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 احلمد هلل، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

 أما بعد

ا يضاده، وبيان مفإن الدعوة إىل التوحيد، ببيان حقيقته، وحكمه، وفضائله، 

أو ُينِقُص كامله؛ من أرشف القربات، وأعظم الطاعات، ومن أنفس الكتب 

الذي صنفه اإلمام حممد بن عبد  "كتاب التوحيد"املصنفة يف هذا الباب 

الوهاب، رمحه اهلل، فإنه كام قال الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم رمحه 

َح  "اهلل:  فيه التوحيد الذي أوجبه اهلل عىلليس له نظري يف الوجود، قد وضَّ

عباده، وخلقهم ألجله، وألجله أرسل رسله، وأنزل كتبه، وذكر ما ينافيه من 

الرشك األكرب، أو ينايف كامله الواجب من الرشك األصغر والبدع، وما يقرب 

من ذلك أو يوصل إليه، فصار بديعا يف معناه، مل ُيسبَق إليه، علام للموحدين، 

حدين، واشتهر أي اشتهار، وعكف عليه الطلبة، وصار وحجة عىل املل

 1اهـ"الغالب حيفظه عن ظهر قلب، وعم النفع به

ر من "وكان من مجلة أبواب كتاب التوحيد:  باب فضل التوحيد وما ُيَكفِّ

 2 "دخل اجلنة بغري حسابباب من حقق التوحيد "، و"الذنوب

 

                                                           
 (.7حاشيته عىل كتاب التوحيد )ص 1

 انظر: الباب الثاين، والباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد.  2



وهذا من براعة التصنيف؛ فإن الشيخ رمحه اهلل ملا بني حقيقة التوحيد يف فاحتة 

ضائل فإن النفوس تتشوق لنيل الفكتابه؛ ناسب أن يبني فضائل التوحيد؛ 

، وقد أحسن علامؤنا رمحهم اهلل تعاىل يف بيان فضائل التوحيد، وقد وحتصيلها

 عبد الرمحن ابن سعدي رمحه اهلل من ذلك بح  أخذ الشيخ العالمة املفرس

ما لو رحل طالب العلم إىل أقىص األرض وافر؛ فإنه ذكر من فضائل التوحيد 

ن األشياء وليس يشء م "، ويكفينا قوله رمحه اهلل:لتحصيل ذلك مل يكن كثريا

 3."له من اآلثار احلسنة والفضائل املتنوعة مثل التوحيد

ذا الباب، أحببت أن أكتب نبذة من فضائل التوحيد، ولشدة عناية العلامء هب

متطفال عليهم، لعيل أن ُأنَظم يف سلكهم، وُأدَخل يف عدادهم، وُأحرَش يف "

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّ زمرهتم

 4"َّ يث ىث

 وأقول كام قال احلاف  العراقي رمحه اهلل:

 5معتصام يف صعبها وسهلهاواهلل أرجو يف أموري كلها                     

 واحلمد هلل أوال وآخرا.

                                                           
 (.55-55القول السديد )ص 3

 (.1/122رشح الطحاوية البن أيب العز ) 4

 (.1/1فتح املغيث للسخاوي ) 5



 "الفضيلة األوىل"

أن التوحيد تعظيم هلل، جل وعال، كام أن ضده، وهو الرشك تنقص هلل، جل 

وعال، وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف مسائل 

 5كتاب التوحيد.

 مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱٱٱومن دالئل هذه الفضيلة، قوله تعاىل 
.َّخك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ  

 

ما ذكر اهلل تبارك وتعاىل أنه يوم  "قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل:

القيامة يفعل هذا، هذا َقْدُر ما حتتمله العقول؛ وإال فعظمة اهلل وجالله َأَجلُّ 

 ال فمن هذا بعض عظمته، كيف جيعل يف رتبته خملوقمن أن حييط هبا عقل، 

هذا هو أظلم الظلم، وأقبح اجلهل، كام قال  يملك لنفسه نفعا وال رضا؟!
 العبد الصالح البنه ٱُّٱ ٰر ٰى ٌّ ٍَّّ ُّ ِّ ّٰ رئ َّ "اهـ7

 

ومن دقيق فقه اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل َختُمُه لكتاب التوحيد ب 

 " َّ مظ حط مض خض حض ُّٱباب ما جاء يف قول اهلل تعاىل "

                                                           
 انظر: الباب الرابع، املسألتني الرابعة واخلامسة. 5

 (. 1/173(، وانظر: فتح املجيد )5/345جمموع مؤلفاته ) 7



كائه ومن دقيق فهم املصنف وذ "قال الشيخ العالمة عبد اهلل بن محيد رمحه اهلل:

أنه ختم كتابه هبذا الباب الدال عىل إثبات أسامء اهلل وصفاته، والدال عىل أن 

العبادة ال تصلح إال هلل، وأن من رصف شيئا من العبادة لغري اهلل ما قدر اهلل 

نفى عنه شيئا من الصفات ما قدره حق  حق قدره، وأن من شبه اهلل بخلقه، أو

 8اهـ."قدره
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  "الفضيلة الثانية"

 أن العلم بالتوحيد أرشف العلوم.

وملا كان العلم قرينا وشافعا، ورشفه لرشف  "قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل:

 9اهـ"كان أرشف العلوم عىل اإلطالق علم التوحيدمعلومه تابعا، 

 خي حي جي يه ُّٱعدي رمحه اهلل يف تفسري قول اهلل تعاىل وقال العالمة ابن س

أرشف األمور ويف هذا دليل عىل أن  ":َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 علم التوحيد؛ ألن اهلل شهد به لنفسه، وأشهد عليه خواص خلقه"اهـ.10

 فائدة عزيزة:

أن مسائل التوحيد واحلاصل  "قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل:

ليست من املسائل التي هي من فن املطاوعة خاصة؛ بل البحث عنها، 

وتعلمها، فرض الزم عىل العامل واجلاهل، واملُْحِرِم واملُِحل، والذكر 

 11اهـ."واألنثى
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 ٰه ٱُّوقال الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل رمحه اهلل يف تفسري قول اهلل تعاىل

ب عىل كل مسلم أن جي ":َّ هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 ،يعلم معنى )ال إله إال اهلل(، ويعتقده بقلبه، ويقوهلا بلسانه، ويعمل بمقتضاها

ومعناها: أن يشهد قائلها وإال فليس من أهلها ولو قاهلا يف كل يوم ألف مرة، 

عىل نفسه قوال واعتقادا وعمال أنه ال يعبد إال اهلل، ويتربأ من عبادة غريه، 

هو من ، فمن فعل ذلك ففيه، ويوايل فيه ويعادي عليهوحيب يف ذلك ويبغض 

 12اهـ."أهل )ال إله إال اهلل(
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 "الفضيلة الثالثة"

أن أعظم سورة يف القرآن، والسورة التي تعدل ثلثه، وأعظم آية يف القرآن، 

 كلها مبنية عىل التوحيد.

بني ومما ي "قال ذهبي العرص العالمة عبد الرمحن املعلمي اليامين رمحه اهلل:

عظمة شأن التوحيد، وشدة خطر الرشك: أن أعظم سورة يف القرآن، والسورة 

التي تعدل ثلثه، وإنام هي بضع عرشة كلمة، والسورة التي ورد أهنا تعدل 

 ربعه، وأعظم آية يف القرآن = كلها مبنية عىل توحيد العبادة.

ن، عدل ثلث القرآأما أعظم سورة يف القرآن فأم الكتاب، وأما السورة التي ت

ٱٱٱٱٱٱ، وأما السورة التي ورد فيها أهنا تعدل ربع القرآن، ف َّيل ىل مل خل ُّٱف 

 13اهـ."، وأما اآلية فآية الكريسَّ ىل مل خل ُّٱ

 قال مقيده عفا اهلل عنه:

أجاد الشيخ وأفاد رمحه اهلل، وإنام اقترص عىل ما ذكر من السور وآية الكريس 

 . التوحيدفالقرآن كله يفملا ورد فيها؛ وإال 

 وهذه نقول عن األئمة الفحول:
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كل آية يف القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به  "قال ابن القيم رمحه اهلل:

لتوحيد ا؛ فإن القرآن: إما خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله؛ فهو داعية إليه

، وإما دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له وخلع كل ما يعبد العلمي اخلربي

، وإما أمر وهني وإلزام بطاعته يف هنيه التوحيد اإلرادي الطلبين دونه؛ فهو م

، وإما خرب عن كرامة اهلل ألهل توحيده حقوق التوحيد ومكمالتهوأمره؛ فهي 

وطاعته وما فعل هبم يف الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة؛ فهو جزاء توحيده، 

من النكال وما حيل هبم يف وإما خرب عن أهل الرشك وما فعل هبم يف الدنيا 

 العقبى من العذاب؛ فهو خرب عمن خرج عن حكم التوحيد، 

فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ويف شأن الرشك وأهله  

 14اهـ."وجزائهم

 والقرآن من أوله إىل آخره يبني "وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل:

 15اهـ."لكم كلمة اإلخالص: ال إله إال اهلل
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 (.1/390املوحدين )

 (.283جمموع رسائله )ص 15



د اقرأ كتاب اهلل من أوله إىل آخره جت "وقال ابنه العالمة عبد اللطيف رمحه اهلل:

بيان التوحيد واألمر به، وبيان الرشك والنهي عنه، مقررا يف كل سورة، ويف 

يعلم ذلك من له بصرية كثري من سور القرآن يقرره يف مواضع منها، 

 15اهـ."وتدبر
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 "الفضيلة الرابعة"

 أن التوحيد سبب لصالح العامل.

ل كومن تدبر أحوال العامل وجد  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

صالح يف األرض؛ فسببه توحيد اهلل وعبادته، وطاعة رسوله صىل اهلل عليه 

وسلم، وكل رش يف العامل، وفتنة، وبالء، وقحط، وتسليط عدو، وغري ذلك؛ 

ومن تدبر  ، عليه وسلم، والدعوة إىل غري اهللفسببه خمالفة الرسول صىل اهلل

هذا حق التدبر؛ وجد هذا األمر كذلك، يف خاصة نفسه، ويف غريه، عموما 

 17اهـ."وخصوصا، وال حول وال قوة إال باهلل

فال اجتامع للقلوب، وال صالح  "وقال العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل:

 خس حس ٱ جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ، كام قال تعاىل للعامل إال بالتوحيد

إذا خلت ولذلك ، َّ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس

؛ كام روى مسلم عن النبي، صىل اهلل عليه األرض من التوحيد، قامت القيامة

 18اهـ."ما تقوم الساعة حتى ال يقال يف األرض: اهلل اهلل"وسلم:
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 (.45اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد )ص 18



 "الفضيلة اخلامسة"

 أن التوحيد أعظم مكفرات الذنوب.

 نى:ومن دالئل هذا املع

يقول اهلل عز وجل: ومن لقيني بُِقراِب  "قول النبي صىل اهلل عليه وسلم:

 رواه مسلم. "األرض خطيئة، ال يرشك يب شيئا، لقيته بمثلها مغفرة

 ُأعطِي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالثا: "وقول ابن مسعود ريض اهلل عنه:

 من ن مل يرشك باهللأعطي الصلوات اخلمس، وأعطي خواتيم البقرة، وُغِفَر مل

 رواه مسلم. "أمته شيئا امُلقِحامت

التوحيد أعظم األسباب التي ُتستَجلُب هبا  "قال احلاف  ابن رجب رمحه اهلل:

 19اهـ."، وعدمه مانع من املغفرة بالكليةاملغفرة

وهو ملؤها أو ما يقارب -من جاء مع التوحيد بقراب األرض  "وقال رمحه اهلل:

ه اهلل بقراهبا مغفرة، لكن هذا مع مشيئة اهلل، فإن شاء غفر خطايا، لقي-مألها 

له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أال خيلد يف النار، بل خيرج منها، ثم 

يدخل اجلنة، فإن كمل توحيد العبد وإخالصه هلل تعاىل فيه، أوجب ذلك 

ن هذا فإمغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية، 

                                                           
 (.4/137جمموع رسائل ابن رجب ) 19



التوحيد هو اإلكسري األعظم، فلو وضع منه ذرة عىل جبال الذنوب واخلطايا 

 20اهـ."لقلبها حسنات

التوحيد هو أعظم احلسنات، وهو  "وقال سامحة الشيخ ابن باز رمحه اهلل:

وهو أعظم األعامل تكفريا للذنوب، ليس هناك عمل أعظم أعظم الواجبات، 

رأس األعامل، وأساسها، وأمهها،  ، ألنهمن التوحيد يف تكفري الذنوب

 21اهـ."وأوجبها، وكل األعامل بعده ال تصح إال بعد وجوده
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 ( ط املؤسسة.31رشحه لكتاب التوحيد )ص 21



 "الفضيلة السادسة"

أن التوحيد هو السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة، ودفع 

 22.عقوبتهام

 ومن شواهد هذا:

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱقول اهلل تعاىل عن املرشكني 

 َّ جح مج حج مث ٱ هت مت

 . 23اهــ"املوحدين َّ جح مج حج مث ُّ "قال البغوي رمحه اهلل: 

 أي: فإن اهلل تعاىل ينجيهم من العذاب األليم.

 ىب مبنب زب رب يئ ىئ ٱٱٱٱٱٱُّٱوقوله تعاىل عن يوسف عليه السالم 

. َّ زت رت يب  

ملا أخلص عمله هلل، أخلصه اهلل، وخلصه من  "قال ابن سعدي رمحه اهلل:

 24اهـ."السوء والفحشاء

 

                                                           
 (.57القول السديد )ص 22

 (.3/559تفسري البغوي ) 23

(، ضمن فصل ذكره يف الفوائد املستنبطة من سورة يوسف، وانظر: جمموع مؤلفاته 2/813تفسريه ) 24

(3/718.) 



 جب مئهئ خئ حئ جئ يي ُّٱوقوله تعاىل عن يونس عليه السالم 
  َّ خب حب

هذا وعد  ":َّ خب حب جب ُّقال ابن سعدي رمحه اهلل يف قوله 

وبشارة لكل مؤمن وقع يف شدة وغم: أن اهلل تعاىل سينجيه منها، ويكشف 

 25اهـ."عنه، وخيفف عنه إليامنه، كام فعل بيونس عليه السالم
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 "الفضيلة السابعة"

أن أسعد الناس بشفاعة النبي، صىل اهلل عليه وسلم، يوم القيامة هم أهل 

 25التوحيد.

روى البخاري أن النبي، صىل اهلل عليه وسلم، سئل: من أسعد الناس 

 أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: ال "بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال:

 "خالصا من قلبه ،إله إال اهلل

نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإين  لكل "ويف صحيح مسلم:

اختبأت دعويت شفاعة ألمتي، فهي نائلة إن شاء اهلل من مات ال يرشك باهلل 

 ."شيئا

أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم وهلذا كان  "قال ابن القيم رمحه اهلل:

القيامة أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الرشك 

 ، وهم الذين ارتىض سبحانه.وائبهوش

 مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ، وقال َّ نب مب زب رب يئ ُّٱقال تعاىل 

. َّ جس مخ جخ مح جح  

فأخرب أنه ال حيصل يومئذ شفاعة تنفع؛ إال بعد رضاه قول املشفوع له، وإذنه 

 للشافع.
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فأما املرشك فإنه ال يرتضيه، وال يرىض قوله، فال يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ 

فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن املشفوع له، وإذنه للشافع، فام مل يوجد 

 27اهـ."جمموع األمرين مل توجد الشفاعة
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 "الفضيلة الثامنة"

 28"أنه حيصل لصاحبه اهلدى الكامل واألمن التام يف الدنيا واآلخرة"

 ومن شواهدها: 

  َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقول اهلل تعاىل 

أي: هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال  "قال احلاف  ابن كثري رمحه اهلل:

رشيك له، ومل يرشكوا به شيئا: هم اآلمنون يوم القيامة، املهتدون يف الدنيا 

 29اهـ. "واآلخرة 

 ىل مل خل ُّٱملا نزلت " ويف البخاري عن ابن مسعود، ريض اهلل عنه، قال:

شق ذلك عىل املسلمني، فقالوا: يا رسول اهلل، أينا ال يظلم  َّ حم جم يل

نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنام هو الرشك، أمل تسمعوا ما قال لقامن البنه وهو 

 " َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱيعظه 

– فمن سلم من أجناس الظلم الثالثة "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

كان له األمن التام واالهتداء ، -عبد لنفسهالرشك، وظلم العباد، وظلم ال

نى: ؛ بمعالتام، ومن مل يسلم من ظلمه لنفسه، كان له األمن واالهتداء مطلقا

أنه البد أن يدخل اجلنة، وحيصل له من نقص األمن واالهتداء بحسب ما 

ه وليس مراد النبي، صىل اهلل عليه وسلم، بقولنقص من إيامنه بظلمه لنفسه، 

أن من مل يرشك الرشك األكرب يكون له األمن التام واالهتداء  "لرشكإنام هو ا"

؛ فإن أحاديثه الكثرية مع نصوص القرآن تبني أن أهل الكبائر معرضون التام
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للخوف، مل حيصل هلم األمن التام وال االهتداء التام، الذي يكونون به مهتدين 

ديقني النبيني والصإىل الرصاط املستقيم، رصاط الذين أنعم اهلل عليهم من 

والشهداء والصاحلني من غري عذاب حيصل هلم، بل معهم أصل االهتداء إىل 

هذا الرصاط ، ومعهم أصل نعمة اهلل عليهم، والبد هلم من دخول اجلنة، 

؛ ربإن أراد به الرشك األك "إنام هو الرشك"وقول النبي، صىل اهلل عليه وسلم: 

آمن مما وعد به املرشكون من عذاب فمقصوده أن من مل يكن من أهله، فهو 

؛ فيقال: ظلم وإن كان مراده جنس الرشكالدنيا واآلخرة، وهو مهتد إىل ذلك. 

ببعض الواجب، هو رشك أصغر، وحبه ما  –حلب املال  –العبد نفسه كبخله 

يبغضه اهلل حتى يكون يقدم هواه عىل حمبة اهلل رشك أصغر، ونحو ذلك. فهذا 

وهلذا كان السلف يدخلون الذنوب يف هتداء بحسبه؛ قد فاته من األمن واال

 30اهـ." هذا الظلم هبذا االعتبار
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 "الفضيلة التاسعة"

 أن التوحيد هو الرابطة احلقيقية التي جتعل املسلمني كاجلسد الواحد.

 ومن شواهد هذا املعنى: 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱقول اهلل تعاىل 
  َّ ىت نت

 31ـ.اه"أي رصتم بنعمة اإلسالم إخوانا يف الدين"قال القرطبي رمحه اهلل: 

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم "وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 

 ."واحلمى

 رواه مسلم.

مع الرابطة احلقيقية التي جت "هلل:قال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه ا

طة أال ترى أن هذه الراب "ال إله إال اهلل"املتفرق وتؤلف املختلف هي رابطة 

التي جتعل املجتمع اإلسالمي كله كأنه جسد واحد، وجتعله كالبنيان يشد 

بعضه بعضا، عطفت قلوب محلة العرش ومن حوله من املالئكة عىل بني آدم 

 من االختالف! يف األرض مع ما بينهم

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱقال تعاىل 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ
 اآليات  َّ جغ مع
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فقد أشار تعاىل إىل أن الرابطة التي ربطت بني محلة العرش ومن حوله، وبني 

بني آدم يف األرض حتى دعوا هلم هبذا الدعاء الصالح العظيم؛ إنام هي اإليامن 

اد فال خالف بني املسلمني أن الرابطة التي تربط أفرلة؛ باهلل جل وعال، وباجلم

ال "أهل األرض بعضهم ببعض، وتربط أهل األرض بأهل السامء هي رابطة 

 32اهـ."إله إال اهلل
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 "الفضيلة العارشة"

نه يمنع اخللود يف النار إذا كان يف القلب منه أدنى أ"وهي من َأَجلِّ فوائده: 

 33"مثقال حبة خردل، وأنه إذا َكُمل يف القلب يمنع دخول النار بالكلية

 ومن دالئل هذه الفضيلة:

أمتي  فأقول: يا رب"قول النبي، صىل اهلل عليه وسلم، يف حديث الشفاعة: 

ة من دنى من مثقال حبأمتي، فيقال يل: انطلق، فمن كان يف قلبه أدنى أدنى أ

 احلديث. متفق عليه. "خردل من إيامن فأخرجه من النار ..

ن فإن اهلل حرم عىل النار م"وقوله، صىل اهلل عليه وسلم، يف حديث عتبان: 

 رواه الشيخان. "يبتغي بذلك وجه اهللقال: ال إله إال اهلل، 

لم إما أن يسهذا من فضل التوحيد:  "قال العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل:

 "من النار هنائيا، وإما أن يسلم من اخللود فيها
أفال حيق لِِعْلٍم هذا فضله أن ُيعتنى به، وأن ُيدَرس، وتعرف  "إىل أن قال:

تفاصيله، حتى يكون اإلنسان من أهله، وحيوز عىل هذه الفضائل العظيمة، 

ذاب من ع ؛ ألنه هو األصل، وألنه هو أساس السالمةفالتوحيد جدير بالعناية

 34اهـ. "اهلل سبحانه وتعاىل
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  (.1/113التعليق عىل قرة عيون املوحدين ) 34



 "الفضيلة احلادية عرشة"

 أن اهلل يدفع عن أهل التوحيد كيد الشياطني.

 ومن شواهد هذا املعنى:

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱقول اهلل تعاىل 
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .َّ حج مث هت

 املتوكلني عىل اهلل ليسفأخرب سبحانه أن  "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:

ة، ، وإنام سلطانه عىل املتولني له، وأصله املحبة واملوافقللشيطان عليهم سلطان

كام أن العداوة أصلها البغض واملخالفة، فاملتولون له هم الذين حيبون ما حيبه 

  "الشيطان ويوافقه

من حب اهلل وإخالص وإنام يعرض هذا كله لضعف ما يف القلب  "إىل أن قال:

 "فيكون فيه من الرشك ما يسلط الشيطان عليهالدين له، عبادة واستعانة، 

  ، كام قال تعاىلمل خيلص من الشيطان إال املخلصون هللوهلذا  "إىل أن قال:

 من زن رن ُّٱ، وقال تعاىل َّ مك لك اك يقٱ ىق يف ىف ُّٱ

 35 اهـ." َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

إال اهلل، وحده ال رشيك له، له امللك،  ال إله"من قال:  "ويف الصحيحني أن 

كانت حرزا له من يف يوم مائة مرة،  "وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير

 "حتى يميسالشيطان 
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إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس حتى ختتم "ويف صحيح البخاري 

 "وال يقربنك شيطان حتى تصبحاآلية؛ فإنك ال يزال عليك من اهلل حاف ، 

 35اهلل تعاىل أعلم ملا اشتملت عليه من براهني التوحيد.وذلك و

ومع هذا؛ فقد جرب املجربون الذين ال حيصون  "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:

من التأثري يف دفع الشياطني، وإبطال أحواهلم ما ال -آلية الكريس-كثرة أن هلا 

 37. اهـ"ينضبط من كثرته وقوته
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 "الفضيلة الثانية عرشة"

أن التوحيد إذا كمل يف قلب "وهي من فضائله التي ال يلحقه فيها يشء: 

 38"املوحد؛ فإنه ال يعدله يشء يف امليزان

 ومن دالئل ذلك:

أنه ُيصاُح برجل من هذه األمة عىل رؤوس  "حديث صاحب البطاقة، وفيه:

سجل  وتسعون ِسِجالًّ، كلتسعة -من سيئاته -اخلالئق يوم القيامة، فينرش له 

مثل مد البرص، فيهاب الرجل، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: ال. فيقال 

هد أن أش"له: ال ظلم عليك، إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها 

، فيقول: يا رب! وما هذه "ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ال له: إنك ال ُتظَلم. فتوضع السجالت يف البطاقة مع هذه السجالت؟! فيق

ة، والبطاقة يف كفة، فتطيش السجالت، وتثقل البطاقة  ."كِفَّ

 39رواه اإلمام أمحد وغريه، وهو حديث صحيح.

-حديث البطاقة -وهذا احلديث  "قال العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل:

نة ا صاحبها اجلوغريه من األحاديث التي تدل عىل أن ال إله إال اهلل يدخل هب

وينجو من النار مقيدة باألحاديث األخرى التي تدل عىل وجوب العمل، أما 

ني هذا الرجل قاهلا عن يقمن يقوهلا وال يعمل بمقتضاها؛ فإهنا ال تنفعه، لكن 

، أي: مات موحدا تائبا إىل اهلل عز وجل، فمحا اهلل وإخالص ومات عىل ذلك

 "هبا مجيع ذنوبه
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احبه من إذا سلم ص ث البطاقة هذا فيه بيان فضل التوحيدفحدي "إىل أن قال:

 40اهـ."الرشك، وأن اهلل عز وجل يغفر له ذنوبه ولو كانت كثرية
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 "الفضيلة الثالثة عرشة"

ا، ويف يف قبوهلا، ويف كامهلأن مجيع األعامل واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة "

 41"ترتيب الثواب عليها عىل التوحيد

فال يقبل العمل إال بالتوحيد، وال يكمل إال بالتوحيد، واليثاب عليه إال 

 بالتوحيد.

 .َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱقال تعاىل 

وأصل اإلسالم: هو التوحيد، "قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل: 

ك يف العبادة، وهو دعوة مجيع املرسلني، وهو االستسالم هلل ونفي الرش

بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة فيام أمرهم به عىل ألسن رسله، كام قال تعاىل 
 عن أول رسول أرسله ُّٱ ىق يق اك لك مك َّ "اهـ. 42

 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱوقال تعاىل 

  َّ يل ىل مل يك ىك مك

 قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل رمحه اهلل: 

 نث مث زث رث يت ُّٱنفى تبارك وتعاىل عامرة املساجد عن املرشكني بقوله "

 ّٰ ِّ ُّٱ، كام قال تعاىل إذ ال تنفعهم عامرهتا مع الرشكاآلية؛  َّ يث ىث

 43اهـ."َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
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 مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱوقال تعاىل يف حق املنافقني 
  َّ خض حض جض

قال اهلل تعاىل: أنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من  "ث القديس:ويف احلدي

 رواه مسلم يف صحيحه. "عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه

 فكل عبادة ال تنبني عىل التوحيد؛ فهي "قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل: 

 44. اهـ"باطلة
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 "الفضيلة الرابعة عرشة"

 ."ال إله إال اهلل"أن أفضل ما قاله النبيون الكلمة الدالة عىل التوحيد، وهي 

له أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل: ال إ"قال النبي، صىل اهلل عليه وسلم: 

 ."إال اهلل، وحده ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير

 رواه الرتمذي.

كام قال ابن رجب  "يمة ال يمكن استقصاؤهافضائل عظ"وهذه الكلمة هلا 

 45رمحه اهلل.

وللعالمة يوسف بن حسن بن عبد اهلادي املقديس احلنبيل رمحه اهلل مصنف يف 

 45.مائتي فضيلة لكلمة التوحيد ذكر فيه "فضل ال إله إال اهلل"

وفضائل هذه الكلمة، "ومن أجل هذا؛ قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

فوق ما يصفه الواصفون، ويعرفه من الدين: وحقائقها، وموقعها 

 47اهـ. "العارفون

 فائدة:

له من وملا كان بالناس؛ بل بالعامل ك"قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل رمحه اهلل: 

كار أكثر األذما ال هناية يف الرضورة فوقه؛ كانت  ال إله إال اهللالرضورة إىل 

 48اهـ. "وجودا، وأيرسها حصوال، وأعظمها معنى
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 عبد اهلادي رمحه اهلل.
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 "الفضيلة اخلامسة عرشة"

أن التوحيد سبب للعلو والرشف، كام أن ضده وهو الرشك سبب للذل 

 والسقوط.

 من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱقال اهلل تعاىل 
  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن

وأن  ،التوحيد علو وارتفاع فدلت اآلية عىل أن"قال العالمة صالح الفوزان: 

 49.اهـ"الرشك هبوط وسفول وسقوط

ومن ال ختوفه هذه اآلية وتزجره "قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل: 

  50اهـ."عن الرشك يف العبادة إذا تدبرها فال حيلة فيه

 

بني  "وقد أجاد الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف بيان معناها، فقال:

من  مل يتبتعاىل يف هذه اآلية الكريمة: أن من أرشك باهلل غريه، أي: ومات و

ذلك؛ فقد وقع يف هالك ال خالص معه بوجه، وال نجاة معه بحال؛ ألنه شبهه 

: أي سقط من السامء إىل األرض، فتمزقت أوصاله، وصارت الطري  بالذي خرَّ

تتخطفها، وهتوي هبا الريح فتلقيها يف مكان سحيق: أي حمل بعيد لشدة هبوهبا 

ه ال يرجى له خالص، وال ُيطَمع ومن كانت هذه صفته؛ فإنبأوصاله املتمزقة، 

 51اهـ. "له يف نجاة، فهو هالك ال حمالة
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ما وهو أيضا معلوم باالعتبار واالستقراء، "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

وال استنرص بغري  ،َعلََّق العبد رجاءه وتوكله بغري اهلل إال خاب من تلك اجلهة

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ، وقد قال تعاىل اهلل إال ُخِذل
 ٱمبنب ىب يب رت زت مت َّ "اهـ. 52
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 "الفضيلة السادسة عرشة"

 53أن اهلل تعاىل تكفل ألهل التوحيد بالفتح والنرص يف الدنيا.

  َّ ٍّ ٌّ ٰى   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱقال تعاىل 

 وهذا مثال من الواقع:

جعلنا نأمر "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل ملا تكلم عن قتال أهل الشام للتتار: 

الناس بإخالص الدين هلل عز وجل، واالستغاثة به، وأهنم ال يستغيثون إال 

ب، وال نبي مرسل  خل ُّٱ، كام قال تعاىل يوم بدر إياه، ال يستغيثون بملك ُمقرَّ

" َّ جم يل ىل مل  

فلام أصلح الناس أمورهم، وصدقوا يف االستغاثة برهبم، نرصهم "إىل أن قال: 

مل يتقدم نظريه، ومل هتزم التتار مثل هذه اهلزيمة قبل عىل عدوهم نرصا عزيزا، 

إن ما مل يكن قبل ذلك؛ ف ملِا َصحَّ من حتقيق توحيده وطاعة رسولهذلك أصال 

 54هـ. ا"اهلل ينرص رسله والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد 

، وحيد اهللفكل داٍع إىل ت"وقال العالمة حممد تقي الدين اهلاليل رمحه اهلل: 

واتباع سنة رسوله الكريم، خملص يف دعوته، يرى العجب العجاب من نرص 

 55اهـ."اهلل، وإبطال كيد املرشكني له، هذا يف الدنيا، فكيف باآلخرة؟!
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 "الفضيلة السابعة عرشة"

أن التوحيد حيرر العبد من ِرقِّ املخلوقني، والتعلق هبم، وخوفهم، ورجائهم، 

 55والعمل ألجلهم.

فعبادة اهلل جل وعال هي احلرية "ل العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل: قا

، ليست احلرية أن اإلنسان يرشك، ويكفر، ويعتقد ما شاء، كام الصحيحة

يقولون: الناس أحرار يف اعتقادهم!! ال؛ بل الناس خلقوا لعبادة اهلل، وعبادة 

من الرفعة، وهذا اهلل ليست من باب الذل واملهانة؛ وإنام هي من اإلكرام، و

 ىل مل خل ُّٱرشف للعبد، واهلل جل وعال أكرم نبيه بالعبودية له، فقال 

يل جم حم خم مم َّ، فعبودية اهلل رشف، أما عبودية غريه؛ فهي ذل 
 ومهانة"اهـ.57

ق للرمحن، ورحم اهلل "وقال حفظه اهلل:  ألن الرشك ِرّق للشيطان بدل الرِّ

 اإلمام ابن القيم حيث يقول:

ق الذي خلقوا لههربوا          من الرِّ

 فُبُلوا برق النفس والشيطان                                                                 

يعني: هم أرقاء هلل، عبيد هلل، لكن ملا أرشكوا به صاروا عبيدا للشيطان، 

وعبيدا للنفس واهلوى، فاإلنسان خلق لعبادة اهلل، فإذا تركها صار عبدا 

 58اهـ. "طان، فهو عبد وال بدللشي
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والعبودية هلل عز وجل، ال شك أهنا متام "وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل: 

 59اهـ."احلرية، وكل من كان هلل أعبد؛ فهو أشد حتررا ممن كان عىل العكس

وقد أرشد النبي، صىل اهلل عليه وسلم، ابن عباس، ريض اهلل عنهام، إىل حتقيق 

 احلديث. "إذا سألت فاسأل اهلل "له:  هذا املعنى، فقال

 رواه الرتمذي.

واعلم أن سؤال اهلل عز وجل دون خلقه هو "قال احلاف  ابن رجب رمحه اهلل: 

املتعني؛ ألن السؤال فيه إظهار الذل من السائل، واملسكنة، واحلاجة، 

ن كاو وال يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحده؛ ألنه حقيقة العبادة،واالفتقار، 

اللهم كام ُصنَت وجهي عن السجود لغريك، "اإلمام أمحد يدعو، ويقول: 

 50اهـ. "فصنه عن املسألة لغريك
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 مسك اخلتام 

 َوِصيَّتان من وصايا علامء التوحيد

 األوىل:

 وصية احلاف  ابن رجب رمحه اهلل: 

، فإنه ال يوصل إىل اهلل سواه؛ اجتهدوا اليوم يف حتقيق التوحيدإخواين! "

 51اهـ."واحرصوا عىل القيام بحقوقه؛ فإنه ال ينجي من عذاب اهلل إال إياه

 والثانية:

 وصية الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل لبعض إخوانه من أهل التوحيد.

، التي هي أظهر من الشمس يف نحر الظهرية أوصيكم بتدبر أنوار الكتاب"

ه ، والتفكر يف مدلوالتال سيام دالئل التوحيدسحاب، ليس دوهنا قرت وال 

يه من ثم التفطن فيام يناقضه وينافولوازمه وملزوماته ومكمالته ومقتضياته، 

 ، فاخلطر به شديد، وال يسلم منه إال من وفق للصرب والتأييدنواقضه ومبطالته

والفعل احلميد، والقول السديد، وخالط قلبه آيات الوعيد، وعرف اهلل 

بأسامئه وصفاته التي جتلو الريب والشك عن كل قلب مريد، واعتصم باهلل 

 "من كل شيطان مريد

 ،فاهلل اهلل يف التحف  عىل القلب بكثرة االستغفار من الذنوب "إىل أن قال:

 52.اهـ"جعلنا اهلل وإياكم ممن نجا من ظلمة اجلهالة، وأخلص هلل أقواله وأعامله
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ه، وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن جيعلنا من فنسأل اهلل الثبات عىل دين"

أوليائه وحزبه الذين ينرصونه، ويذبون عن دينه وكتابه، وينفون عنه حتريف 

املبطلني، وتأويل اجلاهلني، وزيغ الزائغني، إنه ويل ذلك، وهو عىل كل يشء 

 63"قدير، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا

 

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.و
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