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ملخص البحث:
يذكر هذا البحث أهمية التوحيد بأنواعه الثالثة؛ توحيد ا لربوبية ,وتوحيد
األلوهية ,وتوحيد األسماء والصفات ,ويبين أن النبي ﷺ نوع األساليب لتقرير
عقيدة التوحيد ,وغرسها في نفوس أصحابه ,وتضمن الحديث النبوي آداب
الحوار التي ينبغي للمتحاور أن يلتزم بها ,وبين البحث أن الحوار من
األساليب المهمة لتقرير عقيدة التوحيد ,وتكمن أهمية الحوار في غرس
مفاهيم جديدة ,وتعزيز مفاهيم أخرى عند المتحاور معه ,وتناول البحث
الحوار في السنة النبوية لتقرير توحيد الربوبية ,ثم لتقرير توحيد العبادة
«األلوهية» ,ثم لتقرير توحيد األسماء والصفات.
الكلمات الداللية:
الحوار-الحديث النبوي-عقيدة التوحيد
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المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه .ونعوذ بالله من شرووو أنفسرنا وسريتاأ أعمالنرا
من يهده الله فهو المهتد  .ومن يضلل فلن تجد له وليا ً موشردا ً وأشرهد أن إ إلره إإ اللره وأشرهد
أن محمدا ً عبده ووسوله ^.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (.)1
وبعد..
فإن عقيدة التوحيد هي األساس الذي يبنى عليه ساتو العباداأ والتشرويعاأ التري جراه بهرا
اإلسالم ولذلك اهتم النبي ^ بها أيما اهتمام ؛ فالقوآن الكويم إسيما المكي منه كان أكثوه يقوو
هذه العقيردة  .والفتروة التري هضراها النبري لرلى اللره عليره وسرلم فري الردعوة إلرى هرذه الوسرالة
العالمية «وسالة اإلسالم» ُجلّها كان عن الدعوة إلى التوحيد وتأسيسه في نفوس اللحابة وضي
الله عنهم.
ومررن األسرراليك الكثيرروة الترري اسررت دمها النبرري ^ لتقويررو هررذه العقيرردة فرري نفرروس ألررحابه
أسلوك الحواو.
لذلك فإنه يتأكد علينا دواسرة هرذه األحاديرل المتضرمنة للحرواو المقروو للعقيردة اللرحيحة؛
فجاهأ هذه الدواسة  :التي أسأل الله أن تكون نافعة لي وللمسلمين.

( )3سووة آل عموان آية.312 :

555
التمهيد
هبل أن نبدأ في دواسة هذا الموضوع المهم وهو الحواو في الحديل النبوي لتقويرو عقيردة
التوحيد إبد من التعويف بمفوداأ العنوان.
أوإً :الحواو.
معنى الحواو في اللغة :مأ وذ من َح َو َو والحوو هو  :الوجوع عن الشيه وإلى الشريه
ﭼ( .)2أي لرن يوجر ( .)3ومنره « :مرن دعرا وجرالً
( .)1ومنه هولره تعرالى ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ
بالكفو وليس كذلك حاو عليه» ( .)4أي  :وج إليه ما نسك إليه .وكل شريه تغيرو مرن حرال إلرى
حال فقد حاو يحوو حووا ً(.)5
هال لبيد:
ومررررررا المرررررروه إإ كالشررررررهاك وضرررررروته

يحررررروو ومرررررادا ً بعرررررد إذ هرررررو سرررررا

()6

يحرروو ومررادا ً أي يتحررول ومررادا ً  .وأحرراو عليرره جوابرره  :وده ومنرره المحرراووة وهرري :
المجاوبة .والتحاوو  :التجاوك ومواجعة المن ق والكالم في الم ا بة (.)7
ومررن هنررا جرراه اشررتقا الحررواو الررذي نحررن بلرردد الحررديل عنرره ؛ فررإن كررل واحررد مررن
المتحاووين يجاوك اآل و ويواجعه الكالم في الم ا بة  .وهذا المعنى هو الذي دل عليه القوآن
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﭼ(.)8وهررول اللرره تعررالى :ﭽ
الكررويم .هررال تعررالى :ﭽ ﯿ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭼ (.)9وهوله تعرالى  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (.)10
معنى الحوا ر االصطالحي:
هناك عدد من التعويفراأ لبيران المعنرى اإلر الحي للحرواو وهري متقاوبرة إلرى حرد مرا .
ونذكو منها:
« نوع من الحديل بين ش لين أو فويقين يتم فيه تداول الكالم بينهما ب ويقة متكافتة ؛
فال يستأثو أحدهما دون اآل و به ويغلك عليه الهدوه والبعد عن ال لومة والتعلك»(.)11
وهال بعضهم « :حديل بين وفين أو أكثو حول هضية معينة  .الهدف منها الولول إلى
الحقيقة بعيدا ً عن ال لومة والتعلك ؛ بل ويقة علمية إهناعية إ يشرتو فيره علرى نترات

 2بيووأ مادة  :حوو (.)181/1

( )3ابن منظوو  .لسان العوك داو إحياه التوال
( )2سووة اإنشقا  .آية .33:
( )1انظو :تفسيو ابن كثيو (.)282/8
( )3جزه من حديل وواه مسلم ح .)75/3( 222
( )7لسان العوك مادة ح و و (. )183/1
( )2البيأ للشاعو لبيد من هليدة م لعها:
وتبقى الجبال بعدنا والملان .
بلينا وما تبلى النجوم ال وال
انظو  :الدينووي  .عبد الله بن مسلم الشعو والشعواه (.)71/3
( )5لسان العوك.183/1 :
( )8سووة الكهف  :آية (.)13
( )9سووة الكهف  :آية (.)15
( )31سووة المجادلة  :آية (.)3
( )33الندوة العالمية للشباك  .في ألول الحواو  7ص.33
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فووية» (.)1
وا تاو بعض الباحثين()2فري التوبيرة علرى أنره « :محادثرة برين ش لرين أو فرويقين حرول
موضوع محدد ؛ لكل منهما وجهة نظو الة به هدفها الولول إلى حقيقة أو إلرى أكبرو هردو
ممكن مرن ت رابق وجهراأ النظرو ؛ بعيردا ً عرن ال لرومة أو التعلرك ب ويرق يعتمرد علرى العلرم
والعقل م استعداد كال ال وفين لقبول الحقيقة ولو ظهوأ على يد ال وف اآل و»(.)3
وهذه القيود الواودة في التعويف اإل الحي لتمييز الحواو عن المجادلة وحترى يتضرمن
التعويف بعض سماأ الحواو وأهدافه وآدابه.
أهداف الحواو:
للحواو أهداف يجك أن يسعى المتحاووان لتحقيقها وإذا حاد الحواو عن هذه األهداف فإنه
يلبح – كما يقال – حواوا ً عقيما ً – ويمكن أن نجمل أهداف الحواو فيما يلي:
 -3العدول إلى الحق :
كثيوا ً ما يكون هدف الحواو هو محاولة أحد المتحاووين أو هدفهما جميعرا ً برالحواو إهنراع
اآل و بالولول إلى الحق كتلك الحرواواأ التري هردفها الردعوة إلرى اللره مرثالً .أو إهنراع
المتحاوو اآل و للعودة لبعض الحقو الشوعية التي فو فيها من يتحاوو معه.
 -2العدول عن البا ل:
هد يكون ش لا ً ما أو جماعة على شيه من البا ل فيقرام الحرواو مرن أجرل عدولره عرن
با لره كمرا فعررل ابرن عبرراس وضري اللرره عنهمرا عنردما حرراوو ال رواود وعرراد أكثروهم إلررى
جماعة المسلمين(.)4
وهد وود في القوآن الكويم عدد من الحواواأ التي يحاول فيها المحراوو ممرن يحراووه أن
يعرردل عررن با لرره هررال تعررالى  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ (.)5
 -1تحقيق أغواض الة:
ومن أهداف الحواو تحقيق أغواض الة يسعى المتحاوو إلهناع غيوه بهرا والسرعي فري
تحقيقها وهذه الحواواأ هد تكون مشووعة وهد تكون غيو ذلك ويوج هذا إلى بيعة
هذه األغواض ؛ فإذا كانأ مشووعة فالحواو كذلك وإإ فهي من الحواواأ البا لة.
 -3كسك الوهأ في تحقيق أغواض أ وى:
هناك من يعقد الحواو إ لقناعته بما يولل إليه الحواو وأن الحواو يقرود إلرى مفاهمراأ
ونقا التقاه جديدة يمكن اإتفا عليها ؛ بل يعقد الحواو مرن أجرل كسرك شريتا ً مرن الوهرأ
ليتحقق له هدفا ً اود داتوة الحواو.
آداك الحواو:
ً
للحواو آداك ينبغي للمحاوو أن يتمسك بها وإإ ي ود الحواو عن كونه حرواوا وإ
يحقق األهداف التي من أجلها أهيم الحواو.

( )3الد المغامسي الحواو آدابه وت بيقاته في التوبية اإلسالمية موكز الملك عبد العزيز الو ني  .الويراض
 3327 3ص.22
( )2هررالل حسررين فلمبرران فرري كتابرره  :دوو الحررواواأ التوبويررة فرري وهايررة الشررباك مررن اإلوهرراك الفكرروي مررن
م بوعاأ موكز الملك عبد العزيز للحواو الو ني ص.33
( )1بسام عجمك  :الحواو اإلسالمي المسيحي داو هتيبة 3338 .هـ  .دمشق ص.21
( )3انظو  :السنن الكبوى للبيهقي .ح.)359/8( 35382
( )7سووة الكهف :آية (.)15
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وإليك عددا ً من آداك الحواو المهمة(:)1
 )3اإل الص ولد النية:
إ ويك أن لد النية العامل األهم في نجاح العمل فالمحاوو إذا لرحح نيتره وحروو
مقلده من الحواو وكان هدفي األسمى الولول إلى الحق والعدل تحقق له المقلود بإذن الله
«إنما األعمال بالنيات  ,وإنما لكل امرئ ماا ناوى»( )2فرإذا استحضرو المحراوو ذلرك فرإن ذلرك
سيكون دافعا ً لاللتزام باآلداك األ وى للحواو.
كما جاه في الحرديل « :إن قلوب العباد بين إصبعين من أصااب الارحمن يقلبهاا كيا
شاء»(.)3
وهذا له بالغ األثو على تقبل نتات الحواو أيرا ً كانرأ هرذه النترات ؛ ألن المحراوو متجرود
من وغباته الش لية وهو يعلم أن كل ما هو عليه أن يتمسك بآداك الحواو والنتات مودها إلرى
الله تعالى.
 )2ا تياو المكان والزمان المناسبين:
اإ تياو الموفرق للمكران والزمران يضرفي جروا ً مناسربا ً لحرواو نراجح فالمحراوو النراجح
يسعى في معوفة الوهأ المناسك لمن يويد التحاوو معه ويجعل المكان عامالً نفسيا ً مؤثوا ً فري
نفسية من يتحاوو معه .هذا إذا كان للمحاوو يدا ً في ا تياو الزمان والمكان .أما إذا كان إ يملك
ذلك فإنه يواعي هذا الجانك أثناه الحواو.
 )1تعزيز الجوانك اإليجابية عند المتحاوو.
عندما يبدأ المحاوو بذكو شيه من إيجابيراأ المتحراوو معره أو فضراتله التري يتميرز بهرا
ووبمررا ا ررتص بهررا دون غيرروه فررإن ذلررك أدعررى للتفاعررل مر المحرراوو واإسررتجابة وإزالررة بعررض
العواتق التي وبما تمن من سوعة اإستجابة والولول للهدف المنشود من الحواو وهد جاه في
السنة ما يمكن أن يستدل به على هذا فقد جاه في الحديل عرن النبري ^فري محا ةجرة موسرى عليره
السالم آلدم حيل هال« :أنأ آدم الذي لقك الله بيده ونفخ فيك من ووحه وأسجد لرك مالتكتره
وأسرركنك فرري جنترره ثررم أهب ررأ النرراس ب يتتررك إلررى األوض فقررال آدم  :أنررأ موسررى الررذي
ال فاك الله بوسالته وبكالمه التوواة هبل أن أ لق هال موسى  :برأوبعين عامرا ً  .هرال آدم :
فهررل وجرردأ فيهررا ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ( .)4هررال :نعررم  .هررال  :أفتلررومني علررى أن عملررأ عمرالً
كتبه الله علي هبل أن ي لقنري برأوبعين سرنة ا هرال^« :فحا آدم موساى»( .)5فرانظو كيرف بردأ
موسى عليه السالم بذكو فضاتل آدم عليه السالم وكذلك آدم عليه السالم بدأ حديثه بذكو فضراتل
موسى عليه السالم فالمحاوو إذا بدأ بتعزيز الجوانك اإليجابية فإن ذلرك بمثابرة التو ترة لقبرول
الحواو وتهدتة نفسية المتحاوو معه.
 )3البده بالقواسم المشتوكة والعنالو المتفق عليها.
ينبغي أن يبدأ المحاوو بالعنالو التي إ نزاع فيها ثم ين لق إلى محل ال الف ؛ فيجعل
القواسررم المشررتوكة هاعرردة لررلبة يب نرري عليهررا القناعرراأ الجديرردة الترري يويررد أن يتولررل إليهررا فرري
الحواو  .فإن كان المتحاووان مسلمين فتكون مبادئ اإلسرالم كافيرة لالن رال منهرا فري التحراوو
م أهمية المسلماأ العقلية.
( )3لالستزادة انظو  :يحي زمزمري  :الحرواو آدابره .ضرواب ه  .ص 331ومرا بعردها  .ومحمرد شرمس وجره
الحواو آدابه ومن لقاته ص.71
( )2وواه الب اوي ح )1/3( 3ومسلم ح.)38/2( 7112
( )1وواه مسلم ح .)72/8( 2923
( )3سووة ه آية (.)323
( )7وواه الب اوي ح )392/3( 1319ومسلم ح.)39/8( 2932
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وأمرررا إن كررران المتحررراوو معررره غيرررو ذلرررك فالبرررد أن يكرررون هنررراك بعرررض نقرررا اإتفرررا
كالمسلماأ العقلية ومبادئ األ ال التي يتفق عليها جمهوو العقاله.
 )7احتوام ال وف اآل و وحسن اإستماع إليه.
من الضوووي أن يع ي المحاوو من يتحاوو معه الفولة الكافية للحرديل وينلرأ لره
بكل اهتمام ؛ فإن ذلك عامل مهم في تقبله لألموو التي يويد المتحراوو إهناعره بهرا  .وكلمرا كران
المحاوو محتوما ً لمن يحاووه كان ذلك مساهما ً في إنجاح الحواو ؛ برل ويعرود عليره فري المقابرل
باإحتوام ؛ ألن الحواو إذا ساده الغضك واأللفاظ النابيرة والرتهكم والسر وية ؛ فرإن هرذا الحرواو
غالبا ً إ يحقق األهداف التي من أجلها أهيم.
وهد ضوك النبي ^ لنا أووع األمثلة في ذلك فعندما حاووه عتبة بن وبيعة لم يقا عره
^ بل توكه يوالل حديثه فلما انتهى هال له ^« :بسم الله الرحمن الرحيم ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ.
حتى بلغ :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (.)2( » )1
 )2عوض األدلة القوية والبواهين القا عة بكل وضوح.
المحاوو الناجح هو الذي يعوض األدلة التي يستند عليهرا بكرل وضروح ويبردأ برالبواهين
القوية حتى إ ي يل الحواو فري غيرو فاتردة .فرإن األدلرة الضرعيفة هرد تشرتأ ذهرن المتحراوو معره
ووبما توهمه أنه على حق  .وإنما يحسن إيوادها في باك المناظوة والمناهشة المحووة وذلك من
باك اجتماع الجيوش بعد إيواد األدلة القوية والمتأمل في الحديل النبوي يجد ما يفيد ذلك  .ل ةما
ستل النبي ^ عن مكان الناو إذا كانأ الجنة عوضها السمواأ واألوض؛ أجابه الرسول ^ إجابرة
مفحمة ها عة « :أرأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء أين جعل ؟ هال :الله أعلم .
هال :فإن الله يفعل ما يشاء»(.)3
و ينبغي له أن ينوع األدلة ويواعي في ذلك حال الم ا ك فتاوة يكثو مرن األدلرة النقليرة
وأ وى يوكز على األدلة العقلية فمتى كان الم ا ك مسلما ً لألدلة الشوعية فينبغي للمحراوو أن
يعتمررد عليهررا كمررا فعررل ابررن عبرراس فرري حررواوه الشررهيو م ر ال ررواود ؛ فإنرره اعتمررد علررى األدلررة
الشوعية واستمال عددا ً كبيوا ً منهم(.)4
أما إذا كان الحواو م المشككين في األدلة الشوعية أو ممرن يسرت دموا منراه منحوفرة
تضعف دإلة األدلة بالبا ل ؛ فال ويك أن األدلة العقلية ينبغي للمحاوو أن إ يتجاهلها كما فعرل
إبواهيم عليه السالم في حواوه م هومه  .كما جاه فري كتراك اللره عرز وجرل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮪ ﭼ (.)5
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
 )5اإلتزام بمحاوو الحواو وعدم ال وود عنها.
الحواو المفيد هو ذلك الحواو الذي يلتزم أ وافه بمحاوو الحواو المحددة وعدم اإل الرة
في التعويفاأ التي كثيوا ً مرا تفقرد الحرواو ج ّد يتره وتلروفه عرن الولرول للهردف الرذي مرن أجلره
أهيم.
والمحاوو الناجح هو الذي يعيد ال وف اآل و متى ما حاد عن محاوو الحواو الوتيسة.
 )8تفنيد شبهة ال لم وبيان ضعفها:
نجاح المحاوو في حواوه وبيان الحق الذي يحمله إ يكرون بوفر اللروأ وإيرواد كثروة

( )3سووة فللأ  :اآلياأ (.)23-3
( )2وواه أبو يعلى في مسنده ( )139/1والحاكم في المستدوك (.)258/2
( )1وواه ابن حبان في لحيحه ولححه األلباني في تعليقه عليه ح.)132( 311
( )3تقدم ص (.)5
( )7سووة األنبياه آية (.)22 25
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المؤكداأ كالقسم وغيوه ؛ بل يكون ببيان الشبهة التي أوودها المحاوو اآل و وتوضح األ راه
الترري تضررمنتها الشرربهة بالرردليل اللررحيح المقن ر كمررا فعررل ابررن عبرراس فرري بيرران شرربهة ال ررواود
والتوكيز على موا ن ضعفها مستدإً بالقوآن والسنة واألدلة العقلية األ وى ؛ بعيدا ً عن إلداو
الحكم بضعف الشبهة جزافٍ من غيو دليل  .فهذا يزيد من نجاح المحاوو ويساعده علرى تحقيرق
أهداف الحواو ؛ بل ويغيو هناعاأ أ وى هد تكون واس ة في ذهن ال لم.
 )9عدم اإستمواو في الحواو متى ما تبين له عدم جدواه:
إذا تبين للمحاوو لاحك األهداف النبيلة والغاياأ الهادفة أن الحواو ولل إلرى ويرق
مسد ود إ يمكن تجاوزه وأن اإستمواو فيه إ يأتي بجديد عليه أن يكتفري بتبيرين الحرق ويكرف
عن مواللته إذ أن الحواو ليس مقلودا ً لذاته وإنما ألهداف إذا تبين استحالة الولول إليها فال
جدوى من الحواو عندتذ.
 )31التسليم للحق والوجوع إليه متى ما ظهو له ذلك:
المحاوو اللاد الذي يهدف للولول إلى الحق متى ما تبين له أنره م رف فإنره يعرود
إلى الحق وإ يتودد في ذلك وهد نزل ^ في غزوة بدو في مكان يوى أنه مناسرك فلمرا جراهه
الوأي اآل و ووأى فيه مللحة بادو إلى األ ذ به(.)1
وكلمررا كانررأ نفررس اإلنسرران كبيرروة كلمررا سررهل عليهررا الوجرروع إلررى الحررق والتنررازل عررن
اإجتهاد الذي تبين أه.

( )3انظو  :سيوة ابن هشام (.)325/1
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ثانياً :الحديل النبوي
تعويف الحديل لغة:
ً
ً
الحررديل لغرة :نقرريض القررديم حرردل الشرريه يحرردل حرردوثا وحداثررة وأحدثرره فهررو محرردل
وحديل  .والحديل الجديد من األشياه والحديل ال بو يأتي على القليل والكثيو والجمر أحاديرل
كق ي وأها ي وهو شاذ على غيو هياس(.)1
تعويررف الحررديل النبرروي الر الحا ً  :هررو مررا أضرريف إلررى النبرري ^ مررن هررول أو فعررل أو
تقويو ونحوها من أولاف َلقية أو ُ لُقية أو ةه ٍم(.)2

ثالثا ً  :التوحيد
()3

وهري تفيرد اإنفرواد

التعويف اللغوي للتوحيد  :الفعل الثالثي لكلمة التوحيد «وحرد»
واإ تلاص  .والتوحيد في اللغة جعل الشيه واحداً.
أما التوحيد في حق الله تعالى فهرو مرن لاتلره تعرالى فريمكن أن يقرال  :هرو إهرواو
الله تعالى بما له من لاتص الوبوبية واأللوهية واألسماه واللفاأ  .ويتحقق ذلك بتحقق كالً
من أنواع التوحيد الثالثة الوبوبية واأللوهية واألسماه واللفاأ.
وسيأتي تعويفها في بداية المباحل بإذن الله.

( )3لسان العوك مادة ح د ل (.)313/2
( )2انظررو  :المفلررل فرري علررم الحررديل  .د .علرري بررن نرراف الشررحوذ  .232/3 .ومجمرروع الفترراوى إبررن تيميررة
(.)5/38
( )1انظو القاموس المحي للفيووز بادي مؤسسة الوسالة مادة :و ح د (ص )333
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المبحل األول
الحواو في السنة لتقويو توحيد الوبوبية
توحيد الوبوبية هو  :إفواد الله تعالى بأفعاله كال لق والملك والوز والتدبيو واإلحياه
واإلماتة؛ فال الق وإ واز وإ مدبو لهذا الكون إإ هو سبحانه وتعالى.
دل على ذلك الوحي هال تعالى ( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
()3

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

واآليرراأ الكويمررة مررن كترراك اللرره تعررالى المقررووة لتوحيررد الوبوبيررة المبينررة لكمررال وتمررام
وبوبية الله تعالى علرى لقره كثيروة جردا ً فتراوة تتحردل عرن لرق السرمواأ واألوض واإلنسران
والدواك وكرل شريه (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)( . )2وتراوة أ روى تتحردل اآليراأ عرن تكفرل
الله بوز العباد ووز كل دابة علرى هرذه البسري ة هرال تعرالى ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) ( )1بل وهيامه على كل نفس جرل فري عراله .هرال تعرالى ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ)(. )3
وهذا النوع من التوحيد لم يأ ذ اإهتمام الذي أ ذه توحيرد العبرادة ولريس ذلرك ألنره لريس
مهما ً .كيف يكون ذلرك وهرو أسراس توحيرد اإللوهيرة ودليلره لكرن ذلرك واللره أعلرم .ألن انحرواف
المشوكين في توحيد األلوهية كان أعظم .وأمرا توحيرد الوبوبيرة فكران المشروكون يقروون بره فري
الجملة .هال تعالى ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(.)7
واإلهواو بالوبوبية لله تعالى ف وة في النفوس البشوية هرال تعرالى ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) ( . )2هرررال ^ « :إناااي خلقااات عباااادي حنفااااء
فاجتالتهم الشياطين»(.)5
وهال ^  « :كل مولود يولد علاى الفطارة فاأبواه يهوداناه أو ينصارانه أو يمجساانه»(.)8
وإن كان المقلود بالف وة هنا اإلسالم( .)9إإ أن ذلك يقتضي اإعتواف بالوبوبية لله تعالى.
نزو يسيو من البشو كما حكى القروآن مقالرة
واإلهواو بأن لهذا الكون القا ً لم ينكوه إإ ُ
()33
.
فوعررون (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ( .)31وهرررو إنكررراو مكرررابوة هرررال تعرررالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
وهال موسى عليه السالم لفوعون كما جاه ذلك فري القروآن الكرويم (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ
ﯬ) (. )32
هال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :فوعون ما كان ي اف أحدا ً فينافقره فلرم يثبرأ ال رالق وإن
كان في البا ن مقوا ً به وكان يعوف أنه ليس هو إإ م لو ؛ لكن حك العلو في األوض والظلم
دعاه إلى الجحود واإلنكاو كما هال تعالى( :ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) (. )33(» )31
( )3سووة آل عموان آية .)25 22( :
( )2سووة الزمو آية .)22( :
( )1سووة األنعام آية .)2( :
( )3سووة الوعد آية )11( :
( )7سووة لقمان آية .)27( :
( )2سووة األعواف آية .)352( :
( )5وواه مسلم ح (.378/8 )5182
( )8وواه الب اوي ح ( 338/2 )3178ومسلم ح (.71/8 )2922
( )9انظو شوح النووي .57/9
( )31سووة النازعاأ آية (.)23
( )33سووة اإلسواه آية.)312( :
( )32سووة النمل آية .)31( :
( )31سووة النمل آية .)33( :
( )33مجموع الفتاوى (.)395/31
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وأما لسنة النبوية فكانأ تؤ ّكد على هرذا األلرل العظريم مرن ألرول العقيردة وهرو توحيرد
الوبوبية فالوسول المل فى ^ كان يقوو هذا التوحيد ب و عديدة منها عند دعاته ^ فمر أن
الدعاه بما فيه من اإلتجراه وال شرية والوهبرة والتعلرق باللره ممرا يحقرق توحيرد األلوهيرة؛ إإ أنره
كثيوا ً ما ين لق من توحيد الوبوبية لتحقيق ذلك كدعاته ^ عند د ول القوية فإن النبي ^ لم يرو
هوية يويد د ولها إإ هال حين يواها « :اللهم رب السموات السب وما أظللن ,ورب األرضاين
السب وما أقللن ,ورب الشياطين وما أضللن ,ورب الرياا وماا ذريان ,فإناا نساألك خيار هاذه
وشر أهلها ,وشر ما فيها»(.)3
شرها
ِّ
القرية وخير أهلها ,ونعوذ بك من ِّ
فقوله ^  « :رب السموات الساب  ,رب األرضاين الساب  ,رب الشاياطين ,رب الرياا
فإن هذا كله من لاتص الوبوبية؛ فدعاه النبي ^ واستعاذته تقويوا ً لتوحيد الوبوبية فري نفرس
المكلف إذ هو سبحانه و تعالى وك هذه األشياه التي ذكوأ في الحديل من السمواأ واألوض
والشيا ين والوياح وهو تعالى المتلوف فيها الذي أع اها حقها من ال لقرة المناسربة لهرا .مر
أن اإستعاذة من توحيد اإللوهية».
وكذلك التأكيد على هرذا األلرل عنرد تقويرة إيمران وتوكلره علرى اللره هرال النبري ^ إبرن
عباس وضي الله عنه « :أحفظ الله يحفظك»(.)2
وهد كان للحواو في السنة النبوية دوو كبيو فري تقويرو توحيرد الوبوبيرة وإليرك عرددا ً مرن
األحاديل التي تبين ذلك.
 -3عن ويق اإلهواو ب الق السماه واألوض والجبال :
عن أنس بن مالك وضي الله عنه هال « :نهينا أن نسأل وسول اللره ^ فكران يعجبنرا أن
يجيه الوجل من أهل البادية العاهل؛ فيسأله ونحن نسم فجاه وجرل مرن أهرل الباديرة فقرال  :يرا
محمد أتانا وسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أوسلك هال :صدق .هال :فمن لق السماه هرال:
الله  .هال :فمن لق األوض هال :الله .هال :فمن نلك هذه الجبرال وجعرل فيهرا مرا جعرل هرال:
الله  .هال :فبالذي لق السماه و لق األوض ونلرك هرذه الجبرال آاللره أوسرلك هرال :نعام .هرال:
وزعم وسولك أن علينا مس للواأ في يومنا وليلتنا .هال :صدق  ...الحديل» (.)1
والمتأمل في هذا الحديل يجد في هذا الحرواو السرهولة فري األسرلوك والتوتيرك المن قري
فبرردأ بالحررديل عررن تقويررو توحيررد الوبوبيررة وبررأعظم لرراتص الوبوبيررة وأكثوهررا اسررتقواوا ً فرري
النفرروس وهررو ال لررق الررذي تضررافوأ األدلررة الم تلفررة عليرره واألسرراس الررذي ههرروأ النفرروس علررى
اإعتررواف برره وعرردم إنكرراوه .وبرردأ بأعظمهررا فرري ع رالم الشررهادة وهرري السررماه .وإإ فررإن العرروش
والكوسي أعظم لقًا .لكن العالم المشاهد أعظمه لقا ً السماه (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) (.)3
فمن يدعي لق السمواأ؛ أو يكابو في إنكاو القها اللره سربحانه وتعرالى فرال ويرك أن
«هذا من حسن سؤال هذا الوجل ومالحة سياهته وتوبيتره فإنره سرأل أوإً عرن لران الم لوهراأ
من هو .ثم أهسم عليه به أن يلدهه في كونه وسوإً لللان ثم ل ةمرا وهرف علرى وسرالته وعلمهرا
أهسم عليه بحق موسله .وهذا توتيك يفتقو إلى عقل ولين»(.)7
كررذلك فررإن الحررواو فرري هررذا الحررديل تضررمن تكررواو األسررتلة المتتاليررة الترري تقرروو توحيررد
الوبوبية وأن الله هو ال الق من لق السماه من لق األوض من نلك الجبال والنبي ^

( )3وواه الحرراكم فرري المسررتدوك ( )332/3نس ر ة جررام السررنة  .3وهررال لررحيح اإلسررناد ولررم ي وجرراه .وواه
النسرراتي ف ري السررنن الكبرروى ( )113/9نس ر ة جررام السررنة .وابررن حبرران فرري لررحيحه ( )317/2مؤسسررة
الوسالة بيووأ  .2ولححها األلباني في التعليقاأ الحسان على لحيح ابن حبان (.)3383/3
( )2وواه التومذي ح ( )225/3( )2732وأحمد في المسند ح ( .291/3 )2229ولححه األلباني لحيح
الجام ح (.3192/3 )31935
( )1وواه مسلم في لحيحه ( )12/3ح (.)333
( )3سووة غافو آية .75 :
( )7النووي المناه داو إحياه التوال بيووأ .)53/3( 2
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يقول في كل ذلك  :اللاه  .فهرذا تأكيرد لمرا اسرتقو فري النفروس مرن كمرال وبوبيتره وأنره هرو ال رالق
لل لق كله .ولكن هذه أعظم الم لوهاأ المشاهدة ثم بعد ذلك بنى عليها األستلة العظيمرة المتعلقرة
باأللوهية والوسالة والتي فيها النزاع م المشوكين وغيوهم من أهل الكتاك.
ويالحظ المتأمل في هذا الحواو الذي لدةوه بهذه األستلة العظيمة أن هذه القضرايا وإن
كانررأ ثابتررة فرري النفرروس إإ أن إحياههررا والتررذكيو بهررا بهررذا األسررلوك الحررواوي المتضررمن لهررذه
اإستفساواأ المقو وة يحيى ويروهظ هرذه القضرايا فري القلروك ويبعثهرا مرن جديرد ويثيرو األذهران
إلعررادة التأمررل فرري هررذه القضررايا المتفررق عليهررا .فعندتررذ حرروي أن إ يت لررف إزمهررا وهررو توحيررد
العبادة فالبد من إجابة مؤكدة توازي تلك اإلجاباأ المقووة لتوحيد الوبوبية فيكون الق السماه
ق هرو اللره فالمسرتحق للعبرادة وحرده إ
الله رالق األوض اللره رالق الجبرال اللره المعبرود بحر ٍ
شويك له هو الله.
 -2عن ويق اإلهواو ب الق الشمس ومدبوها :
عن أبي ذو وضي الله عنه هال :كنأ م النبي ^ في المسجد عند غووك الشرمس فقرال
« :يا أبا ذر أتدري ؟ أين تغرب الشمس ؟ هلأ :الله ووسوله أعلم .هال :فإنها تذهب حتى تسجد
تحت العرش فذلك هوله تعالى ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ) (.)2(» )3
في هذا الحديل بين النبي ^ ألبي ذو شيتا ً من تدبيو الله تعرالى ل لقره وهرو تردبيو أمرو
هذا السواد الوهاد بينه له عن ويق الحواو الرذي بردأه باإسرتفهام؛ «أتادري ياا أباا ذر  :أيان
تذهب» .فقال له أبو ذو :الله ووسوله أعلم .تأدبا ً م وسول اللره ^ .والرذي يظهرو أنهرا الحقيقرة
فإن ذلك من علم الغيك.
بهررذا األسررلوك الحررواوي يقروو النبرري ^ توحيررد الوبوبيررة برراإلهواو بمرردبو الشررمس وأنهررا
وهي تجوي في الفلك الذي لقه لها .كما هرال تعرالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) (.)1
تسجد لله سجودا ً يناسك حالها هال ابن تيمية « :ومعلروم أن الشرمس إ ترزال فري الفلرك
كما أ بو الله تعالى بقوله ( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) ( . )3فهي إ تزال تسبح في الفلرك وهري
تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كما أ بو النبي ^ فهي تسجد سجودا ً يناسربها وت ضر لره وت شر
كما ي ض وي ش كل ساجد من المالتكة والجن واإلنس»(.)7
 -1عن ويق الحواو لإلهواو بأن الله هو الوزا :
عن أبي ذو وضي لله عنه هال .هال وسول الله ^ «  ..ولك في جماعك زوجتك أجار.
هال أبو ذو :كيف يكون لي أجو في شهوتي فقال وسرول اللره ^ أرأيات لاو كاان لاك ولاد فاأدر ك
ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به .هلأ :نعرم .هرال :فأنات خلقتاه .هرال :برل اللره لقره هرال:
فأنت هديته هال :بل الله هداه .هال :فأنت ترزقه؟ هال :بل الله كان يوزهه .هرال :كاذلك فضاعه
في حالل»(.)2
في هذا الحواو النبوي م اللحابي الجليل أبي ذو وضري اللره عنره برين النبري ^ أوجره
البو الم تلفة التي يمكن أن يقوم العبد بها وأن أبواك ال يو مشروعة لكرل مرن أواد التقروك إلرى
الله تعالى وأن هذه األعمال اللالحة لدهة في موازين العبد.

( )3وواه الب اوي ح )313/3( 1399ومسلم (ح.92/3 )323
( )2سووة يس آية .)18( :
( )1سووة يس آية .)31 19 18( :
( )3سووة األنبياه آية )11( :
( )7ابن تيمية جام الوساتل تحقيق محمد وشاد سالم داو الع اه 3322 3هـ الوياض (.)12/3
( )2وواه أحمد في مسنده هال شعيك األونؤو في تعليقه :إسناده لحيح ووجاله ثقراأ وجرال اللرحيح مسرند
أحمد مؤسسة هو بة القاهوة ( )328/7ح ( )23722ووواه ابن حبان في لرحيحه لرحيح ابرن حبران
مؤسسة الوسالة (.)713/9
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هذا الحواو يبين ما نحرن بلردد الحرديل عنره وهرو تقويرو توحيرد الوبوبيرة عرن ويرق
الحواو .حيل يقوو هذا الحديل أن ال لق لله وحده – وهد تقدمأ اإلشاوة إليه( -)3كما يقروو هرذا
الحواو النبوي أن الوز من لاتص الله وذلك بقوله :فأنأ توزهه هال :بل الله كان يوزهه.
فالوز من لراتص الوبوبيرة؛ فهرو تعرالى سربحانه الرذي تكفرل بروز الجرن واإلنرس والردواك
كلها؛ فال يشاوكه في ذلك مشاوك تعالى عما يقول الظالمون علوا ً كبيوا ً وهال تعالى ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) ( . )2وهرررال سررربحانه ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) ( . )1وبين تعالى أنه هو وحده الذي يوز من السماه واألوض فقرال فري كتابره ( :ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) (. )3
فهو وحده الذي يوز  .إن من أحدا ً الوز اض وبأ أحواله فال يجد له وازها ً من بعده
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) (. )7
وهال ^ « :لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ً
وترو بطانا ً» (.)2
فالنبي ^ يغوس هذه العقيدة في نفوس ألحابه بأن الله هو الذي يوز وأن مرا يقومرون
به إ يتعدى أن يكون سبباً .ولذلك يقول ^ « :دعاو النااس يارزق اللاه بعضاهم مان بعا »(.)5
فأضاف الوز إلى الله تعالى .وهذا هد امتألأ به هلوك اللحابة وضري اللره عرنهم؛ فهرذا برالل
وضي الله عنه يقول :عن النبري ^ « :كران إذا أتراه اإلنسران مسرلما ً فروآه عاويرا ً يرأموني فرأن لق
فأستقوض فأشتوي البودة فأكسوه وأ عمه .حتى اعتوضني وجل من المشوكين فقال :يا برالل
إن عندي سعةً .فال تستقوض من أحد إإ منةي .ففعلأ فلمرا أن كران ذاأ يروم توضرأأ ثرم همرأ
ألوذن باللالة فإذا المشوك هد أهبل في علابة من التجاو فلما أن وآني هال :يا حبشي هلرأ:
يا لباه .فتجهمني وهال لي هوإً غليظاً .وهال لي :أتدوي كم بينك وبين الشهو .هال :هلرأ :هويرك.
هال :إنما بينك وبينه أوب فأ ذك بالذي عليك فأودك توعى الغنم كما كنرأ هبرل ذلرك فآ رذ فري
نفسي ما يأ ذ في أنفس الناس حترى إذا لرليأ العتمرة وجر وسرول اللره ^ إلرى أهلره .فاسرتأذنأ
عليه فأذن لي .فقلأ :يا وسول الله بأبي أنأ وأمي؛ إن المشوك الرذي كنرأ أتردين منره هرال لري:
كذا وكذا وليس عنردك مرا تقضري عنري وإ عنردي وهرو فاضرحي .فرأذن لري أن آبرق إلرى بعرض
هؤإه األحياه الذي هد أسلموا حتى يوز الله وسوله ^ ما يقضي عني»(.)8
ففي هذا الحواو الذي داو بين وسول الله^ وبالل وضي الله عنه تقويو لتوحيد الوبوبية
حيل أن ً
بالإ أضاف الوز إلى الله فيقل  :حتى يرزق الله وسوله ^ وهذا األمو وإن كان ثابتا ً فري
هلوك اللحابة إإ أن الحواو لتقويوه يزيد إيمان العبد بهذا التوحيد إسيما بال ويقة التي جاهأ
في الحديل الشويف .هال النبي ^ « :فأنات ترزقاه ؟ هرال :برل اللره كران يوزهره» فهرذا األسرلوك
الحرواوي لرره أثرروه فرري تعميررق هررذه العقيرردة فرري نفررس اللررحابي بررل وحتررى فرري نفررس السررام لهررذا
الحديل أكثو مما لو هال له النبي ^  :الله لقه وهداه ووزهه.

( )3ص (.)33
( )2سووة هود آية .)2( :
( )1سووة الذاوياأ آية .)72( :
( )3سووة يونس آية .)13( :
( )7سووة الملك آية .)23( :
( )2وواه التومذي ( )751/3ح ( )2133وأحمد في المسند ( )11/3ح ( . )217ولححه األلباني في السلسلة
اللحيحة ( )775/3ح (.)131
( )5وواه مسلم ( )2/7ح (.)1912
( )8وواه أبو داود ولححه األلباني لحيح أبي داود ح.)77/5( 1117
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المبحل الثاني
الحواو في الحديل النبوي لتقويو توحيد العبادة «األلوهية»
توحيد العبادة :هو إهواو الله بالعبادة أي إ الص جمي العباداأ الظراهوة والبا نرة للره
تعالى إ شويك له.
فهذا التوحيد أ ذ اهتماما ً بالغا ً من وسل الله وأنبياته إذ هو موضروع بعثرة الوسرل .هرال
تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) ( . )3فهؤإه أنبياه الله نوح وهود ولالح عليهم السالم كلهم
تتفق دعوتهم ألهوامهم (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) (. )2
أما النبي ال اتم يو البوية نبينا محمرد ^  .فقرد كانرأ دعوتره ووسرالته تتلردوها الردعوة
إلى توحيد العبادة ومحاوبة الشوك وهرد نهر ^ فري تقويرو عقيردة توحيرد العبرادة أسراليك متعرددة
فتاوة بال اك المباشو إلى إ رالص العبرادة للره تعرالى والبعرد عرن الشروك كقولره ^ « :اجتنباوا
السب الموبقات هالوا :يا وسول الله وما هن .هال :الشرك بالله ..الحديل»(.)1
وتاوة بضوك األمثلة القياسية لتقويو هذه العقيدة كقوله ^ في حديل يحيى بن زكويا في
الكلماأ التي أمو بها بني إسواتيل حيل هال « :أوالهن أن ال تشركوا بالله شيئا ,فإن من أشرك
بالله مثلاه كمثا ل رجال اشاترى عبادا ً مان خاالص مالاه باذهب أو ورق ثام قاال لاه  :هاذه داري
وعملي .فأعمل لي واد إلي عملك ف جعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده .فأيكم يحب أن يكون
له عبد كذلك»(.)3
وأحيانا ً ببيان الوعيد المتوتك على اإل الل بهرذه العقيردة مرن إحبرا العمرل وال لرود فري
الناو وال وف على األمة من الوهوع في هوادح توحيد العبادة هال ^ في الحديل القدسي « :قال
اللااه تعااالى  :أنااا أغنااى الشااركاء عاان الشاارك ماان عماال عما الً أشاارك فيااه معااي غيااري تركتااه
وشركه»(.)7
وهوله ^« :إن أخو ما أخا عليكم الشرك األصغر»(.)2
ومن منه النبي ^ في تقويو توحيرد األلوهيرة بيران فضراتله العظيمرة مرن تكفيرو الرذنوك
وتثقيل الموازين وتحويم الناو على من حققه ود وله الجنة.
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وس ال سخ الئِّ ا ِّ
يال ِّقيسا سم ِّة ,فسيس ين ج
ش ييئًا
ص ِّر .ث ج َّم يسقجو جل أست ج ين ِّك جر ِّم ين سه سذا س
س عسةً سوتِّ ي
علس يي ِّه تِّ ي
س ِّج الً ,جك ُّل ِّ
س عِّينس ِّ
ش جر س
س ِّج ٍّل ِّمثي جل سم ِّد يالبس س
أ س سظلس سم كس سكتسبستِّي يال سحافِّ ج
ب ,فسيسقجو لج :بسلس ى إِّ َّن لس كس
ب فسيسقجو لج :أسفسلس كس ج
ع يذ ٌر فسيسقجو لج :ال يسا سر ِّ
ظونس فسيسقجو لج :ال يسا سر ِّ
سنسةً فسإِّنَّهج ال ج
ش سه جد أ س ين ال إِّلسهس إِّ الَّ الله سوأ س ي
ج بِّ سطاقسةٌ فِّي سها :أ س ي
ش سه جد أ س َّن جم سح َّمدًا
علسييكس ياليس يو سم ,فست يسخ جر ج
ظ يل سم س
ِّع ين سدنسا سح س
ب سما سه ِّذ ِّه يالبِّ س
الس ِّج الَّ تِّ ,فسقسا لس :إِّنَّ كس
طاقسةج سم س سه ِّذ ِّه ِّ
سولجهج ,فسيسقجو لج :احي ج
ع يب جدهج سو سر ج
ض ير سو يزنسكس  ,فسيسقجو لج :يسا سر ِّ
س
ي
ي
ي
ج
ج
َّ
َّ
س
س
س
س
س
ج
س
َّ
َّ
ج
ج
س
س
س
س
س
س
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سي ٌء » .
يسثيقج جل سم س اس ِّيم اللَّ ِّه ش ي
فهذه السجالأ العظيمة التي امتألأ من الذنوك لما وضرعأ فري كفرة ووضرعأ الب اهرة
التي فيها إ إله إإ الله في كفة وجحأ بها فمتى كانأ هذه الكلمة اللة تحققأ شوو ها ولرم
يأأ لاحبها بشيه من القوادح التي ت ل بها فرإن فضرلها عظريم «لمرا هالهرا بنروع مرن اللرد

( )3سووة النمل آية .)12( :
( )2سووة المؤمنون آية .)21( :
( )1وواه الب اوي ح )32/3( 2522ومسلم ح .)23/3( 252
( )3وواه ابن زيمة في لحيحه ح )23/2( 911وأبو يعلى في مسنده ح.)331/11( 3753
( )7وواه مسلم ح.)221/8( 5222
( )2وواه اإلمام أحمد في مسنده ح.)328/7( 2128
( )5وواه أحمد في مسنده ( )231/2والتومذي ح )23/7( 2219وهال حديل حسن غويك ولححه األلباني
السلسلة اللحيحة ح.317
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واإل الص الذي يمحو السيتاأ»( .)3هال ابن تيمية ـ وحمه الله ـ« :وذلك لعظم مرا فري هلبره مرن
اإليمان واليقين وإإ فلرو كران كرل مرن ن رق بهرذه الكلمرة تكفرو ايراه لرم يرد ل النراو مرن أهرل
الكباتو المؤمنين بل والمنافقين أحد وهذا الف ماتواتوأ به اآلياأ والسنن»(.)2
ومررن معررالم مررنه تقويررو عقيرردة توحيررد العبررادة فرري السررنة النبويررة اسررت دام الحررواو فرري
تقويوها .فالمتأمل في السنة النبوية يبدو له واضحا جليرا ً تقويرو توحيرد األلوهيرة برالحواو وهرذه
بعض النماذد من السنة النبوية التي بوز فيها الحواو لتقويو هذه العقيدة.
أوإً :الحواو في الحديل النبوي لتقويو فضل كلمة التوحيد «إ إله إإ الله» :
 -3أن عتبان بن مالك وضي الله عنه( – )1وهو من ألحاك النبي ^ ممن شهد بدوا ً من
األنلاو؛ أنه أتى وسول الله ^ فقال :يا وسول الله إني هرد أنكروأ بلروي وأنرا ألرلي لقرومي
وإذا كانرأ األم رراو سررال الرروادي الرذي بينرري وبيررنهم ولررم أسرت أن آتري مسررجدهم فألررلي لهررم
وددأ أنك يا وسول الله تأتي فتلرلي فري ملرلى فرأ ت رذه ملرلى .هرال :فقرال وسرول اللره ^ :
«سأفعل إن شاء الله».
هال عتبان  :فغدا وسول الله ^ وأبو بكو اللديق حين اوتف النهاو فاستأذن وسول اللره
^ فأذنأ له فلم يجلس حتى د ل البيأ ثم هرال« :أين تحب أن أصلي مان بيتاك» هرال :فأشروأ
إلى ناحية من البيأ فقام وسول الله ^؛ فكبو فقمنا وواهه فللى وكعتين ثم سلةم .هال :وحبسرناه
على زيو( )3لنعناه له .هال :فثاك وجال من أهل الداو حولنا حتى أجتم في البيأ وجال ذوو
عدد فقال هاتل منهم :أين مالك بن الد شن( )7فقال بعضهم :ذلك منافق إ يحك اللره ووسروله.
فقال وسول الله ^ «:ال تقل له ذلك أال تراه قد قال ال إلاه إال اللاه يرياد باذلك وجاه اللاه» هرالوا:
«الله ووسوله أعلم .فإنما نوى وجهره ونلريحته للمنرافقين» .هرال وسرول اللره ^« :فاإن اللاه قاد
حرم على النار من قال ال إله إال الله يبتغي بذلك وجه الله»(.)2
في هذا الحواو الذي داو بين النبي ^ وألحابه يتبين فضل كلمة التوحيد حيل أن النبي
^ نهى من هال :إنه منافق إ يجك الله ووسوله وذلك ألن الوجل هال :إ إله إإ الله يويد بذلك
وجه الله «فنهى النبي ^ أن يومي أحد بالنفا لقواتن تظهو عليه وهد كان النبي ^ يجوي علرى
المنافقين أحكام المسلمين في الظاهو م علمه بنفا بعضهم فكيف بمسرلم يومري برذلك بمجرود
هوينه»(.)5
وكأن اللحابة وضوان الله عليهم فهموا اإستفهام إ الجزم مرن هولره ^ «أال تاراه قاد
قال ال إله إال الله» .ووواية مسلم «أليس يشهد» .ولوإ ذلك لم يقولروا فري جروابهم «أنره ليقرول
ذلك وما هو في هلبه» كما وه في وواية عند مسلم(.)8
وم أن اللحابة وضي الله عنهم الذين كانوا في المجلس بينوا السربك الرذي بنروا عليره
حكمهم وذ لك بقولهم  :الله ووسوله أعلم فإنمرا نروى وجهره ونلريحته للمنرافقين .إإ أن النبري ^
أك ةد بوضوح أن كلمة التوحيد متى هالها هاتلها لادها ً من هلبره فرإن اللره يحومره علرى النراو وذلرك
بقوله ^ « :فإن الله حرم على النار من قال ال إله الله يبتغي بذلك وجه الله وإ ويرك أن هرذا
( )3ابن تيمية اإليمان األوس داو يبة 3322 3هـ (.)223/3
( )2ابن تيمية م تلو الفتاوى الملوية (.)31/2
( )1هو اللحابي الجليل عتبان بن مالرك ال زوجري األنلراوي مرن البردويين مراأ أيرام معاويرة وضري اللره
عنهما .أسد الغابة (.)395/1
( )3نوع من األ عمة .هال ابن هتيبة  :ه من لحم يق لغاوا ثم يلك عليه مراه كثيرو فرإذا نضر ذو عليره
الدهيق وإن لم يكن فيه لحم فهو عليدة .فتح الباوي إبن حجو (.)723/3
( )7لحابي جليل شهد بدوا ً وهو الذي أوسله النبي ^ فأحو مسجد الضواو وهال ابن األثيو :و إ يلرح عنره
النفا .انظو أسد الغابة ()38/3
( )2وواه الب اوي ( )332/3ومسلم ()322/2
( )5ابن وجك فتح الباوي داو ابن الجوزي الدمام 3322 2هـ (.)182/2
( )8ابن حجو فتح الباوي (.)723/3
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فضل عظيم أن يحوم الله عليه د ول الناو فيكون من أهل الجنة هرال تعرالى ( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)( .)3وهررذا هررو ظرراهو الحررديل ب ررالف مررن هررال :أن التحررويم ينلرروف إلررى

ال لود في الناو أو إلى الناو التي تكون للكافوين وليس هناك أدلة هوية تلروف هرذا اللفرظ عرن
ظرراهوه ؛ بررل األدلررة األ رروى الررواودة فرري فضررل كلمررة التوحيررد ترردل علررى أن العبررد إذا هررال كلمررة
التوحيد م للا ً لله تعالى فإنها تكفو الذنوك وتثقل الموازين وتوجك د ول الجنة وتحوم د رول
الناو.
بهذا الحواو يقوو النبي ^ فضل كلمة التوحيد «إ إله إإ الله» فقول النبي ^« :فإن الله
قد حرم على النار من قال  :ال إله إال الله يبتغي بذلك وجه الله» فهذا النص يظهو أنه عاما لكل
من اتلف بهذا الولف وهو هول إ إله إإ الله م اإل الص في ذلك وليس فيه دإلة على أن
مالكا ً بن الد شن دا الً فيه وإنما يبين النبي ^ حقيقة فضل هذه الكلمة؛ ولعل األولى بالقبول هو
أن هذا تأكيد لفضل كلمة التوحيد م بيان أن هذا الوجل هالهرا اللرا ً مرن هلبره وأن هرذا الفضرل
الررذي حررازه بهررذه الكلمررة العظيمررة والترري أد لترره فرري اإلسررالم بيقررين إ يمكررن أن يحكررم بضرردها
فيلنف م المنافقين حيل أن المنافقين الذين يمثلون حزبرا ً ضرد دعروة اإلسرالم فري المدينرة هرم
ألحاك النفا اإعتقادي الذي ينافي ألل كلمة التوحيد «إ إله إإ الله».
يضاف إلى ذلك كون الوجل مرن البردويين( )2وهرد هرال ^ كمرا فري هلرة حا رك برن أبري
بلتعة(« : )1لعل الله أطل على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم»( .)3فقد يكون
لمالك بن الد شن عذو في م ال ة المنافقين لم ي ل عليه اللحابة الذين هالوا هذا القول.
 -2عن أنس بن مالك( )7وضي الله عنه أن النبي ^ ومعاذ وديفه على الوحل هال :ياا معااذ بان
جبل هال :لبيك يا وسول الله وسعديك .هال :ياا معااذ هرال :لبيرك يرا وسرول اللره وسرعديك ثالثرا ً
هال :ما من أحد يشهد أن ال إله إال الله ,وأن محمدا ً رسول الله صادقا ً مان قلباه إال حرماه اللاه
على النار .هال يا وسول الله أفال أ بو به الناس فيستبشووا هال« :إذا ً يتكلوا» .وأ بو بها معاذ
عند موته تأثما ً(.)2
يتضمن هذا الحديل حواو النبي ^ م معاذ بن جبل وضي الله عنره مبتردأ هرذا الحرواو
بأسلوك النداه يثيو اهتمامه وانتباهه وم إجابة معاذ وضي الله عنه له ^ :لبيك يرا وسرول اللره.
إإ أن النبي ^ أعاد عليه هذا النداه؛ فبلغ اهتمام معاذ وانتباهه الذووة حين أجاك ثالثاً :لبيرك يرا
وسول الله وسعديك فبين له ^فضل كلمة التوحيد وهو أن من شهد بها لردها ً مرن هلبره فرإن اللره
يحومه على الناو.
ً
وهذا الفضل على عظمته – كما أسلفنا – فإنه – أيضا – شامل لكل من شهد بهذه الكلمرة
لدها ً من هلبه وهوله «يشهد» أي تكلم بهذه الكلمة وهو عاوفرا ً لمعناهرا عرامالً بمقتضراها با نرا ً
وظاهواً .أما الن ق بها من غيو معوفة لمعناها وإ عمالً بمقتضراها فرإن ذلرك غيرو نراف ؛ فكيرف
يشهد وهو إ يعلم فمجود الن ق بالشيه إ يسمى شهادة(.)5
وإ ويك أن التوحيد ليس كلمة تقال إ معنى لها؛ بل له معنى عظريم مرن أجرل المعراني
( )3سووة آل عموان آية .)387( :
( )2انظو أسد الغابة ()38/3
( ) 1هو اللحابي حا ك بن بلتعة الفة ب ن من ل م مرن البردويين وهرد شرهد لرلح الحديبيرة لراحك القلرة
التي أوسل فيها كتاك إلى أهل مكة ينذوهم بقدوم النبي للى الله عليه وسلم إليهم في فتح مكرة .هرال عمرو:
يا وسول الله دعني اضوك عنق هذا المنافق فقال للى الله عليه وسلم :لعل الله أ ل على أهل بدو فقرال
اعملوا ما شتتم فقد غفوأ لكم .أسد الغابة .333/3
( )3وواه الب اوي ( )51/3ومسلم (.)325/5
( )7هو اللحابي الجليل أنس برن مالرك برن النضرو رادم وسرول اللره ^ وأمره أم سريمة بنرأ ملحران كران مرن
المكثوين من وواية الحديل دعا له وسول الله ^بكثوة المال والولد أسد الغابة .371/3
( )2وواه الب اوي ( )33/3ومسلم (.)37/3
( )5انظو :سليمان بن عبد الله .تيسيو العزيز الحميد مكتبة الوياض .71/3
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وذلك بالبواهة من عبادة كلما سوى الله تعالى واإلهبال بالقلك والعبادة على اللره وحرده إ شرويك
له( .)3هال تعرالى ( :ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) ( . )2وهرال تعرالى ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(. )1
وفي حواوه ^ أكد على شهادة «أن محمدا ً عبده ووسوله» م أن الشهادة بكلمة التوحيد
«إ إله إإ الله» تتضمن الشهادة له بالوسالة من حيل أنها تعني الد ول في كامل الدين وهي إ
تقبل من إ يشهد للنبي ^ بالوسالة وعلى هذا عمل األحاديل التي تقدمأ كما فري حرديل أسرامة
بن زيد وضي لله عنه «أهتلته بعد أن هال إ إله إإ الله»( .)3وهول النبي ^ لعةمره « :قال ال إلاه
ج ل ك بها عند الله»(.)7
إال الله كلمة أحا َّ
فمن كان ينكو الشهادة للنبي ^ بالوسالة بقلبه أو لسرانه فلريس بمسرلم ومرن تكلرم بالشرهادة
«شهادة التوحيد إ إله إإ الله ويشهد بالوسالة للنبي ^ فإن كلمة التوحيد تتضمنها»(.)2
 -1هال أبو هويوة وضي الله عنه؛ كنا هعودا ً حول وسول الله ^ معنا أبرو بكرو وعمرو فري نفرو
فقام وسول الله ^ من بين أظهونا فأب أ علينا و شينا أن يقت دوننا( )5وفزعنا فقمنا فكنأ أول
من فوع ف وجأ ابتغي وسول الله ^ حتى أتيأ حات ا ً لألنلاو لبني النجاو فدوأ به هرل أجرد
له بابا ً فلم أجد فإذا وبي يد ل في جوف حات من بتو اوجه والوبي الجدول فاحتفزأ كما
يحتفز الثعلك فد لأ على وسول الله ^ فقال« :أبو هريرة» .فقلأ :نعم يرا وسرول اللره .هرال:
«ما شأنك» هلأ :كنأ بين أظهونرا فقمرأ فأب رأأ علينرا ف شرينا أن تقت ر دوننرا ففزعنرا فكنرأ
أول من فزع فأتيأ هذا الحات فاحتفزأ كما يحتفز الثعلك وهؤإه الناس وواتي فقال« :يا أبا
هريرة» وأع اني نعليه هال :أذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله
إال الله مستيقنا ً به قلبه فبشره بالجنة فكران أول مرن لقيرأ عمرو فقرال :مرا هاتران الرنعالن يرا أبرا
هويوة .فقلأ :هاتان نعال وسول الله ^ .بعثني بها من لقيأ يشهد أن إ إلره إإ اللره مسرتيقنا ً بهرا
هلبرره بشرروته بالجنررة .فضرروك عمررو بيررده بررين ثررديي ف رووأ إلسررتي فقررال :أوجر يررا أبررا هويرروة
فوجعأ إلى وسول الله ^ فأجهشأ بكا ًه ووكبني عمو فإذا هو على أثوي فقال لي وسول الله ^
ي ضروبة رووأ
« :مالك يا أبا هريرة» .هلأ :عمو فأ بوته بالذي بعثني بره فضروك برين ثردي ة
على استي هال اوج  .فقال وسول الله ^ «:يا عمر ما حملك على ما فعلت »هال :يا وسول الله
بأبي أنأ وأمي أبعثأ أبا هويوة بنعليك من لقري يشرهد أن إ إلره إإ اللره مسرتيقنا ً بهرا هلبره بشروه
بالجنة .هال « :نعم» هال :فرال تفعرل فرإني أ شرى أن يتكرل النراس عليهرا ف لهرم يعملرون .هرال ^:
«فخلهم»(.)8
حواو النبي ^ م أبري هويروة وعمرو وضري اللره عنهمرا فري هرذا الحرديل تضرمن فواترد
كثيوة .منها مكانة النبي ^ العظيمة عند ألحابه وضي الله عنهم وشجاعة اللرحابة والتضرحية
لحمايته ^ من كل مكووه .ومن ذلك أن اإستفساو من الش ص ومعوفة عذوه مقدم على إلداو
الحكم عليه.
زف البشاوة إلى مرن كران لرف
وهد وه في الحواو أن النبي ^ أع اه نعليه و لك منه ة
الحات ت يبا ً لنفوسهم وإكواما ً لما هاموا به من نلوة نبي الوحمة ^.
«وأما إع اهه النعلين فلتكون عالمة ظاهوة معلومة عندهم يعوفون بها أنه لقي النبي ^

()3
()2
()1
()3
()7
( )2
()5
( )8

الملدو نفسه .331/3
سووة البقوة آية .)272( :
سووة األنعام آية .)33( :
وواه الب اوي ( )381/7ومسلم (.)28/3
وواه الب اوي ( )22/7وأحمد في مسنده (.)311/7
انظو يوسف الغفيص شوح لمعة اإعتقاد (.)358/3
أي  :يحال بيننا وبينه بأ ٍذ أو هالك .انظو المعجم .321/3
ووه مسلم ك :اإليمان باك :من لقي الله باإليمان .33/3
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ويكون أوه في نفوسهم لما ي بوهم به عنه ^ وإ ينكو كون مثل هذا يفيد تأكيدا ً وإن كان بوه
مقبوإً من غيو هذا»(.)3
وأه ةم ما تم تقويوه في هذا الحواو هو فضل كلمة التوحيد «إ إله إإ الله» فقد هال النبي
^ ألبي هويوة وضي الله عنه «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إال الله مستيقنا ً
بها قلبه فبشره بالجنة» وهذا هو ما علةمه ^ لمعاذ بن جبل وضي الله عنه في الحديل الذي تقدم
شوحه(.)2
 -3عن أبي سعيد ال دوي وضي الله عنه  :عن وسول الله ^ هال « :قال موسى علياه الساالم:
يا رب علمني شيئا ً أذكرك به وأدعوك به .قال :يا موسى قل :ال إله إال الله .قال :ال إله إال أنت,
ربااي إنمااا أريااد شاايئا ً تخصااني بااه .قااال :يااا موسااى لااو أن السااموات السااب وعااامرهن غيااري
واألرضين السب في كفه وال إله إال الله في كفة مالت بهن ال إله إال الله»(.)1
هذا الحواو الشويف الذي كان بين الله تباوك وتعالى وموسرى كليمره عليره السرالم وهرد
أ بونا به وسولنا المل فى ^ لما فري ذلرك مرن الفواترد العظيمرة التري تبرين فضرل كلمرة التوحيرد
وعلو هدوها .م ما فيه من الفواتد األ وى الكثيوة التي منها-:
حوص موسى عليه السالم على التعلم والذكو والدعاه حيل دعرا وبره أن يعلمره
أ-
ذكوا ً يدعوه به حيل هال « :يا وك علمن شيتا ً اذكوك به وأدعوك به».
تأدك موسى عليه السالم م وبه تعالى حيرل كلمره باأللوهيرة فقرال« :إ إلره إإ
ك-
أنأ وك إنما أويد شيتا ً ت لني به».
المسابقة في ال يواأ و لك الدوجاأ العلرى عنرد اللره تعرالى فهرذا موسرى عليره
د-
السالم ي لك ذكوا ً ودعا ًه ي له اللره بره دون غيروه مرن النراس كرل ذلرك لبرا ً لمرا عنرد اللره مرن
الدوجاأ العلى والمكانة العظيمة عند وبه وموإه ولذلك هال« :إنما أويد شيتا ً تـ لني به».
فضل إ إله إإ الله وأنها ثقيلة في ميزان العبد يوم القيامة هال تعرالى  :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
د-
()7
()3
.
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)  .وهال جل من هاتل ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ)
ثانياً :الحواو في الحديل النبوي لتقويو أن توحيد األلوهية حق الله على العباد.
هررال معرراذ بررن جبررل وضرري اللرره عنرره :كنررأ ودف النبرري ^ لرريس بينرري وبينرره إإ مررؤ وة
الوحل .فقال « :يا معاذ بن جبل هلأ :لبيك وسول الله وسعديك  .ثم ساو ساعة ثم هال :يا معاذ
بن جبل .هلأ :لبيك وسول الله وسعديك .ثم سراو سراعة ثرم هرال :ياا معااذ بان جبال .هلرأ :لبيرك
وسول الله وسعديك .هال :هل تدري ما حق الله على العباد .هال :هلأ:الله ووسوله أعلرم .هرال:
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ً .ثم ساو ساعة ثم هال :يا معاذ بن جبل.
هلأ لبيك وسول الله وسعديك .هال :هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك .هال :هلرأ:
الله ووسوله أعلم .هال :أن ال يعذبهم»(.)2
يتجلى في هذا الحواو النبوي م معاذ بن جبل وضي الله عنره عردد مرن األسراليك التري
اسررتثاوأ اهتمررام معرراذ ليتلقررى هررذا العلررم وهررو فرري غايررة اإنتبرراه ليكررون أكثررو وسررو ا ً فرري نفسرره
وهلبه.فإن اللحابة جميعهم ومنهم معاذ الذي هو من كباو علماتهم وهواتهم يأ ذ حرديل النبري ^
بمجام هلوبهم وم ذلك فإن وسول الهدى ^ أضاف إلى ذلك عددا ً مرن األسراليك األ روى للفرأ
( )3انظو :شوح النووي (.)318/3
( )2ص (.)29
( )1وواه الحرراكم فرري المسررتدوك ك :الرردعاه والتكبيررو )531/3( .وهررال :لررحيح اإلسررناد ولررم ي وجرراه .ووافقرره
الذهبي.
ووواه البغوي في شوح السنة المكتك اإلسالمي )73/7( 2وهال الحافظ في الفتح أ وجره النسراتي بسرند
لحيح الفتح ( )218/33ووواه النساتي في السنن الكبوى (.)115/9
( )3سووة القاوعة .)5 2( :
( )7سووة األعواف آية (.)9 8
( )2وواه الب اوي ح )238/5( 7925ومسلم ح .)31/3( 372
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اهتمامه .فناداه باسمه واسم أبيه ثالل مواأ موة بعد موة «يا معااذ بان جبال» ومعراذ فري كرل
موة يجيبه بأدك .ج ةم «لبيك وسول الله وسعديك» ثم بعد هرذا النرداه المتكروو باشروه بسرؤال فري
غاية األهمية هل تدوي ما حق الله على العبراد فأعراد معراذ العلرم إلرى اللره ووسروله هراتالً« :اللره
ووسوله أعلم» اآلن وهد تهيأأ نفس معاذ لحمل هذا العلم العظيم وضب ه فبين له ^ ذلك بقوله:
« حق الله على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا».
فال ويك أن هذا الحق هو الغاية التي من أجلها لقأ الجن واإلنس .كما هال تعالى ( :ﭳ
()2
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) ( . )3والتي مرن أجلهرا بعثرأ الوسرل هرال تعرالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)
 .ولذلك فإن هذا الحق واجك لله تعالى على عبيده وهو مضمون كلمة التوحيرد «إ إلره إإ اللره»
فهذه الكلمة تقوم على وكنين عظيمين :الكفو بال اغوأ وعبرادة اللره وحرده .هرال تعرالى ( :ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) (. )1
ثم سأل النبي ^ معاذا ً السؤال الثاني :وهو «هل تدري ما حق العباد على اللاه تعاالى إذ
هم فعلوا ذلك» .ولما أعاد معاذ العلم موة أ وى إلى الله ووسروله وضر ةح لره النبري ^ هرذا الحرق
بقوله « :أن ال يعذب من ال يشرك به» .وهذا الحق إنما هو حرق تفضر ٍل وإنعرام مرن اللره تعرالى
وليس كالحق األول ألن الله تعالى إ يجك عليره حرق ألحرد فكرل ال لرق لقره والملرك ملكره فرال
آ مو على الله تعالى؛ فهذا الحق الذي وعد به تعالى لعباده الموحدين حرق علرى سربيل التفضرل إ
على سبيل المعاوضة .والله يوجك على نفسه ما يشاه كما هال تعالى ( :ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ) (. )3
هررال شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة « :مررا دل عليرره الكترراك والسررنة وكرران عليرره سررلف األمررة
وأتمتها كاألتمة األوبعة وغيوهم :إنه سبحانه عليم حكريم وحريم وإنره كترك علرى نفسره الوحمرة
كما أ بو في كتابه وحوم على نفسه الظلم كما ثبأ فري الحرديل اللرحيح اإللهري عرن أبري ذو
الغفاوي عن النبي ^ فيما ي بو به عن وبه عز وجل أنه قال  :يا عبادي ,إني حرمت الظلم على
نفسي وجعلته بينكم محرماً ,فال تظالموا» ( .)7وإنه أوجك على نفسه نلرو المرؤمنين كمرا هرال
تعالى ( :ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ) ( .)2فليس للم لو بنفسه على الله حق وإ يقاس ال الق بالم لو فيما
يفعله كما إ يقاس بالم لو في لفاته وذاته بل ليس كمثله شريه إ فري ذاتره وإ فري لرفاته
وإ في أفعاله ولكن هو كتك على نفسه الوحمرة وحروم علرى نفسره الظلرم كمرا تقردم .وهرد اتفرق
المسلمون على أنه أ بو به من ثواك المؤمنين وعقوبة الكافوين وأنه لاد إ ي لف الميعراد
مررا اتفقرروا علررى ثبرروأ ال ب ر و وإنمررا النررزاع فرري كتابترره علررى نفسرره وتحويمرره علررى نفسرره لكررن
النلوص دلأ على ذلك (.)5
 -1الحواو في الحديل النبوي لتقويو تعظيم الله تعالى.
عررن جبيررو بررن م عررم( )8هررال :أتررى وسررول اللرره ^ أعوابرري فقررال يررا وسررول اللرره  :جهرردأ
األنفس وضاعأ العيال ونهكأ األموال وهلكأ األنعام فاستسق اللره لنرا فإنرا نستشرف برك علرى
الله ونستشف بالله عليك .هال وسول الله ^ «ويحك أتدري ما تقول» .وسبةح وسول الله ^ فما
عوف ذلك في وجوه ألحابه ثم هال« :ويحك إنه ال يستشف بالله على أحد من
زال يسبح حتى ُ
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ,ويحاك أتادري ماا اللاه ؟ إن عرشاه علاى سامواته لهكاذا ,وقاال
( )3سووة الذاوياأ .آية .)72( :
( )2سووة النحل آية (.)12
( )1سووة البقوة .آية .)272( :
( )3سووة الووم آية )35( :
( )7وواه مسلم ح.)32/8( 2515
( )2سووة الووم آية .)35( :
( )5ابن تيمية جام المساتل .373/3
( )8الجبيو بن م عم بن عدي لحابي جليل من حكماه هويش وسرادتهم وكرذلك أبروه م عرم الرذي أجراو وسرول
اللره لرلى اللره عليره وسرلم لمرا هردم مرن ال راتف وهررد أسرلم جبيرو بعرد الحديبيرة وهيرل يروم الفرتح أسرد الغابررة
.131/3
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بأصبعه مثل القبة عليه ,وإنه ليئ ط به أ طيط الرحل بالراكب»(.)3
تضررمن هررذا الحررديل النبرروي عررددا ً مررن الفواتررد واألسرراليك الترري يجرردو بنررا أن نشرريو إلررى
بعضها هبل الحديل عن ما يقووه هذا الحواو من عظمة الله تعالى -:
مشووعية لك الدعاه واإستسقاه ممن يظن أنه مستجاك الدعوة للالحه ودينه ولذلك
-3
لك هذا األعوابي من النبي ^ أن يدعو لهم بالسقيا وهذا اللرني تكروو مرن اللرحابة ومراذاك
إإ لعلمهم بأنه ^ مستجاك الدعوة فبينما وسول الله ^ ي ك الناس علرى المنبرو إذ د رل وجرل
فقال يا وسول الله هلكأ األموال وانق عأ السبل فأدع الله يغيثنرا فوفر وسرول اللره ^ يديره ثرم
هال « :اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا هال أنس – واوي الحديل – وما نروى فري السرماه مرن
سحاك وإ هزعة( )2وما بيننا وبين سل ( )1من بيأ وإ داو هال :ف لعرأ مرن وواتره سرحابة مثرل
التوس( )3فلم توس أ السرماه انتشروأ ثرم أم روأ – هرال – فرال واللره مرا وأينرا الشرمس سربتا ً ..
الحديل»(.)7
وكذلك فعل عمو وضي الله عنه حيل ود يستسرقي و رود بالعبراس وضري اللره عنره
معه فقال « :اللهم إنا كنرا نتوسرل إليرك بنبي نرا فتسرقينا وإنرا نتوسرل إليرك بعرم نبينرا فاسرقنا .هرال:
فيسررقون»( . )2وفرري هررذا دليررل علررى جررواز لررك الرردعاه مررن اللررالحين األحيرراه ومن ر التوسررل
باألمواأ ولو كانوا أفضل مقاما ً من األحياه إذ لو كان ذلك مشووعا ً إستسقى عمو وضري للره
عنه بالنبي ^ أو دعا عند هبوه لكن كل ذلك لم يكرن مشرووعا ً وهرذا فري حادثرة شرهدها ألرحاك
النبي ^ ولم ينكو على عمو ذلك أحد منهم أو استشكل عدوله وضي الله عنه عن التوسل برالنبي
^ والدعاه عند هبوه(.)5
تنزيه الله تعالى في كل حال ويتأكد ذلك عنردما يقر مرن أحر ٍد فعرل ينرافي كمرال لرفاأ
-2
الله «وسبح وسول الله ^ فما زال يسبح حتى عوف ذلك في وجوه ألرحابه» وهرذا األسرلوك
يالحظ في القوآن الكويم.
()8
و هال تعالى(:ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ
كما هال تعالى  :ﭽ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) (. )9
 -1تقويو عظمة الله تعالى:
ً
هذا الحديل تضمن حواوا بين النبي ^ وأعوابي غوس من الله الوسول ^ عظمة الله
تعالى في نفس هذا األعوابي بل وفي هلوك من حضو من اللحابة وضي الله عنهم.
وهد تنوعأ أساليك إثاوة اإنتبراه فري هرذا ال راك؛ فأولهرا كلمرة «ويحاك» وهري كلمرة
تقال لمن وه في هلكة إ يستحقها كما أن ويل تقال لمن وه في هلكة يستحقها وهيل غيو ذلك
لكنها – بال ويك – تثيو اإهتمام( .)31ثم تال ذلك اإستفهام اإلنكاوي بقوله ^  :أتدري ما تقول ؟
فال ويرك أن األعوابري ومرن كران فري مجلسره ^ مرن اللرحابة وضري اللره عرنهم هرد اسرتثاو هرذا
ال اك اهتمامهم .وكيف إ يسرتثيو هرذا النروع مرن اإسرتفهام اهتمرام الم ا رك والسرام  .وهرو
يوحي بوهوع الم ا ك في م الفة جسيمة لم ينتبه لهرا وم البتره بإعرادة النظرو فيمرا لردو منره
( )3وواه أبو داود باك في الجهة ح)129/3( 3528والبزاو فري مسرنده ح  )173/8( 1312وأبوعوانرة فري
مست وجه ح .)93/2( 2127
( )2هزعة بفتح القاف والزاي أي سحاك متفو ( .فتح الباوي (.)711/2
( )1جبل معووف بالمدينة الملدو نفسه ()711/2
( )3أي مستديوة انظو  :الملدو نفسه (.)91/3
( )7وواه الب اوي ح )17/2( 3131ومسلم ح .)23/2( 2337
( )2وواه الب اوي ح.)13/2( 3131
( )5انظو مجموع الفتاوى ابن تيمية .317/3
( )8سووة البقوة آية .)332( :
( )9سووة األنعام آية )311( :
()1انظو فتح الباوي()718/1
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من كالم.
عوف ذلك في وجوه ألحابه؛ وهرذا التنزيره للره
وسبح وسول الله ^ فمازال يسبح حتى ُ
تعالى يزيد في لفأ اإهتمام حيل أنه يشرعو بوهروع مرا ي رالف ماللره تعرالى مرن عظمرة وكمرال
عوف ذلك في وجوه ألحابه».
بدإلة هوله «حتى ُ
ثم جاه البيان والتعليم في هذا الحواو مبتردأ أيضرا ً بكلمرة «ويحاك» إنره إ يستشرف باللره
على أحد من لقه فالبد أن النفوس هد تلقأ هذا البيان وهي في غاية اإنتباه ليوسخ هذا األمو
فيها وتلبح عقيدة لها بالغ األثرو فري حيراتهم ولتأكيرد هرذه العقيردة فري نفوسرهم ذكرو لهرم عظمرة
العوش عن ويق مقاونته بأعظم ما يشاهدونه من الم لوهاأ وهي السماه وهرذا دليرل عقلري إ
يمكن للنفوس إإ أن تذعن له؛ وعظمة الم لو دليرل علرى عظمرة ال رالق سربحانه وتعرالى ومر
عظمة هذا العوش إإ أنره ليرت بره أ ري الوحرل بالواكرك .فاللره جرل وعرال مسرت ٍو علرى العروش
اسرتوا ًه يليررق بجاللرره كمررا هررال تعررالى ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) ( .)3ولزيررادة تأكيررد هررذه العقيرردة اإليمانيررة مررن
تعظيم الله تعالى ومعوفة أن شأنه أعظرم مرن أن يستشرف بره علرى أحرد مرن لقره برين لهرم ذلرك
بذكو بوهانا ً عقلي إ يمكن إإ التسليم له .فقال ^ « :وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب».
ونحن م إيماننا ً بأن الله تعالى غني عن كل لقه العوش فمرا دونره نرؤمن أيضرا ً بأنره
تعررالى مسررت ٍو علررى عوشرره اسررتواه يليررق بجاللرره كمررا هررال تعررالى ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) إ نعلررم كيفيررة هررذا
اإستواه هال ( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) (. )2
وكما هال اإلمام مالك وحمه الله «اإستواه غيو مجهول والكيف غيرو معقرول واإليمران
به واجك والسؤال عنه بدعة»(.)1
 -3الحواو في الحديل النبوي لتقويو حق التشوي لله تعالى :
عن عدي بن حاتم( )3وض اللره عنره هرال :أتيرأ النبري ^ وفري عنقري لرليك مرن ذهرك
فقال« :يا عدي أطر هذا الوثن من عنقك» ف وحته فانتهيأ إليه وهو يقوأ سووة بواهة فقروأ
هذه اآلية  :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) ( .)7حتى فوغ منها فقلأ :إنا لسنا نعبدهم فقال « :أليس يحرمون ما
أحل الله فتحرمونه ,ويحلون ما حرم الله ,فتستحلونه هلأ :بلى .هال :فتلك عبادتهم»(.)2
في حواو النبي ^ م عدي وضي اللره عنره فواترد جليلرة القردو وكيرف أن النبري ^ بهرذا
الحواو كان السبك في د ولره اإلسرالم أوإً؛ فقرد جراه فري بعرض الووايراأ أن النبري ^ هرال لره :
«يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثالثا ً هال  :هلأ  :إني على دين  .هال :أنا أعلم بدينك منك فقلرأ
ي هال  :نعم .ألسأ من الدكوسية وأنأ تأكل مواباع هومك هلأ :بلى .هال
أنأ أعلم بديني من ّ
 :فإن هذا ال يحل لك في دينك هال :فلم يعد أن هالها فتواضعأ لها فقال :أما إني أعلم ما الذي
يمنعك من اإلسالم ,تقول :إنما أتبعه ضعفة الناس ومن ال قوة له وقاد رماتهم العارب ,أتعار
الحيرة؟ هلأ :لم أوها وهد سمعأ بها .هال  :والذي نفسي بيده .ليتمن الله هذا األمر حتى تخرج
الظعينة من الحيرة حتى تطو بالبيت وغير جوار أحد .وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز هال:
هلأ :كسوى بن هومز ا هال  :نعم ,كسرى بن هرماز ,وليباذلن الماال حتاى ال يقبلاه أحاد هرال
عدي بن حاتم فهذه الظعينة ت ود من الحيوة فت وف بالبيأ فري غيرو جرواو ولقرد كنرأ فريمن
( )3سووة ه آية )7( :
( )2سووة الشووى آية .)33( :
( )1اعتقاد أهل السنة الاللكاتي داو يبة الوياض تحقيق د .أحمد سعد حمدان 3312هـ .198/1 223
( )3هو اللحابي الجليل عدي بن حاتم .أبوه حاتم الجواد الذي يضوك به المثل في الجود .كان عدي نلروانيا ً
وف رد علررى النبرري ^ سررنة تس ر وأسررلم مررن الررذين ثبترروا عنرردما اوترردأ العرروك بعررد وفرراة النبرري ^ أسررد الغابررة
.212/1
( )7سووة بواهة  :آية .)13( :
( )2وواه الب راوي فرري الترراويخ الكبيررو .والتومرذي ح )258/7( 1197والبيهقرري فرري السررنن الكبرروى ح21835
( )332/31وال بواني في الكبوح  )5/32( 31251وسعيد بن منلوو في سننه  )237/7( 3132وحسنه
األلباني انظو السلسلة اللحيحة ح.1291
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فتح كنوز كسوى بن هومز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ألن وسول الله ^ هد هالها»(.)3
كما تضمن الحواو في الحديل ما كران سرببا ً فري ثباتره وزيرادة إيمانره ويقينره بموعرد اللره
على لسان نبيه ^ ولذلك هال عدي وضي الله عنه « :لتكونن الثالثة ألن وسول الله ^ هد هالها».
5ـ الحوار في الحديث النبوي لتق ري ر عقيدة التوكل على الله تعالى و مراقبته :
عن ابن عباس وضي الله عنهما هال :كنأ وديف النبي ^ فقال« :يا غالم أو يا غليِّم أال
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» فقلأ :بلى فقال :أحفظ الله يحفظك ,أحفاظ اللاه تجاده أماماك,
تع ر إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ,وإذا سألت فاسأل الله ,وإذا استعنت فاساتعن باللاه قاد
ج القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا ً أردوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ,لم
يقدروا عليه ,وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثير ,وأن النصر م الصبر ,وأن الفرج
م الكرب وان م العسر يسرا»(.)2
في هذا الحواو الذي داو بين النبي ^ وابن عمه عبد الله برن عبراس وضري اللره عنهمرا
تقويوا ً لعقاتد عظيمة من أهمها مواهبة الله تعالى والتوكل عليه فبعد أن أثاو النبي ^ اهتمام ابن
عباس لمعوفة الكلماأ التي ينفعه الله بها غوس في نفسه مواهبة الله تعالى وثموة هذه المواهبة
فقال له :أحفظ الله يحفظك ,أحفظ اللاه تجاده أماماك» وحفرظ اللره تعرالى إنمرا هرو بحفرظ أوامروه
بامتثالها وحفظ نواهيه باجتنابها وأعظم ما يحقق ذلك مواهبة الله تعالى في السو والعلن.
كما تضمن الحواو تقويو عقيدة التوكل وذلك بتفويض األموو كلها إلى الله تعالى فقرال:
«إذا استعنت فاستعن بالله ,وإذا سألت فسأل الله».وجعل موتكز هذه العقيردة فري نفسره اإليمران
هدوه الله تعالى في اللوح المحفروظ «قاد جا
بالقدو وأن كل ما يحلل للعبد في حياته وفق ما ة
القلم بما هو كائن» أي أنه لن يكون في ح ياة العبد إإ ما هد كتبره اللره عليره وأن هرذه العقيردة إ
تتغيو وإذا كان األمو كذلك فال ويك أن ال لق إ يملكون لإلنسان نفعا ً وإ ضوا ً إإ ما هرد كتبره
الله تعالى في اللوح المحفوظ.
وهول النبي ^ «إذا استعنت فاساتعن باللاه» أي أنره إ ت لرك اإسرتعانة التري هري لرك
العون – إإ من الله تعالى وإ يستعان بالم لو فيما إ يقدو عليه (.)1
ألن اإستعانة بالم لو فيما إ يقدو عليه إإ الله شوك هرال شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة :
« فأما ما إ يقدو عليه إإ الله تعالى فال يجوز أن ي لك إإ من الله سبحانه إ ي لرك ذلرك مرن
المالتكة وإ من األنبياه وإ من غيوهم»(.)3
كما هوو الحديل أن العبد عليه أن يتوجه بسؤال إلى وبه وموإه ألن «في سؤال النراس
مفاسد الذل والشوك بهم واإليذاه لهم وفيها ظلم نفسه بالذل لغيو الله عرز وجرل وظلرم فري حرق
وبه بالشوك به وظلم للم لو بسؤالهم أموالهم»(.)7
وإن كان تق ويو عقيدة التوكل على الله ومواهبته تعالى السبك في إيرواد هرذا الحرديل إإ
أنه حوي معاني ومفاهيم وفواتد كثيوة إ يمكن اإلحا رة بهرا فري هرذا النروع مرن البحرول ولكرن
ألهميتها أشيو إلى بعضها فمنها وعاية جانك اإليمان عنرد الناشرتة حيرل هرال فري هرذه الووايرة:
«يا غليم».
وأ فاد الحديل إلى أهميرة عقيردة اإليمران بالقردو وإثبراأ الموتبرة الثانيرة مرن مواتبره وهري
موتبة الكتابة دل على ذلك هوله ^ « قد ج القلم بما هو كائن».
وإوشاده ^ إلى فضيلة اللبو وأن الكوك مهما ال فإن الفود هويك.
( )3مسند أحمد ح  )275/3( 38282وابن ماجه في سنن ح .)27/3( 85
( )2وواه أحمررد فرري المسررند ح )115/3( 2813والتومررذي د )225/3( 2732ولررححه األلبرراني ح8182
(.)183/7
( )1ابن تيمية .مجموع الفتاوى (.)311/3
( )3هاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (.)285/2
( )7ابن تيمية .جام المساتل إبن تيمية (.)178/3
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 -6الحوار في الحديث النبوي لتقرير التوحيد وكسر األوثان :
هال عموو بن عبسة السلمي( )3كنأ وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأنهم
ليسوا على شيه وهم يعبدون األوثان فسرمعأ بوجرل بمكرة ي برو أ براوا فقعردأ علرى واحلتري
فقدمأ عليه فإذا وسول الله ^ مست فيا ً ُجواه عليه هومه فتل فأ حتى د لأ عليه بمكة فقلأ له:
ما أنأ هال« :أنا نبي .هلأ :وما نبي .هال :أرسلني الله .فقلأ وبأي شيه أوسلك .هال :أرسلني
بصلة األرحام وكسر األوثان وأن يوحد الله ال يشرك به شيء .هلأ له  :فمرن معرك علرى هرذا.
هال :حر وعبد  .هال :ومعره يومترذ أبرو بكرو وبرالل مرن آمرن بره .فقلرأ إنري متبعرك .هرال :إناك ال
تستطي ذل ك يومك هذا أال ترى حالي وحال الناس .ولكن أرج إلى أهلك ,فإذا سمعت باي قاد
ظهرت فأتني .هال :فذهبأ إلى أهلي وهدم وسرول اللره ^ المدينرة وكنرأ فري أهلري فجعلرأ أ برو
األ باو وأسأل الناس حين هدم المدينة حتى هدم علي نفو من أهل يثوك من أهرل المدينرة .فقلرأ:
ما فعل هذا الوجل الذي هدم المدينرة هرالوا :النراس إليره سرواع وهرد أواد هومره هتلره فلرم يسرت يعوا
ذلك .فقدمأ المدينة فد لأ عليه فقلأ :يا وسول الله أتعوفني هال :نعم أنت الذي لقيتني بمكاة»
(.)2
حواو هذا اللحابي الجليل عموو بن عبسة م وسرول اللره ^ :يقروو عقيردة توحيرد اللره تعرالى
وكسو األوثان التي كان يعبدها المشروكون ويجعلونهرا آلهرة مر اللره تعرالى وكمرا برين النبري ^ فري هرذا
الحديل أن الله أوسله بتوحيد الله وكسو األوثان؛ فمن منه النبي ^ في دعوتره كسرو األوثران و مسرها
وهدمها متى ما تمكن من ذلك .فما أن د ل مكرة فاتحرا ً حترى برادو إلرى ذلرك فرد ل مكرة وحرول الكعبرة
ﭨ
ثالثماتة وستون نلبا ً فجعرل ي عنهرا بعرود كران بيرده ويقرول :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﭼ ( )1ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (.)7()3
وأ ذ يبعل اللحابة لهدم األلنام إسيما تلك األوثران الشرهيوة فهرذا علري وضري اللره
عنه يقول ألبي الهياد األسدي( )2أإ أبعثك إلى ما بعثني عليه وسول الله ^« :أن ال تدع تمثا الً,
إال طمسته وال قبرا ً مشرفا ً إال سويته» (.)5
هال جويو برن عبرد اللره( )8كران فري الجاهليرة بيرأ يقرال لره :ذو ال للرة وكران يقرال لره
الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية فقال لي وسول اللره ^ هل أنت مريحي مان ذي الخلصاة هرال:
فنفروأ إليره فري مسرين ومترة فراوس مرن أحمررس هرال« :فكسرونا وهتلنرا مرن وجردنا عنرده فأتينرراه
وأ بوناه فدعا لنا وألحمس»(.)9
ولما بعل الد بن الوليد إلى ن لة وكانأ بها العزى فأتاهرا الرد وكانرأ علرى ثرالل
سمواأ فق السمواأ وهدم البيأ الذي كان عليها ثم أتى النبي ^ فأ بوه فقال :أرج فإناك
لم تصن شيئا ً فوج الد فلما بلوأ به السدنة وهم حجبتها امعنوا في الجبل وهم يقولون :
يا عزى يا عزى فأتاها الد فإذا اموأة عويانة ناشوة شعوها تحتضن التواك علرى وأسرها.
فع ةمها بالسيف حتى هتلها .ثم وج إلى النبي ^ فأ بوه فقال :تلك العزى.
( )3هو اللحابي عموو بن عبسة بن عامو السلمي أسلم هديما ً أول اإلسالم ثم هدم على النبي للى الله عليه
وسلم المدينة بعد غزوة ال ند ثم نزل بعد ذلك الشام انظو أسد الغابة .189/1
( )2وواه مسلم ح )218/2( 3925وأحمد في المسند ح .)332/3( 35121
( )1سووة اإلسواه آية .83 :
( )3سووة سبأ آية .)39( :
( )7وواه الب اوي د .)358/1( 2358ومسلم ح .)351/7( .3527
( )2هو حيان بن حلين أبو الهيباد األسدي الكوفي التابعي الثقرة ووى عرن عمرو علري وعمراو وضري اللره
عنهم انظو :تهذيك الكمال للمزي .353/5
( )5وواه مسلم ح.)23/1( 2285
( ) 8هو اللحابي عبد الله بن جويو الجلي كران حسرن اللرووة وضري اللره عنره وهرد أوسرله لرلى اللره عليره
وسلم يهدم ذا ال للة توفي سنة إحدى و مسين أسد الغابة .139/3
( )9وواه الب اوي ح )39/7( 1821ومسلم ح .)375/5( 2721

555
 -7الحوار في الحديث النبوي لتقرير بوار الشرك وفساده :
عن عبرد اللره برن مسرعود( )3هرال :سرألأ النبري ^ أي الرذنك أعظرم عنرد اللره هرال« :أن
تجعل لله ندا ً وهو خلقك .هلرأ :إن ذلرك لعظريم .هلرأ :ثرم أي هرال :وأن تقتال ولادك تخاا أن
يطعم معك هلأ :ثم أي هال :أن تزاني حليلة جارك»(.)2
في هذا الحرواو يقروو النبري الملر فى ^ لعبرد اللره برن مسرعود وضري اللره عنره ب رالن
الشوك .فإن الشوك مساواة غيو الله بالله فيما هو من لاتص الله .وهذا يقوم على ا ت اذ الند
والشويك .والن ةد هو المثل والشبيه ويقال له :التنديد وهو نظيو الشيه الذي يعاوضه فري أمرووه
وهيررل نر ةد الشرريه مررن يشرراوكه فرري جرروهوه وهررو ضرروك المثررل لكررن المثررل يقررال فرري أي مشرراوكة
كانأ(.)1
فالمشرروك مش ربّه للم لررو بال ررالق فرري لرراتص اإللهيررة .وإذا جعررل العبررد للرره ن ر ّدا ً فقررد
اوتكك أعظم أنواع الشوك.
()3
وهد بين النبي ^ في هذا الحواو بواو الشوك وفساده بدليل عقلي إ يمكن وده وإنكاوه
وذلك بقوله ^« :أن تجعل لله ندا ً وهو خلقك» .أي أن الذي لق هو وحده الذي يسرتحق توحيرد
األلوهية كما هال تعالى ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ) (.)7

( )3هو عبد الله بن مسعود وضي الله عنه من كباو فقهاه اللحابة من السابقين في اإلسالم هاجو الهجوتين
أ سنة ثالل وثالثين في المدينة فقال :أبو الدوداه ما توك بعده مثله.
( )2وواه الب اوي ح )22/2( 3355ومسلم ح .)21/3( 225
( )1ابن القيم الجواك الكافي داو المعوفة ال بعة 3338 3هـ ص.332
( )3فتح الباوي ( )393/31وإغاثة اللهفان إبن القيم (.)229/2
( )7سووة البقوة آية .)22 23( :
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المبحل الثالل
الحواو في الحديل النبوي لتقويو توحيد األسماه واللفاأ.
في هذا المبحل سنتناول عددا ً من األحاديل النبوية التي تقوو لفة مرن لرفاأ البراوي
جال وعال عن ويق الحواو وهي كما يلي -:
أوإً :الحواو في الحديل النبوي لتقويو لفة العلو لله تعالى :
جاه في حديل معاوية بن الحكم السلمي( )3ال ويل وضري اللره عنره هرال ...:وكانرأ لري
جاوية توعى غنمرا ً لري هبرل أحرد والجوانيرة( )2فأ لعرأ ذاأ يروم فرإذا الرذتك هرد ذهرك بشراة مرن
غنهما وأنا وجل من بني آدم أسف كما يأسفون لكني لككتها لكة فأتيأ وسرول اللره ^ فعظرم
ذلك علي هلأ يا وسول الله :أفال أعتقها هال « :ائتني بها .فأتيته بها فقال لها  :أين الله» .هالرأ
في السماه هال« :من أنا» .هالأ أنأ وسول الله .هال« :أعتقها فإنها مؤمنة»(.)1
في هذا الحديل الحواوي إثباأ لفة العلو لله تعالى فسرؤال النبري ^ للجاويرة برـ «أيان
الله» يدل على إثباأ لفة علو الرذاأ للره تعرالى علرى لقره كمرا دل علرى ذلرك الكتراك والسرنة
والعقل.
()7
()3
 .وهال سبحانه ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﭼ  .وهال عز من هاترل ( :ﯤ ﯥ ﯦ
هال تعالى ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)
ﯧ) (. )2
وهال سبحانه لعيسى عليه السالم ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) (. )5
وفي حديل اإلسواه والمعواد هال ^ « :ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء .)8( »...
وهال ^ « :الرا حمون يرحمهم الله أرحموا أهل األر يرحمكم من في السماء»(.)9
وهد دل العقل على علو الله على لقه بذاته فالله جال وعال إ ي لو إما أن يكرون عاليرا ً
على العالم أو مسامتا له فوجك أن يولف بالعلو دون المسامتة فضال عن السفول(.)31
فهذه الجاوية إنما أجابأ وسول الله ^ بما ف وأ عليره مرن اإليمران برأن اللره تعرالى فري
السماه مستع ٍل على لقه ولذلك هال ^ :لمعاوية وضي الله عنه « :اعتقها فإنها مؤمنة».
وهررذا الحررديل احررت ب ره عرردد مررن العلمرراه( )33علررى إثبرراأ لررفة العلررو للرره تعررالى وذلررك
للواحته في الدإلة على اتلاف الله تعالى بلفة علو الذاأ.
فيا للعجك كيف ينكو من انتسك للعلم هذه اللفة لله تعالى وتؤمن بها هذه الجاوية كل
ذلك بسبك اللوازم البا لة التي التزامهرا المع لرة ومرن سرلك سربيلهم فري اإسرتدإل علرى مسراتل
ألول الدين.
ثانيا ً  :الحواو في الحديل النبوي لتقويو لفة العلم لله تعالى :
( )3معاوية بن الحكم السلمي وضي الله عنه لحابي جليل سكن المدينة انظو أسد الغابة .372/3
( )2الجوانية :من هوى المدينة .انظو :تاد العووس للزبيدي داو الهداية بعة .)188/13( 3
( )1وواه مسلم ح (.)51/2( )3225
( )3سووة البقوة آية .277 :
( )7سووة الشووى آية 3 :
( )2سووة المعواد آية .)3( :
( )5سووة آل عموان آية 77 :
( )8وواه الب اوي ح .)27/3( 1132ومسلم ح.)99/3( 329
( )9وواه أبررررو داود ح . )331/3( 3931والتومررررذي ح  )121/3( 3923وأحمررررد فرررري المسررررند ح2393
(.)321/2
( )31انظو ابن تيمية دوه تعاوض النقل والنقل (.)2/5
( )33انظررو كررالم كررل مررن  :ابررن تيميررة مجمرروع الفترراوى  .33/7 22/3 71/1وابررن القرريم إعرراله المرروهعين
 122/3وإحياه الجيوش ( .) 39/3والذهبي العلو للعلي الغفاو للرذهبي مكتبرة أضرواه السرلف الويراض
( 3997 3ص.)28 37
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جاه في حديل عاتشة وضي الله عنها ال ويل الذي أ بوأ فيه أنها وجأ تتبر النبري
^ في زياوته للبقي فقال ^ « :مالك يا عائش حشيا ً رابية ؟ هالأ :هلأ إ شيه .هرال :لتخبريني
أو ليخبرني اللطي الخبيار؟ هالرأ  :هلرأ يرا وسرول اللره برأبي أنرأ وأمري فأ بوتره .هرال :فأنات
السواد الذي رأيات أماامي؟ هلرأ :نعرم .فلهردني فري لردوي لهرده أوجعتنري .ثرم هرال :أظننات أن
يحي الله عليك ورسوله .هالأ :مهما يكتم الناس يعلمه الله هال :نعم ...الحديل»(.)3
من فواتد هذا الحواو بين النبي ^ وعاتشة وضي الله عنها تقويرو إثبراأ لرفة العلرم للره
تعالى حيل هالأ في هذه الحواو تسأل النبي ^ «مهما يكتم الناس يعلمره اللره فأجابهرا ^ بقولره :
«نعم» وإلى هذا ذهك شيخ اإلسالم ابن تيمية أن عاتشة كانأ تسأل النبي ^ عرن ذلرك( .)2وجراه
فرري بعررض الووايرراأ أنهررا إنمررا كانررأ ت بررو بررذلك ألن النبرري ^ هررال لهررا« لتخبرينااي أو ليخبرنااي
اللطي الخبير» فقالرأ« مهرا يكرتم النراس فقرد علمره اللره»(.)1بردون هولره ^ «نعام» ولكرن األول
أظهو وهد تكون نعم من النبي ^ مؤكدة.
وفي كال الووايتين إثباأ لفة العلم لله تعالى التي هي ثابتة له نقالً وعقالً هال تعالى :
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) ( . )3وهال سبحانه ( :ﰀ ﰀ ﰀ) ( . )7وهال جرل مرن هاترل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ) (. )2
أما السنة فإنها مليتة باألحاديل المثبتة للفة العلم جاه في حديل ال ضو وموسى هول
ال ضو  « :والله مرا علمري ومرا علمرك فري جنرك علرم اللره إإ كمرا أ رذ هرذا ال راتو بمنقراوه مرن
البحو»(.)5
وجاه في حديل المالعنة هول النبي ^ « :إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
ثم هامأ فشهدأ»(.)8
وإ يمكن للعقل إإ أن يذعن ويق بأن الق هرذا ال لرق كلره إبرد أن يكرون عليمرا ً كمرا
هال تعالى ( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) (. )9
ثالثاً :الحواو في الحديل النبوي لتقويو أن الله أكبو من كل شف :
عن عدي بن حاتم هال أتيأ وسول الله ^ وهو جالس في المسجد فقرال القروم هرذا عردي
بن حاتم  ..ثم أ ذ بيدي حتى أتى بري داوه فألقرأ لره الوليردة وسرادة فجلرس عليهرا وجلسرأ برين
يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم هال :ما يف رك أن نقول ال إله إال الله ,فهل تعلم من إله سوى الله ؟
هال هلأ  :إ .هال :ثم تكلم ساعة ثم هال :إنما تفر أن نقول الله أكبر ,وتعلم أن شيئا ً أكبر من الله
؟ هال هلأ :إ .هال :فإن اليهود مغضاوب علايهم وإن النصاارى ضاالل هرال هلرأ :فرإني جترأ
مسلما هال فوأيأ وجهه تبس فوحا (.)31
إن مسألة أن الله تعالى من أسماته الكبيو وهو أكبو من كرل شريه مف رووة عليره نفروس
العباد ومقهووة على اإعتواف بها فالنبي ^ هال لعردي« :وتعلام أن شايئا ً أكبار مان اللاه؟» فهرذا
التقويو الحواوي من النبي ^ ليوهظ هذه المعوفة الف وية في نفس عدي فتقوده إلى اإليمان بالله
أو تزيده إيمانًا وهدى وإ ويك أن توحيد المعوفة و اإلثباأ يقود إلى توحيد العبادة.

( )3وواه مسلم ح (.)23/1( )2113
( )2انظو ابن تيمية الفتاوى الكبوى (.)717/7
( )1وواه ابن حبان في لحيح ح.)32/32( 5331
( )3سووة يوسف آية .)81( :
( )7سووة البقوة آية .)315( :
( )2سووة البقوة آية .)11( :
( )5وواه الب اوي ح .)333/2( 3522ومسلم ح.)311/5( 2131
( )8وواه الب اوي ح .)29/5( 7115ومسلم ح.)21503( 1822
( )9سووة الملك آية .33 :
( )31وواه التومذي ح .)213/7( 2971وأحمد في المسند ح.)158/3( 39311
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الخاتمة
الحمد لله الذي تتم به اللالحاأ نحمده تعالى على ما من به من إتمام هذا البحل الرذي أ تمره
بذكو أهم نتاتجه وهي:
3ـ أهمية التوحيد بأنواعه الثالثة؛ توحيد ا لوبوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األسماه واللفاأ.
2ـ أن النبي ^ نوع األساليك لتقويو عقيدة التوحيد وغوسها في نفوس ألحابه.
 1ـ أن من األساليك المهمة التي تضمنها الحديل النبوي لتقويو عقيدة التوحيد :الحواو.
 3ـ أهمية الحواو في غوس مفاهيم جديدة وتعزيز مفاهيم أ وى عند المتحاوو معه.
7ـ مواعاة النبي ^ للجوانك الثقافية والنفسية عند ألحابه وضي الله عنهم.
 2ـ تضمن الحديل النبوي آداك الحواو التي ينبغي للمتحاوو أن يلتزم بها.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينف المسلمين بهذا البحل والحمد لله وك العالمين وللى اللره وسرلم
على نبينا محمد وعلى آله ولحبه وسلم.
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