة للمغفرة إّل الشركِ :
بالمناسبة ،إن هللا ال ٌغفر أن ٌشرك به ،وٌغفر ما دون ذلك ،كنت أضرب مثال عن رجل له مال ٌقبضاه
فً مدٌنة فً الشمال ،وأحبّ أن ٌصعد القطار ،قطع بطاقة درجة أولى ،جلاس بعرباة مان الدرجاة الثالثاة ،هاذا
خطأ كبٌر ،لكن القطار ٌنطلق إلى الشمال وسٌصل ،هناك خطأ ثان ،جلس بمقعد بعكس اتجاه القطار ،فأصٌب
بالدوار ،هذا خطأ ثان ،لكن القطار فاً طرٌقاه إلاى الشامال ،ماا مِان مشاكلة ،جلاس بعرباة فٌهاا شابان أخالقهام
سٌئة ،أزعجوه فً الطرٌق ،لكن القطار ٌنطلق إلى الشمال ،وسٌأخذ المبلغ ،هناك خطأ راباع ،كاان ٌتلاوى مان
الجوع ،وال ٌعرف أن فً القطار عربة فٌها مطعم ،ولكن القطار سٌصل إلى المدٌنة التاً ٌرٌاد ،هاذا الموحاد،
المشرك ركب قطار مدٌنة المتجهه جنوبا  ،ما ارتكب وال خطأ ،ولكن ال شًء أمامه،
قال تعالى:
ش َر َك ِب ِه َو ٌَ ْغفِ ُر َما دُونَ َذلِ َك لِ َمنْ ٌَ َ
هللا َّل ٌَ ْغفِ ُر أَنْ ٌُ ْ
شا ُء ﴾
﴿ إِنَّ َّ َ
[ سورة النساء] ٔٔٙ :

مع التوحٌد كل الذنوب تغفار ،لكان ماع الشارك ال شاًء ٌغفار ،ألناك اتجهات إلاى ال شاًء ،اتجهات إلاى
مخلوق ،والمخلوق أضعف منك،

قال تعالى:
اس َت َجا ُبوا لَ ُك ْم َو ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة ٌَ ْكفُ ُرونَ ِبشِ ْر ِك ُك ْم َو َّل ٌُ َن ِّب ُئ َك
س ِم ُعوا َما ْ
﴿ إِنْ َتدْ ُعو ُه ْم َّل ٌَ ْس َم ُعوا ُد َعا َء ُك ْم َولَ ْو َ
ٌر ﴾
ِم ْثل ُ َخ ِب ٍ
[سورة فاطر ]ٔٗ :

الخٌ ُر كلّه فً التوحٌد والتوحٌد خٌر كلّه :
أما سٌدنا ٌونس ،وهو فً بطن الحوت
فقال تعالى عنه:
س ْب َحا َن َك إِ ِّنً ُك ْن ُ
﴿ َف َنادَى فًِ ال ُّظل ُ َما ِ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن َّج ٌْ َناهُ مِنَ ا ْل َغ ِّم
ت مِنَ ال َّظالِمٌِنَ * َف ْ
ت أَنْ َّل إِلَ َه إِ َّّل أَ ْن َت ُ
َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجً ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ ﴾
[سورة األنبٌاء]77-71 :

وهللا األما ُل بالمئاة صافر ،هاو فااً بطان الحاوت ،فاً ظلماة اللٌاال ،وظلماة بطان الحاوت ،وظلماة البحاار،
فنادى فً الظلمات ،جمع ،هذا التوحٌد ،أال ّ ترى مع هللا أحدا ،هو الرافع ،هو الخافض ،هو المعز ،هاو الماذل،
هو المعطً ،هو المانع ،هو الذي ٌكرم ،ومن ٌهن هللا فاال مكارم لاه ،إن وحادت ٌخادمك عادوك ،وإن أشاركت
ٌتطاول علٌك ابنك ،ال إله إال هللا ،التوحٌد ٌحملك على االستقامة ،وعدم التوحٌد ٌادفعك إلاى المعصاٌة إرضااء
للقوي ،التوحٌد محصلة اإلٌمان ،إٌمانك ،وتفكرك ،واتصالك ،واستقامتك ،وتضاحٌتك ،وباذلك ،تنتهاً باك إلاى
التوحٌد ،والتوحٌد سعادة ،مع التوحٌد ال مرض نفسً ،عالقتك مع هللا،
قال هللا عز وجل " :إذا أردتم رحمتً فارحموا عبادي "،
عالقتك مع هللا،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
س َّ
هللا ُ َع ْن ُه ُك ْر َبة مِنْ ُك َر ِ
ِن ُك ْر َبة مِنْ ُك َر ِ
ب ٌَ ْو ِم ا ْلقِ ٌَا َم ِة
ب ال ُّد ْن ٌَا َن َّف َ
َمنْ َن َّف َ
س َعنْ ُم ْؤم ٍ
[ مسلم َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ]

أي عمل صالح من دون استثناء هو قرض حسن هلل،
قال تعالى:
ضا ِع َف ُه لَ ُه َولَ ُه أَ ْج ٌر َك ِرٌ ٌم ﴾
سنا َف ٌُ َ
هللا َق ْرضا َح َ
﴿ َمنْ َذا الَّذِي ٌُ ْق ِر ُ
ض َّ َ
[ سورة الحدٌد ] ٔٔ :

هللا عز وجل ٌقول :أقرضنً ٌاا عبادي ،وهللا لاو أطعمات هارة ،وهللا لاو أنقاذت نملاة فاً أثنااء الوضاوء
بالمغسلة ،أوقفت الماء حتى خرجت ،بإمكانك أن تغرقها ،وهللا لو أنقذتها كان هذا عمال صالحا.
مرة  ،صدٌق لً من بلد آخر زارنً هنا توفً  -رحمه هللا – كنت راكب معه بسٌارته رجاع بساٌارته،
فضرب سٌارة عمومٌة فكسر الضوء األحمر ،والصاج تخرب ،وأنا توقعات أن هاذا الساائق ساٌنزل و ٌوبخاه،

نزل السائق ،ونظر إلٌه ،وصدٌقً هذا رجل منعم ،قال له ساائق التكساً :مساامح ،فهاذا الصادٌق نزلات دمعاة
ثاان ،لماا هطلات هاذه
على خده ،أنا ما فهمتها ،لو أنه فقٌر و ّفر خمساة آالف لكان لاٌس فقٌارا ،هنااك موضاوع ٍ
الدمعة على خده قال :أنا قبل سنتٌن كان هناك أسرة من هذا البلاد كانات فاً بلادي راكباة فاً ساٌارة ،فضاربوا
سٌارتً ،فما أحببت أن أنزع لهم النزهة ،فقلت لمن ضرب ساٌارتً :مساامح ،ماا ضااعت ،بعاد سانتٌن ر ّد هللا
له الجمٌل،
فعامِلوا هللا ،وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد ،التوحٌد هو الدٌن ،التوحٌد هو الذي ٌرفع رأساك ،هاو
الذي ٌرفع معنوٌاتك ،هو الاذي ٌادفعك إلاى أن تكاون جرٌئاا ،التوحٌاد هاو الاذي ٌبعاد عناك كال مارض نفساً،
عالقتك مع هللا
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
َمنْ َج َعل َ ا ْل ُه ُمو َم َه ّما َوا ِحدا َه َّم آخ َِرتِ ِه َك َفاهُ َّ
هللا ُ َه َّم ُد ْن ٌَاهَُ ،و َمنْ َت َ
ال ال ُّد ْن ٌَا لَ ْم
ش َّع َب ْت ِب ِه ا ْل ُه ُمو ُم فًِ أَ ْح َو ِ
ال َّ
ي أَ ْو ِد ٌَتِ َها َه َل َك
هللا ُ فًِ أَ ِّ
ٌُ َب ِ
[ ابن ماجه عن ابن مسعود]

من كان مع هللا كان هللا معه :
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿ قُ ِل َّ
هللا ُ ُث َّم َذ ْر ُه ْم فًِ َخ ْوضِ ِه ْم ٌَ ْل َع ُبونَ ﴾
[سورة األنعام ]3ٔ :

وقال أحدهم:
كـن مع هللا تـر هللا معـــك

واترك الكل و حاذر طمعـــك

وإذا أعـطاك مــن ٌمنعــه

ثم من ٌـعطً إذا ما منعـــك

أطع أمرنا نرفع ألجـلك حجبنا

فإنا منحنا بالرضا مـن أحبنــا

منقول عن :العقٌدة اّلسَلمٌة  -موضوعات مختلفة  -الدرس ( : )ٕ1التوحٌد ( أمثلة عملٌة وقصص واقعٌة ).
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