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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

كلمة التوحید األولى :  -تلخیص األسس الكبرى لدروس المدارج  - 098الدرس :  -مدارج السالكین 
  ال إلھ إال هللا

2000 -06-26  

ال علم لنا إال ما الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  عاد المسلمین عن حقیقة ال إلھ إال هللا؟ :ما سبب ابت

أیھا األخوة الكرام، ال زلنا في مدارج السالكین وفي منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، و لكن نحن في  

ص األسس  الدروس األخیرة بقي درسان، ومن أصول عرض الموضوعات الطویلة: أنھ في النھایة یلّخِ

  ولى.الكبرى لھذه الدروس؛ كلمة التوحید األ

ه إلى أنَّ ھذه الكلمات الكبرى في اإلسالم, مع مضي الزمن, ومع ضعف اإلیمان, ومع   وال بد من أن أنّوِ

غت من معناھا، ككلمة ال إلھ إال هللا  االنغماس في الدنیا, أصبح المسلمون بعیدین عن حقیقتھا، وكأنھ فُّرِ

  رتعدت مفاصلُھ.یقولھا المسلم في الیوم مئات المرات، ولو فِقھ حقیقتھا ال

  قالوا: شّدة القرب حجاب. 

  حینما سألھ أعرابي: -علیھ الصالة والسالم-والنبي  

ِ الثَّقَِفّيِ, قَاَل:    َعْن ُسْفیَاَن ْبِن َعْبِد �َّ

ِ, قُْل ِلي فِي اِإلسالِم قْوالً ال أَْسأَُل َعْنھُ أََحًدا بعدك، قَاَل، قل: قُلْ  ِ ثُمَّ  ((قُْلُت: یَا َرسُوَل �َّ آَمْنُت بِا�َّ

  اْستَِقْم))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

قل، ألن القول یعبّر عن حقیقة، وألن األنبیاء جاؤوا بالكلمة الصادقة، فلذلك في البدایات یكفي أن تقول:  

ھناك  ال إلھ إال هللا فأنت مؤمن، أما مع مضي الزمن ھناك من یقول: ال إلھ إال هللا, ولكنھ ال یفقھ معناھا,

دھا وال یدرك أبعادھا.   من یرّدِ
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  إلیكم بعض ھذه األدلة على عدم فقھ المسلمین في ھذا العصر حقیقة التوحید :

وسأقّدم لكم بعد األدلة: كلمة هللا أكبر: أكبر من كل شيء, فاإلنسان حینما یطیع زوجتھ ویعصي ربَّھ  

بر عنده من هللا، فھل قال ھذا اإلنسان: هللا بجرأة بالغة, لماذا فعل ھذا؟ ألنھ رأى أن إرضاء زوجتھ أك

  أكبر حقیقة؟ مستحیل وألف ألف مستحیل.

إنساٌن یغش المسلمین في بضاعتھم, ھو ماذا رأى؟ رأى أن ھذا الربح الحرام الذي یأتیھ من غّشِ  

ر؟ كم المسلمین أغلى عنده من طاعة هللا، ومن رضوان هللا، فھل یصحُّ أن یقول ھذا اإلنسان: هللا أكب

إنسان یغش المسلمین, ویقول: هللا أكبر في الصالة؟ كالم ال معنى لھ إطالقاً، ال یعني شیئاً، تأكل المال 

  الحرام وتؤذي المسلمین وتقول: هللا أكبر، أكبر من ماذا؟ لذلك كنت أقول:

ربحھ من  َمن قال: هللا أكبر بلسانھ, ورأى أن إرضاء أھلھ أكبر عنده من إرضاء خالقھ، أو رأى أن 

بضاعة مغشوشة یؤذي بھا المسلمین أكبر عنده من رضوان هللا، فھو ما قال هللا أكبر وال مرة، ولو 

غة من مضمونھا:   ردَّدھا بلسانھ ألف مرة، صار ھناك كلمات كبیرة مفرَّ

   شدة القرب حجاب. 

  ما ینبغي أن نعود إلیھ :

لُھا.    ال یصلح آخر ھذه األمة إال بما صلح بھ أوَّ

ینبغي أن نعود إلى الینابیع الصافیة، ینبغي أن نعود إلى كتاب هللا، وإلى سنة رسول هللا ، كلمات  

اإلسالم الكبرى: هللا أكبر، ال إلھ إال هللا، الحمد �, سبحان هللا، كم إنسان یقول: سبحان هللا، وال یعي ما 

ئ بأخیھ، قد یستخدمھا لیُعجب بامرأة یقول؟ إن أراد أن یستھزئ بإنسان: سبحان هللا, یستخدمھا لیستھز

غت من مضمونھا، وال معنى لھا، وشدة القرب  شبھ عاریة، سبحان هللا، ھكذا، ھذه الكلمات الكبرى فُّرِ

  حجاب، نرید أن نعید إلى ھذه الكلمات مضامینھا، لھذه الكلمات األولى أبعادھا.

  درس الیوم :

إال هللا، كلمة التوحید األولى، الكلمـة التي ھي فحوى دعوة  الیوم أردت أن یكون ھذا اللقاء حول: ال إلھ 

األنبیاء جمیعــاً، كم كتاب في اإلسالم؟ في العالم اإلسالمي مالیین المالیین، المكتبة اإلسالمیة الیوم فیھا 

من المجلّدات والكتب والعنوانات والموضوعات ما ال سبیل إلى إحصائھ، أیمكن أن تُضغط كلُّ ھذه 

بكلمة واحدة ھي ال إلھ إال هللا؟ أیمكن أن تُضغط كل أفكار الدیانات السابقة السماویة بكلمة واحدة  الكتب

  ھي ال إلھ إال هللا؟ قال تعالى:
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  ﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن﴾

  ]25اآلیة: [سورة األنبیاء 

ال إلھ إال هللا حصن، ال إلھ إال هللا نور، ولكن المسلمین بعیدون جداً عن فھم أبعادھا، ألنھا كلمة التوحید  

.   األولى، وألنھا كلمة العبادة األولى، ال معبود بحق إال هللا، أِلھَ؛ أي وِلھَ، أحبَّ

  لماذا أراد هللا أن نكون مخیرین؟ :

أساس ھذا الدین المحبوبیة، كان من الممكن أن یجبرنا هللا على طاعتھ جمیعاً، بالخمس قارات ال یوجد  

  وال معصیة، كل المخلوقات عدا اإلنس والجن مسیَّرون، قال تعالى:

  فَلٍَك یَْسبَُحوَن﴾ ﴿َال الشَّْمُس یَْنبَِغي لََھا أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي

  ]40[سورة یس اآلیة: 

أیُعقل أن تقول الشمس یوماً: أنا الیــوم ال یعجبني أن أشرق؟ مزاجي ال یتفق مع اإلشراق؟ نستیقظ لیس  

رة، والقمر كذلك، وكل أنواع المعادن وأشباه المعادن، كل أنواع  ھنــاك شمس؟ ال، الشمس مسیَّرة ومسخَّ

واع المخلوقات مسیَّرة، لیس لك خیار، كان من الممكن أن یكون ھذا اإلنساُن النبات والحیوان، كل أن

  مسیِّراً أیضـاً، ال تجد في األرض معصیة واحدة.

لماذا أراد هللا أن نكون مخیَّرین؟ ألن الكون بُني على المحبوبیة، وهللاُ عز وجل ال یرضیھ أن تأتیھ  

مجبوراً، یرید أن تأتیھ محب�اً، ویكون اإلنساُن محب�ا لما یكون  خائفاً، وال أن تأتیھ مقھوراً, وال أن تأتیھ

  مختاراً.

  لماذا شاءت حكمة هللا أن یجعل األنبیاء ضعفاء في بدایة الدعوة؟ :

  یعني مثالً: لماذا شاءت حكمة هللا أن یجعل األنبیاَء ضعفاء في بدایة الدعوة؟. 

ار بن   یاسر یُعذَّب, ال یستطیع أن یخلِّصھ، وال یستطیع أن یخفف سید الخلق وحبیب الحق یمرُّ على عمَّ

  من عذابھ من شيء، كان النبيُّ مستضعفاً، ماذا قال؟: صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة.

استطاع أن یخلِّصھم, سید الخلق وحبیب الحق لم یتمكن أن یخلِّص عمار بن یاسر من التعذیب وال  

ً دعا إلى هللا وكلُّ من دونھ بالالً، معنى ذلك: أن النبي ضعیف ، لماذا أراده ضعیفاً؟ لو أنھ كان قویا

خضعوا لھ، ھذا الخضوع ال قیمة لھ, ھذا حضوع الرقاب ال خضوع القلوب، أنت بالقوة تملك الرقاب 

وال تملك القلوب، ولكنك بالحق والكمال تملك القلوب, فشاءت حكمة هللا أن یكون النبيُّ ضعیفاً، لیكون 

من بھ عن قناعة تامة، وعن صدق شدید, و عن حریة مطلقة, وعن حب شدید، ألن هللا یریدنا أن الذي آ

  نأتیھ محبِّین طائعین مختارین.
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ا:    كان األنبیاُء ضعفاء، ال أملك لكم نفعاً وال ضراً، ال أملك لنفسي نفعاً وال ضر�

ُ َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلغَْیَب َالْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْیِر َوَما َمسَّنَِي ﴿قُْل َال أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعاً َوَال َضّراً إِالَّ َما  َشاَء �َّ

  السُّوُء﴾

  ]188[سورة األعراف اآلیة: 

  قال تعالى: 

  ﴿قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْیُت َربِّي َعذَاَب یَْوٍم َعِظیٍم﴾

  ]15[سورة األنعام اآلیة: 

الذي آمن بھ آمن مختاراً عن حّبٍ وشوق وتقدیر، إذًا هللاُ عز وجل أراد  ضعف شدید، لماذا؟ لیكون 

  المحبوبیة، وجعل اإلنسان مخیَّراً، لو كان مسیراً النتھى.

ع أوراق اإلجابة وعلیھا اإلجابة   ر جامعةً أراد رئیسھا أن ینحج كلُّ الطالب من دون استثناء، وزَّ تصوَّ

أن یكتب اسمھ ورقمھ خالل دقیقة، و العالمة مائة على مائة كاملة،  كاملة مطبوعة، وما على الطالب إالّ 

طالب الجامعة نالوا شھادات بدرجة امتیاز، ما قیمة ھذا النجاح ؟ ال قیمة لھ إطالقاً، ال یُبنى لھ إطالقاً؛ 

  ال عند الناس وال عند الطالب وال عند الجامعة.

  : ھل یوجد في العالم اإلسالمي شرك جلي أم شرك خفي؟

  كلمة التوحید أن تقول: ال إلھ إال هللا تنفي وتثبــت، تنفي الشرك. 

، لو ذھبت إلى آسیا لوجدت شركاً جلیاً، لوجدت من یعبد   أطمئنكم: لیس في العالم اإلسالمي شرك جليٌّ

النار، لوجدت من یعبد البقر، لوجدت من یعبد الحجر، لوجدت من یعبد الجرذان، ھناك معبد كبیر جداً, 

یھ مائة ألف جرذ, واإلنسان إذا دخل ھذا المعبد یعبد ھذه الجرذان، لوجدت من یعبد موج البحر ھكذا، ف

فالمسلم یعبد هللا عز وجل، إذًا: ال إلھ نفُي الشركاء، لیس في العالم اإلسالمي شرك جلي، ولكن في العالم 

  اإلسالمي شرك خفي.

من دبیب النملة السمراء, على الصخرة الصماء, في  یقول: الشرك أخفى -كّرم هللا وجھھ-اإلمام علي  

  .-نملة سمراء تمشي على صخرة صّماء في لیلة ظلماء، لھا صوت-اللیلة الظلماء 

  من عالمة التوحید :

  وأدناه أن تحب على جور، وأن تبغض على عدل. 

ً وھو منحرف, أحببتھ, عالمة توحیدك وعالمة حبك   ً نفیسا في هللا: أنھ إذا یعني إنسان قّدم لك شیئا

وصلك من مؤمن ضرٌر تبقى تحبھ، وأنھ إذا وصلك من منافق خیٌر تبقى تبغضھ، أبداً, ھذا اإلیمان، 
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ً إیذاء من  وھذا ھو الحب في هللا والبغض في هللا، یأتیك خیر من كافر أو منافق تبغضھ، یأتیك أحیانا

منھ أذى، على أنھ نالك منھ أذى تبقى  مؤمن، اجتھد فأخطأ في االجتھاد، أراد الخیر فلم یصبھ، نالك

تحبھ، قضیة أن تحب في هللا وأن تحب مع هللا, قضیة خطیرة جداً, الحبُّ في هللا عیُن التوحید، والحب 

  مع هللا عین الشرك، أن تحب في هللا، یعني إنك تحب هللا.

  من لوازم حب هللا :

: أن تحب أصحاب رسول هللا، ومن لوازم ومن لوازم حبك �: أن تحب رسول هللا، ومن لوازم حب هللا 

حب هللا: أن تحب المؤمنین، ومن لوازم حب هللا: أن تحب القرآن الكریم, وأن تحب المساجد, وأن تحب 

كل ما یمتُّ بصلة إلى هللا، ھذا كلھ حٌب في هللا، ومن لوازم الحب مع هللا: أن تحب شیئاً ال یحبھ هللا، أن 

ن تحب صدیقاً لیس مطیعا �، شيء خطیر جداً، أن تحب في هللا أو أن تحب مع تحب شیئاً یبغضھ هللا، أ

هللا, أراد هللا أن تأتیھ محباً ، ال إلھ، ال شریك, ال فعَّال, ال معٍط, ال مانع، ال قابض, ال باسط، ال معز, ال 

  فال یرى إال هللا القوي.مذّل، ال رافع, ال خافض إال هللا، نفي الشرك، ھذه العین ترى القوم، أما اإلیمان 

  ھذا التوحید :

  قال تعالى: 

َ َرَمى﴾   ﴿َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَِكنَّ �َّ

  ]17[سورة األنفال اآلیة: 

  وقال تعالى: 

َ قَتَلَُھم﴾   ﴿فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِكنَّ �َّ

  ]17[سورة األنفال اآلیة: 

في اللغة یمكن أن یُنسب الفعُل إلى الذي باشره أو إلى الذي أمر بھ، بنى األمیر قلعة، ھذا اآلمر بنى  

  البناء قلعة، ِمن القرآن قال تعالى:

ُ یَتََوفَّى اْألَْنفَُس ِحیَن َمْوتَِھا َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَھا﴾ َّ�﴿  

  ]42[سورة الزمر اآلیة: 

  وقال تعالى: 

َل بِكُْم﴾﴿قُ    ْل یَتََوفَّاكُْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوّكِ

  ]11[سورة السجدة اآلیة: 
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ھذا الفعل ُعِزي مرة إلى هللا ومرة إلى ملك الموت، فیمكن أن یعزى الفعل إلى المباشر أو إلى اآلمر،  

  قال تعالى:

َ َرَمى﴾   ﴿َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَِكنَّ �َّ

  ]17ال اآلیة: [سورة األنف

  وقال تعالى: 

َ قَتَلَُھم﴾   ﴿فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِكنَّ �َّ

  ]17[سورة األنفال اآلیة: 

ھذا ھو التوحید، ال إلھ، ھؤالء األشخاص األقویاء الذین تراھم عینك َمن ھم؟ ھؤالء عِصيٌّ بید هللا،  

  أدوات تأدیب للخالئق، ھذه رؤیة المؤمن.

  :ما معنى ھذه اآلیة؟ 

  ھناك آیة في كتاب هللا دقیقة جداً، قال تعالى: 

ِ تَِصیُر اْألُُموُر﴾   ﴿أََال إِلَى �َّ

  ]53[سورة الشورى اآلیة: 

  قد نمرُّ على ھذا المعنى بشكل سریع، لو دقَّقت المشكلة كبیرة جداً، قال تعالى: 

ِ تَِصیُر اْألُُموُر﴾   ﴿أََال إِلَى �َّ

  ]53[سورة الشورى اآلیة: 

  األمور صارت إلى هللا، بید من كانت؟ كأنھا لم تكن بید هللا فصارت بید هللا، وھو معنى فاسد. 

قال علماء التفسیر: األمر كلھ بید هللا، أزالً أبداً، ولكن أھل الدنیا یرون األمور بید عبد هللا ال بید هللا,  

انتقلوا إلى دار الحق رأوھا بید هللا، أما المؤمن وھو في الدنیا وھو في اآلخرة ال یراھا إال بید هللا, فإذا 

یرى ید هللا تعمل في الخفاء، األحداث الكبرى التي تجري في العالم یراھا بید هللا، یرى أقویاء هللا 

ة من قِبل هللا، لحكمة أرادھا هللا, قال كأحجار الشطرنج، یحركھم هللا عز وجل، القوى العاتیة یراھا مسلَّط

  تعالى:

ُ لََسلََّطُھْم َعلَْیكُْم﴾   ﴿َولَْو َشاَء �َّ

  ]90[سورة النساء اآلیة: 

  

  



7 

كلمة التوحید األولى : ال إلھ إال هللا -تلخیص األسس الكبرى لدروس المدارج    

  ما ینبغي أن تؤمن بھ :

الً: ینبغي أن تؤمن أنھ ال یُعقل وال یُقبل وال یُستساغ أن یجري في ملك هللا ما ال یریده هللا، إذا مدیر   أوَّ

حازم لمؤسسة أو مدرسة أو مستشفى, ال یمكن أن یدخل طبیب ال عالقة لھ بھذا المستشفى, ویعالج 

مرضى, ویتقاضى أجراً, والمدیر ال علم لھ، مستحیل، ھذا لیس مدیراً، إذا كان مدیراً حقیقیاً حازماً, ال 

  ر العام.یمكن أن یدخل طبیب إلى ھذا المستشفى, ویعالج الناس بأجر دون أن یعلم المدی

إلھٌ عظیم ال یجري في ملكھ إال ما یرید، إذًا: ال إلھ إال هللا، هللا صاحب األسماء الحسنى والصفات  

الفضلى، هللا ھو الخالق, وھو المربِّي, وھو المسیِّر، ھو الموجود, وھو الكامل، هللا عز وجل علم على 

  ت الفضلى، ال إلھ إال هللا.الذات، علم على واجب الوجود، صاحب األسماء الحسنى و الصفا

ممرض في المستشفى والمدیر العام انتقل، یقول لك: َمن عیَّنوا؟ أول كلمة: َمن عیَّنوا؟ تقول لھ: فالن،  

منذ -یقول لك: كیف أخالقھ؟ اإلنسان یرید أن یعرف َمن وكیف؟ ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ, 

حمد، واإلنسان قد یملك وال یُحمد، وقد یُحمد وال یملك، قد , لھ الملك ولھ ال-الصباح عِقب صالة الفجر

تجد إنساناً لطیف األخالق، ولكن لیس بیده شيء، و قد تجد إنساناً قویًا جداً ولكن ال یُحمد، أما هللا عز 

  وجل فلھ الملك ولھ الحمد، تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام.

یة تحبھا محبة ال یعلمھا إال هللا، لكن من حیث في حیاتنا الیومیة، قد تكون تحمل أعلى شھا  دة, ولك أمٌّ أّمِ

الع واسع،  العلم ال شيء، ابنھا یحمل أعلى شھادة في األرض، عنده أفق واسع جداً، و إدراك عمیق, اّطِ

ر جھلھا، إذًا ھو أكرمھا وأ یة، یحبھا ویكرمھا، ولكن ال یمكن أن یقّدِ ھ أّمِ حبھا، وثقافة عالیة ومؤلَّفات، أمُّ

  ولكنھ ال یجلُّھا علمیاً.

ره ویجل علمھ ولكن ال یحبُّھ، ولكن انظر   طالب في الجامعة, عنده أستاذ عظیم، ولكنھ لئیم أیَّما لؤم, یقّدِ

  إلى ھذه اآلیة:

ْكَراِم﴾   ﴿تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ

  ]78[سورة الرحمن اآلیة: 

مھ تحبُّھ، وبق  مھ، شيء دقیق، ذو الجالل اإلكرام:بقدر ما تعّظِ   در ما تحبھ تعّظِ

ْكَراِم﴾   ﴿تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ

  ]78[سورة الرحمن اآلیة: 

ھكذا إذًا ال إلھ, ال معبود بحّقٍ إال هللا، ینبغي أن نعبد الذي خلقنا، ینبغي أن نعبد ربنا ، الذي یمدَّنا بما  

د المسیِّر، الذي یسیِّر كّل الخالئق، ینبغي أن نعبد الرحیم ، أن نعبد الحكیم، إذًا ال نحتاج، ینبغي أن نعب

  معبود بحق إال هللا، ھذا الذي تعبده ینبغي أن تحبھ.
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  زیارة مریض :

كنُت في عیادة مریض ھذا الیوم، قلت لھ: أال تحب هللا؟ الذي تحبھ ھو الذي ساق لك ھذا المرض, قلت  

  یح، لكن كلمة فیھ لم أكن منتبھاً إلیھا.لھ: حدیث قدسي صح

یا داوود, مرضت فلم تعدني, قال: كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فالن فلم تعُده،  

  أما علمَت لو أنك عدتھ لوجدتني عنده.

تھ، لیعّوِضھ أضعافاً مضاعفة في التجل  ي فبكى المریض، قلت لھ: حینما یأخذ ربُّنا من عبد بعض صحَّ

  على قلبھ.

  أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده؟. 

یا موسى, أتحب أن أكون جلیسك؟ قال: وكیف ذلك یا رب؟ قال: أما علمَت أنني جلیس َمن ذكرني،  

  وحیثما التمسني عبدي وجدني؟.

  ھذه كلمة التوحید، یعني اإلنسان أحیانا یقیس. 

  ما سبب معاناة المسلمین الیوم؟ :

: إن ضبّاط األمن الجنائي أینما رأوا جریمة, یطرحون ھذا السؤال: فتِّش عن المرأة، قلت لكم من قبل 

وأنا أقول لكم: أینما وجدت ضعفا فتِّش عن ضعف التوحید، أینما وجدت تقصیراً فتِّش عن ضعف 

اً التوحید، أینما وجدت خوفاً ُمریعاً فتِّش عن ضعف التوحید، إلى أن أقول لكم: ھناك أعراض كثیرة جد

لمرض واحد، لمرض اإلعراض عن هللا، كل ما تعانیـھ المجتمعات ھي أعراض لمـرض اإلعراض عن 

  هللا.

ناً, یقــول لھ المریض: أشعر بصداع، ھذا من أعراض التھاب األمعاء، أشعر   أحیاناً یكون الطبیب متمّكِ

لتھاب األمعاء، أشعر بقيء، ھذا من أعراض مرض التھاب األمعاء، أشعر بقشعریرة، ھذا من أعراض ا

ببُعد عن الطعام، ھذا من أعراض التھاب األمعاء، ثم یقول : كل ھذا الذي ذكرتھ لي أعراض لمرض 

  واحد ھو التھاب األمعاء.

وأنا أقول لكم: كل ما یعانیھ المسلمون أعراٌض لمرض واحد ھو ضعف التوحید، لو أردت أن تأخذ  

املة خاصة، إذا تیقَّنت أن ھذه التأشیرة ال یمنحھا إال المدیر العام, تأشیرة خروج لبلد معیّن، أو لبلد لھ مع

ھل تبذل ماء وجھك أمام أحد الموظفین؟ أنت حین تعلم أن ھذه التاشیرة ال تُمنَح إال من قِبل المدیر العام، 

تضعضع إال ال ترجو إال ھذا المدیر العام، وال تعقد األمل إال علیھ، وال تبذل ماء وجھك إال إلیھ، وال ت

أمامھ، ھذه النقطة الدقیقة: حینما تعلم أن الرازق ھو هللا، ال تكذب من أجل أْن تُرزق، حینما تعلم أن 

ب أجالً.   العمر بید هللا, كلمة الحق ال تقطع رزقاً وال تقّرِ



9 

كلمة التوحید األولى : ال إلھ إال هللا -تلخیص األسس الكبرى لدروس المدارج    

  ھذه كلمة التوحید :

توحید األولى، فیھا نفي وإثبات, ثم كلمة التوحید: ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا، فال إلھ إال هللا كلمـة ال 

إن ھذا اإللھ ھو هللا، صاحب األسماء الحسنى والصفات الفضلى، محمد رسول هللا، هللا عز وجل كامل، 

سید الخلق وحبیب الحق بلغ  -علیھ الصالة والسالم- ولكن الكمال البشري مجّسد برسول هللا، رسول هللا 

  سدرة المنتھى:

ى * فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى * فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى * َما َكذََب اْلفَُؤادُ َما َرأَى * ﴿ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّ 

ْغَشى َوى * إِْذ یَ أَفَتَُماُرونَھُ َعلَى َما یََرى * َولَقَْد َرآَهُ نَْزلَةً أُْخَرى * ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََھى * ِعْنَدَھا َجنَّةُ اْلَمأْ 

ْدَرةَ َما یَْغَشى * َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى * لَقَْد َرأَى ِمْن آَیَاِت َربِِّھ اْلكُْبَرى﴾   الّسِ

  ]18-8[سورة النجم اآلیة: 

ھذا النبي الكریم بلغ أعلى مقام وصلھ بشر، ومع ذلك كان علیھ الصالة والسالم متواضعا أشد  

  التواضع، قال:

ظھراً فھذا ظھري فلیقتد مني، ومن كنت أخذت لھ فھذا مالي فلیأخذ منھ، ومن كنت َمن كنُت جلدُت لھ  

  شتمت لھ عرضاً فھذا عرضي فلیقتد منھ.

  ھو ال یخشى الشحناء, فإنھا لیست من شأنھ وال من طبیعتھ. 

  ھذه المواقف من سیرة النبي علیھ الصالة والسالم :

ً وصل إلى قمة قوتھ، عقب معركة  -ة والسالمعلیھ الصال-في السیرة مواقف ال تُصدق: النبي   طبعا

حنین، دانت لھ الجزیرة العربیة من أقصاھا إلى أقصاھا، كان قویاً، بدأ ضعیفاً ثم صار قویاً, حینما قال 

  لقریش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كریم وابن أخ كریم، قال: اذھبوا فأنتم الطلقاء.

  جاءه صحابي جلیل, فقال لھ: 

عتھ في العرب، ولم  ((یا رسول هللا, إن قومي وجدوا علیك في أنفسھم، من أجل ھذا الفيء الذي وزَّ

؟-تعط األنصار منھ شیئاً  أین  -سعد بن عبادة سید األنصار-, قال لھ: یا سعد, -یا ترى أنت ناقل أم متبّنٍ

قومك, فجمع قومھ، وقف , قال: اجمع لي -أي أنا كذلك-أنت من قومك؟ قال: ما أنا إال من قومي, 

  النبي فیھم خطیباً، قال:

أما بعد, مقالة بلغتني عنكم، وِجدة وجدتموھا عليَّ في أنفسكم، من أجل لعاعة من الدنیا تألفُت بھا 

, أما إنكم لو -وھو في أعلى درجة من القوة-قوماً لیسلموا، ووكلتكم إلى إسالمكم، یا معشر األنصار, 

ذكَّرھم بفضلھم علیھ, بمقدوره كما یفعل األقویاء أن یلغي - لُصدقتم بھ, شئتم لقلتم، فلَصَدقتم و

, -وجودھم، وأن یھدر كرامتھم، وأن یھملھم، وأن یعاتبھم لصالحھ, ماذا فعل؟ ذكَّرھم بفضلھم علیھ
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داً قال: یا معشر األنصار، أما إنكم لو شئتم لقلتم، فلَصَدقتم ولُصدقتم بھ, أتیتنا مكذَّبا فصّدقناك، وطری

  فآویناك، وعائالً فأغنیناك))

لو قلتم ھذا فأنتم صادقون، أنتم تفضَّلتم علّي, جئتكم طریداً فآویتموني، جئتكم مكذَّباً فصّدقتموني، جئتكم  

  عائالً فأغنیتموني.

, ولكنھ ال یفتــأ -وھي شابة في ریعان الشباب، وضیئة، وھي من أحّبِ زوجاتھ إلیھ-مرة السیدة عائشة  

  دیجة بالخیر فضجرت، فقالت:یذكر خ

((ھذه العجوز الشمطاء، أال زلت تذكرھا؟ ألم یبدلك هللا خیراً منھا؟ قال: ال وهللا ال وِهللا ال وهللا، 

صّدقتني حین كذّبني الناس، وآمنت بي إذ كفـر بي الناس، وواستني بمالھا إذ حرمني الناس، ورزقني 

  هللا منھا الولد، فوهللا ال أنساھا))

وم إذا رجل عنده زوجة في مثل سنھ یندب حظَّھ، ویقول: غلطت غلطة كبیرة جداً ، أي إنسان یتزوج الی 

  امرأة شابة، ولھ زوجة توفیت, یقول لك: هللا خلَّصنا منھا، وهللا ال یوجد مثلك أنت، قمة وفاء.

ق ما أرى.    عثرت في بعض كتب السیرة على ومضة, أنا ال أصّدِ

  حینما فتح مكة نصب عند قبر خدیجة رایة اإلسالم. -علیھ الصالة والسالم-النبي  

لیشعر الناس أن لھذه المرأة فضالً كبیراً في ھذا النصر، ھي الدعم الداخلي، اآلن یأتي الواحد أحیاناً من  

ال  البیت، ضغط من زوجتھ، الدخل محدود والطلبات كثیرة, السیدة خدیجة إن صح التعبیر امرأة

كالنساء، كانت الدعم الداخلي للنبي علیھ الصالة والسالم، كان یقیم في غار حراء اللیالي ذوات العدد، ما 

قالت كلمة: تركتنا لوحدنا، إذا كان یرضیھ أن یعبد ربَّھ فأنا معھ، كانت تأتیھ بالطعام إلى غار حراء، 

لمرأة البطلة مساھمة في ھذا النصر، ھناك قال: انصبوا لي خیمة عند قبر خدیجة، لیشعر الناس أن لھذه ا

امرأة عبء على زوجھا، وھناك امرأة في خدمة زوجھا, ھناك امرأة تدعمھ، تعینھ، وھناك امرأة عبء 

  علیھ.

  ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا یمثل الكمال البشري. 

  خاتمة القول :

الكون كلَّھ ُخلق من أجل محمد، قلت لھ : ھذا لیس بصحیح، مرة قال لي واحد: سمعت من یقول: أن ھذا  

ً ُخلقوا لیكونوا على شاكلة محمد، ھو القدوة، ھو األسوة، ُخلقنا لنكون  ھذه شطحة، ولكن البشر جمیعا

على شاكلتھ، ھو المثل األعلى، ھو القدوة، وھو النموذج، لم نُخلق من أجلھ، ُخلقنا لنكون على شاكلتھ، 

  لكریمة:لھذا اآلیة ا
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 َ َ َواْلیَْوَم اْآلَِخَر َوذََكَر �َّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن یَْرُجو �َّ    َكثِیراً﴾﴿لَقَْد َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل �َّ

  ]21[سورة األحزاب اآلیة: 

عبد القوي وال ال معبود بحـق إال هللا، اعبُد من اتصف بالكمال المطلق، اعبد الرحیم وال تعبد اللئیم ، ا 

تعبد الضعیف، اعبد الحكیم وال تعبد غیر الحكیــم، فلذلك بقولك: ال إلھ إال هللا؛ أي ال معبود بحق إال هللا, 

  ھو أھل التقوى وأھل المغفرة، أھٌل أن تعبده.

 


