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ــود  ـــ ـــب اجلـ ـــشكر  واهـــ ــــنعم، والـــ ــوىل الــ ـــ ــــد  مـ احلمــ
ــرم، ــــى ســـــيد دمحم ســـــيوالكــ ـــصالة والـــــسالم عل ــرب ِّ والــ د العـــ
ـــم ــل اجلــــود ووالعجـ ــــه أهــ ـــرم، وأصــــحابه ، وآل ــن أخــــذوا الكـ مــ

هلمم، ـم علـى ِّوكل من لعزائم وسبقوا  بعهم وسار مقتد   ً
  :هذا القدم

                         ))يونسيونس٢٢((  

  وبعد،.... آمني 
م ىف املـــــسائل اخل ـــذه األ ـــوض ىف هــ ــر اخلــ ـــة ىف كثـــ الفيــ

  .ى كثري من الباحثني هلذه املسائلَّالدين اإلسالمى، وتصد
ـــة  ـــل األمـــ ـــة ىف مجـــــع مشــ ــة الدينيــ ـــ ـــه الرغب ـــضهم حتركــ ِّبعــ

ســـالمية؛ فيحـــرر املـــسائل علـــى مـــا جـــاء ىف القـــرآن الكـــرمي اإل
َّوصحيح السنة النبوية َّ.  

ـــالم ىف هـــــذا  ـــة األعــ ـــه األئمــ ل إليــ ـــا توص ـــويرجـــــع إىل مــ َّــ
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ً، وهو ىف ذلك راغبـا النـصح جلميـع املـسلمني مـن أجـل الشأن
ىف كتابـــه ًمجــع مشلهـــم ووحــدة صـــفوفهم عمــال بقـــول هللا تعــاىل 

  :)١٠٣ة آي(الكرمي ىف سورة آل عمران 

                                  

َّكه العصبية، واألهواء الشخصيةِّوالبعض اآلخر حتر َّ!  
ًفيتبــىن مــذهبا  أن ينتــصر هلــا يريــد  ينتمــى إىل طائفــة ووأَّ

ت القرآنيــة!ي كيفيــة َّ، ويتـــشدد ىف فهـــم ! فيلـــوى معـــاىن اآل
ـــنــــصوص بعــــض األحاديــــث النبوي ــرفض آراء الــــسلف !ةـَّ ، و يــ

خذ برأى الشذاذ ىف هذه املسائل!الصاحل اهلداة   !َّ، و
ـــصر ىف زعمــــه لفكـــره ــك لينت ً وإن كــــان خمالفــــا !ُّكـــل ذلــ

لرأى اجلماعة، وليته يكتفى بـذلك بـل جنـده يهـاجم مـن خالفـه 
ُا اشتط ىف خالفه فيـَّ بل رمبِّويشنع عليه؛ ل مـن خـالف رأيـه ِخْدَّ

الـــشرك بـــال ســـند مـــن شـــرع أو دليـــل مـــن ىف دائـــرة الكفـــر أو 
  .َّكتاب أو سنة وال حول وال قوة إال  العلى العظيم

ــاب  ــد طبــع كت ــذلك رأينــا أن نعي التوحيــد ىف القــرآن " ل
 دفــني مكــة خنا وإمامنــا الــشيخ دمحم علــى ســالمةلــشي" والــسنة
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َّاملكرمة رمحة هللا عليه، ألنه ىف رأينـا أوىف كتـاب ىف هـذا البـاب 
  . للمبتدئني والطالب، وهو بلغة عصرية سهلةوأيسره

إىل جانـــب أنـــه يعـــاجل القـــضا اخلالفيـــة ىف هـــذا البـــاب 
ت كتـاب هللا -ب العقيدة–اهلام لكل مسلم  ً مستندا إىل آ

ه وصــحيح حــديث رســول هللا  لفهــم الـــذى آ ً، مــستنبطا 
ه، وهـــى تؤيـــد الفهـــم  هللا احلجـــج الـــىت يـــستند إليهـــا ىف قـــضا

ل إليــــه مجاعــــة علمــــاء املــــسلمني قــــدميا الــــصحيح ً الــــذى توص ــــ َّ
   : ًوحديثا املشار إليهم ىف حديث رسول هللا 

ِيد هللا مع الجماعة{ {  َ ََ َ َ َْ ِيد هللا مع الجماعةُ َ ََ َ َ َْ ُ{ { ١١  

هيــك عـــن أن الــشيخ ىفهــذا الكتـــاب  هــذا  كلــه، 
ًذ املنهج العلمى أسلو له ىف معاجلة مسائله َّمعنا اختالذى 

ٍرا لــرأى معــني أو  فلــم يقــصد إنتــصا- وهكــذا كــان دائبــه– ً
ِّييدا ملذهب بذاته، وإمنا كان قصده إظهار احلق واحلقيقة  ً
ًرأ لــــصدع اخلــــالف بــــني أهــــل العقيــــدة الواحــــدة، ومجعــــا  ً

  .ِّقلشمل املسلمني على اهلدى واحل

                                           
  .، سنن الرتمذى عن ابن عباس املسند اجلامع ١
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ـــــى ســـــالمة هللا عنَّـــــاىفجـــــز وعـــــن   الـــــشيخ دمحم عل
ىف  كتابــه هــذا املــسلمني خــري اجلــزاء، وهللا أســأل أن جيعــل

  .َّئف حسناته يوم لقائه، وأن ينفع به كل من قرأهصحا
 وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

  ..ًتسليما كثريا 
  .اجلميزة، غربية
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  مقدمة الطبعة األوىل
          

 ﴿ ﴿                                       
                                  

                               
                  ﴾﴾  ]]آل عمرانآل عمران[[  

د هللا  د عب ُوالـــصالة والـــسالم علـــى ســـيد ومـــوال حمم َْـــ ٍ َّـــ َُ
ديــه إىل لــىورســوله، وعلــى آلــه وعلــى أصــحابه وع  املهتــدين 

  وبعديوم الدين، 
فقد طلب مىن أخى وحبيىب ىف هللا ورسوله، احلاج علـى 
ســـليم األشـــقر، أخـــصائى أول متابعـــة قطـــاع العمليـــات اجلويـــة 
ــالة صـــغرية عـــن حقيقـــة  مبطـــار القـــاهرة الـــدوىل، أن أكتـــب رسـ
ـــوتى  ـــا ألخـ ح فيهـ ـــل، أوض ـــل عاقـ ـــب علــــى كـ ـــد الواجـ ــــالتوحيـ ِّ

الَّاملسلمني املنهج السوى   . ىف هذا ا
ــت إىل هللا ُفتوجهـــ َّ   ،ــــد والـــــصواب أن يلهمـــــىن الرشـ
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ِّوأن يــوفقىن إلجابــة هــذا املطلــب العزيــز، وكتبــت هــذه الرســالة 
وقــد ضــمنتها ) التوحيــد ىف القــرآن والــسنة: (الــصغرية وأمسيتهــا

مــا حيتاجــه كــل مــسلم ىف هــذه الناحيــة، حــىت يكــون علــى بينــة 
ــا  ُوقــد توخيــت فيهــا الــسهولة   مــن عقيدتــه الــىت يــدين  َّ

ـــة  ـــ ت القرآنيـ ــرح اآل ــــ ــة ىف شـ ـــ ــــري، وخاصــ ـــــساطة ىف التعبـــ والبــ
ـــذا املوضـــوع حـــىت  واألحاديـــث النبويـــة الـــشريفة الـــىت تتعلـــق 

  .لع عليها، وأن ينتفع مبا جاء فيهاَّيتيسر لكل إنسان أن يط
وقــد قــصدت بــذلك وجــه هللا ورســوله والــدار اآلخــرة، 

ــائال املــــوىل  ــواىن الــــذين أن جيعًســ ــزان إخــ ــزاىن وميــ لهــــا ىف ميــ
ــا كــل  ــا وأعــانوا علــى طباعتهــا ونــشرها، وأن يكــرم  أشــاروا 

ــا إخوانــه املــسلمني قريــب إن رىب مسيــع ، ِّمــن يطالعهــا ويــذكر 
  . وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلمجميب

   :العبد املنكسر القلب إىل هللا ورسوله: كتبه
  ه على سالمدمحم

  هـ١٤٠٧غرة شعبان املبارك 
  م١٩٨٧ مارس ٣٠املوافق 
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  الشيخفضيلة نبذة عن حياة 
  دمحم على سالمة

   )ًبورسعيد سابقا أوقافعام مديرية مدير ( 
  :حياتـــه: ًأوال

ـــد ـــضيلته ولـــ ــــف  فـــ ــ ــــنة أل ــوفمرب ســ ــن نــــ ـــ ــــشرين مـ ىف العــ
ـــة  ـــا مبحافظـ ــــة ههيـ ــــة مبدين ـــة وعــــشرين ميالدي ــــسعمائة ومثانيـ وت

ـــ ـــ ـــظ القـ ـــ ــــشرقية، وحفـ ـــ ـــه ال ـــ ـــــده وقراءتـ ــ ـــرمي، وأمت جتوي ـــ َّرآن الكـ
لقراءات الـسبع املتـواترة ىف صــباه، مث التحـق مبعهـد الزقـازيق 

  .َّالديىن، وأمت فيه دراسته اإلعدادية والثانوية
لثانويـــةًوقـــد عـــني إمامـــا   ىف حمافظـــة ىف وزارة األوقـــاف 

ــوان ا م بعــــد مــــسابقة ١٩٥٤  عــــامأســ الــــوزارة لــــذلك، عقــــد
لقـاهرة، والتحق بكلية أص ول الـدين التابعـة لألزهـر الـشريف 

ـــة ىف الـــــدعوة  ـــازة العاليـ ـــة اإلجـ ــى درجـ ــصل فيهــــا علــ حــــىت حــ
إلضــــافة إىل أنــــه قــــد ســــلك ١٩٦٠واإلرشـــاد ســــنة  م، هــــذا 

، وترقـى بعـد طريق التصوف على منهج اإلمـام أىب العـزائم 
ــل إىل  ـــاف حـــىت وصـ ـــوزارة األوق ـــة ب ذلـــك ىف املناصـــب القيادي

  .م١٩٧٤ديرية األوقاف ببورسعيد سنة درجة مدير عام مل
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ـــا  ـــىت أجر ملركـــز األول ىف املـــسابقة ال ـــد فـــاز  هـــذا وق
حيـــة مـــن  وزراة األوقـــاف بـــني األئمـــة ىف كتابـــة موضـــوع يبـــني 
ـــام  ــــ ـــ ــك عـــ ــ ـــ ــــ ــ ــــسان وذل ـــ ـــ إلنـــ ــــالم  ـــ ـــ ــــة اإلســـ ـــ ـــ ـــ ــواحى عناي ـــ ـــ ـــ ــ ن

حقــوق اإلنـــسان ىف ( م وكــان حبثــه بعنــوان ١٩٩٠هـــ،١٤١٠
ــــسي) اإلســــالم  ــــن ال ـــسلم اجلــــائزة م ـــة د وتـ ـــيس اجلمهوريـ ىف رئـ

ذه املناسبة يوم األربعاء   مـن رجـب ٢٨االحتفال الذى أقيم 
  .م١٩٩١ من فرباير ١٣ هجرية املوافق ١٤١١

ديــة فريــضة احلــج علــى نفقــة  ــة التكــرمي  وكــان مــن مجل
الـــوزارة ىف هـــذا العـــام، وقـــد لقـــى ربـــه أثنـــاء قيامـــه بتأديـــة هـــذه 

ملعلــى يــو  مــن ذى ٤م األحــد الفريــضة مبكــة املكرمــة، ودفــن 
ـــة، ١٤١١احلجـــة  ـــو ١٦ هجري ــن يوني  م عـــن عمـــر ١٩٩١مـ

  ً.يناهزثالثة وستني عاما
  :جهـــاده: ًنيا

 علـى  من العلماء العاملني الداعني إىل هللا كان 
 وقـــام ىف بـــصرية، وقـــد نـــذر نفـــسه ومالـــه وحياتـــه كلهـــا  

  :سبيل ذلك مبا يلى
ـــس  .١ ـــ ـــ ــــدعوة إىل هللاأسـ ـــ ــة الـــ ـــ ـــ ـــام مجعيــ ــــ  ىف عـــ
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ـاء التمـزق والتفـرق ١٩٨٥ م، وأعلن أن بغيتها العمل على إ
الــذى أصــاب املــسلمني، والعمــل علــى توحيــد صــفوفهم ومجــع 

حلكمـــة مشلهـــم، وبيـــان املـــنهج األمثـــل للـــدعوة إىل هللا   ◌َ
 .واملوعظة احلسنة والقدوة الطيبة

راته الىت ال تنقطع وحماضراته الـىت  .٢ عاجل ىف ز
ة ىف عــصره، َّــهر االجتماعيــة امللحكتبــه، الظــواىف الحــصر هلــا و

ــل  ــف والتحليــ لوصــ فعــــاجل املــــشكالت االجتماعيــــة الكــــربى 
، ِّووضع العالج املناسب هلا من القرآن والـسنة كظـاهرة الغـش

ــــدرات،  ـــ ــــشار املخـ ـــ ــــضية انتـ ـــ ـــــصادية، وقـ ـــ ـــــشكالت االقت واملـــ
تمـع املـسلم  واملشكلة السكانية، ومعاملـة غـري املـسلمني ىف ا

لصالة وغريهاوقيمة الوقت والت  .هاون 

حتـــدث عـــن مهـــوم العـــامل اإلســـالمي ووصـــف  .٣
ــوال املـــسلمني، وبـــني الكيفيـــة  الطريـــق الـــصحيح إلصـــالح أحـ
ــا عــودة الــروح اإلســالمية، وتطبيــق أحكــام الــشريعة  الــىت يــتم 
اإلسالمية، ومسئولية األمـة ىف تبليـغ الـدعوة اإلسـالمية، ودور 

، واستـشرف بروحـه العلماء األجالء ىف الـرد علـى املستـشرقني
الــصافية املعــارك اإلســالمية الكــربى املعاصــرة ووصــفها وصــف 
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اخلبري العامل ببواطن األمور، وذلك قبل وقوعها وذلك كمعركـة 
 .العاشر من رمضان وحروب العراق

عــاجل ظــاهرة اخلــالف ىف الــصحوة اإلســالمية  .٤
ــة الـــسديدة ىف تناوهلـــا  ا ووضـــح الطريقـ ن شـــبها املعاصـــرة وأ

 .ًل مشل املسلمني جمتمعاحىت يظ

تمـــع املـــسلم  .٥ مل يـــنس أهـــم أســـاس ىف بنـــاء ا
وهــو األســرة فأوالهــا عنايتــه، وبــني املــنهج اإلســالمي ىف تربيــة 
ملــرأة، وكيفيــة تكــوين األســرة  الــنشء، ومــدى عنايــة اإلســالم 

 . واحملافظة عليهاالفاضلة

ـــة  .٦ ــــة الروحيـــ ــــه الرتبيــ ـــه وقالــ ــه وخلقـــ ـــني حبالــــ بـــ
ــرص  ــىت حيـ ـــصحيح، الـــصافية الـ عليهـــا التـــصوف اإلســـالمي ال

طــالًاشف أحــوال املــدعني واملنتــسبني زوروكــ  إىل الــصاحلني ً و
ن جعل القيـاس الـصادق للحكـم علـى أحـوال الـصاحلني هـو 

 .رة وموقف الشريعة منهمَّموقفهم من الشريعة املطه

  :تراثـه العلمــى: ًلثا
ً ســتة وعــشرين كتــا تــشمل كــل نــواحي احليــاة تــرك 



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))١٣١٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االت اآلا   :يةتإلميانية ىف ا
  : الفتاوى واألحكام: أوال
 ).ثالثة أجزاء( مصابيح على طريق اإلميان  .١
 .من منابع الدين احلنيف .٢
 .حكمة احلج وأحكامه .٣
 .الصوم عبادة وجماهدة .٤

  :العقيدة اإلسالمية: ًنيا
 .التوحيد ىف القرآن والسنة .٥
 .عالمات وقوع الساعة .٦
 .حوار حول غوامض اجلن .٧
 . بعض األنبياء والرسل ىف القرآن الكرميمواقف .٨
م هللا .٩  .أ

 .شعب اإلميان .١٠
 .اإلسراء معجزة خالدة .١١

 :األسرة املسلمة: ًلثا 

 .توجيهات ىف بناء األسرة .١٢
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 .حقوق اإلنسان ىف اإلسالم .١٣
 .قبس من معاىن سورة النور .١٤
ــول تنظــــيم األســــرة واملــــشكلة  .١٥ ــة حــ خــــواطر إميانيــ

 .السكانية

 الدعوة اإلسالمية: رابعا

 كيف يدعو اإلسالم الناس إىل هللا؟ .١٦
 .اإلنسان الوسط .١٧

 .التصوف اإلسالمى: ًخامسا

 .اإلمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمني .١٨
 .أنوار أهل التحقيق ىف وصول أهل الطريق .١٩
 .عبادة املؤمن اليومية .٢٠
 .قطرات من حبار املعرفة .٢١
نيـة ىف الـصلوات علـى خـري  .٢٢ شرح الفتوحـات الر

 .سيد دمحم ماضى أيب العزائمالربية لإلمام ال
اجلــواب الــشاىف علــى أســئلة احلكــيم الرتمــذى ىف  .٢٣

 .كتابه ختم األولياء
 .ندوة عن التصوف .٢٤
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 ).جزءان( بريد إىل القلوب  .٢٥

  :احلديث الشريف: سادسا
 مائة واثنـني مـن األحاديـث الـشريفة بلغـة وقد شرح 

ذاعـــة القنـــاة ومجعـــت ىف طة َّمبـــس ســـهلة وقـــدمها ىف حلقـــات 
  :من جزئني أمساه كتاب

 ).جزءان( من هدى النبوة  .٢٦

  :تراثه الصوتى: ًسابعا
َّحبا هللا عز وجل الشيخ  َّ بـصوت روحـاىن كـان يرتـل 

َّبــه كــالم هللا عــز وجــل النــوراىن أثنــاء دروســه وخطبــه، فيــرتك ىف  َّ
ًنفوس السامعني أثرا بليغا لرقته وخشيته ً.  

ًان وزيــرا عبــد املــنعم النمــر عنــدما كــ/ وقــد مسعــه الــدكتور
ــه أن  ــه ملدينــة بورســعيد؛ فطلــب من رت ــاء ز ــذاك أثن لألوقــاف أن
يقــوم بعمــل تــسجيل كامــل للقــرآن الكــرمي علــى شــرائط، فقــام 

ذا التسجيل على واحد وأربعني شريطا  ً.  
هـــذا غـــري الكـــم اهلائـــل مـــن شـــرائط التـــسجيل املـــسجل 

ت عليها دروسه الدينية ىف كافة املناسبات الدينيـة، واملوضـوعا
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نية، والرتبية الروحانية   .اإلسالمية، واآلداب الر
رحــم هللا فــضيلة الــشيخ دمحم علــى ســالمة رمحــة واســعة، 
وأجــزل لــه الثــواب، وجــزاه هللا عنــا وعــن املــسلمني خــري اجلــزاء 

  .مبغفرة ورضوان وخري ىف الدنيا واآلخرة
  :ومن أراد املزيد عن سريته فليطالع كتابنا

  .٢" سرية وسريرة  الشيخ دمحم على سالمة"
 وصــلى هللا علـــى ســيد دمحم وعلـــى آلــه وصـــحبه وســـلم

  .تسليما كثريا
  فوزي دمحم أبوزيد

 رئيس اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا

                                           
  ٢٥٢٥٢١٤٠:  املعادى القاهرة، ت١٠٥ ش ١١٤دار اإلميان واحلياة، : الناشر  ٢
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ــن  ــزه عــــن الــــشريك وعــ َّاحلمــــد  الواحــــد األحــــد، املنــ
ـــا خيطـــر  ـــد، املقـــدس عـــن كــــل م َّالزوجـــة والول لعقـــل والــــوهم ُ

ده،  د هللا وجم َّـــواخليـــال، والـــصالة والـــسالم علـــى أول مـــن وح َّـــ َّ
ــن  ــى آلــــه وأصــــحابه ومــ د وعلــ ٍوعبــــد هللا وقدســــه، ســــيد حمم ــــ َّ َُ َّ َ ََ

  .واالهم إىل يوم الدين
ـــده  لقـــد فـــرض هللا علـــى اإلنـــس واجلـــن واملالئكـــة توحي
 َّوتقديسه، فأنزل جل شأنه ىف كتابه العزيز صفاته وأمسـاءه الـىت

  .مل يستطع العقل أن يهتدى إليها بنفسه
ــز أن  ت الكتــــاب العزيــ وأوجــــب علينــــا ىف كثــــري مــــن آ

َّنعتقــد ىف هللا كــل خــري وكــل  َّ عظمــة وجــالل، وكــلَّ كمــال، وكــلَّ
َّمعــروف وبــر وإحــسان، وكــل َّ عطــف ورمحــة وحنــان، ألنــه جــل ٍّ

ــى نعمــــه  هــــم علــ ــأنه اإللــــه الــــذى خلــــق مجيــــع العــــاملني، ور َّشــ
  .الئهوفضله وآ

ذن هللا وتوفيقـــه سنوضـــح حقيقـــة التوحيـــد ىف كتـــاب  و
  :، وإليك هذا التوضيح  هللا تعاىل وىف سنة رسول هللا
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  وحيد فى القرآنوحيد فى القرآنَّالتَّالت

  :ً:أوالًأوال

  : ىف سورة البقرةقال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                    

     ﴾ ﴾   

ِّية الشريفة تقرر أن اإلله الـذى خلـق اخللـق مـن هذه اآل
ــم ومـــن  َّالعــدم، وأمــدهم بكــل أســباب احليـــاة مــن داخــل ذوا

  :خارجها، هو

ٌإلــه واحــد ال شــريك لــه، وال مــساعد لــه - وال مثيــل ، ٌ
 .وال صاحبة له، وال ولد له، َّله، وال ضد له

ٌبل هو إله واحد ىف ذاته، ال يرتكب وال يتجزأ - ٌ. 

ـــا أحـــد ىف احلقيقـــة َّائـــه الـــىت مل يتـــسمواحـــد ىف أمس -  ٌ
ـــا أحـــد مـــن اخللـــق فهـــو علـــى َّغـــريه، وإن تـــسم ى 



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))١٩١٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  .سبيل ا

ــا أحــد ســواه، وإن ٌواحــد -  ىف صــفاته فلــم يتــصف 
ا أحد من خلقه فذلك جماز ال حقيقة  .اتصف 

ــه لــيس ألحــد فعــلٌواحــد - َّ معــه جــل شــأنه، ٌ ىف أفعال
رادة َّفهو الفعال ملا يريد، وأمـا أفعـال  اخللـق فهـى 

ما وإبرازها   .ٌهللا وقدرته، وهم سبب فقط ملباشر

ْوهــذه اآليـــة الــشريفة ردت علـــى الكــافرين واملـــشركني،  َّ
ــى  ـــشيوعية، وعلـــ ــ ـــة وال ــ ـــى الدهري ــــة، وعلــ دقـ ــــدين والز وامللحـ
ــوس، وغــريهم مــن أهــل  النــصارى واليهــود، وعلــى الــصابئة وا

ءهم ىف شأن وحدانيـة مهم وافرتازعَّردت عليهم ؛ امللل الباطلة
ً، حيث قد ضلوا فيها ضالال بعيداةلوهياإل ُّ.  

ــول هلـــــم مجيعـــــا ـــتم : ولنـــــا أن نقـــ ــانكم إن كنــ ــاتوا برهـــ هـــ
ـــإن هللا أخـــرب العـــا!صـــادقني ـــذه القـــضية ، ف ه   قـــضية -َّـــمل كل
ٌ لــه فيهــا، فـلــم يــدع أحــدٌ ومل يــربز حــىت اآلن منــازع- اإللوهيــة ِ ََّ ْ َ 

ٌليـوم، وإن ادعـى أحـدأنه إله منذ بـدء اخلليقـة إىل ا  ذلـك فهـي َّ
ا ال دليل عليها طلة أل   .دعوى 
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ــى  ـــدليل بعــــد الـــدليل للعــــامل أمجـــع علــ ولقـــد أقــــام هللا ال
ــل  ــــذا الواقــــع الــــذى يعــــيش فيــــه كــ ألوهيتــــه وعلــــى أحديتــــه، 
موجـــود مـــن أرض ومســـاء ومـــا فيهمـــا ومـــا بينهمـــا، وأنـــه صـــنعته 

 ٌ جلربوتـه، قـائمٌر لعظمتـه، مقهـوٌوإجياده، وأن هذا العـامل مربـوب
مدادته، مسيـر ٌبقدرته، حى  َّ   : حبكمته، فقد قال ٌّ

 ﴿ ﴿                          

                                   

        ﴾﴾  ]]البقرةالبقرة[[  

 ، الـذى ختـضعًاـَّـإن الـذى فعـل كـل ذلـك هـو اإللـه حقف
ده العقـــول، وتـــؤمن بـــه  ِّـــلـــه الرقـــاب، وتـــذل لـــه األنفـــس، وتوح ُّ َ ُ

  .ُالقلوب، وتطيعه اجلوارح

 ومعىن                      :  

 وإن ،وح فيكمُّ قبل نفخ الرً أموا ىف عناصر املادة،أى
 ىف رحم األم لكنهـا ليـست كاحليـاة بعـد ٌ وتطورٌكان للمادة منو
ا، وإمنا تبـدأ احليـاة احلقيقيـة مـن سـاعة أن يـنفخ نفخ الروح فيه
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ذن هللا،وح ىف هذه العناصرُّهللا الر   . فتحيا وتتحرك 

  ـــىن   وهـــــذا معــ       :  ـــاكم بـــــنفخ أى أحيــ
  . قبل ذلكًوح فيكم وكنتم أمواُّالر

              :بعد إنقضاء أجلكم ىف الدنيا.  

             :يوم البعث والنشور.  

َّوبذلك يتبني أن هللا أحيـا اإلنـسان مـرتني وأماتـه مـرتني، 
 تبلع، وما ٌ تدفع، وأرضٌإن هى إال أرحام((وإن الذين يقولون 

   !!!ً، مل يفكروا أبدا))يهلكنا إال الدهر

لـو كانـت األرحـام تلـد وتـدفع بطبيعتهـا ومـن ذلـك ألنـه 
فعت كـــل األرحـــام الـــىت نفـــسها مـــن غـــري إرادة هللا وقدرتـــه، لـــد

ًيطرقهــا الفحــل، لكننــا جنــد كثــريا مــن األرحــام ال تلــد مــع تــوفر 
  .الدواعى واألسباب

ًإذا فاألرحـام ال تـدفع مــن نفـسها، بـل بقــوة غيبيـة فــوق 
ـــا الــــسلطان القــــوى، واملــــشيئة الكــــربى ىف هــــذا  ـــباب، هلـ األسـ

  : ىف سورة آل عمرانقال هللا تعاىل. األمر
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 ﴿ ﴿                             

                               ﴾ ﴾     

  : ىف سورة الشورىوقال تعاىل

 ﴿ ﴿                             

                                       

                                      

                               ﴾ ﴾  

مث إنـــه لـــو كانـــت األرحـــام تلـــد بطبيعتهـــا لكـــان األوالد 
ــون  ــن أب وأم واحــــدة متــــساوين ىف الــــصورة واللــ املولــــودون مــ

  ملاذا؟ !! والقامة والعوارض األخرى

، واملـادة الـىت تـصب فيـه !لذى ينتج واحدألن املصنع ا
ٌ، ولكننــا نـرى كــل واحـد مــن أبنائهمـا لــه مسـت!واحـدة  ٌ وصــورةَّ
 مــن إخوتــه، فكــل واحــد ٌ ال يــشاركه فيــه أحــدٌ خمــصوصٌوكيــان

وكـذلك مل بـل ، ً واحـدةًمنهم نسيج وحده، مل تلده األم إال مرة
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  ً. أبدا من األمهات مثلهٌيلد أحد

   :قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                   

              ﴾﴾  ]]الرومالروم[[  

ُّولقــد كــان هــذا اإللــه القــوى القــادر، العلــيم اخلبــري، لــه 
ــا عــن نفــسه،  الــصفات العظمــى واألمســاء احلــسىن الــىت أخــرب 

ـا ، ونعبـده وعلى لسان رسله وأنبيائـه، لنعرفـه سـبحانه وتعـاىل 
ا   .َّجل شأنه 

  من سورة تناولناها  اآلية الىتتعاىل  هللاوينهى
ا حديثنا البقرة و   ﴿ ﴿ : بقولهالىت بدأ            ﴾﴾: :   

 وعطفه عليهم، يعىن الذى بلغت رمحته بعباده،
ًوإحسانه إليهم، مبلغا عجزت العقول الكاملة عن تصوره، 

  .ه الرمحة ىف الدنيا واآلخرةوقد أفاض هللا عليهم هذ
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  :ً:ًااــــــــــثانيثاني

  : من سورة البقرة٥٥ ىف اآلية قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                     

         ﴾ ﴾   

إلفقــد وصــف هللا نفــسه ىف هــذه اآليــة الــشري لوهيــة فة 
لقيومية حلياة و   .و

 عاىلومعىن قوله ت        :  

  .أن احلياة صفة ذاتية له سبحانه وتعاىل -

ر َّواهب احلياة جلميع اخلالئق الـىت قـدسبحانه وأنه  -
 .بذلكحيت فَّحية هللا هلا أن تكون 

ٌّفهو جـل شـأنه حـى ىف نفـسه، ومفـيض احليـاة علـى  - َّ
ٍّغريه، فكل حى استمد حياتـه منـه سـبحانه وتعـاىل،  ُّ

ُألنـــه جـــل شـــأنه املحـــىي  لكـــل األحيـــاء، وقـــد كـــانوا َّ
 .ًموتى وعدما قبل إحياء هللا هلم
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 َّومعىن قوله جل شأنه :        :  

  .أى القائم بذاته -

 .املستغىن عن مجيع خملوقاته -

والقــائم علــى كــل كــائن ىف الــسموات واألرض ومــا  -
ــــم  ـــ ــــة والعلــ ـــ ــ ــــة، والرعاي ـــ ــ ــر واهليمن ـــ ـــ لقهـ ــا،  ـــ ـــ بينهمـ

  .واإلحاطة

 وقوله تعاىل:                        :  

خـذ اإلنـسان ىف أول النعـاس،  ِّوالسنة هى الغفوة الىت 
ا العني حلظة مث يفيق اإلنسان بعدها   .فتطرف 

ال تعرتيه مثل هـذه الغفـوة وال أقـل منهـا، فإنـه   وهللا
َّلو وقع منـه جـل شـأنه ذلـك الختـل نظـام هـذا الوجـود، الـذى  ََّ ْ

  .بعد إجياده، فسبحان من ال يغفل وال يناميقوم هللا بتدبريه 

َنة عنــه ســبحانه وتعــاىل فقــد انتفــى عنــه ِّوإذا انتفــت الــس
لطريــق األو ــوم هــو اســتغراق مجيــع املــشاعر َىلْالنــوم  ، ألن الن

  .واحلواس ىف الغفلة وعدم اإلدراك
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  :ً:ًااــــــــــــــثالثثالث

  : ىف سورة آل عمرانقال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                  

                                       

            ﴾ ﴾   

أللوهيـــة،  وىف هـــذه اآليـــة الـــشريفة شـــهادة هللا لنفـــسه 
ًونفيهــا عــن كــل مــن ســواه ومــا ســواه، ومــن أعظــم شــهادة مــن  ْ َ

  .!ال أحد هللا؟

ــهادة املالئكـــة ىفو ـــضا شـ ـــة أي ـــارك ً اآلي ــق تب ـــة احلـ ِّلوهي
  .وتعاىل، ونفيها عن كل شئ غريه

ذن هللا،  واملالئكـــة هـــم القـــائمون بتـــدبري هـــذا الكـــون 
ء وأشـــداء، لـــو أن ملكـــا مـــنهم نـــشر جناحـــه علـــى  ًوهـــم أقـــو َ َ
ــة هللا،  ــون لعظمــ ــك فهــــم مربوبــ َّالــــدنيا لغطاهــــا كلهــــا، ومــــع ذلــ

يبـة مـن سـلطان هللا، ىف عظيم الرهبة واهلمقهورون جلالل هللا، و
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  :قال هللا تعاىل فيهم

 ﴿ ﴿                             

        ﴾﴾  ]]التحرميالتحرمي[[  

ـا، ملـا ذكــر  َّفلـو كـان هنـاك آهلـة غــري هللا لكـانوا أحـق 
م وعظـــم خلقـــتهم، وتـــدبريهم هلـــذا الكـــون،  م وقـــو مـــن شـــد

  .َّ أذالء ٌلكنهم عباد

ــم ىف معاينــة ولــو مل يــشهدوا  لوهيــة هللا حملقهــم هللا، أل
  .ّاليقني احلق، لصفاء عناصرهم، وكمال عقوهلم

لثــــا ــهادة العلمــــاء الراســــخني : ًو ــــة الكرميــــة شــ وىف اآلي
  .، ونفيها عن كل ما سواه   هللالوهية 

ــم نظــروا بعقــوهلم ىف أنفــسهم وىف الكائنــات  وذلــك أل
ــة ال مـــن حـــ ا، فوجـــدوا أن تعـــدد اآلهلـ روا فيهـــا ملي ـــوهلم، وفك ـــ َّ

ــن أن يقــــوم معــــه هــــذا الوجــــود العظــــيم، وال هــــذا الــــصنع  ميكــ
ُّالبــديع احلكـــيم، وال ذلــك التـــدبري العجيــب، فـــشهدوا وأقـــروا 

   :إذ الواحد األحد القوى القادر، لوهية
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 ﴿ ﴿                           ﴾ ﴾   
  ] األنبياء٢٢[

ــــري هللا  ــــة غــــ ــــسموات واألرض آهلـــ ــــان ىف الــــ ـــو كـــ ـــ أى لـ
ـــام  ـــذا النظــ ــى هــ ـــ ـــن عل ــــسموات واألرض، ومل تكــ ـــسدت الـ لفــ

  :وذلك البديع، 

كـــل إلــه مـــنهم يريـــد أن خيلــق ويـــربز قدرتـــه  لــوألن  -
وقوتـه، فيقـع بيـنهم النـزاع والقتـال، فـال يوجـد شــئ 

  .من هذا العامل

د هـذا العـامل، وال جيوز االتفاق فيما بينهم علـى إجيـا -
ــم لــو اتفقــوا لثبــت عجــزهم مجيعــا، لعــدم قــدرة  ًأل
ِّكــل واحــد مــنهم علــى إجيــاد شــئ بنفــسه، والعجــز 

 .على اإلله حمال

 شـــهد بـــه هللا َّولـــذلك مل يكـــن هنـــاك إلـــه إال هللا، الـــذى
وشــهادة العلمــاء تفــرض علــى غــريهم مــن والعلمــاء واملالئكــة، 

ال ؛  اإلقـــرار واإلميـــان مبـــا شـــهدوا بـــهالنـــاس َّـــألن العـــوام واجله
ــل  ــر واالســـتدالل مثـ ــى النظـــر والتفكـ ــني ال يقـــدرون علـ واألميـ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . العلماءالعلماء، فوجب عليهم أن يؤمنوا مبا شهد به

ٌوهذا اإلميان ليس تقليدا للعلمـاء، وإمنـا هـو تـسليم  هلـم ً
ــن  ـــدهم عـــ ـــان العلمـــــاء وتوحيــ ـــشفهم وشـــــهودهم، ألن إميــ ِىف كــ ُِ ُ ِ ْ َ

هم مــن العامــة عــن تــسليم وإذعــان، شــهود ويقــني، وإميــان غــري
  : ولذلك قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                  

            ﴾﴾]]آل عمران آل عمران١٨١٨ [[  

  :يعىن 
إل -   .لوهيةشهد هللا لنفسه 
ا املالئكة -  .وشهد 
ـــا أولـــوا العلـــم كـــذلك، ألن العلـــم كـــشف  - َوشـــهد  َ َ

  . هلماحلقائق
ـــني البـــــصرية  ــون بعــ ـــام تكــ ــل هــــذا املقــ ــــشهادة ىف مثـــ وال
ــأتى إال مــن العلمــاء  ــدبر، وهــذا ال يت َّوالعقــل، بعــد الفكــر والت

  .الراسخني، حيث لديهم القدرة على ذلك دون غريهم



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٣٠٣٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هللا ونفيهــا لوهيــة وشــهادة هللا واملالئكــة والعلمــاء
ْعن غريه، قررت   :أن هذا اإلله  َّ

﴿﴿           ﴾﴾  

حلق والعدلًاقائمأى  -  ِّ.  
لقوة والقهرًاوقائم -  . 
لرمحة والفضلًاوقائم -  . 
خلًاـوقائم -  .ِّربـري والـ 
  أن هذا اإللهً أيضاوقررت هذه الشهادة:  

﴿﴿         ﴾﴾  

  :َّ وتعاىل جل شأنهأنه سبحانهيعىن 

  .ال يغلبه أحد -

  .ئـوال يفوته ش -

 سبحانه هووأنه :  
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﴿﴿        ﴾﴾  

َّــجعــل كــل أفعالــه وأقوالــه حلكمــة ســامية جلت عــن  -
  .اإلدراك

َّـ وضـع كـل شـئ ىف موضـعه املعد قدوأنه -  واملناسـب َّ
دة وال نقــصان، فقــد اتــسمت كــل  ــه، مــن غــري ز ل

لتمام والكمال، واحلسن واإلتقان   .شئونه 

   :فقد شهد هللا واملالئكة والعلماء أنه جل شأنه

﴿﴿                                   

        ﴾﴾]]آل عمرانآل عمران[[  

ً واملالئكــة والعلمــاء شــهودا علــى هــذه  تعــاىلوكفــى 
ن أى كــالم يتعــارض مــع هــذه الــشهادة الكــربى ال إو، القــضية

م ىف هـــذا  يعبـــأ بـــه، ألن غـــري هـــؤالء الـــشهود ال تقبـــل شـــهاد
ـــم مـــن أهـــل العجـــز وا جلهـــل الـــذين مل يقـــدروا املقـــام، حيـــث أ

ذه القضية حىت يقـرروه ويـشهدوا على فهم شئ من حيثيات ه
  : ىف حمكم التنزيلقال هللا، به
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 ﴿ ﴿                              

          ﴾﴾  ]]الكهف الكهف٥١٥١ [[  

ــق  أمــــا العلمــــاء فقــــد أشــــهدهم هللا ســــبحانه وتعــــاىل خلــ
  .م وتقديرا لعلمهمًئنات تكرميا هلالكا

  :اعتقاد القلب هو  فالتوحيد؛وعليه

ـــه  - ـــ ــه ىف ملكــ ـــ ـــ ــريك ل ـــ ـــد، ال شـــ ـــ ـــد أحــ ـــ ٌأن هللا واحــ
  .وملكوته

َّوأن هللا لـــه التـــصريف املطلـــق فيهمـــا، ال راد ألمـــره  -
 .ِّوال معقب حلكمه

ـــه  - ــن ل ـــد، ومل يكـ ٌوأن هللا فـــرد صـــمد، مل يلـــد ومل يول
  .٣ًكفوا أحد

  ومعىن       :  

كــل  ــزول وال يتغــري وال ال  وال يــشرب وال يتــزوج وال ي
                                           

 :إشــــــارة إىل ســــــورة اإلخــــــالص٣                      
             ا أيضا   ً. ولذا أورد الشيخ معاىن كلما
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  .يتحول

  ومعـــىن          : مل يكـــن لـــه ولـــد وال بنـــت، وال
  .زوجة وال صاحبة

  ومعىن           :مل يكن له أب وال أم.  

  ومعــىن                        : مل يكــن لــه
ـــه، و ـــبيه يقاربـ ــــضاهيه، وال شـ ــل ي ــ ٌمثي ـــه، وال ضــــد ٌ ـــد يكافئـ ٌّال نـ ٌّ

ـــه ىف شــــئ، وال  ــر يعينـ ـــذ رأيــــه، وال وزيــ خـ ٌيعاديــــه، وال مــــشري  ٌ
  .ٌصاحب يرافقه

  : هووعلى ذلك فإن التوحيد

ـــداد،  - ـــرزق واإلمـــ ـــاد، والـــ ــــق واإلجيـــ خللــ ـــد هللا  تفريـــ
ــدبري، والتــصريف  ــة، والتقــدير والت واإلحيــاء واإلمات
ــــسموات واألرض  ـــات، ىف ال ـــع الكائنـ ـــام ىف مجيـ التـ

  .ا بينهما، وىف الدنيا واآلخرةوم

ة وغــرض، وعــن  - َّــمث بعــد ذلــك تنزيــه هللا عــن كــل عل
كل نقص وهزل، وعن كل هلو ولعب، وعن كل ما 
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َّال يليق جبنابه املقدس عز شأنه َّ ُ. 

ن هللا متـصف  - ٌوالتوحيد كذلك هو اعتقاد القلـب 
بكل صفات الكمـال واجلـالل واجلمـال، مـن العلـم 

لسمع والبصر والكالم واحليـاة، والقدرة واإلرادة وا
والقدم والبقاء، واملخالفة جلميع الكائنات، والقيام 
لنفس، وغريها من الصفات الىت وصف هللا تعـاىل 

 .  َّا نفسه ىف كتابه العزيز، أو ىف سنة نبيه

والتوحيد أيضا هو أن يعتقد املؤمن أن هللا له أمساء  -
ًا، ولـه فـوق كرمية، ذكر لنا منهـا تـسعة وتـسعني إمسـ

ــن األمســــاء مــــا ال يعلمــــه إال هللا ـــا  َّذلــــك مــ ، ومـ
ـــاده ـــاؤه وخاصـــة عب ــله وأنبي ــه رسـ  مـــن هـــذه أخـــرب بـ

ـــة املقدســــة،  ــــذه األمســــاء اإلهليـ ــــم  ـــى العل وال يكفـ
األمساء والصفات الـىت سـبق ذكرهـا آنفـا ىف حقـائق 
التوحيـــد، وإمنـــا جيـــب علـــى كـــل مـــسلم أن يعتقـــدها 

َّبقلبه ولو إمجاال، حىت يصح ، وإميانـه بـه ً  توحيده 
  .سبحانه وتعاىل
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 أما قول هللا سبحانه وتعاىل:  

 ﴿ ﴿                                      

   ﴾﴾  ]]هود هود١٤١٤ [[  

فهــذه اآليــة الــشريفة توضــح أن الواجــب علــى املــؤمنني 
لمــاء ًهــو حتــصيل العلــم  أوال مــن القــرآن والــسنة، ومــن الع

م ىف هللا، فيؤمنـــوا مبـــا علمـــوه  ِّالعـــاملني حـــىت يـــصححوا عقيـــد
خبــار هللا وشــئونه، وصــفات هللا وأمسائــه،  عــن هللا، ويــصدقوا 

  . وبكل ما جاء عن هللا

ن  وكــذلك تفــرض هــذه اآليــة علــى املــؤمنني أن يعلمــوا 
رادة هللا وقدرتــه، ونـــزل  مــره، ونـــزل  القــرآن نــزل بعلـــم هللا و

  .هللا وحكمته، ونزل إلسعاد الناس ىف الدنيا واآلخرةبتدبري 

ًهـــذا وإن العلـــم  يزيـــد اإلميـــان ويقويـــه، فـــضال عـــن 
ايـة لـه، ألن احلـق  َّسيسه وإرساء دعائمه، وأن العلم  ال 

ــول اإلنــــسان ـــى قــ ـــه ال يكفـ ـــا أنـ ــــه، كمـ ــــة ل اي ــأنه ال    :َّجــــل شــ
ظـه، والتوحيـد ُّوتلف، ألن القـول حركـة اللـسان )ال إله إال هللا( 
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  .هو اعتقاد القلب وتيقنه

أما قول اللسان فإنه فرض على كل مسلم ومـسلمة أن 
  : يقول ذلك، وهذا لقول سيد رسول هللا 

ُأيها الناس قول  {{ ُ ُُّ َّ َ ُأيها الناس قولَ ُ ُُّ َّ َ ُال إله إال : : واواَ َّ َّ ِ َِ َ ُال إله إال َ َّ َّ ِ َِ َ ُ تفلحوا؛؛َ ِ ْ ُ تفلحواُ ِ ْ ُ  {{
٤٤
  

ألن القول هو الدليل على مـا ىف القلـب مـن االعتقـاد، 
  :يم العرىبقال احلك

َإن الكالم لفى الفؤاد وإمن َُِّ َِ ِ َِ َ َ   اـــَّ
َجعل اللس َ ِ َِان على الفؤاد دليالــُ َِ ُ َ ُ  

------------------

                                           
رخيه، والطرباين يف الكبري عن مدرك بن منيب٤ ْ رواه البخاري يف  ُ.  
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  ّالتوحيد فى السنـــةّالتوحيد فى السنـــة

ـــسيط ــ ــــهل وب ــــد سـ ــــد ، إن التوحيـ ـــه أن يعتقـ ــ ــى في ويكفـــ
  .ٌأن هللا واحد ال شريك له :اإلنسان

  :كما يكفى للدخول ىف اإلسالم أن يقول اإلنسان

ٌ هللا حممد رسول هللاَّال إله إال َّ َُ.  

د رســول هللا(فقــد كانــت كلمــة  ٌال إلــه إال هللا حمم َّــ َُ هــى ) َّ
  .الفارق بني اإلسالم والكفر

  :  قال رسول هللا

ْأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن   {{ َ َْ َُ َ َ َ َ َْ َّ َّ ِ ُِ ُُ ْأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ْ َ َْ َُ َ َ َ َ َْ َّ َّ ِ ُِ ُُ ْ

َّال إله إال هللا ِ َِ َّال إله إال هللاَ ِ َِ ِويؤمنوا بي وبمـا جئـت بـه. . َ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َُ ِويؤمنوا بي وبمـا جئـت بـهُ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َُ َفـإذ. . ُ ِ َفـإذَ ِ ا ا َ

َّفعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إال  ِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِّ َ َُ َّفعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إال َ ِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِّ َ َُ َ

َبحقها َِّ َبحقهاِ َِّ َوحسابهم على هللا. . ِ َ ْ ُ ُ َ َوحسابهم على هللاَِ َ ْ ُ ُ َ َِ  {{
٥٥
  

ـــاس الـــذين ورد فـــيهم هـــذا احلـــديث الـــشريف هـــم  والن
                                           

  .صحيح مسلم عن أيب هريرة ٥
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، وقــاتلوا املــسلمني مــن أجــل هــذه  الــذين قــاتلوا رســول هللا
 هللاه الكلمــة، وهــم ســكان اجلزيــرة العربيــة، ويوضــح ذلــك قولــ

  : ىف سورة احلجتعاىل

 ﴿ ﴿                                   

                               

                                ﴾ ﴾   

م كانوا يقولون    :)َّال إله إال هللا(فأل

ـــذ ــن َّعــ ــ ـــردوهم مـ ــن أجلهـــــا، وطــ ــطهدوهم مـــ بوهم واضـــ
رهم وأمواهلم من أجلها، وحتزبوا ومتاألوا على املسلمني مـن  َّد

  .أجلها، وحاربوهم واعتدوا عليهم من أجلها

أمــا عامــة النــاس مــن بقيــة ســكان األرض فكــان رســول 
ــــا إىل اإلســــالم   هللا ـــدعوهم  ـــا يـ ـــيهم رســــال وكتبـ ـــث إلـ ًيبعـ ًُ

  .سنةحلكمة واملوعظة احل

  .فمن أجاب فله اجلنة

ْ ووزر مــن وراءه مــن الــشعوب ،ومــن أعــرض فعليــه وزره َ
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  .َّواألمم الذين صدهم عن اإلسالم

وملــا قامــت احلــروب اإلســالمية بــني املــسلمني وغــريهم، 
  :)َّال إله إال هللا(كان مبجرد أن يقول العدو 

  .ُيرفع عنه السيف -

 .ُوحتفظ له حرمته وكرامته -

 .و للمسلمني من أمان وحقوقُويصبح له كل ما ه -

 .وعليه ما عليهم من تبعات وتكاليف -

ْال فرق ىف ذلك بني مـن أسـلم اآلن، وبـني مـن أسـلم ىف  َ ْ َ
  .عصر اإلسالم األول

  :وإمنا كان ، وً أو انتقاماًاَّومل يكن هذا القتال تشفي

  .ًدفاعا عن حرية العقيدة -

ــــضعفني  - ـــى املستــ ــــع علـــ ــ ــــذى وق ــــم الــ ـــا للظلــ ُّودفعـــ ً
 . على أمرهمواملغلوبني

 .ًوحفاظا على كرامة املسلمني -
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  .إلعتداء عنهمل ًاَّورد -

ـــال ال يتعـــدى احملـــاربني واملقـــاتلني،   وقـــد كـــان هـــذا القت
ًبـــل كـــان مقـــصورا علـــيهم، ال يتجـــاوزهم إىل غـــريهم حبـــال مـــن 

  .األحوال

ـــرار  ـــالم هــــو إقـ ـــرب ىف اإلسـ حلـ ـــصود  ــــك ألن املقـ وذل
دة أو السالم واحلرية والعدالة بني الناس، ول يس من شـأنه اإل

  .اإلفساد ىف األرض كما هو شأن احلروب اآلن

فقد كانت احلرب ىف اإلسالم كالعمليات اجلراحيـة الـىت 
تستأصل األدواء واألمراض املستعصية مـن أجـسام الـشعوب، 

  :وتعيد إليها الصحة والعافية واألمن، قال تعاىل

﴿﴿                             

                          

              ﴾﴾  ]]البقرةالبقرة[[  
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  التوحيد الخالصالتوحيد الخالص

ــن الــــشك  ــن اآلراء الفاســــدة، ومــ ُهــــو تطهــــري القلــــب مــ
َّواألوهام الباطلة، وعقد القلب على العقيدة احلقة، قال تعـاىل ُ 

  :ىف سورة الكهف

 ﴿ ﴿                                  

                            

                                ﴾﴾  

﴿ ﴿ ومعىن                ﴾ ﴾ :  

ط متــني قــوى، حبيــث ال يتــسرب منــه  شــدد عليهــا بــر
مشئ من حقائق التوحيد واإلمي ا قلو   .ان الىت ملئت 

  :  قال رسول هللا

ــال{{ ــن ق َم ََ ــالْ ــن ق َم ََ ــل : : ْ ــصا دخ ــه إال هللا مخل َال إل َ ََ ًَ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ــل َ ــصا دخ ــه إال هللا مخل َال إل َ ََ ًَ ِ ْ ُ َّ ِ ِ َ

َقيل، ، َّالجنةَّالجنة َقيلِ ُوما إخالصها؟ قال: : ِ َ ْ ِ َ ُوما إخالصها؟ قالَ َ ْ ِ َ ْأن تحجزه عن : : َ َْ َُ َ ْ ْأن تحجزه عن َ َْ َُ َ ْ َ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمحارم هللا ِ َ ِمحارم هللاَ ِ َ َ  {{
٦٦
  

ا   :ومعىن اإلخالص 
  :أن يراقب القلب معانيها وأسرارها

  .من استحضاره معية هللا -
 . جالل هللاورعايته -
 .واخلوف من مقام هللا -
 .واملسارعة ىف مرضاة هللا -
 .والبعد عن حمارم هللا -
، فـيمأل )َّال إلـه إال هللا(ُّحبيث يشع مـن قلبـه نـور  -

رحــه فيــسري عليــه مسعــه وبــصره وعقلــه ومجيــع جوا
ذا النور، ً ويكون هاد مهدبني الناس  ً.  
  .وهذا هو إخالص التوحيد 

ِّـ، وحبـق نبيك )َّال إلـه إال هللا(ِّيـك بـسر اللهـم أخلـصنا إل ِّ
َّحممد َُ  .  

                                           
  . احلاكم والطربى عن زيد بن أرقمرواه ٦
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  ركائز التوحـيدركائز التوحـيد

ــــرية، ــــورا كثـــ ــــستلزم أمـــ ـــؤمن  يـــ ــــد املــــ ــــذا وإن توحيـــ   ًهــ
  :هى كاآلتى

  :أوال

التــصديق بوجــود هللا، وجبميــع صــفاته وأمسائــه وأفعالــه، 
ا الشرع الشريف   .الىت ورد 

  :نيا

ـــــريين إىل ـــ ــــال كثـ ـــ ــل رســ ــ ـــ ن هللا أرســ ـــان  ـــ ــــاده ًاإلميـــ ـــ ــ  عب
ــرهم  ـــور اإلميـــان، كـــان آخـ ــن ظـــالم الكفـــر إىل ن ــوهم مـ ليخرجـ

  .  سيد دمحم

  :لثا

ــــذ  ـــون بتنفي ــــد هللا يقومـ ـــم جن ـــة هـ ن  مالئكـ ـــان  اإلميـ
أوامــره ســبحانه وتعــاىل، وينــصرون رســل هللا وأنبيــاءه واملــؤمنني 

  .على أعداء هللا
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  :رابعا

ـــله كتبــــا وصــــحفا في ــى رسـ ـــزل علــ ن هللا أنـ ـــان  ًاإلميـ ـــا ً هـ
ه للبــشرية، كــان آخــر هــذه الكتــب القــرآن  شــرائع هللا ووصــا
ـــب  ــــذه الكتــ ـــا ىف هـ ــ ــل م ــــا لكـــ ـــه هللا جامعـ ــ ــــذى جعل ــــد الـ يـ ًا
ــه اإلنــسانية إىل  والــصحف مــن خــري، وزاد عليهــا مــا حتتــاج إلي
يــــوم القيامــــة، ألن هللا خــــتم بــــه الكتــــب الــــسماوية كمــــا خــــتم 

  .مجيع األنبياء  بسيد دمحم

  :خامسا

َّن القضاء والقدر خـريه وشـره مـن عنـد هللا عـز اإلميان 
رادة هللا ومــشيئته، قــال  شــأنه، ألن كــل شــئ ىف هــذا الوجــود 

 :  

ْما شاء  كان وما لم يشأ لم يكن  {{ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ْما شاء  كان وما لم يشأ لم يكنَّ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ َّ  {{
٧٧
  

  :وقال تعاىل

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]القمرالقمر[[  
                                           

  .الديلمي عن أيب الدرداء رضى هللا عنه ٧



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٤٥٤٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :َّوقال جل شأنه

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]اإلنسان اإلنسان٣٠٣٠ [[  

  :سادسا

ليـــوم اآلخـــر وهـــو اليـــوم الـــذى جيـــازى هللا فيـــه  اإلميـــان 
دة، وجيـــازى املــسئ أو يعفـــو عنــه وهـــو  إلحــسان وز احملــسن 

ٍوهــذا اليــوم هــو يــوم القيامــة، وأنــه آت ال ريــب ، العفــو الغفــور
  .فيه

 يد رسـول هللاولقد سأل سيد جربيل عليـه الـسالم سـ
 عن اإلميان فقال:  

، ومالئكتــه، وكتبــه ، ورســله،   {{ ِأن تــؤمن بــا ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ َْ ُ ، ومالئكتــه، وكتبــه ، ورســله، َ ِأن تــؤمن بــا ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ َْ ُ َ

ِواليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ِ ِِ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ِواليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهِ ِ ِِ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ِ  {{
٨٨
  

  :] البقرة٢٨٥[ ىف وقال هللا تعاىل

﴿﴿                                 

                                           
  . عنهمارواه الرتمذى عن ابن عمر رضى هللا ٨



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٤٦٤٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       

                                 ﴾﴾    

    ومعىن                           :  

ـم فـإن املـؤمن يـؤمن جبميـع ، ال نفرق بيـنهم ىف اإلميـان 
 ىف القـرآن الكـرمي وذكـرهم رسـول هللا الرسل الـذين ذكـرهم هللا

ــم مجيعــا مرســلون مــن هللا إىل   ًىف حديثــه الــشريف، علــى أ
ـم بلغـوا النـاس مـا  َّعباده، هلدايتهم للحق وللخري والرشـاد، وأ ِّ

  .أرسلهم هللا به إليهم

ٍوال يفــرق املـــؤمن بــني أحـــد مــنهم ىف اإلميـــان، وإن كـــان 
ــب و ـــرق بيــــنهم ىف احلــ ـــوز أن يفـ ِّجيـ ـــل ِّ ُّالتعظــــيم واالحــــرتام، فكـ

ِرسول له ىف قلـب املـؤمن منزلـة ودرجـة غـري اآلخـر، علـى قـدر  ْ
  .علمه به، ومنفعته منه، وهللا ورسوله أعلم

  :سابعا

ن ســـيد دمحم هـــو خـــامت النبيـــني واملرســـلني،   يعتقـــد 
ٌفليس هناك نىب وال رسول بعده إىل يوم القيامة ٌّ.  



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٤٧٤٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م مـن الـسماء آخـر أما نـزول سـيد عيـسى عليـه الـسال
تـــى معـــه برســـالة جديـــدة يبلغهـــا للنـــاس، فـــإن  الـــزمن فإنـــه ال 

  .رسالته قد انتهت برفعه إىل السماء

وتـــصديقا   ولكـــن نزولـــه ســـيكون معجـــزة لرســـول هللا
مهمتــه الـىت ينـزل مــن   ولقــد بـني رسـول هللا، إلخبـاره بـذلك

  :أجلها، وهى أنه

 .يةويضع اجلز، ويكسر الصليب، سيقتل اخلنزير -

 .َّوال يقبل من أحد إال اإلسالم -

 .  ويدعو الناس إىل ما دعاهم إليه رسول هللا -

 .وأنه سيقضى على املسيخ الدجال مع املسلمني -

ـــا  - بعــ ـــيكون  ـــه الـــــسالم ســ ـــسى عليــ وأن ســـــيد عيــ
جــه الــشريف كبقيــة   لرســول هللا هجــا علــى  ًو

 .املؤمنني رضى هللا عنهم

عنــد نزولــه مــن وأنــه سيــصلى خلــف إمــام املــسلمني  -
بع لرسول هللا نه    .  السماء إيذا 



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٤٨٤٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسـاطة اإليمـانبسـاطة اإليمـان

إن اإلميــان  ىف بــساطته ووضــوحه حــسب مــا ورد ىف 
القـــرآن الكـــرمي والـــسنة املطهـــرة، بـــرئ مـــن كـــل تعقيـــد ورمـــوز 

  .وطالسم

ـــذى يعـــيش ىف الـــصحراء  ــى ال ّولقـــد أدركـــه الرجـــل األمـ
  : فقال ىف بساطةًبعيدا عن العلم واحلضارة والعمران،

البعرة تـدل علـى البعيـر، وأثـر األقـدام البعرة تـدل علـى البعيـر، وأثـر األقـدام { { 

ــدل علــى المــسير، وهــذه أرض ذات فجــاج،  ــدل علــى المــسير، وهــذه أرض ذات فجــاج، ي ي

وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمـواج، أفـال يـدل وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمـواج، أفـال يـدل 

  }}ير ير ذلك على اللطيف الخبذلك على اللطيف الخب

ــــد  ـــجن التقليـ ــن ســ ـــ ــــاس م ــــرج النـ ـــالم ليخـ ـــاء اإلســ وجــ
ــــالم  ــــدة، ومـــــن ظـ ـــام الفاسـ ــــات واألوهــ ــن اخلرافـ ـــى، ومـــ األعمــ

عقيــــدات الــــىت وضــــعها رجــــال الــــدين املــــسيحى الطالســــم والت
َّواليهــودى والبــوذى، وغــريهم مــن ضــالل املالحــدة والفالســفة  ُ



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٤٩٤٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقة، ومن جهالة عباد الكواكب والشمس والقمر والنـار  َّوالز
واإلنسان واحليوان وغريهم، إىل دين الفطـرة الـسليمة، والعقـل 

ء واألجــداد، املتطهــر مــن اآلفــ ات املتحــرر مــن التعــصب لــآل
ــله  ـــضاه لنفـــــسه ولرســـ ـــذى إرتــ والـــــشهوات، وهـــــو ديـــــن هللا الــ

  .ومالئكته واإلنس واجلن

ــق  ــ ـــاس علـــــى الطريـ ـــضع النــ ــــالم ليــ ـــذلك جـــــاء اإلسـ وكــ
املستقيم املوصـل إىل خـريى الـدنيا واآلخـرة، وليكـشف للنـاس 
غيــوب املــستقبل، وأســرار النــواميس اإلهليــة، وأحكــام الــشرائع 

ــهولة، وىف ر ــــسر وســــ ــــة، ىف يــ نيــ ٍالر ــــكينة َّ ـــة، وىف ســ ــق ورمحـــ فــــ
  .واطمئنان

  :َّوقد دلل القرآن على بساطة اإلميان بقول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                             

                                   

                                  ﴾﴾  
  ]]شيةشيةالغاالغا٢٠٢٠--١٧١٧[[



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٥٠٥٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الكرمية   :فهذه اآل

توجــب علــى العقــل أن ينظــر ويتفكــر ىف الكائنــات الــىت 
ــة تــسخريها لإلنــسان، ليخــرج مــن  ت، وكيفي ــا تلــك اآل ذكر

  :ذلك بضرورات عقلية ثالث

  :ًأوال

ــــدع  ـــيم املب ــود اإللــــه القــــادر اخلــــالق، العلـ ـــان بوجــ َّاإلميـ
  .احلكيم، الرزاق الكرمي

  :ًاــني

ن هــذه  َّالكائنــات مــصنوعات هللا جــل شــأنه، اإلميــان 
ـــه، ومقهـــورة لعظمتــــه، ال  ـــا قائمـــة بقدرتـــه، ومـــسرية حبكمت وأ

  .ٌيشاركه أحد ىف أصغر ذرة منها

ـــلث   :ًاـ

ن اإلنسان ىف أمس احلاجة إىل هذه الكائنـات  ِّاإلميان 
إذ لوالهـا مل يكـن هنـاك حيـاة . الىت خلقها هللا له وسخرها إليه

  .لإلنسان



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٥١٥١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سـباب فى حياة النـاسسـباب فى حياة النـاسدور األدور األ

  :املسلم يعتقد

ن الــذى ..... أن املــاء ســبب للــرى واحليــاة،  ويعتقــد 
  .َّيروى وحيىي هو هللا جل شأنه

ـــطة  ـــاة بواسـ ــــنفس واســــتمرار احليـ ــواء ســــبب للت وأن اهلــ
... ِّلكنــه يعتقــد أن مــنفس األنفــاس ... ّتــنفس الكــائن احلــى، 

  .  هو هللا

 املعـادن وطهـى الطعـام وأن النار سبب لإلحـراق وإذابـة
مر هللا جلت قدرته.... وغريه،    .َّلكن ذلك 

ــــة،  ـــات املاديـــ ــــوين الكائنــــ ة لتكـــ ــــرتاب عل ـــوأن الـــ   .... َّــــ
َّوأن املكون هو هللا جل شأنه ِّ....  

  :ولذلك يرى املؤمن بعينني

  .عني ترى األسباب واملادة -

  .َّوعني ترى مسبب األسباب جل جالله -
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ىف تلكم األسبابوقد جعل هللا هذه املنافع 

ـا مآربـه، ويـشهد ىف هـذه  ا اإلنسان، ويقـضى  لينتفع 
ـــسان،األســـباب حكمـــة  ـــسخريها لإلن ــك هللا ىف إجيـــاده وت  وذلـ

الف الـــسنني، فـــإذا جـــاء إىل الـــدنيا وجـــد  قبـــل أن خيلقـــه هللا 
ًفيها كل ما حيتاجه مودعا هذه األسباب َ.  

ــؤمن ـــذه األســـــباب تـــــؤدى تلكـــــم  وإن املـــــسلم يـــ ن هــ
ذن هللا ا ــا ىف كثــري مــن األحيــان تتوقــف متامــا .... ملنــافع  ًأل

ألن هللا مل ... ، !! وال تــستطيع أداءهــا!!عــن أداء هــذه املنــافع
  : ذن هلا ىف ذلك

عليــه كمــا توقفــت النــار عــن إحــراق ســيد إبــراهيم  -
  .السالم

وتوقف املاء عن اجلرى والسيالن عند عبور سـيد  -
 .البحر األمحرمه موسى عليه السالم مع قو

ن املاء العذب مـن بـني أصـابع النـىب - حـىت   وجر
ــوى اجلـــيش  ــرم ارتـ ـــه العرمـ ــن هـــذا املـــاء ومـــأل قرب مـ

 .وأوانيه
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  ذبـــح ســـيد إمساعيـــلوتوقـــف الـــسكني احلـــاد عـــن -
 .عليه السالم

ـــوت عـــــن هـــــضم ســـــيد يـــــونس  - ــف احلــ  وتوقـــ
 .ولفظه من جوفه على الشاطئ

ــن إيـــذاء رســـول هللا  - وقتلـــه ليلـــة وتوقـــف الكفـــار عـ
ــزهم  ـــدواعى واألســـــباب وحتفـــ ــوفر الـ ـــرة مـــــع تـــ اهلجـ

  .لذلك

ــا وال مــن نفــسها،  وهــذا ألن األســباب ال تفعــل مــن ذا
مره هلا أن تفعل  وإمنا تفعل بقدرة هللا   .وإرادته، و

ــى  ـــسان علــ ـــا اإلنـ ـ ــــستعني  فاألســــباب وســــائل فقــــط ي
  .الوصول لغايته وقضاء حاجته

  :ء بدون أسبابقد يفعل األشيا  هذا وإن هللا

ويــــسقيه بــــدون غــــذاء   ُكمــــا كــــان يطعــــم رســــول هللا
  :وشراب مادى، وذلك حيث قال عليه الصالة والسالم
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ِإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني{ {  ِ ِ ِ َ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ ِ ِّ َ ِإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقينيّ ِ ِ ِ َ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ ِ ِّ َ ّ  {{
٩٩
  

  .َّقال ذلك ألصحابه عندما قلدوه ىف مواصلة الصيام

 وكما بدأ هللا خلق هذا الكون من العدم احملض من غـري
  :قال اإلمام أبو العزائم ، علة وال سبب

ِفمن شهد األسباب تـفعل فـهو ىف ُ َْ َُ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ  
ُالل مبيـن قاله القــرآنـَض ْ ُ ُ َ َ ٍ ِ ٍُ  

ْومن شهد األسـ َ َ ِ َ ْ َ نـهاـَ َباب تـنىب  َّ َِِ ُْ َ َ  
ِأواس ُط فيها الفضل والرضوانـََ ْ ِّ ُ ْ َ َ ِ ٌ  

ُوهذا ش َ ْـهود العارفني بربـهمـَ ِ ِ َِّ َ ُِِ َ ُ  
ُد خصهم فضـال به الرمحنََلق َْ َّ ِِ ً ْْ َ ْ ُ َّ َ  

ًفكـل مــؤمن يعتقـد أن األســباب ال تفعـل شــيئا بنفــسها،  ُّ
  :] األنفال١٧[ ، قال تعاىل وأن الفاعل جلميع األشياء هو هللا

 ﴿ ﴿                             ﴾﴾  

                                           
  ).إىن أبيت يطعمىن رىب ويسقيىن: (رواه البخارى بلفظ  ٩
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  :] األنفال١٧[ ىف وقال تعاىل

 ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾   

ــة األوىل الرمــى عــن رســول هللا بعــد   فلقــد نفــت اآلي
، َّأن أثبته لـه، حـىت تقـوم األسـباب بـدورها الـذى أعـدها هللا لـه

  .  مث قررت اآلية أن الذى رمى ىف احلقيقة هو هللا

وكــذلك نفــت اآليــة الثانيــة عــن املــؤمنني قتــل الكــافرين 
هذا مع مالحظـة .  هو الذى قتلهمأثناء احلرب وأثبتت أن هللا

نفـــسهم كأســـباب لـــه،  شـــروا القتـــل  أن املـــؤمنني هـــم الـــذين 
  . ولكن الذى قتلهم حقيقة هو هللا

ت الكرميــة دليــل أعظــم علــى معــاىن التوحيــد  ٌوهــذه اآل
ــا  ــا، فإ وحقيقتــه، ومــا علــى املــؤمن إال أن يتــدبرها ويــستيقن 

 ألهــل حمبتــه وأهــل معرفتــه مــن الرحيــق املختــوم الــذى ســقاه هللا
ـــهود  ـــن شـ ـــاهلم، وعـ ـــهود أعمـ ـــن شـ ــــوا عـ ـــىت فن ـــل شــــأنه، حـ َّجـ
ى عمــل  ِّوجــودهم، بــشهود احلــق تبــارك وتعــاىل عنــد قيــامهم 

  .من األعمال
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َّومن هنـا نعتقـد أن كـل سـبب وراءه املـسبب عـز شـأنه،  َّ
يد وىف الـسنة املطهـرة مـن إثبـات  وأن كل ما جاء ىف القرآن ا

حــوال واألقــوال للبــشر، فــإن ذلــك علــى ســبيل األعمــال واأل
ا الــذين كــانوا  ب إســنادها ألســبا ــاز ال احلقيقــة، وأنــه مــن  ا

ًسببا مباشرا ىف إجياد هللا هلا ً.  

  :قال هللا تعاىل

﴿﴿                        ﴾﴾  ]]الصافاتالصافات[[  

ولقد أقام هللا األسباب ليظهـر للعقـل مـسبب األسـباب 
  . وتعاىل، ولتوجد املسببات عند مباشرة السبب هلاسبحانه

ـــام  ــل نظـ ــ ـــدون أســــباب إخت ألن األشــــياء إن وجــــدت بـ
ِّالعقــل لعــدم شــهود احلــس قــدرة هللا الــىت أوجــدت الــشئ مــن 
ــوارق تـــدهش  غـــري ســـبب، فتـــصري احليـــاة كلهـــا معجـــزات وخـ
ــق بعبــــاده  ــ األلبــــاب، وحتــــري العقــــول واألفهــــام، ولكــــن هللا رفي

ــم، حــىت ال تفجــأهم األحــداث بــدون فوضــع األســباب رمحــ ة 
  .مقدمات وبدون وسائل، فسبحان اللطيف اخلبري



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٥٧٥٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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  رسـوخ العقيدة فى قلب المؤمنرسـوخ العقيدة فى قلب المؤمن

التوحيــد مــستقر ىف قلــوب املــسلمني فــال خــوف علــيهم 
هللا وربوبيتــه لوهيــة مـن الــشرك والكفــر، فأصــغر مــسلم مــوقن 

انه وأحديتــه، وأقــل مــسلم قــد مــأل قلبــه بتوحيــد هللا، ونطــق لــس
  :بسورة التوحيد اخلالص

 ﴿ ﴿                                    

                           ﴾﴾  ]]اإلخالصاإلخالص٤٤--١١[[  

ًويقرأها ىف اليوم أكثر من مـرة إقـرارا وإميـا وتوحيـدا  ًً 
.  

  .فال خوف على املسلمني من الشرك ىف أمر التوحيد

  : ما معناه  رسول هللاقال 

} } ًال أخاف عليكم أن تشركوا بعدى با شيئًاال أخاف عليكم أن تشركوا بعدى با شيئا  {{

فــإن الــشيطان قــد يــئس مــن أن يعبــد فــى فــإن الــشيطان قــد يــئس مــن أن يعبــد فــى   {{
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }} ً أرضكم هذه أبدًاأرضكم هذه أبدا
١٠١٠
  

ــي أرض  ـــا هــ ـ واألرض الــــىت يــــئس الــــشيطان أن يعبــــد 
اإلســـالم، فـــإن أنـــوار اإلســـالم القويـــة حمقـــت ظلمـــات الـــشرك 

  .والكفر من قلوب املسلمني

رون املــسلمني ىف عقائــدهم، أو وجيــب علــى الــذين  ِّــيكف
م مبعـصية هللا، أن يتقــوا هللا ىف ديـن هللا وىف املــسلمني،  َّيكفرو ِّـ
ر إال برفـــضه اإلســـالم الـــذى آمـــن بـــه، أو  َّفــإن املـــسلم ال يكف َّـــ
إنكــــار فريــــضة مــــن فرائــــضه الــــىت أوجبهــــا عليــــه، كــــأن جيحــــد 
 الـــصالة، أو ينكـــر احلـــج، أو يعتقـــد أن رســـول هللا لـــيس خـــامت
ـــيس معـــصوما مـــن الـــذنوب، أو غـــري  ًاألنبيـــاء، أو يعتقـــد أنـــه ل

ا   .ذلك من القضا الىت فرض هللا علينا اإلميان 

ًإن الكفــر بعيــد جــدا عــن كــل مــسلم، كمــا أن اإلســالم  ٌ
ًبعيـد جـدا عـن كــل كـافر، وإن الـذى يفــضل كـافرا علـى مــسلم  ًِّ ٌ

ء بغضب من هللا، قال اإلمام أبو العزائم    :فقد 

ٌن قالمة ظفر المسلم خير عند هللا من ملء ٌن قالمة ظفر المسلم خير عند هللا من ملء إإ{ { 
                                           

  .رواه احلاكم عن ابن عباس  ١٠



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٥٩٥٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   } }ًالدنيا كفارًاالدنيا كفارا

ر مــسلما بغــري موجــب للكفــر فقــد كفــر  ُوإن الــذى يكف ً ِّــ
  :   ورسوله، قال رسول هللا

ِأيما امرىء قال ألخيه{ {  ِ َ َ ََ ٍ ْ ُّ ِأيما امرىء قال ألخيهَ ِ َ َ ََ ٍ ْ ُّ ُيا كـافر: : َ ِ َ ُيا كـافرَ ِ َ َفقـد بـاء بهـا . . َ َ َِ ْ َ َفقـد بـاء بهـا َ َ َِ ْ َ َ

َأح َأحَ َدهماَ ُ َدهماُ ُ َإن كان كما قال. . ُ ََ َ َ َْ َإن كان كما قالِ ََ َ َ َْ ْ وإال رجعت؛؛ِ َ َ ََ َّ ْ وإال رجعتِ َ َ ََ َّ ِ عليهِ ْ َ ِ عليهَ ْ َ َ{{  
١١١١
  

ت  ْوإن هللا فــــرض علــــى املــــسلم إذا رأى أخــــاه قــــد ذل ـــ ـَّ
قدمه أن يسرع إليه، ويتلطف ىف إنقـاذه حـىت يعـود إىل رشـده، 

قــال لــسيد أىب   ويفــئ إىل أمــر هللا، فقــد ورد أن رســول هللا
  :بكر 

َال تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير   {{ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ْ َِّ َ َ َ َْ ُْ ً َ َ َال تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير َ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ْ َِّ َ َ َ َْ ُْ ً َ َ َ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُ َالمسلمينْ ِ ِ ْ ُ ٌ عند  كبيرْ ِِ َ َّ َ ْ ٌ عند  كبيرِ ِِ َ َّ َ ْ ِ  {{
١٢١٢
  

  :  وقال

ِالمسلم أخو المـسلم  {{ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ُْ ِالمسلم أخو المـسلمَ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ُْ َال يظلمـه ، وال . . َ ََ َُ ُ ِ َال يظلمـه ، وال ْ ََ َُ ُ ِ ْ

                                           
  .عن ابن عمر رضى هللا عنهما متفق عليه  ١١
  .من حديث الرتمذى عن أىب هريرة  ١٢



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٠٦٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيخذله، وال َ َُ ُ ُ َيخذله، والْ َ َُ ُ ُ ُ يحقرهْ ُ ِ ْ ُ يحقرهَ ُ ِ ْ َالتقوى ههنـا. . َ َُ ْ َالتقوى ههنـاَّ َُ ْ َ ويـشير إلـى ،،َّ ِ ُ ِ ُ َ ويـشير إلـى َ ِ ُ ِ ُ َ

ٍصدره ثالث مرات َّ َ ََ َ َ ِ ِ ٍصدره ثالث مراتْ َّ َ ََ َ َ ِ ِ َبحسب امرىء من الشر أ: : ْ
ِ ِّ َّ َ َِ ٍِ ْ ْ َبحسب امرىء من الشر أِ
ِ ِّ َّ َ َِ ٍِ ْ ْ ْن ْن ِ

ِيحقــر أخــاه المـــسلم َ ِْ ُْ ْ ُ َ َ ِيحقــر أخــاه المـــسلمَ َ ِْ ُْ ْ ُ َ َ ُّ كــل ،،َ ُّ كــل ُ َالمــسلم علـــى ُ َ ِ ِ ْ ُ َالمــسلم علـــى ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ

ٌالمسلم حرام َ َِ ِ ْ ُ ٌالمسلم حرامْ َ َِ ِ ْ ُ ُدمه وماله وعرضه. . ْ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َُ ُدمه وماله وعرضهُ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َُ ُ  {{
١٣١٣
  

ــه ومــساوئه  وقــد ،وكــم مــن إنــسان مــسيئ ال يــرى معايب
ــا اجلــو مــن حولــه، ولكنــه يــرى هفــوات إخوانــه فيــشهر َّــتعف ِّن 

م   .م ويكشف عورا

ــرى القــــذى الــــذى ىف عــــني  ــن إنــــسان مــــريض يــ وكــــم مــ
  . ىف عينهإخوانه وال يرى اخلشبة الىت

ــس احلاجــــة إىل مالزمــــة العلمــــاء  ـــذا اإلنــــسان ىف أمــ ِّوهـ
ــل  العــــاملني، وتطهــــري نفــــسه بتحــــصيل العلــــم النــــافع مــــنهم قبــ
فوات األوان، فإنه مقيم على الكبائر وهو ال يـدرى، ومتلـبس 

م وهو حيسب أنه حيسن صنعا ًآل ُ.  

ـــب  ـــ ــالع الكت ـــ ــــسان أن يطـ ـــذا اإلنــ ــل هـــ ـــ ــى ملثـ ـــ وال يكفـ

                                           
  . عن أىب هريرةصحيح مسلم  ١٣



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦١٦١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــه مــن مالزمــة أهــل اخلــشية مــن هللا تعــاىل، ويدرســها، بــل البــد 
ــــول هللا ـــع رســ ـــل األدب مـــ ـــة   وأهـــ ــــم والرمحـــ ــ ــل احلل ، وأهــــ

  .ملسلمني

ألن ؛ وال جيــوز ملثــل هــذا اإلنــسان أن يقــف عنــد علمــه
ل علـى صـاحبه فكـم ، العلم الذى ال تتزكى به الـنفس فهـو و

مـن علــيم اللــسان جهــول القلـب واجلنــان، وإن العلــم لتهــذيب 
  .ال جلمع الفلوسالنفوس 

  :  قال رسول هللا

َتعلـموا العلـم وتعلـموا للعلـم السكينة { {  َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َ َ َتعلـموا العلـم وتعلـموا للعلـم السكينة َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َ َ َ

ُوالوقار وتواضعوا لـمن تعلـمون منه ُْ ِْ ِ ََ ُ َّ َ َ َ ََ ُوالوقار وتواضعوا لـمن تعلـمون منهَ ُْ ِْ ِ ََ ُ َّ َ َ َ ََ َ  {{
١٤١٤
  

َّوالعلم النافع ال يكون إال عند العلماء  تعاىل، فهـم 
  .هللاِّأهل اخلشية من جنابه العلى، وأهل الرمحة بعباد 

  :قال تعاىل

 ﴿ ﴿                               ﴾﴾  ]]فاطر فاطر٢٨٢٨ [[  
                                           

  .رواه الطرباىن عن أىب هريرة  ١٤



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٢٦٢ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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  شبهات يثيرها بعض النـاسشبهات يثيرها بعض النـاس

  الشبهة األولىالشبهة األولى

إن بعـض النــاس مـن املتــشددين ىف الـدين يومهــون عامــة 
طلة ن الصالة ىف املساجد الىت فيها قبور    .املسلمني 

  :وهذا العمل منهم بدعة ىف دين هللا

َْأمل يــروا مــسجد رســول هللا َ   ملدينــة املنــورة وفيــه قــربه
  الشريف، وقرب أىب بكر وعمر رضى هللا عنهما؟

ــروا بيــت املقــدس وفيــه مقــابر األنبيــاء والــصاحلني؟  أمل ي
  :وقد قال هللا تعاىل عنه

 ﴿ ﴿                              

    ﴾ ﴾   ]]اإلسراء اإلسراء١١ [[  

  .لربكة الىت حوله هى مقابر األنبياء والصاحلنيوا

  :أمل يقرءوا قول هللا تعاىل عن أهل الكهف



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٣٦٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿﴿                         

                     ﴾﴾]]الكهفالكهف[[  

ًومعـىن ذلــك يبنــون علــيهم مــسجدا تكرميــا هلــم، وتقــديرا  ًً
   !هللاجلهادهم الذى بذلوه ىف سبيل 

 صـــلى هللا أمل يعلمـــوا أن ســـيد جربيـــل قـــال لرســـول هللا
  :ىف ليلة اإلسراءعليه وسلم  

}} يا رسول هللا  يا رسول هللا ِّ هنا قبر موسى فانزل وصّلِ هنا قبر موسى فانزل وصل{{
١٥١٥
  

 من على الرباق، وصلى مـا شـاء هللا فنزل رسول هللا 
  له أن يصلى؟

إىل   أمل يــروا مــا عليــه املــسلمون مــن عهــد رســول هللا
م ىف مجيع املـساجد علـى الـسواء، مل اآلن، وهم يؤدون صل وا

  !!!يفرقوا بني ما كان فيها قرب وال ما ليس فيها

  .وما أمجع املسلمون عليه فهو دين هللا احلق

                                           
  .هللا عنهمامتفق عليه من حديث ابن عباس رضى  ١٥



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٤٦٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  فقد قال

ْلن تجتمع أمتي على ضـاللة، فعلـيكم { {  ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َِّ ُ ْلن تجتمع أمتي على ضـاللة، فعلـيكم َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َِّ ُ َ

ِبالجماعة، فإن يد هللا على الجماعة َِ َ ََ َ َ َ َ ِبالجماعة، فإن يد هللا على الجماعةََّ َِ َ ََ َ َ َ َ ََّ  {{  
١٦١٦
  

ْـــإن ديـــن هللا مس ـــدين أحـــد إال َ ـــشاد ال ـــن ي ٌح وســـهل، ول َّ ٌ
  .غلبه الدين

م املــسلمني، وال  أال فليرتفـق هـؤالء األخــوة علـى إخـوا
  .يبطلون دينهم، وال حيبطون أعماهلم

  :إن كل مسلم يقول ىف بدء صالته

                                 

                        

                             

                                 

                                    ]]األنعاماألنعام[[  
                                           

  .رواه البيهقى عن أنس  ١٦
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فكيف بعد ذلك خناف عليـه الـشرك، أو حنكـم بـبطالن 
  . ىف شئصالته؟ إن هذا ليس من الدين

  الشبهة الثانيةالشبهة الثانية

ــون علــى أصــحاب األضــرحة  إن بعــض املتــشددين يقول
م أصنام   .إ

ــل  ــى رجــ ـــوا علــ ــوله أن يقولـ ـــن هللا ورســ أال يــــستحيون مـ
  !! ؟مسلم إنه صنم

ًوذلك فضال عن أنـه مـن عبـاد هللا املقـربني الـذين شـهد 
إلميان والتقوى والوالية، قال هللا تعاىل   :هللا هلم 

 ﴿ ﴿                               

                          

                            

                               



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٦٦٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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                            ﴾﴾  ]]نسنسيويو[[  

ــم ٌهلــم يــرميهم أحــد  أفبعــد هــذا التكــرمي مــن هللا  
  !!أصنام

يـــوم   َّأمل يعلمـــوا أن األصـــنام قـــد حطمهـــا رســـول هللا
   :فتح مكة، وقرأ قول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                   

          ﴾﴾]]اإلسراءاإلسراء[[  

ًكما يعلمون أحجـارا منحوتـه علـى وكانت هذه األصنام 
ا من دون هللا   .أشكال خمتلفة، إختذها املشركون آهلة يعبدو

ًهل هناك أحـد مـن املـسلمني اليـوم يعبـد ضـرحيا أو قـربا  ً
  !!!أو صاحب قرب؟

ًحاشا ألصغر مسلم أن يفعل شيئا مـن ذلـك، أو يعتقـد 
ذن هللا   .أن صاحب الضريح ينفعه أو يضره إال 

ا أو ميتـا فقـد إن من يرمى  ًمسلما ببهتان سواء كـان حي ـً
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  .ء بغضب من هللا

ــل هــــذه الكبــــائر،  ى مــــسلم أن يقــــرتف مثــ وإنــــىن أر 
  .ويظن بعد ذلك أنه يدعو إىل توحيد هللا

إن عقيـــدة التوحيـــد قـــد متكنـــت واحلمـــد  مـــن نفـــوس 
ــا أمــر ىف  زهــا الفــنت وال العواصــف القويــة، أل ٌاملــسلمني فــال 

ِّ الفـؤاد ال يـصل إليـه شـئ، حـىت وإن عـذب املـسلم القلب وىف
ٌوأجرب على قول كلمة الكفر، فال شـئ عليـه ألن قلبـه مطمـئن 
ة قــوة أن خترجــه منــه، وذلــك فــضل هللا  ـإلميــان، فــال تقــدر أي ـَّ

  .على املسلمني

  الشبهة الثالثةالشبهة الثالثة

مـدد  رسـول هللا، : ِّـإن بعض الناس يكفرون مـن يقـول
ُّسني، أو يقـــول نظـــرة  بـــدوى، أو مـــا أو أغثـــىن  ســـيد احلـــ

لـصاحلني  ـا املـسلم  شاكل ذلك من العبـارات الـىت يـستغيث 
  .واألولياء

لكفــــر أو  ــؤالء  وىف احلقيقــــة أن احلكــــم علــــى أمثــــال هــ



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٨٦٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌلشرك، فيه شطط كبري، وخطر عظـيم ٌّألنـه حكـم مبـىن علـى ، ٌ ٌ
  .جهل بدين هللا

ـــا فـــإن هـــذه العبـــارات ليـــست مـــن األمـــور الـــىت خيـــ رج 
  .املسلم من اإلسالم

ــوىل، يعتقــد أن هـــذا  ألن طالــب املــدد أو النظــرة مــن ال
ه مـــن  ــالـــوىل◌ حـــى يـــرزق عنـــد هللا، وأن لـــه مـــا يـــشاء عنـــد رب ّـ ُِ ُ ٌّ َ

ذن ، اإلمداد والعطـاء وأن الـسائل يطلـب منـه مـا يقـدر عليـه 
ًكما لو طلب منه شيئا ىف حياتـه الدنيويـة، فإنـه كـرمي ، هللا تعاىل
  . ما يطلبهوسيعطيه

وال حرج على فـضل هللا ىف أن يهـب هـؤالء األحيـاء ىف 
م الدنيوية واألخروية   .قبورهم ما ينفعون به الناس ىف حيا

م    :قال هللا سبحانه وتعاىل ىف شأ

 ﴿ ﴿                                   

                            

                           ﴾﴾  ]]الزمرالزمر[[  



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٦٩٦٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                

                               

            ﴾ ﴾   ]]احلديداحلديد  ١٩١٩[[  

  .شئ قديروهللا على كل 

وأود أن أزيدك بيا أيهـا األخ املـسلم ىف هـذا املوضـوع 
الذى كثر حوله اجلدال والنقاش بـني طوائـف املـسلمني فـأقول 

  :و التوفيق

أن   أمــر املــؤمنني أن يطلبــوا مــن الرســول  إن هللا
  :ينظر إليهم، وذلك ىف قول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                              

                  ﴾﴾  ]]البقرة البقرة١٠٤١٠٤ [[  

يعـــىن طلـــب العطـــف   وطلـــب النظـــرة مـــن رســـول هللا
ــــه ـــسان منـ ـــود واإلحــ ــ ــــة، وال ـــاىن   والرعايـ ـــا ىف معــ ـــل مــ ، بكــ



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٠٧٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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﴿﴿    ﴾﴾من طرائف ورقائق، ومكرمات ولطائف ...  

 وال جيوز أن يقول أحد إن ذلـك كـان ىف حياتـه الدنيويـة
 ألن األمر للمؤمنني أين كانوا وكيف كانوا ،.  

ــه الــصالة والــسالم،  ــه علي مــع العلــم أن املــؤمنني ىف زمن
ملدينة، ومـنهم مـن كـان بعيـدا عـن املدينـة،  ًمنهم من كان معه 
بـــل إن أهـــل املدينـــة أنفـــسهم مـــنهم مـــن كـــان عنـــد رســـول هللا 

عمالـه ومعاشـه، ومـع ذ ًومنهم مـن كـان بعيـدا ومـشغوال◌  ٍ لـك ً
م يستوون مع آخر مؤمن ىف هذا األمر إىل يوم القيامة   .فإ

إذن فليس هناك فرق بني من يطلب النظـرة مـن رسـول 
  .ىف زمن حياته وبني من يطلبها اليوم  هللا

ولذلك فقد وجب على كـل مـسلم بـنص هـذه اآليـة أن 
ينــادى رســول هللا وأن يــستغيث بــه، وأن يــسأله مــا يــشاء مــن 

  ِّ أراد بذلك أن يعرفنا مـدى إحتياجنـا إليـهحاجاته، فإن هللا
ىف كل وقت وحـني، وأن يـشهد بعـض مقاماتـه عنـده سـبحانه 

  .وتعاىل

ومـــن عجـــب أن يقـــول هللا لنـــا بعـــد أن أمـــر أن نطلـــب 
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  :النظرة من رسول هللا

﴿﴿     ﴾﴾::  

، وافقهوهــــا ... يعــــىن  امسعــــوا هــــذه األحكــــام والوصــــا
ـا، فإنـه سـيأتى زمـان علـيكم موها، واحفظوها ومتـَّوتفه سكوا 

س مـــنكم بـــبطالن هـــذه األحكـــام واآلداب، فـــامسعوا  يقـــول أ
  .وتنبهوا وال يغرنكم قوهلم بعد هذا البيان

  :هذا وإنىن أمهس ىف أذن كل مسلم وأقول له

ــة رســـــول هللا ــن   إن ورثـــ مـــــن العلمـــــاء العـــــاملني، ومـــ
ألوليـــاء الـــشهداء والـــصديقني، ومـــن األبـــرار واملقـــربني، ومـــن ا

ْوالــصاحلني، هلــم نـــصيب علــى قـــدرهم ممــا أكـــرم هللا بــه رســـوله  ٌ
ـــه   ومـــــصطفاه ــ ــه وعلومـــــه، وأحوال ــــم أعمالـــ ـــإن هللا ورثهـ َّ، فــ
ًإبقاءا له ىف أمته، وحفظا له  ومقاماته، ً  ىف ورثته.  

ٌأ عبيد ذليل مسكني، وأحب لكل مسلم مـن : إخواىن ٌ
ِّن الـشر مـا أكرهـه ُّاخلري ما أحبه لنفسى، وأكـره لكـل مـسلم مـ

ـذا البيـان مـا أعتقـده، ومـا أشـهد هللا  ُلنفسى، وقـد أوضـحت 
ــن إخــــواىن  ـــل أخ مــ ـــه لكـ ـــه، ومــــا أرجتيـ ــــه عليـ ـــوله ومالئكت ورسـ
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املـــسلمني، فـــإن العقيـــدة عمـــل مـــن أعمـــال القلـــوب، ومعاملـــة 
خاصة بني كل مسلم وبني عالم الغيـوب، وإن ذرة منهـا تعـدل 

َّيزان يوم القيامة، فـإذا صـحت اجلبال من أعمال اجلوارح ىف امل
ُالعقيــدة صــحت وقبلــت مجيــع األعمــال، وإذا اهتــزت العقيــدة  َّ
خابـــت مجيـــع األعمـــال، وأصـــبح اإلنـــسان مـــن اخلاســـرين، وال 

  .حول وال قوة إال  العلى العظيم
ٌوإنىن واحلمد  أعتقد أن كل مسلم خـري مـىن عنـد هللا 

 األزل، وال أدرى مــاذا ورســوله، فــإنىن ال أعلــم مــا ســبق ىل ىف
ـــه  خيـــتم هللا ىل بـــه، ولكنـــىن أثـــق ىف رمحـــة هللا، وأعتقـــد ىف جناب
سبحانه وتعاىل كل اخلـري، وكـل العفـو واإلحـسان واملغفـرة، إنـه 
ُّعـــز شـــأنه نعـــم املـــوىل ونعـــم اإللـــه الكـــرمي، ونعـــم الـــرب الغفـــور  َّ

  .الرحيم

  الشبهة الرابعةالشبهة الرابعة

 يقـول فيـه ابـن عبـاس الـذىسـيد عبـدهللا بيان حـديث 
  :سيد رسول هللا 



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٣٧٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت { {  َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ َ ََ َإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ َ ََ ْ

ْفاستعن با ِْ َ ْفاستعن باَ ِْ َ َ  {{  
١٧١٧
  

مـــا أعظـــم هـــذه التوجيهـــات الكرميـــة الـــىت صـــدرت مـــن 
  .للمسلمني  رسول هللا

مل   أن رســول هللا: وفهمــى ىف هــذا احلــديث الــشريف
ره أن يـسأل هللا، ، فقد أم)وال تسأل غري هللا(يقل البن عباس 

 ِّومل ينهــه أو حيــرم عليــه ســؤال غــري هللا، وذلــك لقــول هللا تعــاىل
  :] النحل٤٣[ىف 

 ﴿ ﴿                                  ﴾﴾  

   :وقول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                  

                                   

                    ﴾﴾]]املائدة املائدة١٠١١٠١ [[  

                                           
  . الطرباىن والبيهقى عن ابن عباسرواه ١٧



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٤٧٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :   وقوله

  }}  سلونى ما بدا لكم ودعونى ما تركتمسلونى ما بدا لكم ودعونى ما تركتم  {{
١٨١٨
  

  :البن عباس رضى هللا عنهما  وكذلك قول الرسول

ْوإذا استعنت فاستعن با{ {  ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ْوإذا استعنت فاستعن باِ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ِ  {{
١٩١٩
  

، فــإن االســتعانة بغــري ) بغــريهوال تــستعن: (فلــم يقــل لــه
هللا من صميم الدين، لقول هللا تعاىل على لسان سيد موسـى 

  :عليه السالم

 ﴿ ﴿                                    

                               ﴾ ﴾   ]]طهطه٣٢٣٢--٢٩٢٩[[  

  :وقول هللا تعاىل

﴿﴿                                

       ﴾﴾  ]]البقرة البقرة١٥٣١٥٣ [[  
                                           

  . رواه الطرباىن ىف األوسط عن أىب هريرة١٨
  .رواه الطرباىن والبيهقى عن ابن عباس ١٩



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٥٧٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]املائدة املائدة٢٢ [[  

ــى  ًيعــــىن لــــيعن بعــــضكم بعــــضا علــــى أعمــــال الــــرب، وعلــ ْ ُِ
  .أعمال التقوى

  :وقد ورد ىف حديث شريف

ْمن { {  ْمن َ َأعانَ َ َأعانَ َ ٍ على خير َ ْ ٍ على خير َ ْ ِفله مثل أجر فاعلهَ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ ُ ُ ِفله مثل أجر فاعلهَ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ ُ ُ َ  {{  
٢٠٢٠
  

  :   وقال

ِحب الخلق إلى هللا أنفعهم لعياله أ أ{{ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ْ َ ِ ََ ِ ِ ْ ِحب الخلق إلى هللا أنفعهم لعيالهُّ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ْ َ ِ ََ ِ ِ ْ ُّ  {{  
٢١٢١
  

  :  وقال

ٌعلى كل مسلم صدقة  {{ َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِّ ُ َ ٌعلى كل مسلم صدقةَ َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِّ ُ َ َقيل . . َ َقيل ِ ْأرأيـت إن لـم : : ِ َْ ْ َ َ ْأرأيـت إن لـم ََ َْ ْ َ َ ََ

َيجــد؟ قـــال ََ ْ َيجــد؟ قـــالِ ََ ْ ُيعتمـــل بيديـــه، فينفـــع نفـــسه   : : ِ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ِِ ُ ُيعتمـــل بيديـــه، فينفـــع نفـــسه ْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ِِ ُ ْ

ُويتـصدق َّ َ َ َ ُويتـصدقَ َّ َ َ َ َ، قــال  َ َ، قــالَ َأرأيــت إن لـم يــستطع؟ قــال: : َ َ ََ ْْ ِ َْ ْ َْ َ َ َأرأيــت إن لـم يــستطع؟ قــالَ َ ََ ْْ ِ َْ ْ َْ َ َ َ : :  

                                           
  .رواه مسلم عن عقبة األنصارى ٢٠
  .ورد هذا احلديث برواية الطرباىن عن ابن عمر ٢١



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٦٧٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيعين ذا الحاجة الملهوف ُ ُ ُْ َْ َ َِ َيعين ذا الحاجة الملهوفَِ ُ ُ ُْ َْ َ َِ َِ  {{  
٢٢٢٢
  

مـــر هللا  مــن هنـــا يتبــني أن االســـتعانة بغـــري هللا إمنــا هـــى 
ورســوله، وال حرمــة وال كراهيــة فيهــا، وال كفــر وال شــرك فيهــا، 
فقد جعل هللا كـل شـئ ليـستعني بـه اإلنـسان ىف قـضاء حاجاتـه 

تــه وآمالــه، وعليــه أن يــشكر ومآربــه، ويــصل بــ ه إىل منتهــى غا
ِعلـــى تـــسخريه األشـــياء إليـــه، وجعلهـــا معينـــة لـــه علـــى   هللا ْ َ

  .معاشه ومعاده

ــــدنيا   ولقــــد اســــتعان رســــول هللا ــــدين وال ـــور ال ىف أمـ
ًصحابه وبغريهم، وبكل ما حولـه مـن أشـياء، تنفيـذا ألمـر هللا 

  .وحكمته ىف إقامة األسباب

 بــني املهــاجرين واألنــصار، ليعـــني وقــد آخــى رســول هللا
ُّكـــل واحـــد مـــنهم أخـــاه علـــى طاعـــة هللا، وعلـــى شـــئون احليـــاة 

  .الدنيوية

اء الـــــصادق ىف و ــى التعـــــاون البن ــل علـــ ــرب دليـــ ـــذا أكـــ ـــهــ َّــ
اإلســالم، فقــد بلــغ التعــاون مــنهم أقــصاه، حيــث كــان يقتــسم 

                                           
  .ةمتفق عليه من حديث أىب هرير  ٢٢



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٧٧٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواحد منهم ماله مع أخيه، ويطلق له إحـدى زوجاتـه ليزوجهـا 
  .له

 مــن فــضله أن يعيــد للمــسلمني هــذه األجمــاد نــسأل هللا
ا العباد والبالد   .الىت أسعد هللا 

  الشبهة الخامسةالشبهة الخامسة

  : بيان حديث

ٌكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة  {{ ٌَ َ َّ ََّ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ َِ ََ ُ ٌكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةُ ٌَ َ َّ ََّ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ َِ ََ ُ ُ  {{
٢٣٢٣
  

ـــىت حـــدثت ىف الـــدين بعــــد  ــى األمـــور ال ت هـ إن احملـــد
  :وهى نوعان  رسول هللا

  النوع األول من المحدثاتالنوع األول من المحدثات

ـــ ــو مــ ـــر هللا بـــــه ورســـــوله، وقـــــد هــ ــــا أمــ ا يـــــدخل حتـــــت م
ت والــرب واخلــري، فهــو  ِّاستحــسنه املــسلمون، مــن أعمــال القــر

                                           
  رواه أمحد عن ابن مسعود  ٢٣



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٨٧٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌمن السنة، وهو بدعة حسنة قال َّ  :  

ُمن سن سنة حسنة فعمل بها كان له { {  َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ً ً َّ َُّ ُمن سن سنة حسنة فعمل بها كان له ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ً ً َّ َُّ ْ

ْأجرها، ومثل أجر من عمل بها ال ينقص من  ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ
َ َْ ْأجرها، ومثل أجر من عمل بها ال ينقص من ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ
َ َْ ُ

ِأجوره ِ ُ ِأجورهُ ِ ُ ًم شيئاُ ْ ًم شيئاَْ ْ َْ  {{
٢٤٢٤
  

  :وذلك مثل األمور اآلتية

  :أوال

صـــالة الـــرتاويح ىف مجاعـــة، فقـــد مجـــع ســـيد عمـــر  
ا ىف عهــــد  ــانوا يــــصلو ـــسجد، وقــــد كــ ـــا ىف املـ ـــسلمني عليهـ املـ

م، وقــــال عنهــــا   رســــول هللا ــرادى ىف املــــسجد، وىف بيــــو فــ
  ).نعمة البدعة هذه:(سيد عمر 

  :نيا

ً ىف مجاعــة قيامــا وقعــودا كمــا فعــل ســيد عبــد ذكــر هللا ً
هللا بن عمر رضي هللا عنهما ىف مـصلى العيـد، فقـد جلـس مـع 
أصحابه بعد انصراف الناس يذكرون هللا تعاىل، ومل يكـن ذلـك 

                                           
  .رواه الرتمذى عن جرير  ٢٤



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٧٩٧٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ذه الكيفية  الذكر على عهد رسول هللا

  :لثا

اآلذان الثالث يوم اجلمعة، ىف عهد سيد عثمان رضى 
ـــ ـــة هللا عنـ ـــل اجلمعـ لــــصالة قبـ ـــادى  ـــر املنــــادى ينـ ـــث أمـ ه، حيـ

 وهـو سـوق املدينـة حينئـذ -بساعة، ىف مكان يقال له الـزوراء 
ـــصالة - ـــز لـ ـــشراء، والتجهـ ــض البيــــع والـ ـــه النــــاس إىل فــ  لتنبيـ

  .  اجلمعة، ومل يكن هذا اآلذان على عهد رسول هللا

  :رابعا

ـــه  ــــع عليــ ــــدا ومجـ ـــصحفا واحـ ــ ـــان م ــــيد عثمــ ــب سـ ـــ ًكت ً
ــــسلمني ىف ــن املـ ــ ــــداه مــ ـــا عـ ــرق مــ ـــر حبـــ ــــصار، وأمـــ ــــع األمـ  مجيـ

ــرآن  ـــ ـــتلط القـ ــىت ال خيـــ ــ ــــري، حــ ــــا التفاســ ـــىت فيهــ ـــ ــــصاحف ال املــ
  .لتفسريات الىت وضعها الصحابة ىف مصاحفهم

  :خامسا

عقـب اآلذان بـصوت مرتفـع مـن   الصالة على النـىب
ــوق املــــسجد، فقــــد استحــــسنه املــــسلمون، ورأوا أن  املــــؤذن فــ
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عقـــب   لـــصالة علـــى النـــىبًذلـــك مزيـــدا ىف تـــذكري النـــاس 
ا سنة من سنن اإلسالم   .اآلذان فإ

فقــد ورد عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا 
  :يقول  عنهما أنه مسع رسول هللا

َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثـم { {  ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َْ َِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ْ َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثـم ِ ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َْ َِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ْ ِ

ًصلوا علي، فإنه من صلى علـي صـالة  َ َ َ َ ََّ ََّ َّ ََ ََّ ْ ُ ِ َ
ًصلوا علي، فإنه من صلى علـي صـالة ُّ َ َ َ َ ََّ ََّ َّ ََ ََّ ْ ُ ِ َ
َّصـلى ُّ َّصـلى َ َ

ـــي  ـــم ســـلوا هللا ل ـــه بهـــا عـــشرا، ث ِهللا علي ُِ َ ََّ ُ ً ْ َْ َِ ـــي َ ـــم ســـلوا هللا ل ـــه بهـــا عـــشرا، ث ِهللا علي ُِ َ ََّ ُ ً ْ َْ َِ َ

َّالوسيلة، فإنها منزلة فـي الجنـة ال تنبغـي إال  ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ َ َْ ٌْ َ َّ ََ َّالوسيلة، فإنها منزلة فـي الجنـة ال تنبغـي إال َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ َ َْ ٌْ َ َّ ََ َ

ْلعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن  َْ َ ََ ُْ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ ِْ َ ِ ِ ْلعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن ٍِ َْ َ ََ ُْ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ ِْ َ ِ ِ ٍِ

ُسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة َ َ َّ ْ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ َ ُسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةَ َ َ َّ ْ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ َ َ  {{
٢٥٢٥
  

لـصالة علــى النـىبواملـ ألنـه فــرغ   ؤذن أوىل املـؤمنني 
قــــى املــــسلمني ىف هــــذا  ف بــــه  ف مبــــا كل ــن اآلذان، ومكل ـــمــ ِّـ ـــ َّـ
ألذان ومــن يــسمعه  احلــديث الــشريف، غــري أنــه يرفــع صــوته 

  .خيفض صوته به

                                           
  .رواه مسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.  ٢٥
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  :سادسا

ــــىب ــــد النـ ــــال مبولـ ـــا   االحتفـ ــ ـــوم  ــ ـــىت يق ــ ــــصورة ال لـ
  مبــيالد رســول هللافإمنــا هــو لتــذكري املــسلمني :املــسلمون اآلن

  ا العـامل اإلنـساىن ىف ت والكرامات الىت أكرم هللا  آل ، و
إلرهاصــات والبــشائر  ــه الــصالة والــسالم، و ــده علي زمــان مول

، حـىت يـزداد املـسلمون معرفـة   الىت كانت بـني يـدى مولـده
بعنايــــة هللا تبــــارك وتعــــاىل حببيبــــه ومــــصطفاه مــــن حلظــــة مــــيالده 

  .ء هللالشريف إىل ما شا

وال   ومل تكــن مثــل هــذه األحفــال تقــام ىف عهــد النــىب
ــى  ـــه علـــ ــ ـــضل هللا ب ــــا تفــ ـــضارهم مـ ـــحابه، الستحــ ــــد أصــ ىف عهـ

  .، فلم يكونوا ىف حاجة إىل تذكري أو تنبيه  البشرية مبيالده

  :سابعا

ــــد  ـــة ق ـــإن األئمـ ـــه، فـ ـــديث رســــول هللا وتدوينـ ــة حـ ــ كتاب
ــن صـــ ـــدوين حـــديث رســـول هللا بعـــد حتـــصيله مـ ــوا بت دور اهتمـ

ألسانيد املوثوقة حرصا علـى احلـديث مـن الـضياع،  ًالصحابة 
  .  ومل يكن ذلك ىف عهد رسول هللا
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ه مـــن البدعــة احلـــسنة إمنـــا هـــو علـــى  وهــذا الـــذى ذكـــر
ـــىت اســـتحدثها  ـــال ال احلـــصر ألن البدعـــة احلـــسنة ال ســـبيل املث

كثـــرية وال يكفـــى حلـــصرها هـــذا   املـــسلمون بعـــد رســـول هللا
  .الكتاب الصغري

  :منا

قيـــام ســـيد أبـــو بكـــر رضـــى هللا عنـــه جبمـــع القـــرآن ىف 
جملد واحد، وقـد كـان القـرآن مكتـو ىف صـحف كثـرية متفرقـة 
وعلـــى ألـــواح متعـــددة مـــن اخلـــشب واجللـــد والعظـــم واحلجـــارة 

  .وجريد النخل وغريها

ًوهذه البدع كانت خـريا وبركـة علـى املـسلمني ىف الـدين 
  .والدنيا

  حدثاتحدثاتالنوع الثانى من المالنوع الثانى من الم

، أو   هــو كــل عمــل خــالف مــا كــان عليــه رســول هللا
ًخالف نصا صرحيا من كتـاب هللا ً  أو حـديث رسـوله ،  ،

ا خمرتعها، وضل عن سـبيل هللا  َّوهو بدعة الضاللة الىت ضل  َّ
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ا   .كل من عمل 

ر جهــنم حــىت  ــذه البدعــة يعــذب ىف  وإن مــن يعمــل 
 منهـــا ىف الـــدنيا ومـــات يتطهـــر منهـــا، وهـــذا إذا مل يتـــب إىل هللا

ب هللا عليـه، وعفـا عنـه وهللا  ب فقـد  مصرا عليهـا، أمـا مـن 
  :  قال رسول هللا. عفو كرمي

ُومن سن سنة سيئة، كان عليه وزره ومثـل { {  ُْ َِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ ًَ ًّ َّ ُومن سن سنة سيئة، كان عليه وزره ومثـل َّ ُْ َِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ ًَ ًّ َّ َّ

ــن  ــنقص م ــر أن ي ــن غي ــا، م ــن عمــل به ْوزر م ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ِ ــن َ ــنقص م ــر أن ي ــن غي ــا، م ــن عمــل به ْوزر م ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ِ َ

ٌأوزارهم شيء ْ َ َْ ِْ ٌأوزارهم شيءِ ْ َ َْ ِْ ِ  {{  
٢٦٢٦
  

نــسوق إليــك  أخــى املــؤمن أمثلــة كثــرية مــن بدعــة وس
  :الضاللة، حىت تكون على بينة منها

ـــال : أوال ــــاتنهن للرجـــ ـــار مفــ ـــو إظهـــ ــــساء، وهـــ ـــربج النــ تـــ
  .األجانب بقصد إغرائهم

لرجال األجانب لغري احلاجة: نيا   .اختالط النساء 

ــل لغــــري : لثــــا ــل املــــرأة لغــــري زوجهــــا، وجتمــــل الرجــ جتمــ
                                           

  .من حديث جرير برواية الرتمذى  ٢٦



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٨٤٨٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .زوجته

ِّســـتعمال املالبـــس الـــىت حتـــدد العـــورة أو تـــصفها إ: رابعـــا
  .سواء ىف ذلك الرجل أو املرأة

ــــسا ـــر : خامـــ ـــ لكفـ ــراء  ـــ ـــام واألمــ ـــ ـــى احلكـ ـــ ــــروج علـ اخلـــ
  .والفسوق

لكفر أو الفسوق: سادسا   .رمى احلكام واألمراء 

  .تكفري املسلم املخالف لبعض أحكام الشريعة: سابعا

ا: منا ت واخلمارات والتصريح    .فتح احلا

  .إقامة املسارح للرقص اخلليع: سعا

ا: عاشرا   .فتح حوانيت للقمار وامليسر والتصريح 

فرض الضرائب املتصاعدة على من يريـد : حادى عشر
  .احلج والعمرة

سـم الـدين وهـى : ىن عشر التفرقة بني املسلمني ولـو 
  .ُّشر البدع
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لرأى واالنتصار له: لث عشر   .اإلعجاب 

ــــع عــــشر ــــا: راب ـــري غن ـــصوت يثـ ـــات بـ تمعـ ــرأة ىف ا ء املــ
  .الغرائز

  .ترويج اإلشاعات ضد الدولة: خامس عشر

ــــشر ـــادس عـ ـــات: ســ ـــة والتمثليــ ـــالم اهلابطــ ــ ـــة األف   إذاعــ
  .أخالقية الال

ا: سابع عشر دا   .الدعوة إىل هللا من غري معرفة 

ــــشر ــــن عـ ـــام : مـ ــالف أحكــ ــىت ختـــ ـــوانني الـــ ـــشريع القــ ــ ت
  .اإلسالم وتنفيذها

ـــدون ســـبب تعـــذي: ســـع عـــشر ب املـــسلم أو إهانتـــه ب
  .موجب لذلك

ـــا : عـــــشرون ـــىت اختلـــــف فيهــ ـــروع الــ ــول الفــ ـــدال حـــ اجلــ
  .األئمة

ـــــشرون ــــادى والعــ ـــــساجد : احلـــ ــــوات ىف املــ ــــع األصـــ رفـــ
  .ملهاترات واملنازعات
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  .جشع التجار واحتكارهم السلع: الثاىن والعشرون

  .جور احلكام وظلمهم للناس: الثالث والعشرون

تملق للحكام وعدم تقدمي النصيحة ال: الربع والعشرون
  .هلم

ــن : اخلــــامس والعــــشرون لطعــ ـــام  ـــى احلكـ التطــــاول علـ
لسب والشتائم   .ِّعليهم والنيل منهم 

  .عدم دعوة غري املسلمني إىل هللا: السادس والعشرون

  .حرمان أحد الورثة من املرياث: السابع والعشرون

  .اإلسراف ىف املناسبات وغريها: الثامن والعشرون

ــــع والعــــــشرون ــت أو : التاسـ لطواغيــــ ـــاء هللا  ـــى أوليـــ رمــ
  .األصنام

  .ُّلعن املسلم وسبه: الثالثــون

  .منع النسل أو حتديده: احلادى والثالثون

وهــذه األمثلــة ليــست هــى كــل البــدع، وإمنــا هنــاك أمــور 



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٨٧٨٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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، وهـــى ليـــست مـــن   كثــرية إبتـــدعها النـــاس بعـــد رســـول هللا
تيهــا لــيس الــدين ىف شــئ، وهــى حمرمــة، ولكــن املــسل م الــذى 

ثـــري  بكـــافر وال مـــشرك، وإمنـــا يكـــون شـــأنه ىف الـــدين حبـــسب 
بدعتــــه علــــى آداب اإلســــالم وأحكامــــه، وبقــــدر املــــضار الــــىت 

  .تصيب املسلمني من ورائها

تــى شــيئا مــن هــذه  ًوعلــى األئمــة والعلمــاء توجيــه مــن 
ألســلوب اللـــني، وتكــرار النـــصيحة لــه مـــع  ُّالبــدع ورده عنهـــا 

  .الشفقة عليه، حىت يستقيم حالهالرمحة و

ــه إىل  ــة حماســبة كــل صــاحب بدعــة، وإعادت وعلــى الدول
الطريـــق املـــستقيم، حـــىت ال تستـــشرى بدعتـــه وتـــضر غـــريه مـــن 

  :  أفراد األمة، قال رسول

َومن سن سنة سيئة فعليه وزرها{ {  َُ ْ ْ ِْ ِ َ َ ً ًَ ِّ َ َ َ ََّ َومن سن سنة سيئة فعليه وزرهاَُّ َُ ْ ْ ِْ ِ َ َ ً ًَ ِّ َ َ َ ََّ ْووزر من ، ، َُّ َْ َُ ْووزر من ِ َْ َُ ِ

ِعمل بها إلى يوم القيامة ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِعمل بها إلى يوم القيامةَ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ{{
٢٧٢٧
  

  :  وقال
                                           

ا من بعده من غري أن ينقص مـن أوزارهـم مـن : ( رواه الرتمذي عن جرير بلفظ٢٧ ووزر من عمل 
  ).شيء
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ُّشر ُّاألمور ِمحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل   {{ ُ ُّ َُ َ َ ٌَ ٌَ ْ ْ ِْ ُ ُ ُُ َ ُّشر ُّاألمور ِمحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ُ ُ ُّ َُ َ َ ٌَ ٌَ ْ ْ ِْ ُ ُ ُُ َ ُ

ٌبدعة ضاللة، ٌَ َ َ ْ ٌبدعة ضاللة،ِ ٌَ َ َ ْ ِوكل ضاللة فى النار  ِ َّ ِ ٌ َ َ ُّ ُ ِوكل ضاللة فى النارَ َّ ِ ٌ َ َ ُّ ُ َ  {{
٢٨٢٨
  

أن كل ضـاللة تـورد صـاحبها النـار، وتوبقـه فيهـا، : يعىن
ــار  ...مــا مل يتــب إىل هللا منهــا، ويرجــع عنهــا ، مث خيــرج مــن الن

ــبعــد التطه ، أو بعفــو    بدعتــه، أو بــشفاعة رســول هللار مــنِّ
َّعز وجل  هللا   .عنهَّ

 ً ًااسادسسادس

  تغييـر المنكـــرتغييـر المنكـــر

  : الذى يقول فيه  بيان حديث رسول هللا

ْ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم {{ َ ْ َِ ْ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم ً َ ْ َِ ً

ِيستطع  فبلسانه، ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِيستطع  فبلسانه،ْ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِفإن لم يستطع  فبقلبه،  ......  ْ ِْ َ َْ ْ َِ َ َْ ْ َ ِفإن لم يستطع  فبقلبه،  ِ ِْ َ َْ ْ َِ َ َْ ْ َ ِ

                                           
  . رواه أمحد عن ابن مسعود٢٨
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ُوذلك أضعف  َ ْ ََ َ ُوذلك أضعف َِ َ ْ ََ َ }}  َاإليمانَاإليمانَِ
٢٩٢٩
  

 دئ ذى بدء إىل من ٌهَّهذا احلديث الشريف موج  
ـــستطع تغــــري املنكـــر مــــن األمـــراء واحلكــــام والعلمـــاء، الــــذين  ي

  :يقدرون على تغري املنكر

 حلكمةًةَّمر  .  

 ملوعظة احلسنةًةَّومر  . 

 لتخويف والزجر لثا   .ًو

 ألخذ على يد صاحب املنكرًورابعة  . 

 ــــسة ـــداراة وًوخامــ ملـــ ــــذا   ــــستقيم هــ ــــىت يــ ــــسرت حــ الــ
  .ج على الصراط املستقيمَوُْعاإلنسان امل

 ؛ أو بيــدهذى ال ميكنــه تغيــري املنكــر بلــسانه  الــَّوإن
  :أن ينكره بقلبه هــجب عليـي

 :يعــىن                        

                                           
  .اه الرتمذى عن أىب سعيدرو  ٢٩
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 وال يرضى عن فاعله؛ ال يرضى به .  

 وحيزن ويتأمل لوقوعه. 

 َّويدعو هللا أن يغريه. 

 لذين ميكنهم تغيريهِّويبلغ ا. 

 املــسلمني قــد اشــرتكوا ىف تغيــري ُّوعلــى ذلــك يكــون كــل
  . حبسبه وعلى قدر طاقتهٌّ كل؛املنكر

مـا ىن املراد من احلديث الشريف، حـسب وهذا هو املع
  .حتتمله ألفاظه من املعاىن

 ما هو املنكر الذى جيب تغيريه؟َّمث   

ـــه  ـــيم مرتكبــ ــــشارع احلكــ ـــه الـ د عليــ ـــر توع ــل أمــ ــــو كـــ ـــهـ َّــ
  :لعذاب واخلسران ىف الدنيا واآلخرة

ـــور احملر - ــى األمـــ ـــرعاَّوهــــ ــــة شـــ ــى ، ًمــ ــــصوص علــــ واملنــ
وأمجـــع ،  حرمتهـــا ىف كتـــاب هللا وىف ســـنة رســـوله

  .على حرمتها أئمة املسلمني
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 وليس من املنكر:  

األمـــور املختلـــف ىف حرمتهـــا بـــني علمـــاء املـــسلمني  -
  .وأئمتهم

ــــسنن  - ــــبعض الـ ـــسلم لـ ـــرك املــ ـــر تــ ــن املنكــ ولـــــيس مـــ
ت والنوافل واملستحباتوا  .ملندو

 وإمنا املنكر هو:  

  . تركه لفريضة من الفرائض الواجبة عليه  -

م احملرمة شرعا -   ً.أو إرتكاب إمث من اآل

 ــرتك الــــسنن والنوافــــل ــن يــ ــى ؛ أمــــا مــ فالواجــــب علــ
ـــاء واملرشــالعلم   :دينـ

ـا - ِّوأن يـشوقوه إىل عملهـا، ، ِّأن يرغبوه ىف اإلتيـان 
جلــزاء الــذى أعــده بتــذكري ــا، و لثــواب املنــوط  َّه 

حلرمــــان الــــذى يــــصيب مــــن قعــــد هللا  لفاعليهــــا، و
اون فيها  .عنها و

 .مع عدم مؤاخذة املسلم عليها -
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وعـــدم التـــشديد عليـــه ىف شـــئ منهـــا، حـــىت ال ينفـــر  -
مــن العلمــاء والــداعني إىل هللا، وال ينفــر مــن أعمــال 

ت  .الرب والصاحلات والقر

  :  قال رسول هللا

ِيسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا{ {  ِ ِ ِّ َ َ َُ ُّ ّ ِيسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفرواَّ ِ ِ ِّ َ َ َُ ُّ ّ َّ  {{
٣٠٣٠
  

  :وقال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿              ﴾﴾  ]]البقرة البقرة٨٣٨٣ [[  

  وكـــذلك مـــن يفعـــل املكروهـــات أو األمـــور املـــشتبه
  :فيها، فإن على األئمة والعلماء

  .فوا له ىف القولَّأن يتلط -

 .قـهوه إليها برفـِّوأن ينب -

  !!! أو يثريوا ضجة حوله!!.ِّري أن جيرموهمن غ -

ف عنهـــا الكـــاملون مـــن املـــؤمنني َّـــألن هـــذه األمـــور يتعف
                                           

  .رواه الطرباىن الكبري عن بن عباس  ٣٠



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٣٩٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  قال، أهل الورع والتقوى

َّال يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى { {  َّ ََ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َّال يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى ُ َّ ََ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ُ

ُيدع ما ال بأس به، حذرا لما به البأس ْ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ُيدع ما ال بأس به، حذرا لما به البأسَ ْ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ  {{
٣١٣١
  

تـــون هـــذه املكروهـــاتأمــا عامـــة املـــسل - م   مني فـــإ
 . أو حلاجتهم إليهاجلهلهم حبكمها

ــــذكرون  - ـــسىن، ويـ حلــ ـــصرون  ــــا احلـــــالتني يبــ َّوىف كلتـ َّ ُ
  :ما معناه  قال، للني والشفقة

}} يؤخذ باللين ما ال يؤخذ بالشدة  يؤخذ باللين ما ال يؤخذ بالشدة {{
٣٢٣٢
  

  :وقال أيضا ما معناه

 جربت السيف وجربت اللين فوجدت اللين  جربت السيف وجربت اللين فوجدت اللين {{

  }}أقطع أقطع 

  . مبعروف يؤدى إىل جدال وشقاقٌفإنه ال جيوز أمر -

                                           
  . رواه الرتمذى وابن ماجة واحلاكم عن عطية السعدى٣١
إن هللا رفيق حيب الرفق، ويعطي علـى الرفـق مـا ال : ( روى مسلم من حديث عائشة  بلفظ٣٢

  ).يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٤٩٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن املنكـــر بغلظـــة وفظاظـــة،  - ــى عـ ــوز النهـ كمـــا ال جيـ
 الـــذى جيلبـــه علـــى النـــاس أكثـــر مـــن ُّفيكـــون الـــشر

 . الذى ينهاهم عنهِّالشر

خلري أبدا، قال هللا تعـاىل لـسيد َّإن الشر - تى  ً ال 
ـــى وهـــــاورن ـــا موســ مــ ـــسالم عنـــــد دعو  عليهمـــــا الــ

  :]طه٤٤[، ميانفرعون إىل اإل

 ﴿ ﴿                                      ﴾﴾  

، ٌوإن أفجــر مــسلم خــري  مــن فرعــون، ألنــه مل يكفــر 
  ً.ومل يشرك به شيئا

  تنبيــــهتنبيــــه

 ــري املنكــــر ـــوم بتغيــ ــــذى يقـ ـــه  .. إن ال ـــسان أخذتـ إنـ
ٌ،وىف الوقت نفسه هـوِ إنـسان  الغرية  ورسوله، ولدين هللا

ـــه  ـــع ىف أخذتـ ــــذى وقـ ـــسلم ال ـــه املـ ـــى أخيـ ـــة علـ ــــشفقة والرمحـ ال
  :فهو يعمل بذلك على؛معصية هللا وىف عذاب هللا



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٥٩٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وعلى إرضاء هللا ورسوله، إنقاذه مما وقع فيه -

أو التــشفى  اإلنتقــام منــه، وال يقــصد بــذلك التغيــري -
، وال يقصد ضرره وال التشهري بـه، من أخيه املسلم

 وقــع ىف ُ، ويفــسد قلــب مــنُفــإن ذلــك حيــبط عملــه
ملوعظة وال يستجيب هلا، ويقـع املنكر؛  فال ينتفع 

َّ فيعانـــد احلـــق ويتكـــرب...ىف خمالفـــة أكـــرب  ! .. عليـــهَّ
  .وذلك بسبب عدم احلكمة ىف تغيري املنكر

  !! ىف عباد هللاُأال فليتق هللا الدعاة

 مــن أعمــال الــدين الــذى يقــوم ٌإذ أن تغيــري املنكــر عمــل
ًيكـــون خالـــصا  مـــن كـــل  أن  فوجـــب...،  بـــه املـــؤمن 
َّ وإال كان الضرر به أكرب من نفعه!! ..َّالشوائب َّ!!  

   :قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                     

          ﴾﴾]]قق[[  

  : ىف سورة الغاشيةَّوقال جل شأنه



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٦٩٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴿ ﴿                              

                              ﴾ ﴾   

  :  وقال رسول هللا

ِالراح{ {  ِالراحَّ ُمون يرحمهم الرحمنَّ ُ ُ ُ َُ َ َْ َّ ْ ُمون يرحمهم الرحمنَ ُ ُ ُ َُ َ َْ َّ ْ ْ ارحموا من في ،،َ َ َُ ْ ارحموا من في ْ َ َُ ْ

ِاألرض يرحمكم من في السماء َّ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِْ َ ِاألرض يرحمكم من في السماءْ َّ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِْ َ ْ  {{
٣٣٣٣
  

  الشبهة السابعةالشبهة السابعة

ره بعض املتعاملني حول قول رسول   :   هللاما أ

َلعن  اليهود{ {  َ َُ ْ ُ َّ َ َلعن  اليهودَ َ َُ ْ ُ َّ َ َوالنصارى اتخذوا قبور ، ، َ َُ ُ ُ َ َّ َ َوالنصارى اتخذوا قبور ََّ َُ ُ ُ َ َّ َ ََّ

َأنبيائهم مساجد َ َ َِ ِْ ِ ِ ْ َأنبيائهم مساجدَ َ َ َِ ِْ ِ ِ ْ َ  {{
٣٤٣٤
  

ــى  ـــسلمني الــــذين يتخــــذون املــــساجد علــ وقــــوهلم إن املـ
ــــشب ــ ـــد ت ــــساجد قـــ ـــذه املــ ــصلون ىف هـــ ـــ ــــوتى ويـ ــود َّاملــ ـــ ليهـ هوا 

 والنــصارى، وقــد دخلــوا ىف هــذه اللعنــة الــىت ذكرهــا رســول هللا
                                           

  . عن عبدهللا بن عمرو ود والبيهقيأبو دارواه  ٣٣
  . رواه الطرباين عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما ٣٤



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٧٩٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا احلديث الشريفىف هذ.  

ه م أن هـــــذا احلـــــديث موج ٌوفـــــا ـــ ــود َّــ ـــى اليهـــ ً أصـــــال علــ
ُوالنصارى، وليس منصبا على أحـد مـن املـسلمني، وذلـك ألن 
م،  ُّاليهـــود والنـــصارى قـــد فـــسدت عقائـــدهم، وضـــلوا ىف إميـــا
ــن أنبيـــــائهم  ـــور مـــ ـــحاب القبــ م أصــ وأخـــــذوا يقـــــصدون بعبـــــاد

م والـــصاحلني مـــنهم، وذلـــك  بـــنص قـــول هللا وأحبـــارهم ورهبـــا
  :تعاىل

 ﴿ ﴿                                

                                

                                      

                 ﴾ ﴾   ]]التوبةالتوبة[[  

ليهـــود والنـــصارى يعتقـــدون فـــيهم النفـــع والـــضر، وإن ا
َّواإلعطاء واملنـع، وغـري ذلـك مـن األمـور الـىت ال تتـأتى إال مـن 

  .هللا سبحانه وتعاىل، وال تنبغى ألحد سواه

، وعبدوهم مـن دون هللا، وكـانوا  ًومن هنا اختذوهم أر



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٨٩٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ولـذلك لعـنهم رسـول هللا  يسجدون ىف هذه القبـور ألصـحا
  احلديث الشريفىف هذا.  

وحنن نعلم أن اللعـن هـو الطـرد مـن رمحـة هللا، واحلرمـان 
ُّمــن مغفرتــه ســبحانه وتعــاىل، ألن مــن تنــصب عليــه اللعنــة إمــا 

، وإما أشرك مع هللا آهلة غريه   .ًكافرا 

م ىف املـــــساجد  ــوا ـــدفنون أمـــ ــ ـــذين ي ــ ــــسلمون ال ـــا املـ أمــ
م بعيـدون كـل البعــد عـن لعنـة هللا  ورســوله، ُّويـصلون فيهـا، فــإ

لنــصارى ىف شــئ ممـا ســبق ذكــره  ليهـود وال  ـم مل يتــشبهوا  أل
  .من األمور الىت توجب اللعن

فــإن املــسلمني إمنــا يــدفنون الــصاحلني مــنهم ىف املــساجد 
ًتكرميــا هلــم، وتقــديرا لفــضلهم وعملهــم وجهــادهم، حــىت يتــذكر  ً
ــن يــــصلى ىف هــــذه املــــساجد مــــآثرهم وأعمــــاهلم، وأخالقهــــم  مــ

م ويقتدى وفضلهم، ُ فيتأسى   ومل نـسمع عمـاهلم وأخالقهـم؛ُ
  . وال لصاحب قرب مهما كان شأنه!ًأن مسلما سجد لقرب

 إذا وقـــف يـــصلى - أيـــن كـــان وكيـــف كـــان -واملـــسلم 
   ...فإمنا يعبد هللا بصالته، ويقصده بعبادته



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))٩٩٩٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــود مـ ـــام عمـ ــواء وقـــف يـــصلى أمـــام حـــائط، أو أم سـ
ام شـجر، أو أمـام إنـسان، أعمدة املسجد، أو أمام قـرب، أو أمـ

،   أو أمــام حيــوان، فإنــه ال يــشغله شــئ مــن ذلــك عــن هللا
َالــذى أحرم إليــه بــصالته، وقــصده بعبادتــه دون مــن ســواه ومــا  َ ــ ْ َ
ـــدون  ـــإن األرض كلهـــا جعلـــت مـــسجدا للمـــسلمني ب ــواه، ف ًسـ ُ

ــىت ال -اســـتثناء   اللهـــم إال أمـــاكن القـــاذورات والنجاســـات الـ
  .لى فيهاًجيوز للمسلم شرعا أن يص

  :  قال رسول هللا

ًجعلت لي األرض مسجدا وطهورا  {{ ًَ ََ َ ُ َُ ِ ًجعلت لي األرض مسجدا وطهوراِْ ًَ ََ َ ُ َُ ِ ِْ  {{
٣٥٣٥
  

حىت إنه جيوز أداء الصالة ىف الكنائس والبيـع، واملعابـد 
ـــسدة   مـــع -واهلياكـــل، الـــىت توجـــد فيهـــا التماثيـــل والـــصور ا

ـــط  ــــة فقـــ ـــة -الكراهــ ــــربة العامـــ ــــضا الــــــصالة ىف املقــ ـــره أيــ ُ وتكـــ
ـــا برفـــات املـــوتى ، أمـــا إذا فـــرش املـــصلى فوقهـــا إلخـــتالط ترا

ًشيئا طاهرا فال كراهة ىف الصالة حينئذ ً.  
ـــديث  ـــضح معـــــىن هـــــذا احلــ ـــاء علـــــى ذلـــــك فقـــــد اتــ وبنــ

                                           
  .رواه أمحد يف مسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما  ٣٥
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 على اليهود والنصارى ٌ كيف أن اللعن منصبَّالشريف، وتبني
م وأحبـارهم، واختـذوهم آهلـة مـن  م عبدوا أنبيائهم ورهبا لكو

  .دون هللا
ً مل يتخـذ مـع هللا إهلــا ًوظهـر أيـضا كيـف أن أصــغر مـسلم

، لــصحة عقيدتــه،  ًآخــر، ومل يقــصد بعبادتــه أحــدا غــري هللا
  .وصدق إميانه  ورسوله

  الشـبهة الثامنــةالشـبهة الثامنــة

  :الذى يقول فيه  بيان حديث رسول هللا

َال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد{ {  َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ّ ُّ َال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجدُ َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ّ ُّ ُ . .

َمسجدي هـذا، والمسجد الحرا ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ َمسجدي هـذا، والمسجد الحراَ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ ِم، والمسجد َ ِ ْ َ َْ ِم، والمسجد ِ ِ ْ َ َْ ِ

َاألقصى ْ َاألقصىَ ْ َ  {{
٣٦٣٦
  

ـــذين يـــشدون الرحـــال،  ـــال بعـــض املثقفـــني إن ال فقـــد ق
 ، أو املـــسجد البـــدوى ويـــسافرون إىل مـــسجد احلـــسني 

                                           
ـذا الـنص.  ٣٦ ُّال تـشد الرحـال : (وقد ورد هذا احلديث يف اجلـامع الكبـري عـن عمـرو وأيب سـعيد 

  ).، وإىل املسجد احلرام، وإىل مسجدي هذاإال إىل ثالثة مساجد، إىل املسجد األقصى
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، قـد ارتكبـوا بطنطا، أو أى مسجد من مـساجد أوليـاء هللا 
ًإمثا كبريا ىف ذلك، ملخالفتهم هذا احلديث الشريف ً.  

مـوف   :ا

ـــى إمنـــــا هـــــو ل - ـــة فقـــــط، ولـــــيس أن هـــــذا النهــ لكراهــ
، للتحــرمي لعــدم وجــود قرينــة تــدل علــى حتــرمي ذلــك

حية  .هذا من 

ــــة  - نيــ ـــة  حيـــ ــن  ــ ـــصالة ىف : ومــ م أن الـــ ــــا ـــه فــ فإنـــ
املـــسجد األبعـــد فيهـــا مثوبـــة أعظـــم، وفيهـــا تكفـــري 
، ورفــع للــدرجات، بــسبب كثــرة اخلطــوات  للخطــا

  .هلذا املسجد

حلميـدة، فإن كثرة اخلطا إىل املساجد من سنة اإلسـالم ا
  :  فقد قال

َأال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطاي  {{ َ ََ ََ َْ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ ُّ َ َأال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايََ َ ََ ََ َْ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ ُّ َ ُا ويرفع ََ َ ْ َ ُا ويرفع َ َ ْ َ َ

ِبه الدرجات؟ َ َِ َّ ِبه الدرجات؟ِ َ َِ َّ ُ قالواِ ُ قالواَ َبلـى: : َ َبلـىَ ِيـا رسـول . . َ ّ َ َُ ِيـا رسـول َ ّ َ َُ َقـال! ! َ َقـالَ َ : :

ِإســباغ الوضــوء علــى المكــاره«« َِ َِ َ ْ َْ ِ ُ ُ ُ ِإســباغ الوضــوء علــى المكــارهْ َِ َِ َ ْ َْ ِ ُ ُ ُ َوكثــرة الخطــا . . ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َوكثــرة الخطــا َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
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ِإلــى المــساجد ِ ْ َ ْ َ ِإلــى المــساجدِ ِ ْ َ ْ َ ِوانتظــار الــصالة. . ِ َِ َّ ُ َ ْ ِوانتظــار الــصالةَ َِ َّ ُ َ ْ ِ بعــد الــصالةَ َ َّ َ ِ بعــد الــصالةَْ َ َّ َ َْ . .

ُفذلكم الرباط َ ِّ ُ ُ ِ ُفذلكم الرباطَ َ ِّ ُ ُ ِ َ  {{
٣٧٣٧
  

ــدا؛  كــان اجلــزاء أكــرب، وكانــت ًفكلمــا كــان املــسجد بعي
َّالـــدرجات أرفـــع، وكـــان غفـــران الـــذنوب أعـــم وأمشـــل، وكانـــت 
ط ىف ســـبيل هللا، وجهـــاد إلعـــالء  كثـــرة اخلطـــا إىل املـــساجد ر

  .كلمته
َّفكيف بعد ذلك يدعى بعـض النـاس أن مـن يـسافر إىل 

ًة ىف هذه املساجد قد ارتكب إمثا أو فعل خطأالصال ً.  

لثـة - حية  فـإن معـىن احلـديث الـشريف ال  ..:ومن 
ـــصفة واجبـــة أو مفروضـــة -تـــشد الرحـــال   إال - ب

  .هلذه املساجد الثالث

ــن املـــساجد  - ُّوإن كـــان جيـــوز شـــد الرحـــال لغريهـــا مـ
 .على سبيل الندب والسنة ملا سبق تقريره

ؤمن بيـا ىف هـذا املوضـوع هذا وإنىن أزيدك أيها امل -

                                           
  .رواه ابن حبان عن أىب هريرة  ٣٧
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 :فأقول و التوفيق

ـــسافرون إىل هـــــذه  ُّإن الـــــذين يـــــشدون الرحـــــال، ويــ
ــــر، ــس األمــ ـــ ـــة ونفـ ـــصدوها ىف احلقيقـــ ــــساجد مل يقـــ   املــ
ا مـن آل بيـت رسـول هللا رة أصـحا  وإمنا يقصدون ز

 ،ومن األوليـاء والـصاحلني، رضـى هللا تعـاىل عـنهم ،
.. ،  وتــشتاق علــيهمُّألن قلــوب املــسلمني حتــن إلــيهم

ــم يتقربــون إىل هللا ويتــوددون   هــذا عــالوة علــى أ
م، عمال بقول هللا تعاىل  إىل رسول هللا ر   :ًبز

 ﴿ ﴿                                   

       ﴾﴾  ]]الشورى الشورى٢٣٢٣ [[  

  : ما معناهوقول رسول هللا 

ى فى أهل ى فى أهل  من أراد أن يكرمنى فليكرمن من أراد أن يكرمنى فليكرمن{{

  }}بيتى بيتى 

َّوإن مــن الــسنة املؤكــدة أن يــزور املــسلم قبــور الــصاحلني 
ــزور شــــهداء   فقـــد كــــان رســـول هللا، والـــشهداء واملقـــربني يـ
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ل البقيــع، ويــزور غــريهم مــن املــوتى ويــدعو هللا أحــد، ويــزور أهــ
بت ىف األحاديث الصحيحةعندهم مبا شاء،   . وكل هذا 

ـارا، منفـردا كـان يـزورهم لـي  حىت إن رسـول هللا ًال و ً ً
ــة الــسنة ىف  ًمــرة ومــع أصــحابه مــرة أخــرى، وهــذا لنعــرف كيفي

ا من املؤمنني والشهداء واألولياء رة القبور وأصحا   .ز

 وإنـــه ليحـــضرىن اآلن قـــول هللا تعـــاىل علـــى لـــسان ،هـــذا
  :سيد إبراهيم عليه السالم

 ﴿ ﴿                                    

                              

                               

      ﴾﴾  ]]إبراهيم إبراهيم٣٧٣٧ [[  

ـــه  ــراهيم علي ــن ســـيد إبـ ــلت مـ ـــىت تناسـ ـــة ال فهـــذه الذري
ـــن رســــول هللا إىل يومنــــا هــــذا   الــــسالم إىل رســــول هللا ، ومـ

  : ...... الساعةوحىت تقوم
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ُقد هوت القلوب إليهم ْ َ َ.....   

ْوحنت األرواح إليه    .........مـَّ

استجابة لـدعوة أبينـا إبـراهيم اخلليـل عليـه الـسالم، فـال 
يمـــوا حبـــبهم، وتـــشوقوا إلـــيهم ٌ وال مؤاخـــذةٌلـــوم ِّ علـــى الـــذين 

  :رضى هللا عنهم ورضوا عنه

 ﴿ ﴿                       ﴾﴾  ]]البينةالبينة[[  

ُّفـــإن هللا هـــو الـــذى جعـــل األفئـــدة متيـــل حنـــوهم وحتـــبهم 
   ....وتعشقهم

  .....سواء كانوا عند الكعبة املقدسة 

   .....أو ىف أى بقعة من أرض هللا

ــلة مـــن ولــــده  ـــسالم املتناسـ ــل عليــــه ال ـــم ذريـــة اخلليـ أل
ٍإمساعيل جد النىب حممد َِّ َُ ّ  .  

  ....:وبعد هذا العرض والبيان 

ـــضح ـــديث يتـــ ــــذا احلـــ ــــىن هــ ـــصريح ىف معــ ــق الـــ ـــا احلــــ ُّ لنـــ
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ويـــزول اللـــبس والغمـــوض الـــذى كـــان يكتنفـــه .... الـــشريف، 
وحيــوم حــول بعــض األفكــار الــىت مل تــسرب غــوره، ومل تــصل إىل 

  .حقيقة معناه

  .وهللا ورسوله أعلم



  الشيخ حممد على سالمةالشيخ حممد على سالمةفضيلة فضيلة                       ))١٠٧١٠٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معرفة اللـهمعرفة اللـه

  :قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                       ﴾﴾  ]]دمحم دمحم١٩١٩ [[  

  .لعلم هو استحضار النفس صورة املعلوم بوجه ماا

َّوملــا كــان املعلــوم هنــا هــو هللا عــز شــأنه، وكانــت صــورته 
احلقيقيــــة هــــى معــــاىن أمسائــــه ومعــــاىن صــــفاته، ومعــــاىن كماالتــــه 

   ...وأنواره القدسية

ــا مــن األخــذ مــن كتــاب هللا، ومــن  وكــان ال بــد للعلــم 
حـىت يعـرف املـؤمن سنة رسـوله، ومـن بيـان العلمـاء الراسـخني، 

ِّفإنه لزم لكل مـؤمن مـن أن حيـصل العلـم  ؛َّحقيقة ال إله إال هللا
هــا، حــىت يكــون قــد وقــع بــه العلــم   مــن وجوهــه الــىت ذكر

  .على اليقني احلق

ـــصفات هللا،  ـــاء هللا، وبــ مســ ـــات هللا، و ألن العلـــــم مبقامــ
، ومبــا يــستحيل ىف حـق هللا، ومبــا جيــوز أيــضا  ًومبـا جيــب  علــى ِّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ال يكفى فيه وال ينفع فيه غري اليقني-هللا 

  :قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                                  

                                    

         ﴾﴾  ]]املدثر املدثر٣١٣١ [[  

ت ىف سورة اوقال تعاىل   :لذار

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  

  .وبتصريف قدرته العجيب  أى املوقنني 

  : ىف هذه اآلية الشريفة هوهذا وإن علم ال إله إال هللا

ا ذا وأمساء وصفا وأفعاال - ًاليقني  ً ًً.  

نـه جيـب  - ُّكــل كمـال يليـق جبنابــه   واالعتقـاد 
ُّيل عليـه كـل نقـص، وكـل مـا يـوهم املقدس، ويستح ُّ

ته  .ٍلشئ من املخلوقات  مشا
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نه جيوز ىف حقه سـبحانه وتعـاىل فعـل كـل  - ِّـواإلميان 
 .ممكن أو تركه

ن  املــشيئة املطلقــة، واحلكمــة البالغـــة،  - واليقــني 
 .والقدرة على كل شئ

اية له -  .وأن العلم  ال 

  :ه وأرضاهقال اإلمام أبو العزائم رضى هللا عن

َعىن امسعوا ما تـعقلون من الكالم ْ َِ َ ُ ِ ْ َ ُ َ َْ ِّ  

ِفالع لرمحن من صاىف املدامـَ َُلم  ِ َ ْ ِ ِ َْ َّ ِ ُ ْ  

ٌوالعلــم  العلــى غوامض ِ ََ ِّ ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ  

ِمل يـفقهـن إال لصب ىف اصطالم ِْ ِ ٍّ َ َّ ِ ْ َُ َ ْ َْ  

ٍخذ ما صـفا لك من إشارة عارف ِِ َ َ َ ِ ْ َِ َ َ َْ َ ُ  

ُفالعارفون كالم َ َ ُ َِ َهم يشفى السـقامَ ِ ِّ ْ َ ْ ُ  

  :وعلى ذلك فإنه جيب على املؤمن

ســتمرار، حــىت يــزداد ىف  ًأن يطلــب العلــم  دائمــا و
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ِّكل نـفس إميانه، ويقوى يقينه، مبا حيصله من العلم ٍ َ َ ِّ.  

  :َّقال جل شأنه

 ﴿ ﴿                      ﴾﴾  ]]طهطه[[  

ـــس ـــستوجب الرفعـــــة والــ ـــم يــ ــن العلــ مو ىف ألن املزيـــــد مـــ
فإن قدر كل امـرئ مـا كـان حيـسنه مـن ... املقامات والدرجات

  .العلم ويتقنه من العمل

خلــــريات، وأن اجلهــــل مــــوت  وإن العلــــم حيــــاة حافلــــة 
آلفات   :)فاطر٢٢(، ففى متعفن 

 ﴿ ﴿                            ﴾﴾  

اللهـــم ارزقنـــا العلـــم الـــذى يرفعنـــا ملقامـــات اخلـــشية مـــن 
جنابـــك، والرهبـــة مـــن جاللـــك، والرغبـــة ىف قربـــك ووصـــالك، 

  .واحملبة ىف مجالك وكمالك، إنك مسيع قريب جميب

  .وصلى على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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  البحث عن هللا فى الكائناتالبحث عن هللا فى الكائنات

ًإن البحــث عــن هللا ىف الكائنــات ال يفيــد الباحــث شــيئا 
  .أكثر من معرفة الصانع الذى أوجد هذا الكون

ا صفاته، أما أمساءه، أما أنـواره، أمـا حمارمـه وزواجـره، أم
أما أحكامـه وأوامـره، أمـا أخبـاره وغيوبـه، أمـا شـدته وقهرمانـة، 
أمــا جربوتــه وســطوته وانتقامــه، أمــا أفعالــه وأقــداره، أمــا علومــه 
ءه،  وأسـراره، أمـا مواجهاتـه وتنزالتـه، أمـا قدرتـه وعظمتـه وكــرب

  :أما رمحته وعفوه وإحسانه

ـــدنيا فـــذل ه يتلقـــاه طالـــب النجـــاة والـــسعادة ىف ال ُّـــك كل
ــوله ـــاب هللا، ومـــن ســـنة رسـ ــن كت ، ومـــن هـــدى   واآلخـــرة مـ

  .األئمة الراشدين والعلماء العاملني

  :قال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                              
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            ﴾﴾  ]]طهطه[[  

للتعــــرف علــــى قــــدرة هللا ىف ؛ أمــــا التفكــــر ىف الكائنــــات
ـــضل هللا ىف ن ــــسخريها، وفـــ ـــة هللا ىف تــ ــا، وحكمـــ ــا، إجيادهــــ فعهــــ

ــا،  ــــا هللا فيهــــ ــىت جعلهــ ـــواص الــــ ـــد واخلـــ ـــى الفوائـــ ـــرف علـــ والتعـــ
  :والتعرف على مدى احتياج اإلنسان إليها

َّفإن هذا التفكر يقوى اإلميان  والثقة به جل شـأنه،  ِّ
ا املؤمن    . وهو عبادة كربى يقوم 

  روح التوحــيدروح التوحــيد

  َّهو أن تفتح عني قلبـك لتـشهد احلـق تبـارك وتعـاىل
ً واحـــدا أحـــدا، فـــردا صـــمدا، قـــادرا عليمـــا، مسيعـــا بـــصريا، ًإهلـــا ً ً ً

ًحاضرا قائما علـى كـل شـئ، لـه امللـك ولـه احلمـد حيـىي ومييـت  ً
ٌّبيـــده اخلـــري، وهـــو حـــى أبـــدى ال ميـــوت، وهـــو علـــى كـــل شـــئ  ٌّ
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هـو األول واآلخـر، وهــو الظـاهر والبـاطن، وهـو احلكــم . قـدير
  .العدل، وهو شديد العقاب وهو الغفور الرحيم

  ـــة ـــات كلهـــا مربوب َّوتفـــتح عـــني رأســـك لـــرتى الكائن
لعظمته، مقهورة لسلطانه، ال متلك هذه الكائنات لنفـسها وال 

ذن هللا، وهـــى أســـباب فقـــط أقامهـــا هللا   ًلغريهـــا شـــيئا إال 
ــه  ــه الــشأن ول ــارا، ل ــدا، وعاملــا خمت ــاده فــاعال مري ــا لعب ًليظهــر  ً

دير، وبكل شـئ األمر ىف األوىل واآلخرة، وهو على كل شئ ق
عليم، ال يسأله أحـد عمـا يفعـل وهـو يـسأل كـل أحـد عـن كـل 

  .شئ إن شاء ومىت شاء وكيف شاء

  : ىف سورة األنبياءقال هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                            ﴾﴾  

  وأن تفــتح أذن روحــك وأذن رأســك لتــسمع أخبــار
ا القرآن الكرمي،  هللا ،    وتسمع بيـان رسـولهالىت جاء 

ــزال كــذلك حــىت تفــارق  فيــزداد إميانــك، ويقــوى يقينــك، وال ت
  .الدنيا، وترحل إىل دار اآلخرة
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  ـــه ــ ـــذى وحدت ك الــ ـــشاهد رب ــروح التوحيـــــد أن تــ َّفـــ ــــ ـَّ ُ ُ
ــن  ـــا مـــ ــ ـــت  ــىت آمنــ ـــل احلقـــــائق الـــ ـــف بكــ ـــه، وأن تكاشــ َّوجمدتــ
الغيــوب، ومــن الرســل، ومــن الكتــب، واليــوم اآلخــر ومــا فيــه، 

يــاة بعــد املــوت، ومــن القــضاء والقــدر، وبكــل مــا جــاء ومــن احل
َّحــىت تتــذوق روحــك حــق اليقــني وتــصبح مــن   بــه رســول هللا

  .املقربني
  اللهم ارزقنا أسرار التوحيد وأنواره، وارزقنـا اإلميـان

الكامــل، وارزقنــا العمــل الــصاحل، وارزقنــا العلــم النــافع،  رب 
  .العاملني

 ك إال بعــد د ك َّــإهلــى مــا وح  أن هــديتنا، ومــا عبــد
ــك  إال بعـــد أن أعنتنـــا، ومـــا آمنـــا بـــك إال بعـــد أن وفقتنـــا، فلـ
ـــسن  ــــاء احلـ ـــك الثن ــك الفــــضل، ولـ ـــشكر، ولــ ــك الـ احلمــــد ولــ

  .اجلميل
اللهــم إىن أعــوذ بوجهــك الكــرمي وبــسلطانك القــدمي مــن 
ت ىف العقــــد، ومــــن شــــر  ــرجيم، ومــــن شــــر النفــــا ِالــــشيطان الــ ِّ ّ

وصــلى هللا علـــى  أمجعـــني، ســد إذا حـــسد، ومــن شـــر اخللــقحا
  .سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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  مالحظــةمالحظــة

  :قد قرر فيما سبق أن الشرك 

ًهو اعتقاد اإلنـسان أن  شـريكا أو معينـا أو زوجـة أو  ًُ
ـولد، أو مثيال أو شبيها، أو ضـدا أو نـدا، أو كما أو كيفـا، أو  ً

، أو صورة أو عرضا أو جو ًزما أو مكا   ً.هراً

ًفهذا الشرك بعيد عن كل مسلم، بل يكاد يكـون حمـاال 
  :على أصغر مسلم

 ىف كـــل -ألن املـــسلم اعتقـــد أن هللا لـــيس كمثلـــه شـــئ 
  . وهو السميع البصري-شئ، وليس يشبه شئ ىف أى شئ 

وقـــد أكـــرم هللا املـــسلمني فجعـــل هـــذا الـــشرك ال خيطـــر 
م، وال حيــوم حــول أفكــارهم، فكــل مــا خطــر ب بالــك ُّعلــى قلــو

  .فا خبالف ذلك

وهذا الشرك هو الكفـر بعينـه، وهـو يتنـاىف مـع اإلسـالم 
  .لكلية
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  :)النساء١١٦(، قال تعاىل

 ﴿ ﴿                             ﴾﴾  

  :)النساء٤٨(، وقال تعاىل

﴿                           ﴾  

  :وقال تعاىل

 ﴿ ﴿                                

                                   

      ﴾﴾  ]]احلجاحلج[[  

  :وقال تعاىل

 ﴿ ﴿                                     

             ﴾﴾  ]]النساء النساء٤٨٤٨ [[  

  :وقال تعاىل

 ﴿ ﴿                    ﴾﴾  ]]لقمانلقمان[[  
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  ـــو ـــغر وهــ ـــالم حـــــول الــــشرك األصـ ــــاك كـ ـــى هن وبقـ
ء   :ومعناه، الر

  .  أن يعمل اإلنسان العمل لغري هللا

ـــصلى  ــن يـ ـــط، كمــ ـــادات فقـ ــون ىف العبـ ـــا يكــ ــك إمنـ ــ وذل
ــك صــــاحل، أو  ســ لريضــــى النــــاس عنــــه، أو يــــوهم النــــاس أنــــه 

  .ناسليسلب أموال ال

  :  قال رسول هللا

َإن أخوف مـا أخـاف علـيكم الـشرك أالصـغر، { {  َِ ْْ ْ َْ َ ََ َْ ّ ُ َُ َ َ َ َّ َإن أخوف مـا أخـاف علـيكم الـشرك أالصـغر، ِ َِ ْْ ْ َْ َ ََ َْ ّ ُ َُ َ َ َ َّ ِ

َوما الـشرك أالصـغ: : قالقال ْ َ ُ ْ ِ ّ َوما الـشرك أالصـغَ ْ َ ُ ْ ِ ّ َر يـا رسـول هللا؟ قـالَ َ َر يـا رسـول هللا؟ قـالُ َ ُ : :

ُالرياء، يقول هللا ُ ُالرياء، يقول هللاِّ ُ ِّ    ْإذا جـزى النـاس اعمـالهم ِ ِِ َ َ َ ْإذا جـزى النـاس اعمـالهمَْ ِ ِِ َ َ َ َْ : :

ــدنيا  ــراؤون فــي ال ــتم ت ــذين كن ــى ال ــوا إل ُّاذهب َُ ُ َ ُِ ْ ُْ َ ِ ُ َ ــدنيا ْ ــراؤون فــي ال ــتم ت ــذين كن ــى ال ــوا إل ُّاذهب َُ ُ َ ُِ ْ ُْ َ ِ ُ َ ْ

ُفانظروا ُفانظرواْ ً هل تجدون عندهم جزاء؟ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ َ ً هل تجدون عندهم جزاء؟َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ َ َ  {{  
٣٨٣٨
  

ه لوجــه النــاس وللطمــع  ء هــو أن يعبــد اإلنــسان رب ـَّـفــالر
  .ىف ماهلم، فهذا هو الشرك األصغر
                                           

  .أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهمارواه   ٣٨
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ًوهــو ذنــب مــن الــذنوب الكبــرية، ولــيس كفــرا وال شــركا  ً
  .َّ عز شأنه

ء هـــو مـــرض ىف القلـــب حيـــبط ثـــواب العمـــل  ٌوهـــذا الـــر
ـــصاحب ــوم القيامـــة إذهـــب ملـــن كنـــت عنـــد هللا، ويقـــول هللا ل ه يـ

  .تعمل له فخذ أجرك منه

ٌ أنـه بعيـد - واحلمـد  -وهذا اللون من ألوان الشرك أعتقـد 
ًجدا عن كل مسلم ومسلمة، فليس املسلمون اليـوم ىف حاجـة 
م، ألن أحــدا مــن النــاس ال  ًإىل إرضــاء أحــد مــن اخللــق بعبــاد

  .ينتفع بشئ من وراء هذه العبادة

 د هللا مــن أجــل مــصلحة دنيويــة، فهــذا إن كــان أمـا مــن يعبــ
ـــه، ألن هللا  ـــه فـــال إمث علي لعبـــادة علـــى قـــضاء حاجت ًمـــستعينا 

  :يقول

 ﴿ ﴿                     ﴾﴾  ]]البقرة البقرة٤٥٤٥ [[  

 اجتـــه فقـــط وأمـــا إن كـــان يعبـــد هللا لنـــوال ح !!!...
هلـــا قطـــع العبـــادة ومرتكـــب !!! فهـــذا آمث بعبادتـــه !!!  فلمـــا 
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ا   .ألكرب األوزار 

  :  فقد قال

ِمن طلب الدنيا بعمل اآلخرةون ون ُعُعْلْلَون َمون مُعُعْلْلَمَم  {{ َ ِ ِ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ َ ِمن طلب الدنيا بعمل اآلخرةْ َ ِ ِ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ َ ْ  {{
٣٩٣٩
  

  :وقال الشاعر

ُام وصلى ألمر كان يطلبهــَص ُُْ َ َ َ ٍ َْ َّ َ ََ  

َفـلما انـقض َ ْ َّ َ َى األمر ال صلى وال ص◌امَ ََ َ َّ َ ْ َ  

   والعارفون يرون أن هناك:  

  .ًشركا خفيا -

 .ًن هناك شركا أخفىوأ -

 أما الشرك اخلفى فهو:  

ـــال إىل  - ـــ ــــال واألفعــــ ـــ ـــسان األعمــ ـــ ــــسب اإلنــــ ـــ أن ينــ
  .األسباب وإىل نفسه

َّوينسى الفعال ملا يريد جل شأنه - َّ. 
                                           

  .رواه الديلمى والطرباىن عن أنس  ٣٩
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ــن  - ألســـباب، وعمـــى عـ ـــه رأى األشـــياء قامـــت  ألن
 .َّرؤية مسبب األسباب جلت قدرته

  :قال اإلمام أبو العزائم 

ْمن ي َّرى الغيـر فـعَـَ َ َ َاال فمنـقََْ ْ ُ َ ٌطعـً ِ  

ْألنه مش ُ ُّرك قد مال للسـَُّ ْ ٌِ َ َ ْ َ ِفلـِ ْ  

 أما الشرك األخفى فهو:  

  .  طلب اجلنة ونعيمها بعبادة هللا -

ـــادة هللا ســـبحانه  - وهـــذا هـــو عـــدم اإلخـــالص ىف عب
وتعاىل، ألن إخالص العبادة  هو أن يعبد املـؤمن 
ه لذاتـــه، ألنـــه يـــستحق العبـــادة حلـــضرته، بـــدون  ــرب ـَّ

ــواب أو خــوف مــن العــذاب،  إنظــر ــوال ث قــال ىل ن
َّالرب جل شأنه ُّ:  

ِعجبا لمن رآنى دون مكوناتى، فقال العارف(( ِ َ َِ ِّ َ ُ َُ ْ َ ِعجبا لمن رآنى دون مكوناتى، فقال العارفً ِ َ َِ ِّ َ ُ َُ ْ َ ً : :

يارب ومن هذا الذى رآك دون مكوناتك؟ قال يارب ومن هذا الذى رآك دون مكوناتك؟ قال 

من عبدنى من أجل جناتى فقد رآنى من عبدنى من أجل جناتى فقد رآنى   ::هللاهللا
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  ).).دون مكوناتىدون مكوناتى

  .وهذه حال من أحوال الشرك األخفى

ختفـى علـى كثـري مـن املـؤمنني إذ أن هذه األمور وأمثاهلـا 
ـــازل   وهـــى مقامـــات عاليـــة ىف معرفـــة هللا، والعابـــدين ، ومن

َّسامية من منازل العارفني  الذين ينزهون سرهم عن كـل مـا 
ســوى هللا ســبحانه وتعــاىل، فــال يرجــون غــريه وال يبغــون ســواه، 
ملــون شــيئا ســوى  ًوال يطمعــون ىف غــري رضــوانه األكــرب، وال 

 وجهـــه الكـــرمي، وال يتمنـــون لـــذة غـــري األنـــس جبنابـــه النظـــر إىل
  .ِّالعلى ىف حظائر القدس األعلى

ــدين حنفــاء، قــد  ــه ال ــذين يعبــدون هللا خملــصني ل فهــم ال
م مــن مجيــع العلــل والــشوائب، وتنــزه ســرهم مــن  ُّتطهــرت قلــو ِّ

  .كل األعراض واملقاصد

  :األنعام ىف سورة َّسر قول هللا تعاىل

 ﴿ ﴿                             
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                        ﴾﴾  

  : ىف سورة البينةوقوله تعاىل

 ﴿ ﴿                                     

                                

                  ﴾﴾  

  :  وقوله

  }} أخلص العمل فإن الناقد بصير  أخلص العمل فإن الناقد بصير {{
٤٠٤٠
  

  :وقوله عليه السالم

ِأخلص دينك يكفك القليل من العمل{ {  َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ِأخلص دينك يكفك القليل من العملَ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ َ  {{
٤١٤١
  

ًىف هذا املقام حديثا يبني   هذا وقد ذكر رسول هللا
والبعد  يه معىن الشرك األخفى، ويبني فيه كيفية اخلالص منهف

  .عنه
                                           

  .رواه األصبهاىن ىف الرتغيب ٤٠
  .كمارواه احل ٤١
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  :  فقال

ِيا أبا بكـر، الـشرك أخفـى فـيكم مـن دبيـب   {{ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ ٍ ِيا أبا بكـر، الـشرك أخفـى فـيكم مـن دبيـب ْ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ ٍ ْ

َالنمل، وسأدلك على شـيء إذا فعلتـه ذهـب  َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ ُّ ُ َ ْ َالنمل، وسأدلك على شـيء إذا فعلتـه ذهـب َّ َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ ُّ ُ َ ْ َّ

ِعنــك صــغار الــشرك وكبــاره، أو صــغير الــشرك  ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ ِعنــك صــغار الــشرك وكبــاره، أو صــغير الــشرك َ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ َ

ُوكبيره ُ ِ َ ُوكبيرهَ ُ ِ َ ْ قلَ ْ قلُ َاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك : : ُ َ َِ ِِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ َّ ُ َاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك َّ َ َِ ِِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ َّ ُ َّ

ــا أعلــم، وأســتغفرك لمــا ال أعلــم ُوأن َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ــا أعلــم، وأســتغفرك لمــا ال أعلــمَ ُوأن َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ تقولهــا تقولهــا : :   َ

 } }""ثالث مرات في اليومثالث مرات في اليوم
٤٢٤٢
  

ــى  فهـــذا احلــــديث الــــشريف فـــضل مــــن هللا ورســــوله علــ
املسلمني، وشفاء من هذا املرض اخلطري، أعاذ هللا مجيعا منـه 

  .ءإنه جميب الدعا
  

                                           
  .رتمذيرواه ال ٤٢
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  خاتمـــةخاتمـــة

ربنا لك احلمد ولك الشكر، على نعمـك الـىت أسـبغتها 
ًعلى العبد الذليل املسكني، وهو ال يستأهل شـيئا منهـا ولكـن 
ــن حمـــــض جـــــودك  ـــت بـــــه عليـــــه مـــ َفـــــضل هللا العظـــــيم قـــــد مننــ
َوإحسانك، سبحانك ال أحصى ثناء عليـك، أنـت كمـا أثنيـت  ً

  .على نفسك

ِّالـــرب والرمحـــة، أنـــت أهـــل العطـــاء والنعمـــة، وأنـــت أهـــل 
ــك ىف  ــراىن حلمـــ ــك، وقـــــد أغـــ ـــك ىف غفرانـــ ــىن كرمــ ـــد أطمعـــ فقــ

  .رضوانك

ه، و كرميـــا ذا ســـخاء، ال إلـــه إال أنـــت  ً حليمـــا ذا أ ً
  .سبحانك إىن كنت من الظاملني

ىل ذنــوب أقعــدتىن عــن اللحــاق : إهلــى وســيدى ومــوالى
لــصاحلني، وىل أوزار أوقفتــىن عــن الــسري ىف ركــاب العـــارفني، 

أن تغفرهـــا ىل، وأنـــت الغفـــور   وســـل إليـــك جبـــاه حبيبـــكفأت
  .الرحيم، وأن متنحىن حسن اخلامتة  جواد  كرمي
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ــى  ــى، أن أعنتــــىن علــ ــك علــ ــن أعظــــم نعمــ َّولقــــد كــــان مــ
تــسطري هــذا الكتــاب املتواضــع، ىف بيــان التوحيــد مــن القــرآن 
ــن الــــسنة املطهـــرة ولقــــد أمليتــــه علـــى ولــــدى البــــار  يـــد، ومــ ا

يئــــة االســــتثمار / األســــتاذ صــــر عبــــد هللا درويــــش املوظــــف 
  .ببورسعيد

ُوإنـــىن أرجـــو أن يكـــون ىف هـــذا الكتـــاب غنيـــة للمـــسلم 
  .عن مطالعة املطوالت من الكتب الىت تبحث ىف هذا العلم

ل هـــذا العمـــل لوجهـــه  َّـــأدعـــو هللا العلـــى القـــدير أن يتقب
ـــيد  ــــى سـ ـــصالة والــــسالم عل ـــدعاء، والـ ــــه جميــــب الـ ـــرمي، إن الكـ

  :رسلني، وعلى آله وصحابته أمجعني واملاألنبياء

 ﴿ ﴿                             

           ﴾ ﴾   ]]الصافاتالصافات[[  
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  الفهرستالفهرست
  الصفحةالصفحة  ــوعــوعاملوضـــاملوضـــ

  ٣٣  مقدمة الطبعة الثانية بقلم الشيخ فوزى دمحم ابوزيدمقدمة الطبعة الثانية بقلم الشيخ فوزى دمحم ابوزيد
  ٧٧  لمؤلفلمؤلفالطبعة األوىل لالطبعة األوىل لمقدمة مقدمة 

  ٩٩  ذة عن حياة الشيخ دمحم على سالمةذة عن حياة الشيخ دمحم على سالمةنبنب
ــــد ــــدمتهي   ١٧١٧  متهي

  ١٨١٨  التوحيد يف القرآنالتوحيد يف القرآن
  ١٨١٨ ً أوًالأوال
  ٢٤٢٤ ً نيـًانيـا
  ٢٦٢٦ ً لثــًالثــا

  ٣٧٣٧  التوحيد يف السنةالتوحيد يف السنة
  ٤١٤١  د اخلالصد اخلالصــالتوحيالتوحي

  ٤٣٤٣  ددــــــكائز التوحيكائز التوحيرر
  ٤٨٤٨  بساطة اإلميانبساطة اإلميان

  ٥١٥١  دور األسباب يف حياة الناسدور األسباب يف حياة الناس
  ٥٧٥٧  رسوخ العقيدة يف قلب املؤمنرسوخ العقيدة يف قلب املؤمن

  ٦٢٦٢  ها بعض الناسها بعض الناسشبهات يثريشبهات يثري
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا قبور  ::الشبهة األوىلالشبهة األوىل ا قبورالصالة يف املساجد اليت    ٦٢٦٢  الصالة يف املساجد اليت 
  ٦٥٦٥  ......  التقول على أصحاب األضرحةالتقول على أصحاب األضرحة: : الشبهة الثانيةالشبهة الثانية
  ٦٧٦٧    !!تكفري من يقول مدد  رسول هللاتكفري من يقول مدد  رسول هللا: : الشبهة الثالثةالشبهة الثالثة

  ٧٣٧٣  ))إذا سألت فسأل هللاإذا سألت فسأل هللا ( (ن حديثن حديثالشبهة الرابعة وبياالشبهة الرابعة وبيا
  ٧٧٧٧  ))ة بدعة ة بدعة كل حمدثكل حمدث ( (الشبهة اخلامسة وبيان حديثالشبهة اخلامسة وبيان حديث

ت تالنوع األول من احملد   ٧٨٧٨  النوع األول من احملد
ت تالنوع الثاىن من احملد   ٨٣٨٣  النوع الثاىن من احملد

  ٨٩٨٩  تغيري املنكرتغيري املنكر: : ًسادسًاسادسا
ــــه ــــهتنبي   ٩٥٩٥  تنبي

  ٩٧٩٧  ))اختذوا قبور أنبيائهماختذوا قبور أنبيائهم((الشبهة السابعة وبيان حديث الشبهة السابعة وبيان حديث 
  ١٠١١٠١  ..)..)ال تشد الرحال إال ال تشد الرحال إال ((بيان حديث بيان حديث ::الشبهة الثامنةالشبهة الثامنة

  ١٠٧١٠٧  معرفة هللامعرفة هللا
  ١١١١١١  البحث عن هللا يف الكائناتالبحث عن هللا يف الكائنات

  ١١٢١١٢  روح التوحيدروح التوحيد
  ١١٥١١٥  مالحظةمالحظة

  ١٢٤١٢٤  خامتةخامتة
  ١٢٦١٢٦  فهرستفهرست
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