يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا حملاضرة بعنوان:

ألقاها فضيلة الشَّيخ حممد بن غالب العمري
-حفظه اهلل تعاىل-

على إذاعة موقع مرياث األنبياء يوم السَّبت الرَّابع من شهر رمضان
عام أربعة وثالثني وأربعمائة وألف هجرية ،نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن
ينفع بها اجلميع.
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إن احلمد هلل نحمده تعاىل ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

]آل عمران[ ٢٠2 :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ] النساء[ ٢ :

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﮊ

]األحزاب[٠٢ – ٠٠ :

أما بعد ،فإن أصدق الكالم كتاب اهلل -جل وعال -وخير الهدي ،هدي نبينا
محمد -عليه الصالة والسالم -وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة
ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
أما بعد:
فيسعدين أن ألتقي بهذه الليلة ،ليلة الخامس من رمضان ،لعام أربع وثالثين
وأربعمائة وألف يف هذه اللقاءات ،عبر موقع ميراث األنبياء -وفق اهلل القائمين عليه لما
يحب ويرضى -أن نلتقي يف أولى هذه اللقاءات المعلن عنها ،ولقاء اليوم هو عن
مظاهر التوحيد يف رمضان.
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والكالم عن التوحيد ،وأثر هذا التوحيد يف صيام هذا الشهر العظيم ،يتضح
بأمور عدة ،وقبل أن نذكر معالم التوحيد ،أو آثار التوحيد ينبغي أن نبين شيئا من فضل
التوحيد ،توحيد اهلل -جل وعال -وإفراده بالعبادة،
فللتوحيد مكانة عظيمة ،وله منزلة جليلة ،جاء على بيان هذه المنزلة النصوص
الكثيرة من كتاب اهلل -جل وعال -ومن سنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-
فالتوحيد هو أول ما فطر اهلل -جل وعال -عليه العبد ،فإن اهلل -جل وعال -فطر
الناس على اإلسالم ،وهي حقيقة التوحيد (( كُل مو ُل ٍ
ود ُيو َلدُ َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِة َف َأ َب َوا ُه
َْ
ُي َهو َدانِ ِه َأ ْو ُينَص َرانِ ِه َأ ْو ُي َمج َسانِ ِه)) ولم يقل -عليه الصالة والسالم -يف هذا الحديث
الصحيح أو يمسلمانِه ،ألن الفطرة التي فطر اهلل -جل وعال -الناس عليها هي فطرة

اإلسالم ،وهي االستسالم هلل بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة ،والبراءة من الشرك وأهله.
وكذلك هو أول عهد أخذه اهلل -جل وعال -على الناس على بني آدم ،أن
يعبدوه سبحانه ،وهو كذلك أول ركن من أركان اإلسالم ،كما جاء يف حديث ابن عمر
وغيرهُ (( :بنِي ْ ِ
اإل ْس َال ُم َع َلى َخ ْم ٍ
س َش َها َد ِة َأ ْن َال إِ َل َه إِال اهللَُ ،و َأن ُم َحمدا َر ُس ُ
ول اهللِ،
َ
َاء الزك ِ
وإِ َقا ِم الص َال ِة،وإِيت ِ
َاة )) ...إلى آخره.
َ
َ
فهو أول أركان اإلسالم ،ال يقوم إسالم عبد إال بالتوحيد بأن ينطق بالشهادة ،وما
تتضمنه هذه الشهادة من إفراد اهلل -سبحانه وتعالى -بالعبادة.
وكذلك التوحيد هو متضم ٌن ألول أركان اإليمان ،وهو اإليمان باهلل -جل
وعال ،-ألن اإليمان باهلل -سبحانه وتعالى -يقتضي أربعة أمور كما هو معلوم:
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اإليمان بوجوده -سبحانه ،-واإليمان بربوبيتِه وبألوهيته ،أي أنه المست ِ
َحق للعبادة
ُ
الذي يجب أن ُي َوحد -سبحانه وتعالى ،-وبأسمائه وصفاته.
ٍ
واجب على العبيد ،أول واجب على العبيد أن َيوحدوا
وكذلك التوحيد هو أول
اهلل -جل وعال ،-ولذا كان النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ي ِ
رسل أصحابه ،ويوصيهم -
ُ
عليه الصالة والسالم -بأن يكون أول ما يبدءون به هو الدعوة إلى توحيد اهلل -جل
وعال -كما جاء يف حديث ابن عباس يف الصحيح حينما أرسل رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم -معاذا إلى اليمن قال:
وهم إِ َل ْيه َش َها َدة أن ال إِ َل َه إِال اهلل)) ،ويف رواية
(( َف ْل َي ُكن أول َما َتدْ ُع ُ
ٍ
رسل إلى قومه
((إِ َلى َأ ْن ُي َوحدُ وا اهلل))،وهو كذلك أول دعوة الرسل ،فما من رسول ي َ
إال يقول لهم:
ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ ]األعراف ،[ 5٥ :عبادة اهلل ،وإفراده بالعبادة هو
توحيد؛
وأول أمرٍ يف كتاب اهلل -جل وعال -يمر على القارئ إذا قرأه من أولِه هو قول

اهلل -جل وعال :-ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ ]البقرة،[2٢ :
ﮋ ﮞﮟﮊ

]البقرة[2٢ :

َوحدُ وه بالعبادة ،فال تصرفوا شيئا من العبادة لغير اهلل -

جل وعال ،-ولذا كان َمن ت ََمسك بالتوحيد له من الفضائل الشيء الكثير يف الدنيا ويف
اآلخرة ،فصاحب التوحيد ُم َحر ٌم على النار ،فال ُيخَ لد يف نار جهنم حتى لو دخلها
ويعا َقب على ما اقترفه فهو مع ذلك ينجو بتوحيده،
دخوال أول ًّيا ُي َ
حاسب على ذنوبهُ ،
5

ولذا قال -عليه الصالة والسالم -كما يف الصحيحين(( :فإِن اهللَ َقدْ َحر َم َع َلى
الن ِ
ار َم ْن َق َال َال إِ َل َه إِال اهللُ َي ْبت َِغي بِ َذلِ َ
ك َو ْج َه اهللِ))،
ٍ
ِ
جاء يف حديث معاذ كذلك يف الصحيحينَ (( :ما م ْن َأ َحد َي ْش َهدُ َأ ْن َال إِ َل َه إِال اهللُ
ول اهللِِ ،صدْ قا ِم ْن َق ْلبِ ِه إِال َحر َم ُه اهللُ َع َلى الن ِ
َو َأن ُم َحمدا َر ُس ُ
ار)) ،فهي تُنجي ،أمر
التوحيد ،وكلمة التوحيد تنجي صاحبها من العذاب ،إذا عمل بمقتضاها ،من
اإلخالص هلل -جل وعال ،-وعبادتِ ِه -سبحانهِ ،-
ونبذ الشرك ،وما يخدُ ُش يف توحيده
هلل -جل وعال -فإنها منجي ٌة له.
كذلك بتوحيد اهلل -جل وعالُ -يكَف ُر اهلل -سبحانه وتعالى -الذنوب ،كما جاء
يف الحديث الذي يف السنَن ،وهو صحيح قو ُل ُه -عليه الصالة والسالمَ (( :-يا ا ْب َن آ َد َم،
ك َل ْو َأ َت ْيتَنِي بِ ُق َر ِ
اب األَ ْر ِ
ض َخ َط َاياُ ،ثم َل ِقيتَنِي ال ت ُْشرِ ُك بي َش ْيئا ،ألَ َت ْيت َ
إِن َ
ُك بِ ُق َرابِ َها َمغ ِْف َرة
))،
فهذا يدل على فضل التوحيد ،ذلك أن صاحب الذنوب والمعاصي التي ال
يتوب منها يف الدنيا ،هو يوم القيامة تحت مشيئة اهلل -جل وعال -إن شاء اهلل غفر له،
وعفا عنه ،وإن شاء عذبه ،وإن َعذ َب ُه لم ُيخَ لده يف النار لما عنده من التوحيد.
ٍ
ضعف يف
كذلك األمن التام ألهل التوحيد يف الدنيا ويف اآلخرة ،وما يحصل من
أمن العباد ،وما يحصل من باليا ،وما يحصل من فِتَن ،فهو بال شك من أسبابه العظيمة
ترك التوحيد ،والتفريط يف أمر اهلل -جل وعال،-
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قال اهلل -جل وعال :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﮊ

] األنعام,[٢2 :

جاء يف السنة تفسير الظلم بأنه الشرك  ،ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ

إذا نعمة األمن ،ونعمة الهداية ،والتوفيق ألهل التوحيد الذين أفردوا اهلل –جل
وعال -بالعبادة.
وكذلك أسعد الناس بشفاعته –عليه الصالة والسالم -نسأل اهلل أن يرزقنا هذه
الشفاعة ،أسعد الناس بشفاعته –عليه الصالة والسالم -هم أهل التوحيد كما جاء يف
الصحيح من حديث أبي هريرةَ (( :أ ْس َعدُ الن ِ
اس بِ َش َفا َعتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْن َق َال َال إِ َل َه إِال
اهللُ َخالِصا ِم ْن َق ْلبِ ِه)).
ولعظم أمر التوحيد فإن اإلنسان ال تقبل منه العبادة ،وال يقبل منه العمل ،إال إذا
كان موحدا هلل  -جل وعال -فالتوحيد شرط يف قبول األعمال ،والمشرك أو الكافر ال
ُيقبل منه عمل ،قد ُيجازى عليه يف الدنيا ،ولكنه ليس له يف اآلخرة من نصيب.
بعد ذكر هذه الجمل يف بعض فضائل التوحيد ،وجزاء أهله المتمسكين به يف
اآلخرة ،مع ما يحصل من نعيم لهم يف الدنيا ،وراحة بال ،فإنهم العابدون هلل ،المتبعون
لرسول –عليه الصالة والسالم -وهم أهل اهلل ،وأهل والية اهلل –سبحانه وتعالى،-
فالتوحيد يف الحقيقة ال يفارق العبد ،يف كل عمل يعمله ،فهو إما قائم بالتوحيد،
وهو أصل العبادة ،وإفراد العبادة هلل –جل وعال -ونفي الشرك عن اهلل  -سبحانه
وتعالى -بقوله أو بفعله ،أو قائم بمكمالت التوحيد الواجبة ،أو بمكمالت التوحيد

٠

المستحبة ،إذا استشعر العبد هذا األمر فإنه لن يكون منه عمل ،ولن َيقدُ م على عمل إال
وهو يستشعر أمر التوحيد يف هذا العمل؛ ألنه ما قام به إال طاعة هلل  -جل وعال-
وتوحيدا له ،فقول اهلل –جل وعال -هو المقدم ،وأمره هو المتبع  -جل وعال -ومن
أمر اهلل –جل وعال -المتبع سنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم.-
إذا فالصيام ،صيام رمضان ،عبادة من العبادات التي فرضها اهلل  -جل وعال –
على عباده ،كما قال ربنا  -سبحانه وتعالى :-ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ ]البقرة[٢٢3 :

فهي عبادة ،ولذا يمكننا أن

نذكر معالم توحيد ،أو من مظاهر التوحيد يف هذا الشهر الفضيل ،شهر رمضان من
جهات مختلفة:
أوال :أن الصوم عبادة ،وبقيام صاحبها بها على وجهها الصحيح هذا دليل
توحيده هلل –جل وعال -فالصوم عبادة من العبادات تكون خالصة هلل –جل وعال –
وعلى سنن الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -إذ العمل المتقرب به إلى اهلل – جل
وعال -كما هو معلوم ،البد فيه من شرطين:
إخالصه هلل  -جل وعال،-
ومتابعته الرسول – صلى اهلل عليه وسلم -يف ذلك العمل.
والصيام من العبادات التي يتقرب بها إلى اهلل –جل وعال -ولذا اهلل –جل
وعال -بي َن أن هذه العبادة له  -سبحانه -مع أن كل العبادات له ،لكن سيأتي بيان سر

٢

األمر يف قوله –عليه الصالة والسالم -يف الحديث القدسي عن ربه –جل وعال -أنه
قال :عن العبد ترك طعامه وشرابه شهوته وقال  (( :الصوم لِي َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه )).
فالصوم عبادة من العبادات ،وكل العبادات هلل –جل وعال -لكن قوله –جل
وعال ( :-إِال الص ْوم فإن ُه لِي َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه)) ،مع بيان ما يف الصوم من فضيلة ،دل عليها
هذا الحديث ،كما قال ابن عبد ال َبرَ " :ك َفى بِ َق ْولِه إِال الص ْوم فإن ُه لِي َف ْضال َعلى
العباد ِ
ِ ِ
ِ
ات "
َصاحبِه َعلى َسائرِ َ َ
لكن قوله ـ جل وعال ـ يف الحديث القدسي ((إال الصو َم فإِنه لِي)) مع كون بقية
العبادات له ـ جل وعال ـ ذكر الحافظ ابن الحجر أقواال عدة يف معنى قوله  -جل وعال
 يف الحديث القدسي (( َفإِن ُه لِي ))فقيل ألنه ال يقع فيه الرياء ،فيكون خالصا هلل ـ جل وعال ـ ألن اإلنسان ما من
عبادة من العبادات البدنية ،أوالعبادات المالية ،أو نحو ذلك إال ويظهر الرياء يف
صاحبها بخالف الصوم ،وهذا قد جاء عن جمع من السلف ،أن الصوم ال يظهر
فيه الرياء ،ألن اإلنسان ال يظهر منه حالة الصيام ،بخالف الصالة ،وبخالف
الزكاة ونحو ذلك.
وقيل معناه أن اهلل ـ جل وعال ـ انفرد بعلم مقدار الثواب ،وتضعيف الحسنات،
كما هو معلوم أن الحسنة تتضاعف إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ،إال
الصوم فإن اهلل ـ جل وعال ـ هو الذي يجازي به ـ سبحانه ـ
وقيل إن هذه ما من عبادة إال وقد جاءت ذكر ثوابها ،ولكن هذه العبادة هلل ـ جل
وعال ـ هو الذي يعطي الثواب كما يشاء  -سبحانه وتعالى .-

٥

إذا هذه العبادة يظهر فيها توحيد اهلل ـ جل وعال ـ من إخالص العبد هلل ـ سبحانه وتعالى ـ
بالقيام بها وتوحيده  -جل وعال  -يف ذلك ،وهذه المنزلة ،وهي منزلة الصيام وأن اهلل -
جل وعال  -تولى المضاعفة الكثيرة للعبد بالحسنات لصيامه ،ذلك ألن منزلة الصيام
وما َذ َ
اك إِال
منزلة عظيمة ،وهي من َ
أجل العبادات ،يقول ابن القيم  -رحمه اهلل َ " : -
ِ
ِ
ِ
الح ِديثَ (( :يدَ ُع َط َع َام ُه َو َش َرا َب ُه
كما يف َ
ألنه َصب َر الن َ
ومنْعها من َش َهواتهاَ ،
فسَ ،
َو َش ْه َو َت ُه ِم ْن َأ ْج ِلي)) قالَ :ولِهذا َ
وسلم ـ لِ َمن َس َأ َله َعن َأ ْف َضل
قال النبي ـ صلى اهلل ع َليه َ
األَ ْع َمالَ (( :ع َل ْي َ
ك بِالص ْو ِم َفإِن ُه َال َعدْ َل َل ُه)) َولما كان الصبر ح ْب ُس النفس َعن إِ َجا َبة
الهوى ،و َكان هذا ح ِقي َقة الصومَ ،فإنه حبس النفس عن إِجابة د ِ
د ِ
اعي َش ْه َوة ِ
اعي َ
َ َ َ
َ
َْ
ْ
َ َ
َ
ِ
الط َعام ،والش َر ِ
والج َماعُ ،فسر الص ْبر يف قوله تعالى  :-ﮋ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ
اب
]البقرة[٢53 :

أنه الص ْوم ،و َهذا َق ْو ُل َجمع من الس َلف لِ َق ِ
ول اهلل  -جل َو َعال  : -ﮋ ﯳ
ْ

الم َراد بِالص ْبر ُهنا ُهو الص ْوم" انتهى كالم ابن القيم.
ﯴ ﯵﯶ ﮊ ]البقرة [٢53 :أن ُ
كذلك من مظاهر التوحيد هلل ـ جل وعال ـ إفراده بالدعاء ،فمنزلة الدعاء يف باب
التوحيد منزلة عظيمة تدل على ذلك قوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ (( :الد َعا ُء ُه َو
ا ْل ِع َبا َد ُة)) مع أن العبادة تتنوع ،ولها صور كثيرة ،لكن هذا يدل على منزلة الدعاء،
وعظيم مكانته ،واهلل  -جل وعال  -وعد عباده باستجابة الدعاء ،سواء كان هذا الدعاء،
دعاء عبادة ،أو دعاء مسألة ،فالدعاء بنوعيه ال يستحقه إال اهلل  -جل وعال  -فهو الذي
وعد عبادة باالستجابة ،وإعطاء األجر على ذلك ،وهو  -سبحانه وتعالى  -الكريم
الوهاب قال ـ جل وعال ـ  :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ]غافر [ 6٠ :وقال ربكم ادعوين وهو الغني -
سبحانه – ومع ذلك طلب من عباده أن يدعوه ،وهو الكريم المتفضل – جل وعال ،-
وقال  -جل وعال  :-ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ

]البقرة[ ٢٢6 :

ومن ُيجيب اإلنسان إذا ضاقت عليه السبل ،واضطرته األمور إلى مضايق
األحوال؟ ومن يجيب المضطر إذا احتاج إلى تفريج ال ُكرب ،وانجالء الهموم والغموم
سوى اهلل – جل وعال  -ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ

] النمل[ 62 :

الدعاء منزلته عظيمة ،وهو من أبواب التوحيد العظيمة ،التي ُيفرد اهلل – جل
وعال – بها بالعبادة ،إذا كان يف رمضان ،هذا المظهر يتبين واضحا جليا يف مواطن ،منها
ما ينفرد أو ما دل عليه الدليل مما يختص بشهر رمضان أو بالصيام ،ومنها ما هو على
وجه العموم ،فما كان على وجه العموم :كأذكار الصباح والمساء ،وأدبار الصلوات،
وما يقوله اإلنسان عند صحوه ،وعند نومته ونحو ذلك ،ومنه ما هو مختص بالصيام
سواء يف رمضان ،أو يف غير رمضان ،من ذلك الدعاء حال اإلفطار ،ودعاء القنوت ،ويف
كل هذه األذكار ،وهذه األدعية إقام ٌة لتوحيد اهلل – جل وعال – وإفرا ٌد اهلل – سبحانه
وتعالى – بالتوجه والقصد.
ات مستَجاب ٍ
الث دعو ٍ
ات َ :د ْع َو ُة الصائِ ِم َ ،و َد ْع َو ُة
ولذا جاء يف الحديثَ (( :ث ُ َ َ َ
ُ ْ َ َ

ا ْل ُم َسافِرِ َ ،و َد ْع َو ُة ا ْل َم ْظ ُلو ِم )) ,دعوة الصائم مستجابة بنص هذا الحديث ،والصائم يف
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دعوته هلل – جل وعال – هو مفر ٌد هلل – سبحانه وتعالى – موحدٌ له – جل وعال – يف
عبادة الدعاء التي ال يجوز صرفها إال هلل – سبحانه وتعالى – الذي هو مستحقها.
كذلك من مظاهر توحيد اهلل – جل وعال – يف هذا الشهر الفضيل ،الشهر
المبارك ،شهر رمضان أمر متابعة رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – ،وهذا بال شك
من توحيد اهلل – جل وعال -فإن اهلل أمر بطاعته ،وطاعة رسوله – صلى اهلل عليه وسلم
– ،بل جعل بعض أهل العلم ،متابعة النبي – صلى اهلل عليه وسلم – وإفراده بهذه
المتابعة من أقسام التوحيد ،كما هو تقرير ابن القيم – رحمه اهلل – وغيره من أهل العلم
رسل" ،وقسموا التوحيد إلى قسمين:
الم َ
سموا ذلك "توحيد ُ
توحيد الم ِ
رسل
ُ
رسل
الم َ
توحيد ُ
ومتابعة الرسول – عليه الصالة والسالم – يف رمضان تتضح بمتابعته – عليه
الصالة والسالم – يف القيام بالواجبات ،السنن المستحبات المتعلقة بهذا الشهر
المبارك.
وحينما نتكلم عن التوحيد ،فإن مما يتضمن الكالم عن التوحيد ما يكون من
التوحيد ،أو القيام باألعمال التي هي من كمال التوحيد الواجب ،ومن كماله
المستحب،
فمن السنن التي يحرص عليها العبد يف رمضان ما جاء عن النبي – عليه الصالة
والسالم – من الحرص على السحور والتأخير فيه ،ويدل لذلك قوله – عليه الصالة
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والسالم –َ (( :ف ْص ُل َما َب ْي َن ِص َي ِامنَا َو ِص َيا ِم َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َأ ْك َل ُة الس َحرِ)) ،ومن ذلك
كذلك تعجيل ِ
الفطر ،واإلفطار على رطبات ،كما أن السحور يكون على تمرات ،ومن
ذلك االجتهاد يف أمر القرآن ،والعبادة ،والسيما يف العشر األخيرة منه.
فهذه جملة مختصرة من الكالم عن مظاهر التوحيد ،وعلى هذا يعم الكالم فعل
الطاعات الواجبة ،وترك المعاصي ،ليسلم لإلنسان صومه ،وقيامه بهذه الفريضة ،فإن
يجني من هذا
حال بعض الناس إنما كلف نفسه الجوع والعطش ،ولم يحرص على أن
َ
تأثير عجيب
الصيام مغفرة الذنب ،وقبول اهلل –جل وعال -لهذا الصوم ،فإن الصوم له ٌ
يستفيد منه العبد يف صالح نفسه ،ويف استقامتها على شرع اهلل –جل وعال -ولذا يقول
ابن القيم –رحمه اهلل: -
ظ ا ْلجو ِارحِ الظ ِ
جيب فِي ِح ْف ِ
ِ
ِ
اه َر ِة َوا ْل ُق َوى ا ْل َباطِن َِةَ ،و ِح ْم َيت َها
َ َ
" َوللص ْو ِم ت َْأث ٌير َع ِ ٌ
ب َل َها ا ْلمواد ا ْل َف ِ
ع ِن التخْ ِل ِ
يط ا ْل َجالِ ِ
ت َع َل ْي َها َأ ْف َسدَ ت َْهاَ ،و ْاستِ ْف َراغ
اسدَ َة التِي إِ َذا ْاست َْو َل ْ
ََ
َ
ا ْل َم َواد الر ِديئ َِة ا ْل َمانِ َع ِة َل َها ِم ْن ِصحتِ َهاَ ،فالص ْو ُم َي ْح َف ُظ َع َلى ا ْل َق ْل ِ
ب َوا ْل َج َو ِارحِ ِصحت ََها،
وي ِعيدُ إِ َلي َها ما اس َت َلب ْته ِمن َْها َأي ِدي الش َهو ِ
ات" انتهى كالمه -رحمه اهلل.-
َ
ْ َ ْ َ ُ
ْ
َُ
ولذا كان الواجب على العبد أن يتجنب أمر المعاصي التي تُنقص من توحيده،
وتُنقص

من

إيمانه،

قال

ولذا

جابر-رضي

اهلل

عنه:-

ك،ولِسانُك عن ِ
الكذ ِ
فليص ْم َسم ُع َ
الجار ،وليكن
"إ َذا ُص ْم َ
المحار ِم،و َد ْع أ َذى َ
َ
ت ُ
بو َ
َ
ِ
ِ
َع َ
ويوم فطرِك سواء".
وسكين ٌة َي ْو َم َص ْومك ،وال تج َع ْل يو َم صومك َ
قار َ
ليك َو ٌ

٢3

وجاء عن أبي هريرة –رضي اهلل عنه -أنه قال " :ا ْل ِغي َب ُة تَخْ ِر ُق الص ْو َم
ِ ِ
اع ِمنْك ُْم َأ ْن َي ِ
جي َء بِ َص ْو ٍم ُم َرق ٍع َف ْل َي ْف َع ْل " ،
َواال ْست ْغ َف ُار ُي َرق ُع ُه َف َم ْن ْاس َت َط َ
يقول ابن رجب -رحمه اهللُ -معلقا على هذا األثر ،كما يف كتابه لطائف
المعارف قال:
ِ
َاج إِ َلى اِ ْستِنْفار نَافِع َو َع َمل َصالِح َله َشافِع ،كَم َنخْ رِ ُق
" َفص َي ُامنَا َه َذا َي ْحت ُ
ِص َي َامنا بِ ِس َهام ا ْل َكالَم ُثم ن َُرق ُع ُهَ ،و َقد اِت َس َع ا ْلخَ ْرق َع َلى الراقعَ ،وا ْل َم ْق ُصود َأن
ِمن َأراد الصوم ا ْلح ِق ِ
يقي ،فليحفظ الر ْأس َو َما َح َوىَ ،وا ْل َب ْطن َو َما َو َعىَ ،و َي ْذكُر ا ْل َم ْوت
ْ َ
َ
َوا ْلبِ َلىَ ،و ُيرِيد ْاآل ِخ َرة َف َيت ُْرك ِزينَة الدنْياَ ،ف َه َذا ِعيد فِ ْطرِ ِه َي ْوم لِ َقاء َرب ِهَ ،و َف َر ِح ِه بِ ُرؤْ َيتِه"
انتهى كالمه –رحمه اهلل.-
فالعبد يحرص على أن يظهر توحيده هلل -جل وعال -بفعل ما أمر اهلل -جل
وعال -به من إفراد العبادة بالقيام بواجباتها ،بمستحباتها ،بترك ما ُينقص هذه العبادة،
أو ما ي ِ
ذهب هذه العبادة بكليتها.
ُ
ومن أعظم ما يحرص عليه يف هذا الشهر :أمر القرآن الذي ما من آية فيه إال
وتدل على توحيد اهلل  -جل وعال -كما ذكر ذلك العلماء ،منهم ابن القيم –رحمه
اهلل ، -ويشمل العناية بالقرآن ،العناية بتالوته ،وبتفسيره ،وبمعرفة ما تضمنه من أحكام
وأسرار ،ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم  -ابن تيمية -يف بيان معنى تعلم القرآن
والحرص عليه ،قال:
" َو ِمن َذلِك َت ْع ِليم ُحروفِ ِه َو َم َعانِيِ ِه َج ِميعاَ ،بل َت َعلم َم َعانِيِ ِه ُهو ا ْل َم ْق ُصود ْاألَول
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ِ
ِ
ِ
ِ
يمان ،ك ََما َقال ُجنْدُ ب
بِ َت ْعليم ُحروفهَ ،و َذلك ُهو الذي َي ِزيد ْاإل َ

بن

َع ْبد

اهلل َو َع ْبد

إيماناَ ،وإِنكُم َتت َت َعل ُمون ا
يمان ُثم َت َعل ْمنَا ا ْل ُق ْرآن ،فازددنا َ
اهلل ْبن ُع ُمر َو َغ ْيرِ ُه َما َ :ت َعل ْمنَا ْاإل َ
يمان".
ْل ُق ْرآن ُثم ُت َت َعل ُمون ْاإل َ

ِ
يم ُه َي َتن ََاو ُل:-
ويقول ابن القيم رحمه اهللَ " :و َت َعل ُم ا ْل ُق ْرآن َو َت ْعل َ
َت َعلم ُحروفِه َو َت ْع ِليم َهاَ ،و َت َعلم َم َعانِيِ ِهَ ،و َت ْع ِليم َهاَ ،و ُهو َأ ْش َرف ِق ْس َمي ِع ْل ِمه
و َتع ِل ِ
يمهَ ،فإِن ا ْل َم ْعنَى ُهو ا ْل َم ْق ُصود" .
َ ْ
إذا ،ليس فقط الحرص على القرآن مجرد التالوة ،مع ما يف ذلك من الفضائل

العظيمة ،الفاضلة ،والمعروفة يف نصوص الشرعية ،وإنما المقصـود أيضا النظر يف
تفسيره ويف معاين ِ
هذه اآليات ،وكذلك معرفة األحكام الشرعية التي جاءت يف كتاب
اهلل -جل وعال.-
كذلك مما يتعلق بأمر التوحيد ماينبغي على العبد من االستفادة من أمر الصيام،
فإن من أجل ما يستفيد منه العبد تحقق التقـوى ،تقوى اهلل -جل وعال -كما قال تعالى:
ﮋﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ﭱﮊ ]البقرة[٢٢3 :

فهو وسيلة لتقوى اهلل -جل وعال ،-والتقوى كما هو معروف ،ومشهـور من
َرك مع ِصي ِة اهللِ
ِ
ِ
قول طلق بن حبيب " :هي َطاع ُة اهللِ ع َلى ن ٍ ِ
َور من اهلل ت َْر ُجو َث َو َ
َ
َ
اب اهلل ،وت ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ع َلى ن ٍ ِ
اب اهللِ"
ُور من اهلل تَخَ شى ع َق َ
َ
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إذا هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي ،وهل رأس التقوى إال توحيد اهلل -
جل وعال ،-وإفراده بالعبادة.
كذلك من المقاصد العظيمة تزكية النفس ،قال -جل وعال :-ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ]الشمس [ ٢٠ – ٥ :فهذا الشهر من أكثر األشهر عون للعبد
على تزكية نفسه ،ذلك لما فيه من التهيئة على ذلك ،منها إقبال القلوب على القرآن،
والحرص على الصالة يف أوقاتها ومع جماعة المسلمين ،والصيام لما فيه من تضيق
ي ِم ْن ا ْب ِن آ َد َم َم ْج َرى
على سبل الشيطان كما جاء يف الحديث(( :إن الش ْي َطان َي ْجرِ َ
الد ِم)) وهو شهر تفتح ِ
فيه أبواب الجنة ،وتغلق فيه أبواب النار ،وتصفد الشياطين كما
هو الحديث يف الصحيحين.
إذا ال بد أن يعلم العبد أن بقيامه بما أمره -جل وعالِ -به من أمر العبادة من
بشروطها ،وواجباتها ،قائما بذلك بتوحيد اهلل -سبحانه وتعالى -فيستشعر توحيد اهلل
جل وعال -بأنواع التوحيد الثالثة ،بتوحيد اهلل –جل وعال -يف ربوبيته ،وأنه الخالق،المدبر ،المتصـرف ،الذي خلق العبد ،ويسر له سبل الهداية ،وطرق القيام بالواجبات،
وهيأ له من األسباب ما استطاع بذلك أن يقيم العبادة هلل -جل وعال ،-خلق اهلل -جل
ِ
إيمانه
وعال -حوله األشياء المعينة له ،المعينة على العبد بالقيام بأمر العبادة ،فهذا من
بتوحيد اهلل -جل وعال -يف ربوبيته ،كذلك يستشعر أثر توحيد األسماء والصفات يف
ِ
بهذه الشعيرة العظيمة ،وهي شعيرة الصيام ،فهو سبحانه
حياته ،يف صيامه ،يف قيامه
الغفور التي تطلب منه المغفرة ،وهو الحكيم الذي له الحكم والحكمة البالغة فيما قدر
وقضى ،وهو سبحانه التواب يتوب على من يشاء من عباده ،وهو الجبار له العظمة،
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والقوة ،والجبـروت فتعرف األسماء ،وما دلت عليه من صفات ،وتتقرب إلى اهلل -جل
هذه األسماء ،وبمقتضى ِ
وعال -بمقتضى ِ
هذه الصفات.
كذلك توحيد اهلل – جل وعال -يف ألوهيته ،فال يصـرف العبد عبادة من
العبادات إال لمستحقها -سبحانه وتعالى -فهو المستحق للعبادة ،كما قال -جل
وعال :-ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ ]البقرة[2٢ :

وهو المستحق إلفراده -سبحانه وتعالى -بأن تصرف له كل العبادات ،كما أنه
جل وعال -هو الخالق ،وهو المدبر ،وهو المتصرف يف الكون ،فيجب على العبد أنِ
أقواله ،ويف أفعاله يف كل أمر العبادة.
يوحد اهلل -جل وعال -يف
والعبادة كما هو معلوم" :اسم جامع لكل مايحبه اهلل ويرضاه" ،فكل أمر يحبه
اهلل ويرضاه من األقوال ،واألفعال الظاهرة والباطنة فيجب توحيد اهلل -جل وعال -بها،
وأال ُتصرف العبادة لغيره -جل وعال -فهو المستحق لها سبحانه ،والعبد إذا فرط يف
هذا الباب ،فإنه يفـرط يف أمر عظيم ،ويف باب جليل ،فكان االهتمام بأمر التوحيد هو
اهتمام بأحسن الحسنات ،كما أن الحرص على منابذة ضده وهو الشـرك هو الحرص
على منابذة أسوأ السيئات ،فليس هناك أسوأ من الكفر باهلل ،والشرك به ،وليس هناك
أحسن من توحيد اهلل – جل وعال -إفراد اهلل – جل وعال -بالعبادة والحرص على
ِ
هذه العبادة بتحقيق الشرطين العظيمين :وهو اإلخالص هلل -جل وعال،-
قبول
والمتابعة للنبي -صلى اهلل عليه وسلم.-

٢٠

ِ
ِ
معالمه يف هذا الشهـر الفضيـل ،أسأل
هذه جملة مما يتعلق بأمر التوحيد وبعض
اهلل -جل وعال -أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا ،وأن يتقبل الصيام والقيام ،وأن
يغفر لنا الذنـوب واآلثام ،وأن يختم لنا -جل وعال -بالصالحات من أعمالنا ،وصلى
محمد وعلى ِ
ٍ
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .وآخر دعوانا أن الحمـد هلل
اهلل على نبينا
رب العالمين.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا
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