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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله هعبد حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من

 الْمغضوب غَير علَيِهم نعمتأَ الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني ،� الض.  

 املعىن وأدرك أوامره وفِهم الكرمي القرآن مفاهيم أدرك � املوعود املسيح أن املاضية اخلطبة يف ذكرت لقد
  حتقيقهميكن ال احلقيقي دالتوحي مضمون فهم ألن ،� األكرم النيب يف نفسه بإفناء تعاىل اهللا لوحدانية احلقيقي

 فهم من بد ال لذا. � وسيلته بغري أيضا الكرمي القرآن علوم على االطالع ميكن وال ،� اهللا رسول وسيلة بغري
 النموذج هو اهللا رسول حممدا ألن ،"اهللا إال إله ال "حقيقة فهم جانب إىل حقيقيا فهما أيضا" اهللا رسول حممد"

  ". اهللا إال إله ال "لـ والعملي احلقيقي والـمثل
 هو ما تبين اليت تعاىل اهللا وحدانية حول � املوعود املسيح كالم من املقتبسات بعض اليوم لكم سأقدم

 املوعود املسيح يقول حقيقيا؟ موحدا ليدعى اإلنسان تؤهل اليت األعمال هي وما حقيقته وما الصادق التوحيد
  ". ناسال "سورة تفسري يف" الناس إله "شرح يف �

: األخري يف وقال ،"الناس ملك: "قال مث ،"الناس رب: "السورة هذه يف أوال قال تعاىل اهللا أن أوضح أن أريد"
 املراد(. واملطلوب واملقصود املعبود على يطلَق اإلله. احلقيقي ومقصوده اإلنسان مطلوب هو الذي" الناس إله"

 على جيب الذي الشيء أو نتحراه، الذي وهو املتوخاة ناغايت وهو عليه حنصل أن علينا جيب ما هو ذلك من
 اهللا إال إله ال ومعىن ومطلوبنا، مقصودنا هو اهللا بأن املوعود املسيح فيقول. إليه للوصول يسعى أن املوحد املسلم

  )اهللا إال يل مطلوب وال مقصود وال يل معبود ال أنه هو
 أن هو احلقيقي والتوحيد. اهللا إال  يلمطلوب وال  يلمقصود وال يل معبود ال: تعين" اهللا إال إله ال "والعبارة"

  ." كله والثناء باملدح جديرا وحده تعاىل اَهللا املرُء يعترب
 هو وهذا يستحقها، الذي وهو احملامد مجيع تعود اهللا وإىل اهللا، إىل والثناء املدح أنواع مجيع تنسب أن جيب أي(

  )احلقيقي التوحيد



 كلها، املرادات معطي هو األحد الواحد تعاىل اهللا أن اإلنسان اعتقد إذا يكتمل التوحيد: � حضرته قال مث
 هو" إله "كلمة من املراد أن املتصوفون قال لقد". اهللا إال إله ال "معىن هو وهذا ومعاجلها، األسقام كل وشايف

 حب نفسه يف يترسخ ال متاما به ناإلنسا يتمسك مل وما احلق، هو هذا أن شك ال. واملعبود واملقصود احملبوب
 اإلسالم حب يترسخ فقط عندها احلقيقة وجه على" اهللا إال إله ال "بـ اإلنسان متسك إذا(. وعظمته اإلسالم
  )حبت كالم فهو وإال وعظمته

  : واألكمل األعلى اإلسالم تعليم عن قال مث
 للشرف ملدعاة إنه. الفضل ذا � اهللا رسول وجاء اإلسالم، بواسطة املسلمون أُعطيه الذي اهللا فضل ملن إنه"

 أو جنما وال حيوانا وال شجرا وال حجرا ليس املسلمني إله إن. رأيتم جهة أية من للمسلمني العظيم واالعتزاز
 نبوة إن. القيوم احلي وهو بينهما، وما والسماء األرض خلق وقد شيء كل على قادر إله هو بل آخر ميتا

 كل يف متجددة وبركاا مثراا توجد بل ميتة ليست ورسالته القيامة، يوم إىل ممتدة هورسالت املسلمني رسول
  . عصر كل يف صدقه على ودليال إثباتا ومتثّل زمان
. املوعود املسيح بإرسال احملمدية النبوة وأثبت أيضا اآلن والفيوض والربكات اإلثباتات هذه تعاىل اهللا أجرى فقد
: قال مث ،�جِميعا ِإلَيكُم اللَِّه رسولُ ِإني الناس أَيها يا قُلْ�. كله للعامل فهي أيضا ماليو عامة � دعوته وإن
 �ِفيِه ريب لَا�: لدرجة به وموثوقا وحمكَما كامال كتابا اهللا أعطى لقد. �ِللْعالَِمني رحمةً ِإلَّا أَرسلْناك وما�
 اجلديرة األحكام أن أي(. �مهيِمن�و �ِميزان�و �فَصلٌ قَولٌ�و�محكَمات آيات�و �قَيمةٌ كُتب ِفيها�و

  )قصص إال فيها تبق فلم األخرى الكتب أما فقط، الكرمي القرآن يف توجد واألبدية الثابتة واحلقائق ،بالبقاء
 لَكُم أَكْملْت الْيوم�: حقه يف لقي الذي واجلوانب النواحي كل من ومكتمل كامل املسلمني دين إن باختصار،

كُمِدين تممأَتو كُملَيِتي عمِنع ِضيترو لَكُم لَاما الِْإسعلى والقادر واألخري الوحيد الدين هو اإلسالم أي (�ِدين 
احلاجات مجيع سد (  

 وال حمرومونهم  ذلك ومع عاىلت اهللا لرضى ومدعاة كامال دينا ميلكون إذ املسلمني على األسف كل فاألسف
 هب بل) العظيم الدين هذا إىل انتمائهم مع منها حمرومون أم أي(. ومثراته الدين هذا بركات من نصيبا ينالون

 لست: "قائلني عقريم يرفعون وبدأوا الربكات، تلك إلحياء بنفسه تعاىل اهللا أقامها مجاعة إلنكار أكثرهم
 اهللا رسول لنبوة استمرار بعثته أن واملعلوم املوعود، املسيح تعاىل اهللا بعث عندما أي(". مؤمنالست "و" مرسال
 ورفعوا اهللا من تأت مل بأنك قائلني اهلتافات برفع وبدأوا. به ويؤمنوا يقبلوه أن من بدال أنكروه  ولكنهم�

  . )مؤمنا لست بأنك عقريم
 اإلقرار هذا مستلزمات نتيجة تنشأ اليت الربكات جيذب أن ميكن ال فقط اهللا وحدانية إقرار أن يقينا اعلموا

 الصاحلة األعمال من بد ال بل الربكات جيذب ال فقط باللسان التوحيد إقرار إن(. الصاحلة األعمال أي األخرى
 تكسبوا مل ما أي التوحيد، بركات تتسىن لن األعمال تلك تتولد مل وما التوحيد، مستلزمات من هي اليت

  ).احلسنة � النيب بأسوة متأسني الصاحلة األعمال



 جانب التوحيد لتكميل ولكن خيتاره، أن صادق مسلم كل على جيب الذي األعلى اجلزء هو التوحيد أن احلق
  . تعاىل اهللا حب وهو أيضا آخر
 أن جيب كذلك له شريك ال واحد تعاىل اهللا أن كما أنه هو احلقيقي وغرضه الكرمي القرآن تعليم هدف إن
 األنبياء تعليم من احلقيقي والغرض اهلدف كان وهذا أيضا، احلب حيث من له شريك ال واحدا املرء به ؤمني

. أيضا احلب يف التوحيد بتكميل يأمر كذلك ،ناحية من التوحيد" اهللا إال إله ال "يعلّم فكما. دائما السالم عليهم
 مجيلة مجلة بأا آنفا قلت وكما) الكمال ذروة حبه يف املرء يصل أن أيضا يعلّم التوحيد تعليم جانب إىل أي(

 إن. القرآن علّم كما كامال تعليما العامل يف آخر كتاب يعلّم ومل واإلجنيل التوراة يف هلا نظري ال باملعاين ومفعمة
 أن اعلموا. والكمال بالتمام احلب مفهوم يؤدي اإلسالم فأصل. يعبد الذي واملعشوق احلبيب تعين" إله "كلمة

  ."مكتمل غري ناقص هو احلب ينقصه الذي التوحيد
 فاتبعوين: "� النيب لسان على تعاىل اهللا أعلن لذا � للنيب االتباع الكامل نتيجة ينال إمنا تعاىل اهللا حب إن

 يقول ؟بالتوحيد متسكه حيث من املؤمن مستوى يكون أن جيب وماذا التوحيد حقيقة هي ما". اهللا حيببكم
  : اال هذا يف � عوداملو املسيح

 عبدةً ويصبحون تعاىل، اهللا كعظمة قلوم يف ويعظّموم وألقابا جوائز منهم وينالون احلكام إىل مييلون الذين"
 مستوى على يقضي أي(. احلقيقي حموره عن بعيدا املرء ويقذف التوحيد، يستأصل هذا عملهم فإن هلم،

 يظل أن جيب بل تعاىل، اهللا وحدانية مع األسباب تتعارض ال أن - السالم همعلي-  األنبياُء يعلّم ولذلك )التوحيد
  .تعاىل اهللا وحدانية هو املآل يكون حبيث موضعه يف شيء كل
 شيء اعترب فإذا واحلاجة، والراحة العزة من نوع كل يتكفّل وحده تعاىل اهللا أن الناس يعلّموا أن يريدون إم
 تصارع إذا أي(. أحدمها هلك تقابال ما إذا الضديِن ألن أحدمها هالك من بد فال تعاىل اهللا إزاء كفيال آخر

 اهللا تقدمي من بد ال لذا )أحدمها ينهزم أن بد ال الفريقان يتصارع عندما كما أحدمها، يهلك أن بد فال الضدان
 أيضا األسباب داماستخ إن. (إهلًا تتخذ أال جيب ولكن األسباب اختاذ من مناص ال. آخر شيء كل على تعاىل

 وحدانية قدموا بل آهلة تتخذوها ال ولكن تعاىل اهللا خلقها اليت الوسائل تستخدموا أن جيب أنه مبعىن ضروري،
 اهللا بيد والضرر كله النفع أن املرء يدرك حني تعاىل، هللا حبا القلب يف خيلق الذي هو التوحيد هذا ).عليها اهللا

 املرء يبلغ وعندما � غريه أحد يف يفكر فال ِملكه، الكون من ذرة كل وأن احلقيقي، احملسن هو وأنه تعاىل،
 من كل ويتالشى تعاىل اهللا على كله االعتماد ويكون ذلك حيدث عندما أي(. املوحدين من يعد املقام هذا

  )موحدين تكونون عندها سواه
 دون من إهلًا آخر شيء أي أو الناس أو اراألحج اإلنسان يتخذ ال أن التوحيد من األوىل الدرجة إن باختصار،

. األسباب اختاذ يف حدا املرء يتجاوز أال التوحيد من الثانية والدرجة إهلًا، اختاذها من وينفر يتربأ بل تعاىل، اهللا
  )كليا ا يعتد وال عليها االعتماد يف احلدود يتجاوز وال كليا األسباب على يعتمد أال جيب أي(

 ميحو أن هو التوحيد إلقامة الثالث الشرط أي. (وينفيها ووجوده نفسه أغراض املرء يرفع أن وه الثالث والنوع
  ) والشخصية النفسانية أهوائه على ويقضي نفسه اإلنسان



 على يعتمد املرء أن األحيان من كثري يف يالحظ( الشخصية، وقوته ميزته إىل اإلنسان ينظر األحيان من كثري يف
 قوته، إىل عمل كل وينسب بقوته فيثق. هو بقوته كذا حسنة كسب بأنه فيقول )الشخصية قوته أو له ميزة

  . كلها قواه ينفي عندما موحدا يكون اإلنسان ولكن
 من الناس فمن. التجربة عليه تدل كما عادة اإلنسان يرافق الذنب أجزاء من جزءا أن وهو سؤال ينشأ هنا

 ألدق عرضة يكون والبعض الوسطى الدرجة من ذنوبا كتسبي من ومنهم بارزة، ذنوب يف متورطا يكون
  املنشودةأنواره ينال أن ميكن ال منها اإلنسان يتخلص مل وما. ماهشا ما أو والرياء البخل مثل الذنوب
 واجب فهو احلج، ومثاهلا. للجميع به العمل يتيسر ال ما ومنها كثرية أحكاما أعطى تعاىل اهللا أن احلق. املفقودة

 ال أي(. ذويه من خلفه ملن مهيأ املعقول واملعاش آمنا أيضا السبيل يكون أن وجيب. سبيال إليه استطاع من على
 والزكاة. حيج أن للمرء ميكن عندها الشروط هذه حتققت فإذا )للحج ويذهب جياعا أهله املرء يترك أن جيوز
 أو السفر يف تقصر أا مبعىن. (أيضا ةالصال يف التغيرات حتدث كذلك. النصاب صاحب إال يؤديها ال أيضا

  )الظروف بعض يف تجمع
 من هوف سواه ما وأما احلق، هو  هذا". اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال: "وهو قط فيه تغير ال شيء هناك لكن

 سيكتمل فقط عندها أمر كما اهللا عبدمت إذا أي(. بالعبادات املرء يلتزم مل ما التوحيد يكتمل ال. مكمالته
 ال أنه عمليا يثبت مل ما إقراره يف صادقا يكون ال" اهللا إال إله ال "بـ القائل أن ذلك من واملراد )التوحيد
 إقراره صدق يثبتان وعمله إميانه وكان احلقيقة يف ذلك حصل وإذا. اهللا إال احلقيقة يف مقصود وال له مطلوب

 ال: بلسانه يتفوه عندئذ الفناء ويصيبها كلها املادية األشياء حتترق دماعن. اإلقرار هذا يف اهللا عند كاذبا يعد لن
 يصبح شيء كل ألن النموذج أجل من فهو" اهللا رسول حممد "أي الشهادة هذه من الثاين اجلزء أما. اهللا إال إله

 قدم وقد حبسبه، العمل عليه يسهل املرء أمام موجودا والنموذج املثَل كان إذا(. والنظري النموذج نتيجة سهال
 منوذجهم، إلراءة يأتون األنبياء. )الكرمي القرآن أوامر جبميع بالعمل أسوته خالل من األمثلة هذه أمامنا � النيب
 يف عتماجت فقد(." فيه جمتمعة األنبياء مجيع مناذج ألن كلها الكماالت لنماذج جامعا فكان � النيب أما

  ) أسوته خالل من الكماالت تلك على أيضا أمثلة وقدم الكماالت مجيع � النيب شخص
 املسيح فقال إليه؟ إضافة الكرمي القرآن قدم فماذا اليهود يف موجود التوحيد أن جملس يف سؤال طُرح مرة ذات

 درجات، للتوحيد. شيئا ينفع ال وحده والقشر قشره، فيهم يوجد بل اليهود يف التوحيد يوجد ال: � املوعود
 فائدة فال به، يتفوه قد أيضا الشيطان ألن يكفي ال" اهللا إال إله ال "بـ التفوه جمرد وإن. حقيقته تعلَم ال وبدوا

 كان(. بنفسك أنت قُل اليهود؟ يف ذلك وأين. عمليا اإلنسان وجود يف" اهللا إال إله ال "حقيقة تتحقق مل ما منه
 تعاىل اهللا قول ينايف شيء اإلنسان من يصدر أال هي للتوحيد واالبتدائية األوىل املرحلة إن) يهوديا أيضا السائل

ويتفاىن يف حب اهللا وطاعته فقط، ولذلك  كأن ينمحي ،تعاىل اهللا حب مقتضى ينايف أفعاله من فعل يكون وأال
، تذكَّروا أن الشرك أنواع، منها الشرك اجللي، والثاين "وال حمبوب يل وال مطاع يل إال اهللايل ال معبود "معناه 

اخلفي، فمثال الشرك اجللي عموما اختاذُ عبدة األصنام األشجار أو األشياء األخرى آهلةً، والشرك اخلفي الشرك 
أو حيب شيئا أو خيافه أو ) أي يويل أحدا عزةً ومكانة أكثر من الالزم(أن يعظِّم املرء شيئا كما يعظم اَهللا، 



 توجد هذه احلقيقة كاملةً يف أتباع التوراة أم ال؟ فتدبروا هل. يتوكل عليه كما حيب اهللا وخيافه ويتوكل عليه
فلو كانت التوراة كافية لكان جيب على .  نفسه�فقد ال خيفى عليك ما صدر منهم حىت يف حياة موسى 

حىت كانوا يعصون (إىل أقصى حد، ومسيئني  القلب قساةاليهود أن يزكّوا أنفسهم لكنهم مل يتزكَّوا، بل صاروا 
 تأثري القرآن الكرمي وحده أنه يؤثِّر يف قلب اإلنسان تأثريا قويا بشرط أن ال يصدر منه إمنا من). �موسى 

فقد . وأمثال ذلك موجودة يف كل عصر، وهي موجودة يف العصر احلاضر أيضا.  أو معنوياظاهرياإعراض عنه 
 يكسب اإلنسان احلب �ن االتباع الكامل للنيب ، إ�قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اَهللا فَاتِبعوِني يحِببكُم اُهللا�قال 

 كان مثال للموحد الكامل، فلو كان اليهود يؤمنون بالتوحيد، ملا كان هناك سبب �اإلهلي، مما يتبني أنه 
كان جيب أن يعرفوا أن إنكار خامت ) �أي كان جيب عليهم أن يؤمنوا بالنيب . (البتعادهم عن هذا املوحد

 يف كتبهم، فما � أمر خطري جدا، لكنهم مل يبالوا وأنكروه رغم وجود النبوءة عن بعثته الرسل من اهللا وعداءه
  ." قست قلوم"سبب ذلك سوى 

لقد جاء اإلسالم بتوحيد مصفى : � تعليقا على االعتقاد الباطل عن عيسى �ذات مرة قال حضرته 
أوقن بأنه صحيح أن التوحيد اإلهلي قد أين جة وخالص ال يوجد له مثالٌ ومنوذج يف امللل واألديان األخرى، لدر

ذُكر يف الكتب السابقة، كما كان اهلدف املنشود من بعثة مجيع األنبياء نشر التوحيد فحسب، إال أن األسلوب 
 القرآن الكرمي مدارج التوحيد بوضوح ال يوجد له أثر  بهالذي بينوالنهج  �والنهج الذي جاء به خامت النبيني 

أي أولئك الذين يعارضون املسيح (حني أرادوا أن يوسخوا ويكدروا هذا النبع الصايف . تاب آخر قطيف أي ك
 وجعلوه إهلا مع اهللا من بعض النواحي ومع ذلك يدعون مسلمني، � وال يؤمنون بوفاة املسيح �املوعود 

 أي نقص بقي يف اإلساءة إىل إم حني أرادوا أن يكدروا هذا النبع الصايف، فأخربوين) فعن هؤالء يقول حضرته
 ويثبت هلم �اإلسالم؟ أضف إىل ذلك شقاوم أنه حني يعرض عليهم اإلسالم احلقيقي الذي جاء به النيب 

بالقرآن الكرمي أم على خطأ يقولون إن آباءهم كانوا يؤمنون بكذا، لكنين أقول هل ميكن أن يربئوا أنفسهم 
لقرآن الكرمي وسنة اهللا القدمية تتم عليهم احلجة مبقتضى هذا القول أيضا، إذ ذا القول فقط؟ كال، بل حبسب ا

  . �ما سِمعنا ِبهذَا ِفي آباِئنا الْأَوِلني�كلما جاء مبعوث أو رسول من اهللا قال له املعارضون بعد مساع تعليمه 
أشهد أن ال إله إال اهللا " باللسان ليس التوحيد جمرد اإلعالن: يقول حضرته عن التوحيد والشرك يف األسباب

بل التوحيد يعين أن ترسخ عظمة اهللا يف القلب، وال تبقى يف القلب عظمةٌ ألي " وأشهد أن حممدا رسول اهللا
 هو مرجع كل فعل وحركة وسكون، وأن يتوكل املرء عليه وحده يف كل �شيء آخر مقابله، وأن يعد اهللا 

يف .  غري اهللا، وال ينظر إليه، وال جييز الشرك باهللا يف ذاته وال يف صفاته أحدأيأمر، وال يبقى له أي توكل على 
أي حىت النصارى (هذا الزمن قد تبينت حقيقة الشرك املتمثل يف عبادة املخلوق جيدا، والناس يتربأون منه، 

 أوروبا ويف بالد لذا فالنصارى يف)  إله، بدأوا يبتعدون عن هذا االعتقاد�الذين كانوا يؤمنون بأن عيسى 
فسرعة (أخرى ينفرون من دينهم كل يوم، هذا ما تصدقه اجلرائد اليومية واالت واإلعالنات اليت تقرأ هنا، 

النفور من هذه املعتقدات يف ذلك الزمن قد تضاعفت يف العصر الراهن آالف املرات، بل بقي كثري من 
)  حي أو كان إهلا بل هم ينكرون وجود أي إله� عيسى النصارى باالسم فقط، فهم مل يعودوا يؤمنون بأن



فمثال يقول . باختصار ال أحد يؤمن اآلن بعبادة املخلوق، إال أن الشرك بعبادة األسباب ال يدركه الكثريون
 يتكل على حرفته، حرفةاملزارع أنه ما مل يزرع ومل حيرث وما مل تنتج املزرعة لن يعيش، وكذلك كل صاحب 

وهذا ما يسمى عبادةَ األسباب، وسبب ذلك . م إذا مل يفعلوا كذا فسوف يصعب عليهم العيشفقد زعموا أ
فاحلقيقة أنه حىت األشياء اليت تتوقف عليها احلياة من املاء واهلواء . أن الناس مل يعودوا يؤمنون بقدرات اهللا

)  مل يشأ اهللا ال تفيد اإلنسانَ هذه األشياُءأي إن. ( اهللا ناهيك عن احلرفةيأذن هلاوالغذاء ال تنفع اإلنسانَ ما مل 
لذا عندما يشرب اإلنسان املاء فليفكر أن اهللا خلَق املاء وأنه لن ينفعه ما مل يِرد اهللا ذلك، وإمنا املاء يفيد بإرادة 

وبعده استلقى على املاء ذات يوم صام أحدهم وأفطر .  يكون املاء نفسه ضارا�اهللا فقط، فحني يريد اهللا 
ففور شرب املاء شعر باألمل ومل يقدر على النهوض فبذلك صار املاء الذي يهب احلياة مسا (فصار املاء مسا له، 

  .) له، بعض الناس يكثرون من املاء عند اإلفطار، فهذا ضار، فيجب احلذر يف هذا اخلصوص
.  ما مل تنـزل الربكة فيه من السماء-  أو غريهاإنسانيسواء كان –ال يصبح أي عمل مباركا : مث قال حضرته

باختصار جيب اإليقان الكامل بتصرفات اهللا، فالذي ليس فيه هذا اإلميان ففيه عرق من اإلحلاد، فالعمل حيدث 
  . يف السماء أوال مث حيدث على األرض

 اآلخرين وال يعملون ا التوحيد ليس التباهي والكالم الفارغ، انظروا إىل املشايخ، فهم يلقون املواعظ يف
أنفسهم، ولذا ال أحد يثق م، فقد قيل عن شيخ إنه ألقى وعظا يف جملس وكانت فيه زوجته أيضا، فقد ألقى 

به وتربعت الوعظ عن اإلنفاق يف سبيل اهللا والصدقات واملغفرة، فتأثرت به امرأةٌ فخلعت عن قدمها اخللخال 
. لهوقدمته قدمها األخرى من مك األخرى يف النار؟ فخلعت خلخاال فقال هلا الواعظ أتريدين أن حتترق قد

وحني عاد إىل البيت أرادت زوجته أيضا أن تعمل حبسب الوعظ وأرادت أن تتربع بشيء للمحتاجني، فقال هلا 
مث قال إن مل نفعل ذلك لتعذَّر العيش، فعن أمثال هؤالء هناك مثل .  ال للعملللوعظالشيخ إن هذا الكالم 

  : ارسي تعريبهف
  . ينجزون أعماال أخرىيف معزلللوعظ وحني يكونون وحدهم وينربون إن هؤالء الوعاظ يصعدون على املنرب 

املؤمن إنسان غري مستغن، وإمنا يهمه : مث قال حضرته كيف جيب أن يكون املؤمن احلقيقي املتمسك بالتوحيد
 أي وزن ألي  ألنه ما دامت معاملته مع اهللا فال يقيمالرضوان اإلهلي، ويضع طاعته يف احلسبان كل حني وآن،

تذكروا أن .  املرء أمهية ألي شيء مقابل اهللا يتورط يف املعاصي مثل الرياء والعجبضرر أو نفع، حني يعطي
نفيها أيضا، فحني يتهاون اإلنسان يف " ال إله"أي " ال إله إال اهللا"هذه األمهية سم ويف اجلزء األول من 

جابة ألمر من األوامر اإلهلية، من أجل إنسان من البشر، فهو جيعله شريكا يف إحدى صفات اهللا، ولذلك االست
ه فهذا يعين أي حني ال ميتثل املرء ألحد أوامر اهللا ويترك. (كل هذه اآلهلة" ال إله" عند نطقه بـ وال ينفي يقصر

فقال حضرته إن اإلنسان ينفي .  يقوم بذلك العمل يف هذه الصفة، وبناء على ذلك الأنه جيعل أحدا شريكا هللا
ال "أي ال يشرك باهللا أحدا يف أي صفة مطلقا، وهذه هي حقيقة . ال إله"اآلهلة من هذا القبيل عند نطقه بـ 

  ) "إله



 وكان يريد أن يظهر أحدا أن الشيخ الصائم حني يزور أي (قد وردت يف الكتب أحداث، ومنها ذكر الصائمني
بقصد أن يظهر (فهو عند استفسار صاحب البيت بدال من أن يصرح بأنه صائم يقول عندي عذر أنه صائم، 

أي ال يقول . أنه أفىن نفسه وميارس على نفسه جماهدات شاقة، ويقصد من ذلك أنه تصدر منه ذنوب كثرية
األعمال باختصار هناك ذنوب خفية كثرية تدمر ) .بوضوح إنه صائم، يقول أنا لن أشرب ولن آكل لسبب

الذنوب وبذلك حتبط األعمال من هو  عمل صاحل أليظهار املراءاة واإلومنها التكلف والتصنع و. (باستمرار
ومها يأكالن أعماهلم، ولذلك عادة إن األثرياء مصابون بالتكرب واألنانية ) .تدرجيا، ويبتعد اإلنسان عن التوحيد

ألن التكرب والنخوة تبعدان اإلنسان عن التوحيد أيضا، . كاريسبقهم بعض الفقراء الذين ال تصيبهم مثل هذه األف
إليه يقتضي ايء باختصار إن مثل الرياء وغريه كمثل الفأر الذي يأكل األعمال سرا، إن اهللا كرمي جدا إال أن 

رب سواء كانت فقدر ما تكون يف قلبه أفكار األنانية والك) أي لن تفوزوا بالقرب اإلهلي إال بالتواضع(التواضع، 
ولذلك ورد يف بعض الكتب أن األولياء يف . بسبب العلم أو الزعامة أو الثراء، أو العائلة والنسب، سيتخلف

السادات قليلون، ذلك ألم مصابون بالتكرب بسبب العائلة، فبعد القرون األوىل حني نشأت هذه الفكرة 
 أيضا من والغىنالذين ينجون منها قليلون جدا، الثروة فمثل هذه احلجب جتعل اإلنسان حمروما وشقيا، و. ختلفوا

 متنع اإلنسان من االمتثال لألوامر، مث حني ال يستجيب املرء لألوامر والغىنفهذه األشياء أي الثروة . (احلجب
  .) يبتعد عن التوحيد
ه ينايف التوحيد؟  أن الناس يعترضون على هذا اإلهلام أن" أنت مين وأنا منك: " عن إهلامه�لقد سئل حضرته 

  : �فقال حضرته 
واضح جدا ال غبار عليه، وال ميكن أن يِرد عليه أي اعتراض أو طعن، إذ إن ظهوري بفضل اهللا " أنت مين"

) ...  رزقه منأن ما فاز به حضرته إمنا بفضل من اهللا، وأن اهللا هو" أنت مين"أي أن املراد من . (احملض وحده
يف الذات وال ال  واحد ال شريك له، -كما قال يف القرآن الكرمي مرارا وتكرارا-  � تذكَّروا أن احلقيقة أن اهللا

إمنا احلق أن اإلميان بالتوحيد اإلهلي ال يكتمل ما مل يتطهر اإلنسان من كل أنواع . يف الصفات، وال يف األفعال
فليؤمن انطالقا ( .وال يف األفعالوال يكتمل التوحيد إال حني يؤمن اإلنسان بأن ال نظري هللا يف الصفات . الشرك

 فال نتائج رائعة لألعمال � فقط تشمل كل شيء وأنه كما خيرج اهللا �من ذات اهللا وصفاته أن صفاته 
  )يساويه أحد يف ذلك

 لغريه مع إقرارهم بألسنتهم �يعترض السفهاء على إهلامي هذا وال يفقهون حقيقته، بينما ينسبون صفات اهللا 
أفليس ذلك كله من .  حمٍي ومميت، وعامل الغيب، واحلي والقيوم�ثلما يؤمنون بأن املسيح بأن اهللا أحد، م

كال بل هو أخطر أنواع الشرك الذي أهلك األمة املسيحية، وقد أدخل املسلمون اليوم مثل هذه األمور الشرك؟ 
سان سواء كان نبيا أو  إىل أي إن�فيجب أن ال ينسب املرء مثل هذه الصفات اخلاصة باهللا . يف معتقدام

إن سلسلة األسباب جارية يف العامل ولكن بعض الناس . كما ينبغي أال يشرك أحدا يف أفعال اهللا تعاىل أيضا. وليا
. فحقيقة التوحيد أن ال تبقى أي شائبة للشرك يف األسبابيعتمدون على األسباب لدرجة ينسون اهللا تعاىل، 

 قد أودعها هذه �خواص األشياء ذاتية، بل جيب أن يؤمن بأن اهللا كما ينبغي أن ال حيسب اإلنسان بأن 



 تأثريات هذه فإنيؤدي إىل اهلالك، " سم الفأر"سبب اإلسهال، أو  ت)وهي نبتة(" ربدتال"اخلواص، فكما أن 
 يسبب، فإذا سحبها فال فيها أودعها جيب اإلميان بأن اهللا قد ليست من تلقاء نفسها، بل  وخواصهااألشياء

يتجاوز حد االعتدال ال باختصار جيب أن . تربد اإلسهال وال يقدر السم الزعاف على اهلالك إذا تناوله أحدلا
 عندئذ تتحقق حقيقة التوحيد، ،سلسلة األسباب، وال يشرك أحدا يف الصفات واألفعال اإلهليةاالعتماد على يف 

ا شريك يف هذه الصفات واألفعال اإلهلية، حدأما إذا كان يؤمن بأن أ. موحدإنه مثل هذا اإلنسان عن ويقال 
 أيضا الذين يقولون ا اهلندوسدين يف اآلريحوفال يسمى موحدا مهما أقر بالتوحيد بلسانه، فأمثال هؤالء امل
 حباجةن اهللا مل خيلق الروح واملادة، ومها ليسا بأبألسنتهم إم يؤمنون بإله واحد، لكنهم مع هذا اإلقرار يقولون 

 فأي شرك أكرب من هذا؟ وعلى ) هلما وجود مستقل يف حد ذاما،وكأنّ(وجودمها وقيامهما، بقاء  لإىل اهللا
 الشرك والتوحيد، إذ تصدر منهم مثل هذه األعمال واألفعال، أو التفريق بنيكثريون ال يستطيع الهذا املنوال 

 ؛ن فالن هللكنا، أو ما استقام أمرنا الشرك بوضوح، فمثال يقولون لو مل يكيظهر فيهاهم يتمسكون مبعتقدات 
 سلسلة األسباب، وال يشرك أحدا يف الصفات  يف االعتماد علىفعلى اإلنسان أن ال يتجاوز حد االعتدال

  . واألفعال اإلهلية
  :مث قال حضرته

ؤية واألذن  مثال للر، فقد خلق العنيإياها والكفاءات اليت وهبه اهللا القوى  اإلنسان أن يتجاوز حدودال يستطيع
 سيستخدم األذن للرؤية بدال من السمع، د القول بأنه فال يستطيع أح، واللسان للكالم والتذوق،للسمع

دودة، بينما أفعال فأفعال هذه األعضاء والقوى وخواصها حم.  والتذوقالتكلمويستخدم اللسان للسمع بدال من 
 ال يتحقق التوحيد ما دام املرء ال يوقن بأن اهللا  باختصار."ليس كمثله شيء"ليست حمدودة، وهو اهللا وصفاته 

واحد ال شريك له من كل النواحي، وحيسب نفسه هالكة الذات وباطلة احلقيقة، إذ ال أمهية لنفسه وال لتدابريه 
  .وأسبابه

  :أنا منك: مث يقول حضرته عن الوحي
، بلوغه درجة نفي الذات كامالالطيبة بعد  و أن اإلنسان الذي قد نال احلياة اجلديدةاحلقيقةإلدراك جيب التذكر 

 اإلنسان يكون سببا فإن مثل هذاأنت مين، وهو يدل على فوزه بقرب اهللا ومعرفته، : والذي خاطبه اهللا قائال
 فبهذا الشكل سيتم فيه ظهورعيان لوجود اهللا،  حي ولظهور توحيد اهللا وعزته وعظمته وجالله، وهو شاهد

فعندما . مرآة ينعكس فيها وجود اهللاك ويصبح )اىن العبد يف اهللا تعاىل يتجلى فيه ربهأي عندما يتف (وجود اهللا،
أنا " وأنا منك، فاإلنسان الذي يسمع نداء : اهللا يف حقهيقول يصل درجة حبيث يتحول مرآة تعكس وجود اهللا

ك، فهو ذلك الشخص الذي ال أنا من: أي إن من يتلقى نداء (، آثار عبادة اهللاعند امنحاء، يأيت إىل الدنيا "منك
 ضا قد كثر الفسق والفجور يف العصر احلاضر أي.)يبعث إال عندما يبتعد الناس عن عبادة اهللا وعند امنحاء آثارها

ل إىل اهللا، فقد أقام اهللا هذه اجلماعة، وقد بعثين مبحض فضله و، وال تتراءى سبل معرفة اهللا والوصيف العامل
لذين يأتون إىل  ل� وجوده ، وليس ذلك فحسب بل أري� عن اهللا على وجوده الغافلنيوكرمه، لكي أُطلع 



امللفوظات، الد  (.أنت مين وأنا منك:  اهللا قائال، وبناء على ذلك قد خاطبين بصدق وصرب ووفاءالسبيلهذا 
  )٨-٢ ص ،٥

 نفسه كليا ويتفاىن يف عظمته  تعاىل لدرجة ينفي أغراضمن أنواع التوحيد أيضا أن حيب املرء اَهللا": قال حضرته
�."  

  : �يقول حضرته وهو يذكر إخالص صحابة النيب 
يتعجب اإلنسان عند االطالع على أحوال الصحابة الكرام إذ مل يبالوا باحلر والربد وضحوا حبيام، ومل يهتموا "

وال أدلّ على إخالص . لبتةا ليس بسهل تقدمي مثل هذا النظريإن ،  كاألغنامنحوذبظلّوا يبعزم وكرامتهم و
كانت أنفسهم قد خلت من حب هذه الدنيا، وأصبحوا . إخالصها بفداء النفس أثبتتهذه اجلماعة من أا 

  .  لترك الدنيا والسفر إىل اآلخرةمستعدينكمن يقف جاهزا للسفر عند الباب، هكذا كانوا 
ائمي التفكري يف إجناز هذا وذاك حىت يأتيهم أجلهم يكونون دإذ إن جزًء كبريا من أعمال الناس يتعلق بالدنيا 

  كانما هي العقارات اليت. املقدر، أما اعتراض بعض الناس أننا سنخسر عقاراتنا يف هذا السبيل فهو باطل
منها ميلكون مئة أو مئيت روبية أو أكثر كانوا ؟ لعل بعضهم �ميلكها أبو بكر وغريه من الصحابة زمن النيب 

ال . ورثوا ثروات قيصر وكسرىوأكثر بكثري حيث جعلهم اهللا تعاىل ملوكًا م نالوا أجر ذلك قليال، ولكنه
أن ال يبقى يف فهي حقيقة التوحيد أما . ترضى غرية اهللا تعاىل أن يكون يف اإلنسان نصيب هللا ونصيب للشيطان

 يف هو احلياة ال أن هذا املوت بالتوحيد الكامل يقتضي موتا، إ احلقيقياإلميانإن . اإلنسان نصيب لغري اهللا
  .حقيقة األمر

 وينبغي أن جتهزوا أنفسكم  الفانية،بعد حياة الدنياهناك عاملًا آخر ال اية له اعلموا يقينا أن : مث يقول حضرته
 أقول لكم حقا إن من يأيت. هذه الدنيا تنتهي هنا ولكن ال اية لنعماء ذلك العامل وأفراحه  شوكةإن. من أجله

. وإذا صار أحد هللا تعاىل فال ميكن أن يتخلى عنه اهللا. هو املؤمن احلقيقيفاهللا تعاىل متخليا عن هذه األمور كلها 
يقّنوا أنكم ضى اهللا تعاىل فألو آثرمت ِر. ثري يترك هللا شيئًا جيد أكثر منه بكبل الذي، ال تظنوا أن اهللا تعاىل ظامل

  .ا ذلك، وسيعطيكم اهللا ماال حىت ولو مل تتمنوهستوهبون أوالدا حىت ولو مل تتمنو
عيني اثنني ألنه ال ميكن القيام بسعيني اثنني يف وقت واحد، بل ينبغي أن يكون سعيكم سعي واحد سال تقوموا ِب

  .أيضا ولكن بشرط اجتناب الشرك بكل أنواعهمن يترك الدنيا لوجه اهللا فإنه يناهلا . وهو السعي للوصول إىل اهللا

إلسالم هو التوحيد أي ينبغي أال يكون يف داخل ل األصل احلقيقيأقول لكم مرة أخرى إن : ل حضرتهقا
 مصيبة، وال يشكو مهما  أوبالءمن  مهما حل به  يف اهللا ويف رسله اإلنساناإلنسان سوى اهللا تعاىل، وأال يطعن

 بظالم ليس اهللابسبب نفسه هو، وفإمنا يتعرض كلما تعرض اإلنسان لبالء . حتمل من أمل أو تعرض ملشكلة
  .للعبيد



 بالء أما يف احلقيقة فليس ببالء، بل يكون إعالنا غريهم الذي قد حيسبه قد يتعرض الصادقون أيضا للبالء 
 أن يفهموا لغريهمال ميكن . لإلنعام هلم، ألم يزدادون عالقة مع اهللا بسبب هذا البالء ويرتفعون منـزلةً عنده

  .هذا األمر

ضاللة، ولقد قال اهللا ذلك ا الذين ليس هلم عالقة مع اهللا فإم يتعرضون للبالء نتيجة أعماهلم السيئة فيزيدهم  أم
فينبغي أن تتقوا اهللا تعاىل دائما وتطلبوا منه فضله ). يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا: (تعاىل عن مثل هؤالء

ن يدخل يف اجلماعة اليت أقامها اهللا تعاىل فال مين على اهللا م. اهللابحىت ال تكونوا من الذين يقطعون عالقتهم 
إن هذا الزمن . إنه قادر على أن يفين قوما ويأيت بقوم آخرين. شيئًا، بل هذا فضل اهللا تعاىل ومنته أنه وفقه لذلك

بفضل ح اإلصاليشابه زمن لوط ونوح، وبدال من أن يأيت عذاب شديد ويقضي اهللا تعاىل على هذه الدنيا أراد 
  . منه ورمحته فأقام هذه اجلماعة

  .جسيمة وهي أن نفهم هذه التعاليم وندرك حقيقة التوحيد اإلهليمسئوليتنا إن ف
 ادعى لو. املتجددة املعرفة تتلقى ألا حسنا، تغيرا نفسها يف تحدث أن جلماعتنا جدا الضروري من: � قال
 مهما األمر هذا عن تغفل أال جلماعتنا ينبغي لذلك اللسان، رثرةث إال ادعاؤه فليس ا، يعمل ومل املعرفة أحد
. اآلخرين حب مخود رأت ولو حىت حبها محاس تخِمد وال )جزافا اآلخرين تتبعوا ال أي( اآلخرون، عنه غفل

 إىل نظرا قلبه يقسي أال عليه الدين وحب اهللا حب إىل متوجهني ليسوا اآلخرين أن  أحدرأىإذا  أنه مبعىن(
 من الغيب يد له ختفي ماذا يدري من ولكن كثرية، وأماينَ آماال قلبه يف يريب اإلنسان أن شك ال )اآلخرين
 وإن والقدر، القضاء عامل عن خيتلف األماين عامل إن إذ واآلمال، األماين وفق تسري ال احلياة إن. والقدر القضاء

 ما اإلنسان أدرى وما. تعاىل اهللا عند الصحيحة اإلنسان الأعم صحيفة أن اعلموا. احلق هو والقدر القضاء عامل
  ."لينتبه أخرى بعد مرة قلبه يوقظ أن له ينبغي لذلك فيها؟ كتب الذي

 إلدراك يوفقنا أن تعاىل اهللا ندعو. الناحية هذه من دائما نفسه ويفحص منتهبا يكون أن اإلنسان على جيب أي
  . تعاىل اهللا رضا أعمالنا تنال وأن احلقيقي، التوحيد

 بتاريخ تويف الذي سورية من عباسال الكرمي عبدحممد  املرحوم على الغائب صالة سأصلي اجلمعة صالة بعد
 دخلو إخالصه يف سريعا وتقدم م٢٠٠٥ عام يف املرحوم بايع لقد. راجعون إليه وإنا هللا إنا ،م٧/٥/٢٠١٤

 عام يف الوصية نظام دخل مث عائلته، يف الوحيد عاملباي كان. األوىل الدرجة من املخلصني يف إخالصه نتيجة
 رغم أقاربه أحد مع النقود يرسل كان إذ جدا بعيدا كان وإن حىت تربعاته بدفع االلتزام دائم كان م،٢٠٠٩

 ،دائما سيئة الصحية حالته كانت السكري بداء مريضا كان. بلده يف املاضيتني السنتني خالل الصعاب كل
 ملحم السيد بشره. األخرية األيام يف صحية لوعكة تعرضه إثر على ربه رمحة إىل قلفانت اجلسم حنيل كان

 يقرأ أن قبل وقِبلها الدعوة صدق العالية روحانتيه وبسبب احلقيقة، عن حبثه يف وصادقا خملصا فكان العدس،
 يف أنه الرؤيا يف رأى بيعته بعد. � املوعود املسيح جبماعة علمه من فقط واحد شهر بعد بايع إذ الكثري



 جدا روحانية كانت أا الصالة ووصف أبيض لباسا يلبسون وكلهم الصحابة كبار مع ويصلي قباء مسجد
  .الرؤيا ذه سعيدا وكان
 يتساءل كان تواضعه لشدة ولكن. صائبا قرارا كان بالبيعة قراره أن على واضحة داللة تدل الرؤيا هذه: وقال
 الئم لومة ذلك يف خيشى وال دائما الدعوة يبلّغ كان. الصحابة مع أصلي نأ أستحق فعال أنا هل: دائما

 املرض رغم. وعادام لعشائرهم خمالفة أمورا تقبل ال اليت العشائر من كلهم أهلها منطقة من كان أنه وخصوصا
 كان ،وحب لطف بكل للناس ويقدمها األدلة وحيفظ باجتهاد ويقرأ اجلماعة مع يتواصل دائما كان الشديد
 اجلميع بإمكان وأن عائقا ليس املرض أن لآلخرين يثبت دائما كان. اهلادئ احلنون وطبعه لطفه عنه مشهورا
 ادائم كانت عنه يتكلم أو � املوعود باملسيح يبشر كان وعندما. � املوعود املسيح دعوة نشر يف املسامهة

  . مثله ضعيف البنية رجل من خترج تظنها ال ةوجرأ بقوة تكلم احلق عن تكلم اوإذ. بالدموع تغرورقان عيناه
 ولعلهم صلوا الدفن وقت عليه الصالة اجلماعة أفراد يستطع ومل فورا رأسه مسقط إىل جثته أهله أخذ وفاته بعد

  . اهللا بإذن اآلن عليه سنصليعليه صالة الغائب و
، فلما يبيم املوقع اخلاص  تصم٢٠٠٩يف علي ، عرض خملصا أمحديا املرحوم كان: طاهر هاين السيد يقول

مث صمم يل ببذل جهد كبري . أرسل إيل مقاالتك وسأتوىل بقية األمور كلها: اعتذرت له بسبب قلة الوقت قال
  .وكان يبدي حبه والتياعه خلدمة اجلماعة وحبه هلا. موقعا مجيال

 كتب تراجم مراجعة يف معي لعملل املرحوم اُهللا وفّق لقد ):العريب املكتب من (عامر ايد عبد السيد يقول
 بإخالص عمل كل إجناز على متعودا كان هأن األثناء هذه يف وشعرت العربية، إىل األردية من املوعود املسيح
 يذكر مل بل العظيم العمل هذا سبيل يف عائقا يكون أن للمرض حسمي ومل متناهيتني، وسرعة وبدقة متزايد
 ما كثريا وكان � املوعود املسيح كتب بقراءة دائما غامرة بسعادة يشعر كان. قط السياق هذا يف مرضه
 كان. فيهتدوا منها ليستفيدوا سريعا العرب اإلخوة إىل وعلومه املوعود املسيح معارف تصل أن جيب بأنه يقول
  .آمني له، وغفر درجاته اهللا رفع. كثريا اخلالفة حيب

 
  


