
  

 

  التوحيد أوالً وأخيراً                                 

  

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يھده هللا فال مضل له ومن يضلل فال ھادي له واشھد أن ال اله أال هللا 

  .وحده ال شريك له واشھد أن نبينا دمحم عبده ورسوله
  أما بعد :

فان اصدق الحديث كتاب هللا وخير الھدي ھدي نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشر األمور 
  وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  محدثاتھا

في ھذه الليلة المباركة ليلة الثالثاء السابع عشر من شھر ذي القعدة من العام ألف 
  وأربعمائة وستة وعشرون من الھجرة النبوية.

ثي ھذه الليلة إنما ھو في أمر عظيم أمر فرق هللا عز وجل بسببه وألجله بين حدي
العباد (ولذلك خلقھم) أال وھو التوحيد كما سيأتي بيانه ھو اعظم أمر أمر هللا به 

العباد فإذا صلح توحيد اإلنسان فان مادون التوحيد أمره ھين ولم يميزنا هللا تبارك 
ود والنصارى والھندوس والبوذيين وغيرھم من وتعالى عن غيرنا من األمم اليھ

  الوثنيين إال بالتوحيد .
  ومحور ھذه المحاضرة يتضمن أموراً ثالثة :

ما جاء في كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مما يدل على عظم أمر التوحيد وأھميته  - ١
  وانه الغاية في كل ما 

  يفعله المسلم وما يدعه .
  رك ومضار الشرك .الكالم عن الش - ٢
  الكالم على طريقة الشارع في حمايته لحمى التوحيد . - ٣
  

  فأقول وباهلل التوفيق :
  

الوجه األول : التوحيد ھو غاية الخلق فان هللا تبارك وتعالى إنما خلق الجن واألنس 
  ليوحدوه ، ولذا قال تبارك وتعالى 

أي يوحدون فان المرء التنفعه ( وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ) فقوله يعبدون 
  صالة وال صيام وال حج وال إحسان وال بر مالم يكن موحدا

  وماھو التوحيد ؟
التوحيد ھو إفراد هللا بالعبادة ؛ إفراده بالتعلق ولذلك غاية التوحيد من حيث المعنى 

  انه إفراد هللا بالتعلق بالعبادة وأما الشرك فغايته التعلق بغير هللا .
يقوم على ركنين أساسيين قل من يجمع بينھما من الخلق وھذان الركنان والتوحيد 

دلت عليھا كلمة التوحيد ال اله إال هللا ودل عليھما قوله تبارك وتعالى ( ال إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة 

  ؤمن باهلل ؟ الوثقى ) ما معنى يكفر بالطاغوت وي



  ھو معنى ال اله إال هللا فإنھا جمعت بين أمرين :
  األول : نفي العبادة عما سوى هللا .

  الثاني : إثبات العبادة هلل .
ولذا كان معنى ال اله إال هللا أي ال معبود بحق إال هللا تبارك وتعالى ، ومن ھنا فانه 

 رازق وال مالك وال مدبر إال يخطئ من يظن أن معنى ال اله إال هللا أي ال خالق وال
هللا فھذا وان كان حق وھو نوع من أنواع التوحيد لكنه ليس التوحيد الذي ينجوا به 

العبد من عذاب هللا ولذا لما قيل لكفار قريش ( وإذا قيل لھم ال اله إال هللا يستكبرون 
واحد ) وھم  ويقولون أإنا لتاركوا ألھتنا لشاعر مجنون ) ويقولون ( اجعل اآللھة إله

في نفس الوقت يقول هللا عنھم ( ولئن سألتھم من خلق السموات واألرض ليقولن 
هللا ) ولذلك إذا أردت أن تعرف أن ھذا ليس ھو التوحيد الذي دعا إليه أنبياء هللا 

أقوامھم من نوح إلى دمحم فلو سئلت يھودي أو نصراني من خلق السموات ؟ ليقول 
مر ال يكاد ينكره إال مستكبر وإال فقد قال هللا تعالى ( لك هللا ، بل إن ھذا األ

وجحدوا بھا واستيقنتھا أنفسھم ظلما وعلوا ).. (إن في صدورھم إال كبرا ماھم 
  ببالغيه ).

إذن لتعلم أخي المسلم أن العبادة إذا لم تكن خالصة هلل فإنھا ال تنفع صاحبھا كما 
  سيأتي بيانه إن شاء هللا ،

( وما يؤمن أكثرھم باهلل إال وھم مشركون ) فسرھا ابن عباس ولذا قال تعالى 
وغيره إن اإليمان المذكور في اآلية ھو اإليمان بربوبية هللا أي توحيد الربوبية . 

فھم يؤمنون بان هللا ھو الخالق الرازق ومع ذلك يشركون مع هللا غيره في العبادة . 
  انه الغاية من خلق الجن واإلنس . إذن الوجه األول الذي يدل على عظم أمر التوحيد

  
الوجه الثاني : أن توحيد العبادة ھو الغاية من إنزال الكتب السماوية ولذا قال تعالى 

( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أال تعبدوا إال هللا إنني لكم 
  منه نذير وبشير ) .

  
ن إرسال الرسل قال سبحانه وتعالى ( الوجه الثالث : أن توحيد األلوھية ھو الغاية م

  ولقد بعثنا في كل امة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت )
  

الوجه الرابع : أن توحيد األلوھية ھو الغاية من تطھير بيت هللا كما قال تعالى ( 
  وعھدنا إلى إبراھيم وإسماعيل أن طھرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )

  
الخامس : أن توحيد العبادة غاية الجھاد وقتال الكفار فقد قال رسول هللا الوجه 

ملسو هيلع هللا ىلص ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال اله إال هللا فإذا قالوھا فقد عصموا 
  مني دمائھم وأموالھم إال بحقھا) .

  
صالة والسالم الوجه السادس : أن توحيد األلوھية ھو دعوة جميع الرسل عليھم ال

فكانوا يدعون أقوامھم إلى عبادة هللا تعالى وحده ويقولون ألقوامھم ( اعبدوا هللا 
  مالكم من اله غيره ).



  
الوجه السابع : أن توحيد العبادة أول دعوة الرسل كما يظھر ذلك من آيات القران 

إليه شھادة أن ال اله إال هللا  الكريم وكما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ ( فليكن أول ما تدعوھم
. (  
  

الوجه الثامن : أن توحيد العبادة كما أنه أول دعوة الرسل وكذلك ھو آخر دعوة 
الرسل أيضا ، فھو أول األمر وآخر األمر فقد وصى بھا يعقوب عليه الصالة 

والسالم بنيه فقال ( أم كنتم شھداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من 
عدي قالوا نعبد إلھك واله آبائك إبراھيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له ب

مسلمون ) وقالت عائشة كما في الصحيحين لما حضرت النبي ملسو هيلع هللا ىلص الوفاة جعل 
يطرح طرف خميصة على وجھة وكل ما اغتم كشفھا وھو يقول ( لعنة هللا على 

م مساجد ) فھذه كانت آخر وصايا النبي صلى اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھ
  هللا عليه وسلم لمن لقدوة الناس بعده ألصحابه رضي هللا عنھم.

  
الوجه التاسع : أن توحيد األلوھية أول واجب وأخر واجب وأول ما يدخل به المرء 

في اإلسالم أما بالنسبة لألولية فقد تقدم وأما بالنسبة لكونه أخر واجب وأنه يجب 
المرء به من الدنيا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( من كان أخر كالمه من الدنيا ال اله إال خروج 

هللا دخل الجنة ) وقال أيضا في الصحيح ( من مات وھو يعلم أن ال اله إال هللا دخل 
  الجنة ) .

  
الوجه العاشر : أن المرء ال يدخل في اإلسالم وال يصير موحد بمجرد إيمانه 

بتوحيد الربوبية ولو أفنا عمره في ذلك حتى يؤمن ويقر بتوحيد األلوھية واعترافه 
  ولذا قال تبارك وتعالى ( وما يؤمن أكثرھم باهلل إال وھم مشركون ).

  
الوجه الحادي عشر : أن هللا تبارك وتعالى ال ينظر إلى عمل احد وال يقبله إال بعد 

ى : ( فاعلم انه ال إله إال هللا أن يأتي بالتوحيد ولذا بوب البخاري من قوله تعال
واستغفر لذنبك ) بوب قال : باب العلم قبل القول والعمل وأعظم العلم وأشرفه ھو 
العلم بالتوحيد بما دلت عليه كلمة التوحيد ولذا قال تبارك وتعالى ( شھد هللا أنه ال 

  لحكيم )إله إال ھو والمالئكة وأولي العلم قائما بالقسط ال اله إال ھو العزيز ا
  *انتقل إلى نقطة أخرى وھي ما يضاد التوحيد أال وھو الشرك ،

فالشرك كما ال يخفى عليكم ھو تسوية المخلوق بالخالق في ماھو من خصائص هللا 
أي ما ال يجوز صرفه لغير هللا ولذا قال تبارك وتعالى عن بعض المشركين قال 

مبين إذ نسويكم برب العالمين ) تبارك وتعالى عنھم ( قالوا تاهلل إن كنا لفي ضالل 
إذن الشرك وأعني الشرك األكبر ھذا كما سيأتي ضرره أعظم من ضرر أي 

  معصية أخرى من المعاصي كما سيأتي بيانه وتفصيله. 
  
  الثاني بيان أضرار الشرك باهلل : - 

أوال : أن هللا ال يغفر الشرك إال بالتوبة النصوح قال تعالى ( إن هللا ال يغفر أن 



  شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )ي
  
  ما الفرق بينه وبين بقية المعاصي ؟ - 

بقية المعاصي إذا مات اإلنسان مصر عليھا فان عقيدة أھل السنة والجماعة أن 
أمره إلى هللا إن شاء عذبه وان شاء غفر له ، أما من مات على الشرك فإنه ال يغفر 

  نار .ذنبه ومآله إلى النار عياذ باهلل من ال
الثاني: انه ال يجوز االستغفار للمشرك بعـد موته قال سبحانه ( ما كان للنبي والذين 
امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبين لھم أنھم أصحاب 
الجحيم ) وقال عليه الصالة والسالم كما في صحيح مسلم ( استأذنت ربي أن ازور 

  ذنته أن استغفر لھا فلم يأذن لي ).قبر أمي فأذن لي واستأ
سبب دخول النار ابد اآلبدين وعدم دخول الجنة قال تعالى ( انه الثالث : أن الشرك 

  من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )
الرابع : أن الشرك يحبط العمل قال تعالى ( ولوا أشركوا لحبط عنھم ما كانوا 

  يعملون ) .
ھادما فقال تعالى ( حنفاء هلل غير الخامس : أن هللا ضرب للمشرك مثال موبقا 

مشركين به ومن يشرك باهلل كأنما خر من السماء فتخطفه الطيراو تھوي به الريح 
  في مكان سحيق )

السادس : أن الشرك رجس وان المشرك نجس قال سبحانه وتعالى ( يأيھا الذين 
  امنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا ) .

السابع : أن الشرك ظلم عظيم قال هللا عز وجل عن عبده لقمان وھو يوصي ابنه : 
  ( يابني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم ) .

الثامن : أن الشرك اكبر ذنب على اإلطالق فقد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عنه 
ئر قالھا ثالثا قالوا بلى يا رسول هللا أبو بكرة رضي هللا عنه ( أال أنبئكم بأكبر الكبا

  قال : اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين .... الحديث ) .
انتقل إلى المسالة الثالثة وھي المھمة التي يحتاج إلى معرفتھا كل وحد منا أال وھي 

،  
  طريقة الشارع في حماية حمى التوحيد :

وتعالى ( يأھل الكتاب ال  المسالة األولى : أن الشارع حذر من الغلو فقال تبارك
تغلوا في دينكم ) وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( إياكم والغلو في الدين فان الغلو في الدين اھلك 

  من كان قبلكم ).
المسالة الثانية : النھي الشديد عن صورة ذي الروح وال سيما صور المعظمين وقد 

ه يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيھا ورد التغليظ في المصورين فيما ال يخفى عليكم وان
  وليس بنافخ .

المسألة الثالثة : التحذير البالغ من بناء القبب والمساجد على القبور وأنھا ھذا سبب 
مباشر لإلشراك باهلل تعالى فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( إن أولئك إذا كان فيھم الرجل 

تلك الصور فأولئك شرار الخلق الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصور فيه 
  عند هللا ).

المسألة الرابعة : المنع الشديد والنھي البالغ عن تعظيم القبور بما لم يأذن به الشرع 



كالصالة إليھا أو عليھا أو بينھا أو فيھا وتجصيصھا وتزيينھا والكتابة عليھا أو 
 صلى هللا مضاھاتھا فعن أبي مرثد الغنوي رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا

  عليه وسلم يقول ( ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليھا ) .
المسالة الخامسة : األمر بھدم بناء القبب والمساجد على القبور واألمر بتسويتھا فقد 

قال ثمامة بن شفي كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( يأمر بتسويتھا يعني فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت 

  تسوية القبور ).
المسألة السادسة : التحذير الشديد من زيارة القبور للصالة في المساجد عليھا أو 
الدعاء عندھا على ظن أن ھذا أسرع إجابة أو للتبرك بھا أو جعلھا عيدا أو للحج 

هللا عندھا في أي نوع كان من أنواع  إليھا يشد إليھا الرحال أو زيارتھا لعبادة
العبادة من ذبح أو نذر أو إعتكاف أو قراءة القران أو غير ذلك فان كل ھذا من 

اعظم أسباب الوثنية قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد ...... 
  الحديث ).

 عن زيارة القبور مطلقا ثم إذنه بالزيارة وذلك المسألة السابعة : نھى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
للتزھيد بالدنيا وتذكير اآلخرة والدعاء ألھل القبور بالمغفرة فقط ھذا ھو الغرض من 

األذن في زيارة القبور ال لغرض أخر وبدون شد الرحال والحج والسعي إليھا فقد 
وروھا ) إذن العلة في نھيه عن زيارة قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( نھيتكم عن زيارة القبور فز

القبور ھو سد لباب من األبواب التي قد تفضي إلى الشرك فلما تمكن العلم من قلوب 
الصحابة وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك علما وعرفوه معرفة تامة أذن لھم النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص في زيارة القبور .
تعظيم اإلنسان في مالم يأذن به الشرع فقد قال المسألة الثامنة : الوعيد الشديد في 

  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
  ( من سره أن يتمثل له الرجال قياما فلتبؤ مقعده من النار ) .

المسألة التاسعة : التحذير من طاعة المخلوق في معصية الخالق ألن عواقبھا وخيمة 
د النصوص ألجل أقوال األئمة ومنھا التقليد األعمى والتعصب الحزبي المذھبي ور

  فھذا من عبادة غير هللا قال تعالى ( اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون هللا ).
المسألة العاشرة : االحتراز عن التمائم واالحتياط في الرقى لتأكد من الرقية 

أتم الشركية من الرقية السنية ولذلك قال عليه الصالة والسالم ( من تعلق تميمة فال 
هللا له ) وإنما كان النھي عن تعليق التمائم ألن ھذا من تعلق القلب بغير هللا وقد 

  سمعتم قبل قليل أن غاية الشرك ھو التعلق بغير هللا .
المسألة الحادية عشر : النھي عن الذبح هلل في مكان يذبح فيه لغير هللا أو في معبد 

ال ثابت بن الضحاك نذر رجل على للمشركين أو وثن لھم أو عيد من أعيادھم فقد ق
عھد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ينحر ابل ببوانه فأت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال إني نذرت أن انحر ابل 
ببوانه فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( ھل كان فيھا وثن من أوثانھم فقالوا ال فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ھا عيد من أعيادھم قالوا ال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوف بنذرك فانه ال وفاء ھل كان في
  بنذر في معصية هللا وال فيما ال يملك ابن آدم ).

المسألة الثانية عشر : التحذير الشديد من كل مافيه وسيلة إلى الشرك بحجر أو 
قبل الحجر األسود  شجر سد لذريعة الشرك فقد قال عمر بن الخطاب الفاروق حين



( إني اعلم انك حجر ال تنفع وال تضر ولوال أني رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقبلك ما 
  قبلتك )

المسألة الثالثة عشر : المنع عن تتبع أثار األنبياء والمرسلين فضال عن األولياء 
أو الصالة فيھا أو والصالحين لتقبلھا واستالمھا وااللتزام بھا وإجاللھا أو التبرك بھا 

الدعاء فيھا وعندھا من مساجدھم أو بيوتھم أو مجالسھم أو مقاماتھم ونحوھا فيما لم 
يرد في الشرع الترغيب في تتبعھا ولذا قال روى المعرور بن سويط قال خرجنا مع 

عمر في حجة حجھا فقرأ بنا في صالة الفجر ( الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب 
ريش) فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال ما ھذا الفيل ) ( وإليالف ق

فقالوا مسجد صلى فيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال عمر ( ھكذا ھلك أھل الكتاب اتخذوا 
أثار أنبيائھم بيعا من عرضت له منكم صالة فيه فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه 

على دعوة اإلمام المجدد دمحم بن  الصالة فال يصلي ) ولذا قال الصنعاني في الثناء
  عبد الوھاب رحمه هللا . 

 یجد  ال البعد  على تسلیمي كان نجـدوان في حل  ومن نجد  على  سالم
  

  إلى أن قال في الثناء عليه :

 الرشد عن فیها الناس ضل هادمـا مشاهد  الشریعـة أركان ویعمر

 ود   مـن ذلك سوبئ وودا ومثلـه یغوث  سواع معنى  إلیها أعادوا

 الفرد بالصمد المضطر یهتف  باسمهـا كما  الشدائـد عند هتفوا  وقد

 عمـد  على جهال هللا  لغیر عقیدة أهلت من سواحها في عقروا  وكم

 باألیـد منهـن  األركان مقبـال وملتمس القبـور  حول  طائف  وكم
  

وفقه هللا إلى  أقف إلى ھذا الحد وأسأل هللا تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن
تحقيق التوحيد فإن تحقيق التوحيد ھو أعظم عمل يتقرب بھا المسلم إلى ربه ولذا 

جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس انه قال قال رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( إن سبعين ألف من ھذه األمة يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب ) قال 

ناس في ھؤالء السبعين ألف منھم فـقيل ھم الذين صحبوا النبي وقيل ھم فخاض ال
الذين ولدوا في اإلسالم فخرج عليھم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألوه فقال ( ھم الذين ال يسترقون 
وال يتطيرون وال يكتوون وعلى ربھم يتوكلون ) يعني أنھم متعلقون باهلل لم ينظروا 

وھذا تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد ھو أمر فوق ماھية  إلى غيره تبارك وتعالى
  التوحيد وإنما يكون تحقيق التوحيد بأمور ثالث:

األمر األول : تحقيقه يعني تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدعة والمعصية 
فالشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعة تنافي كماله الواجب والمعصية تقدح فيه 

فمن أراد أن يحقق التوحيد فعليه أن يسلم توحيده من ھذه األمور وتنقص ثوابه 
الثالثة ، والمعصية ال يراد بھا صغائر الذنوب فإن صغائر الذنوب تكفرھا الصالة 



والصيام وإنما المراد بالمعصية ھي كبائر الذنوب وإال قد قضى هللا تبارك وتعالى 
نه سيئاته في قوله تبارك و تعالى أن من ترك واجتنب كبائر الذنوب فإن هللا يكفر ع

( إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) وباهلل التوفيق وصلى هللا 
  وسلم وبارك على نبينا ورسولنا دمحم وعلى اله وصحبه أجمعين 

  
 عبدهللا العبيالنالحقوق محفوظة للشيخ 

 


