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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرسٍ يف شرح كتاب

للشيخ

 رمحه اهلل تعاىل –ألقاه الشيخ الدكتور:

-حفظه اهلل تعاىل –

ضمن فعاليات دورة الرحيانية الشرعية األوىل اليت أقيمت لإلخوة السوريني
بالرحيانية برتكيا شهر ربيع اآلخر عام مخسة وثالثني وأربعمائة وألف هجرية نسأل
اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع به اجلميع.
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ُشور َأ حن ُفسنَا َوم حن َس ِّي َئات َأ حع ََملنَا،
إن ح َ
اْل حمدَ هلل ن حَح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُه َو َن ُعو ُذ باهلل م حن ُ ُ
َم حن َ حَيده اهللُ َفال ُمضل َل ُه َو َم حن ُي حضل حل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل َوحدَ ه ال َُش َ
يك َله
شهدُ َأن حم ُمدً ا َعبد ُه َو َرسوله.
َو َأ َ
َ
هدي حممد -صىل اهلل عليه وآله وسلم ،-
كتاب اهلله تعاىل ،وخري اهلَدي
أصدق اْلديث
فإن
ُ
ُ
حمدثاُتا ،وكل ُحم حدَ ثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
وُش األمور
ُ
أما بعد:
اجتَمعا مباركًا وأن جيعلنا
فنرحب باإلخوة مجي ًعا نسأل اهلل -عز وجل -أن جيعل اجتَمعنا هذا
ً
ممن يذكره اهلل-سبحانه وتعاىل  -فيمن عنده تتنزل علينا الرمحات والربكات من اهلل -سبحانه
وتعاىل -وأن جيمعنا يف جنات النعيم بإذن املوىل -سبحانه وتعاىل .-
حقيقة يل السعادة ويل الرشف بلقاء إخويت يف األرض املباركة أرض الشام فنحمد اهلل-
سبحانه وتعاىل -أن يرس هذا اللقاء الذي نتدارس فيه معكم بعض علوم الرشيعة وبعض
املسائل العقدية التي نحتاجها وكذلك بالنسبة لدروس املشايخ اآلخرين.
العلم إخويت يف اهلل من أعظم ما يتقرب به العبد إىل ربه -سبحانه وتعاىل  -أعظم القربات
ومن أفضل القربات هو أن يرفع املسلم عن نفسه اجلهل يف علم الرشيعة ،العلم حث عليه
القرآن أو حثت عليه سنة النبي -ﷺ -ورد يف كتاب اهلل  -سبحانه وتعاىل  -أن العلم مفتاح
خلشية اهلل  -عز وجل  -يف قوله -سبحانه وتعاىل :-

ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﮊ فاطر2٨ :

فالعلم يفتح باب اخلشية ،وباب اخلوف ،وباب العبادة هلل  -عز وجل  ،-العلم سبب لرفعة
الدرجات يف الدنيا ويف اآلخرة ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﮊ المجادلة 11 :أي
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أيضا يرفع أهل العلم درجات أعىل وأكمل
أن اهلل يرفع املؤمنني لكن اهلل -سبحانه وتعاىل ً -
وأفضل؛ ألهنم اشتغلوا بعلم الكتاب وعلم سنة النبي -ﷺ.-
ورد يف حديث أيب الدرداء يف السنن أن النبي -ﷺ-قالَ « :م حن َس َل َك َطري ًقا َي حلتَم ُس فيه ع حل ًَم،
اجلنةَ ،وإن ا حَملالَئ َك َة َلت ََض ُع َأ حجن َحت ََها ل َطالب ا حلع حلم ر ًضا ب ََم َي حصنَعَ ،وإن
َسه َل اهللُ َل ُه به َطري ًقا إ َىل ح َ
ا حلعالـم َل َي حس َت حغف ُر َل ُه َم حن يف الس ََمء َواألَ حرضَ ،حتى ح
اْليتَان يف البحر[اْليتان:األسَمك]َ ،وإن َف حض َل
َ
َ
ا حل َعاِل َع َىل ا حل َعابدَ ،ك َف حضل ا حل َق َمر َع َىل َسائر ا حلك ََواكب ،وإن ا حل ُع َل ََم َء َو َر َث ُة األنحب َياء ،وإن األنحب َيا َء َِل ح
َها ،وإن ََم َور ُثوا [ماذا؟]ا حلع حل َمَ ،ف َمن أخذ به َأ َخ َذ ب َح ٍّظ َوافر»
ُي َو ِّر ُثوا دين ًَارا َوالَ د حر َ ً
هذا حديث جامع عن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يرويه أبو الدرداء -ريض اهلل تعاىل عنه -
ملا جاءه فيَم أحسب كثري بن قيس فقال له أريد أن أسألك عن سنة النبي -ﷺ -فقال آهلل ما
جئت أو ما رحلت إال لتعلم سنة النبي -ﷺ-؟ فبني أنه ليس له غرض يف الرحلة إال ماذا؟
إال طلب العلم فأعاد عليه آهلل ما رحلت إال لطلب العلم ...إال لتعلم سنة النبي -ﷺ؟
فأكد له ذلك فروى أبو الدرداء هذا اْلديث يف فضل العلم وفضل طلب العلم وفضل
العلَمء ،وهذا يبني لنا أَهية الرحلة يف طلب العلم ،هذه الرحلة التي يتحصل اإلنسان فيها
املشاق كلها ألجل اهلل -سبحانه وتعاىل  ،-لذلك ينبغي عىل طالب العلم أن خيلص النية هلل -
سبحانه وتعاىل  -ويعالج نيته وجيدد قضية النية.
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فرحيلكم من بالدكم مع ما جتدون فيه من املشقات يف الطريق واخلوف وغري ذلك إىل أن
تصلوا إىل هنا هذا يا إخوة عمل عظيم تتقربون به إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -إذا أخلصتم النية هلل
عز وجل –.فينبغي عىل املسلم معاجلة نيته يف مجيع أعَمله كَم قال السلف أشد ما نعالج أو نعاين النية ،فهذا
اْلديث فيه بيان فضل العلم وأنه سبب لدخول اجلنة وأن العلم سبب أن املالئكة تضع
أجنحتها ختضع لطالب العلم وفيه البيان أن العاِل له فضل عىل األرض وعىل اْليوان وعىل
النبات ،كيف فضله؟ بَم ينرش من العلم فيحصل حتقيق سنة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -يف
األرض وتطبيق ُشع اهلل -عز وجل  -فتطمئن الديار والبالد والعباد ،فيستغفر للعاِل من يف
السَموات ومن يف األرض حتى اْليتان حتى النملة يف جحرها.
ثم بني أن هناك عاِل وهناك عابد الفرق بينهَم كفضل القمر عىل سائر الكواكب فانظر إىل
القمر يف نوره ويف إُشاقه ويف حجمه ثم انظر إىل الكواكب األخرى فال شك أن الفضل كبري
وعظيم فيَم بينهَم ،ثم بني أن مرياث األنبياء هو العلم وأن من تعلم ودرس وتفقه هو الذي حاز
مرياث األنبياء أعظم املواريث مرياث العلم هو مرياث األنبياء.
فهذا يعطينا دافع إىل الصرب وإىل اجللد وإىل التحمل أو حتمل املشاق يف سبيل التعلم ويف سبيل
العلم ،يف سبيل رفع اجلهل عن املسلم ،فينبغي أن تكون نيتنا كبرية يف هذا الباب ،وعزيمتنا
شديدة يف هذا الباب؛ ألنكم مقبلون عىل أمر كبري وهو نرش التوحيد ونرش السنة يف بالد كانت
كَم تعرفون تعج بالفساد ويف الرشك ويف اخلرافات ويف الطرقية ويف الصوفية وغريها فاملسئولية
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عليكم يا طالب العلم عظيمة لنقل سنة النبي -ﷺ ،-لنقل القرآن ،لنقل هدي السلف الصالح
إىل الناس وإىل العوام ،وإىل تعليمهم ما حيققون به دين اهلل -سبحانه وتعاىل،-
ويف هذا اْلديث إشارة إىل أن العاِل وصاحب العلم الصحيح فضله عىل الناس عظيم كبري
بخالف العابد؛ ألن مصطلح العابد يف الغالب يكون اإلنسان عابدً ا لكنه ليس عىل علم ،أو قد
يكون علمه ضعي ًفا هذا مشاهد بعض الناس جتده ينشغل يف باب العبادة أكثر من انشغاله يف
العلم وهذا يفتح عليه باب الوقوع يف اخلطإ أكثر من وقوعه أو عمله الصواب ويؤكد لنا قضية
أو هذه القضية املهمة القصة التي ذكرها نبينا -ﷺ-يف الرجل الذي قتل كم ؟
نفسا ففي األول ملا أراد التوبة دلوه عىل ماذا ؟ عىل عابد أو عىل راهب بمعنى
تسعة وتسعني ً
أنه ما حتصن بالعلم ،وما تسل َح بسالح العلم الذي ينجي املسلم من الوقوع يف الضالل و من
الوقوع يف الفتن ،ومن إيقاع غريه يف الضالل ويف الفتن ،فقال :هل يل من توبة؟
قال :ال أجد لك توبة ،فقتل ُه ،فأكمل كم؟ مائة نفسُ ،ثم دلوه عىل عاِل ،وهذا الذي ُي ِّبني لنا
الفرق بني الراهب أو العابد وبني العاِل ،فقال  :ما الذي حيول بينك وبني التوبة ،لكن اذهب إىل
فإهنم يعبدون اهلل ،فاعبد اهلل معهم ،أرشد ُه إىل الرفقة
القرية الفالنية ه
الصاْلة فاعبد اهلل معهم ،ه
الصاْلة التي تُعينُ ُه يف سبيل طاعة اهلل – سبحانه وتعاىل ،-وترك الرفقة الفاسدة التي ُت َث ِّب ُط ُه
ه
ُضيع أوقاته ،وال تعينُ ُه عىل طاعة اهلل ،وت َُذكِّره بمعصية اهلل – سبحانه وتعاىل،-
وت ُ
فذهب وهو يف الطريق ،جاء ُه ملك املوت ،فقبض روح ُه ،يف رواية أ هن ُه حال النهزع ،أو يف آخر
دفع أو نأى بصدره نحو القرية الصاْلةُ ،ثم سقط أو خر َم ِّيتًا ،يعني أ هن ُه يف آخر حياته،
حياته َ
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الصاْلة ،فأنزل
اجتهد يف العمل الصالح ،هملا جاءه املوت ،دفع بنفسه أو بصدره إىل جهة القرية ه
ُ
فتأخذ ُه مالئكة
اهلل مالئكة العذاب ،ومالئكة الرمحة اختصموا ،هذا قال :يأخذ ُه ،جاء تائ ًبا
الرمحة،
وقال آخرون :قتل مائة نفس ،فتأخذه مالئكة العذاب ،فاحتكموا فيَم بينهم ،فقالوا أنه
الصاْلة
يقيسون ما بني القريتني ،أَيَم أقرب ،يأخذو ُه إليها ،فقاسوا فوجدوا أنه
أقرب إىل القرية ه
ُ
بذراع وقد تكون تلك الذراع تلك النأية أو الدفعة التي دفع بنفسه إىل ماذا؟فأخذت ُه مال ئكة
الرمحة ،ورمحة اهلل – سبحانه وتعاىل -واسعة.
هذه ُك ُّلها ُمقدِّ مة يف بيان أَهية العلم والتعلم ،عبد اهلل بن ُأنيس – ريض اهلل تعاىل عنه -أو
جابر – ريض اهلل تعاىل عنه – سافر من املدينة إىل الشام ،مسرية شهر ،ليس يوم وال يومني،
كم؟ مسرية شهر كامل ،حتى ذهب إىل الشام عند عبد اهلل بن ُأنيس – ريض اهلل تعاىل عنهَم-
فطرق عليه الباب ،فقيل :من؟ فقال  :جابر ،فقال  :جابر بن عبد اهلل؟ ،قال :نعم ،فخرج
فضم ُه،
ٌ
حديث
فقال :ما الذي جاء بك يا صاحب رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم-؟ ،قال:
سمعت أنهك سمع ُت ُه من رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – رحلة كاملة ألجل حديث واحد،
ُ
وهذا ُي ِّبني لنا املنزلة التي وصلوا إليها ،كيف وصلوا إىل هذه املنزلة العظيمة ،إال باجللد و إال
بالتحمل يف سبيل حتصيل العلم ،بذل الغايل و النفيس ،بذل األوقات وبذل املهج ،وبذل اْلياة
ك ُّلها ألجل حتصيل هذه العلوم الرشعية ،من أعظم العلوم ،أو أهم العلوم التي ينبغي عىل
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دائَم ،و ال تنفصل عن حياته وعن تعليمه لنفسه ،وتعليمه
املسلم أن ُيتقنها ،وأن يتدارسها ً
لآلخرين ،هو علم ماذا؟
التوحيد والعقيدة ،وهذا الذي ُي َم ِّيز دعوتنا ،الدعوة السلفية عن الدعوات األخرى ،هو
اهتَممها العظيم بجانب ماذا؟ بجانب التوحيد،
َههم األكرب هو التجميع ،أصبح َههم األضعف هو ماذا؟ هو
أ هما الدعوات األخرى هملا كان ُّ
التوحيد؛ ه
ني الناس»
ألن النبي –صىل اهلل عليه وسلم – كَم جاء يف اْلديث قالَ « :و ُحمَمدٌ َفر َق َب ح َ
ني الناس» ،فرق بني أهل اْلق وأهل الضالل ،بني أهل التوحيد وأهل الرشك ،أ هما إذا
أو « َفر َق َب ح َ
كانت الدعوة جتميعية من غري تصفية ،من غري تربية ،كان َههم يف التوحيد ضعي ًفا ،أو أَهلوه
ألهنم املقصد عندهم ماذا؟هو التجميع،
غاية اإلَهال ،ه
وغريهم كلهم ألجل
جي ِّمعون اخلرايف والصويف وا ُملرشك
فلَم كان املقصد التجميع ،أصبحوا ُ َ
ُ
الغاية األساسية التي عندهم ،وهي الوصول إىل ماذا؟ إىل اْلكم ،وإىل الكريس ،هذه الغاية
األساسية عند أهل األحزاب ،وأهل التحزبات،
رب العباد،
السنة فغايتهم األساسية ،هو
إخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة ِّ
ُ
أما أهل ُّ
السنة وضياء التوحيد ،وضياء
إخراج الناس من ُظ ُلَمت البدع واألهواء والت ُّ
ُّحزبات إىل نور ُّ
االتباع؛ ألن هذه أعظم نعمة ،وأفضل نعمة ،يعني أنتم البد أن توقنوا أن اهلل – عز وجل –
عز وجل  -للعبد،
السنة ،هذه أعظم نعمة يعطيها اهلل – ه
أعطاكم أع َظ َم النِّعم ،وهي نعمة ُّ
يقول اهلل – سبحانه وتعاىل :-ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ
يونس5٨ :
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َّ
ّ
ُ
وفضله هي ُسنة النبي – صلى
قال ابن القيم ":وعبارات املفسرين تدو ُر حول أن رحمة هللا
هللا عليه وسلم ،"-التمسك االهتداء هبدي السلف الصالح ،هذا هو أفضل ما ُي حعطى العبد يف
هذه اْلياة الدنيا ،كَم قال النبي – صىل اهلل عليه وسلم -قال يف ُأمته أو يف أهل اإلسالم،قال:
«كَالش حع َرة ا حل َب حي َضاء يف الث حور األَ حس َودَ ،أو الش حع َرة الس حو َداء يف الث حور األَ حب َيض»،
ُ ُّ
يقول ُ
أهل اإلسالم "،
شيخ اإلسالم ُ
ابن تيمية – رمحه اهلل " :-وكذلك أهل الس ِنة في ِ
عز وجل -جعلك
كالشعرة البيضاء يف الثور األسود؛ لقلتهم فَم داموا هأهنم هبذه القلة ،واهلل  -ه
عىل هذه الطريقة ،ينبغي عليك االعتناء بمعرفة سنة النبي – صىل اهلل عليه وسلم – بمعرفة
أقوال السلف الصالح ،بمعرفة هدي رسول اهلل –صىل اهلل عليه وس هلم – يف هذا الباب ،هذا
ونتعلم ُه -إن شاء اهلل -معكم ،عرب هذا الكتاب ،وعرب الكتاب اآلخر،
التوحيد الذي ندرس ُه
ُ
هذا الكتاب الذي معنا ،القواعد ا ُملثىل للشيخ ابن عثيمني – رمحه اهلل تعاىل ،-وكذلك الكتاب
اآلخر وهو ُأ ُص ُ
السنة واجلَمعة اإلمام أمحد بن حنبل – رمحه اهلل تعاىل-
السنة إلمام أهل ُّ
ول ُّ
نُحاول أن نتدارس ُه معكم ،عىل وجه اإلجياز واالختصار؛ ألن الكتاب كبري ،وحيتاج إىل وقت
ُلخص مفاهيم الكتاب حول ِّ
طويل ،لكن نُحاول أن ن ِّ
كل قاعدة بإجياز -إن شاء اهلل تعاىل.-
هذا التوحيد إخويت يف اهلل ،وهذه العقيدة ،ذكر ُ
أهل العلم فضائل هلا كثرية ،ال ُت َعدُّ وال
ُ ححتىص ،من أعظم فضائلها،
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النُّقطةُ األوىل :أن التوحيد هو مقصو ُد اخلليقة ،التوحيد هو ماذا؟ هو مقصو ُد اخلليقة أي أن
عز وجل -ما خلق اجلن واألنس ،إال لتوحيد اهلل ،دليل ذلك :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
اهلل – ه

ﭸ ﭹ ﮊ الذاريات ،56 :فإ ًذا مقصود اخلليقة ،التوحيد والعقيدة،
الثاني :أن التوحيد به حياة القلوب ،اْلياة اْلقيقية ،فاْليا ُة اْلقيقي ُة هي بَمذا؟ بالتوحيد،
عز وجل  -أهل التوحيد وأهل اإليَمن باألحياء ،وش هبه أهل الرشك بَمذا؟
لذلك شبه اهلل – ه
عز وجل : -ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
باملوتى ،كَم قال اهلل – ه

ﯤﯥﮊ األنفال 24 :هم أحياء ،هم يف اْلقيقة ماذا؟ أحياء أم أموات؟
حيييه؟! إنهَم هي اْلياة اْلقيقية وهي اإليَمن والتوحيد،
أحياء فكيف يكون اْلي ُيدح عى إىل ما ُ ح
وغري ذلك من اآليات الكثرية يف بيان تشبيه الكفار باملوتى ،واملؤمنني باألحياء فكيف يكون
اْلي يدعى إىل ما حيييه؟ إنَم هي اْلياة اْلقيقية وهي اإليَمن والتوحيد وغري ذلك من اآليات
الكثرية يف بيان تشبيه الكفار باملوتى واملؤمنني باألحياء ،ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ األنعام122 :

وكذلك من فضائله أن به تكفري اخلطايا ،أن به ماذا؟ تكفري اخلطايا والسيئات كَم جاء يف
اْلديث القديسَ « :يا ا حب َن آ َد َم َل حو َأ َت حيتَني ب ُق َراب حاألَ حرض َخ َطا َيا»أي بملء األرض خطايا « ُثم
اهبا َم حغف َر ًة».
أتيتني َال ت حُرش ُك يب َش حي ًئا َألَ َت حيت َُك ب ُق َر َ
وكَم يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص – ريض اهلل عنهَم -يف السنن أن النبي – صىل اهلل
عليه وسلم  -ذكر صاحب البطاقة وهو حديث صحيح وصاحب البطاقة رجل يأيت يوم القيامة
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ً
ً
سجال واحدً ا وال اثنني وال ثالثة ،السجل ما
سجال من الذنوب يعني ليس
له تسع وتسعون
ً
سجال فيقال له هل ظلمناك من يشء؟
هو؟يعني صحيفة مليئة بالذنوب هذا جاء بتسع وتسعني
فيقر ويعرتف يقول ال يا ريب ليس جمال إنكار ،يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم واجللود
تشهد عليه ،والكتاب يعطى مكتوب عملك صغريه وكبريه فيقال له :بىل إن لك عندنا حسنة ما
هذه اْلسنة؟
قوال فقط وإنَم ً
قال فتخرج له بطاقة مكتوب فيها ال إله إال اهلل ،أي حقق التوحيد ليس ً
قوال
ً
وعمال واعتقا ًدا فوضعت هذه البطاقة يف كفة من كفتي امليزان ووضعت الصحائف التسع
والتسعني يف الكفة األخرى فطاشت هبن ال إله إال اهلل فغفر اهلل له فأدخله اجلنة بسبب التوحيد.
هذا اْلديث يعطينا الرجاء العظيم هلل – سبحانه وتعاىل – ،وال شك أن املؤمن يدور بني
جناحي اخلوف والرجاء ،ال نجعل أمثال هذه األحاديث يفتح لنا باب الذنوب واملعايص ال
وإنَم ينظر املؤمن يف عبادته كَم قال ابن القيم بني عينني عني خياف هبا من اهلل وخياف من سوء
عمله وعني يرجو هبا رمحة اهلل وينظر هبا إىل سعة رمحته – سبحانه وتعاىل.-
من فضائل التوحيد كذلك :أنه مصحح لألعَمل وُشط يف قبوله ،ما َها ُشطا قبول العبادة؟
ً
أوال نريد بارك اهلل فيكم إذا سألنا ....هذه اآلية فيها بيان الرشطني:
أن العبادة ال يقبل اهلل -عز وجل -من العبد عمل حتى يأيت باإلخالص -سبحانه وتعاىل –
وثان ًيا هو متابعة النبي – صىل اهلل عليه وسلم.-
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والدليل يف الرشطني :ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ ﰝ ﮊ الكهف:

 110هذه اآلية فيها بيان الرشطني وأن العبادة ال يقبل اهلل – عز وجل – من العبد ً
عمال حتى يأيت
أيضا متعلق بباب
باإلخالص الذي هو متعلق بباب االعتقاد وكذلك املتابعة وهو الذي ً
االعتقاد والعمل،
فإ ًذا التوحيد مصحح للعمل وُشط يف قبوله ،من فضائل التوحيد :أنه رأس أعَمل أهل اجلنة
وهذا ذكره أو عبارة شيخ اإلسالم حممد بن الوهاب – رمحه اهلل تعاىل – رأس أعَمل أهل اجلنة
هو ماذا؟ألنه كَم جاء يف حديث أيب ذر – ريض اهلل تعاىل عنه – عند أمحد رواية قال« :اتق اهلل
اس ب ُخ ُلق َح َسن»«فقال أبو ذر:يا رسول اهلل
اْل َسنَ َة ََت ح ُح َهاَ ،و َخالق الن َ
َح حي ُث ََم ُكن َحتَ ،و َأتحب حع الس ِّي َئ َة ح َ
اْل َسنَات َال إ َل َه إال اللـه» ،هذا أفضل اْلسنات
اْل َسنَات َال إ َل َه إال اهلل؟ ف َق َالَ :أ حف َض ُل ح َ
َأمن ح َ
وأكملها هو التوحيد.
وكذلك جاء يف حديث أيب هريرة أن النبي – صىل اهلل عليه وسلم -قال « :حاإل َيَم ُن ب حض ٌع
َو َس حب ُع َ
ون ُش حع َب ًة َأ حع َال َها َال إ َل َه إال اهللُ».قول ال إله إال اهلل
من فضائل التوحيد :أنه أعظم أسباب حسن اخلتام نسأل اهلل -عز وجل -لنا ولكم حسن
اخلتام .أعظم أسباب حسن اخلاَتة هو التوحيد وهذا نص عليه اإلشبييل يف كتابه العاقبة ونقله
عنه ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل – أن أعظم أسباب حسن اخلاَتة هو ماذا؟هو التوحيد ،يذكرون
يف هذا الباب قصة أيب زرعة الرازي – رمحه اهلل تعاىل– أنه ملا كان يف فراش املوت بدأ من عنده
حياولون أن يلقنونه ال إله إال اهلل يذكرونه ،فذكروا طرف اإلسناد فقالوا حدثنا فالن فقال –
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رمحه اهلل -حدثنا فالن عن فالن إىل أن قال :قال النبي – صىل اهلل عليه وسلم -من كان آخر
كالمه ال إله إال اهلل ثم تويف  -رمحه اهلل تعاىل –.
فهذا يعطينا قضية أن أعظم أسباب حسن اخلاَتة هو حتقيق التوحيد ،لذلك يقول ابن القيم
أيضا أمر جمرب.
أيضا :وال يعلم ملن صح توحيده سوء خاَتة يعني هذا ً
ً
أيضا هلا أثر يف كون ماذا ؟ يف جلب
أيضا يعطينا أو ال نغفل عن قضية أن املعايص ً
لكن هذا ً
أيضا هو من أعظم أسباب حسن اخلاَتة.
سوء اخلاَتة لكن التوحيد ً
من النقاط التي تبني أَهية التوحيد هو اهتَمم السلف الصالح يف العقيدة ،وهذا االهتَمم منذ
أن بعث النبي – صىل اهلل عليه وسلم – بعث بـ (ال إله إال اهلل) فبدأ دعوته بَمذا؟بالتوحيد وأقام
أيضا يدعو إىل ماذا؟ التوحيد فدعوته –
يف مكة ثالث عرشة سنة يدعو إىل التوحيد وأقام باملدينة ً
صىل اهلل عليه وسلم – كلها يف التوحيد ،طيب كيف يكون يف التوحيد أو نقول دعوته كلها يف
التوحيد وهو قد دعا إىل األحكام وإىل الصالة وإىل الصيام وإىل الزكاة وهذه عبادات الصيام
والزكاة ،وهذه عبادات.
قال ابن القيم –رمحه اهلل" :-القرآن كله في التوحيد؛ ألن القرآن إما ٌ
أمر بالتوحيد" ،وهذا
توحيد أو ليس بتوحيد؟ هذا األساس.
الثاني :وإما ٌ
نهي عن ماذا؟ عن الشرك ،وهذا نقيض التوحيد.
عز وجل -مما أعده ألهل اجلنة من النعيم،
والثالث :إما بيان جزاء املوحدين ،ما يذكره اهلل – ه
وهم أهل التوحيد.
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وإما في بيان عاقبة من خالف التوحيد ،هملا يذكر اهلل قصص ه
املعذبني من األمم ألهنم أُشكوا
باهلل –سبحانه وتعاىل -وهذا داخل يف التوحيد
وإما في بيان األحكام ،وهذه من مكمالت ماذا؟ التوحيد
فرجع األمر يف القرآن ويف دعوة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -كلها إىل ماذا؟ إىل التوحيد،
نبينا –صىل اهلل عليه وسلم -هملا كان يف آخر حياته كان ُيغشى عليه ف ُيفيق فيقول ماذا؟ لعنة اهلل
عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،يعني وهو يف حالة املوت -عليه الصالة
والسالمُ -ين هبه عىل ماذا؟ التوحيدُ ،ين هبه عىل ما وقع فيه أكثر الناس اآلن ممن ينتسب إىل اإلسالم
من عبادة القبور والطواف عليها والبناء عليها واختاذها مساجد،
ثم انظر إىل الصحابة –رضوان اهلل تعاىل عليهم -دعوُتم يف التوحيد ،وهكذا السلف
الصالح ،وهكذا تأليفاُتم ،أ هلفوا يف بيان التوحيد ،وهنا نُن هبه عىل قضية وهو أن طريقة السلف يف
بيان التوحيد من حيث التأليف عىل طريقتني-:
الطريقة األوىل :كتب ُأ هلفت عىل طريقة التقرير ،يعني أن املقصد األسايس منها هو ماذا؟ هو
تقرير العقيدة الصحيحة.
الرد
والطريقة الثانية :هي يف طريقة ماذا؟ ه
أيضا يف اجلانب الثاين وهو كتب الردود ،ومن
إ ًذا السلف اعتنوا يف اجلانب األول ،واعتنوا ً
هذه النقطة بعد اتضاحها –إن شاء اهلل -يتضح أَهية كتب ماذا؟ الردود ،بل ال يبعد عن
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الرد ،إ ًذا الطريقة األوىل هي يف
الصواب لو قلنا إن معظم كتب السلف كان املقصود منها هو ه
ماذا؟ يف التقرير
كتب باسم اإليَمن ،من يذكر لنا مؤلف باسم اإليَمن؟ تفضل:
طيب ،التقرير جاءت ٌ
الطالب :اإليَمن األوسط
الشيخ :اإليَمن األوسط ملن؟
الطالب :لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
الطالب :كتاب اإليَمن البن منده
السنة واجلَمعة لاللكائي
الطالب :اعتقاد أصول ُّ
الشيخ :نريد كتاب يف اإليَمن ،يعني هبذا االسم ،هذا سيأيت ،ما ذكرته سيأيت
الطالب :كتاب اإليَمن للبيهقي.
الطالب :اإليَمن جلَمل الدين القاسمي
الشيخ :اإليَمن جلَمل الدين القاسمي؟ ما أعرف الكتاب هذا!
عىل كُل البيهقي عنده األشعرية ،ومجال الدين القاسمي عنده أخطاء يف العقيدة
إ ًذا عندنا اإليَمن ..
الطالب :أصول اإليَمن للشيخ حممد بن عبدالوهاب
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الشيخ :أحسنت ،أصول اإليَمن لشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب ،اإليَمن البن منده،
اإليَمن يعني ذكرتم مجلة من هذه الكتب،
الطالب :اإليَمن البن شيبة
الشيخ :اإليَمن البن شيبة ،اإليَمن للعدين ،اإليَمن البن تيمية ،اإليَمن الكبري ،وغريها من
أيضا أيب عبيد القاسم بن ه
سالم،
الكتب ،اإليَمن أليب ُعبيد ،وهذا من أهم الكتب ً
السنة لاللكائي،
هناك ك ٌ
السنة ،منها ما ذكره الشيخ وهو أصول اعتقاد أهل ُّ
ُتب أ هلفت باسم ُّ
السنة؟ تفضل:
كتاب آخر يف ُّ
السنة البن أيب عاصم
الطالبُّ :
ه
للخالل
السنة
الطالبُّ :
السنة لإلمام الربهباري
الطالبُّ :
السنة ،لكن نريد
السنة كثري ،كل كتب العقيدة يف ُّ
السنة ،الكتب التي يف ُّ
دائَم نريد ُّ
الشيخً :
السنة هكذا
تسمية ُّ
السنة لإلمام عبداهلل بن أمحد.
الطالبُّ :
السنة لإلمام أمحد.
الطالب :أصول ُّ
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السنة لإلمام أمحد ،وغريها من الكتب الكثرية،
الشيخ :كتابنا الذي ندرسه أهم يشء ،أصول ُّ
طيب ،هناك كتب باسم الرشيعة وهذا مشهور ،كتاب ..؟
الطالب :الرشيعة لآلجري.
أيضا برشح الشيخ ربيع ،طبعة جديدة ( )....اهلل تعاىل ،هناك
الشيخ :الرشيعة لآلجري ،وطبع ً
كتب باسم التوحيد؟ تفضل
الطالب :توحيد ()....
الطالب :التوحيد البن خزيمة
الطالب :التوحيد هو حق اهلل عىل العبيد ..
أيضا ،البن منده له التوحيد وله اإليَمن ،طيب،
الشيخ :نعم ذكره األخ ،التوحيد البن منده ً
هذه مجلة ،وغري ذلك من كتب التقرير كثري.
ُقسمها إىل ثالثة
طيب اآلن ننتقل إىل نقطة ثانية وهي كتب يف باب الردود ،هذه ممكن أن ن ه
أقسام-:
كتب يف الرّد على طائفة.
وكتب يف الرّد على بدعة.
وكتب يف الرّد على مبتدع.
األول ما هو؟
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الرد عىل طائفة ،طب ًعا قد يكون هناك تداخل بني ..قد
اآلن ً
أيضا اذكروا لنا أمثلة ،كتب يف ه
يكون الكتاب ً
أيضا بعينه ،نعم ،نريد أحد ما جاوب
والرد عىل مبتدع ً
الرد عىل طائفة ،ه
مثال يف ه
معنا ،من الذي ما أجاب؟ أبوعبد اهلل
السنة النبوية ..
الطالب :منهاج ُّ
الطالب :لشيخ اإلسالم
الرد عىل الرافضة والقدرية،
الشيخ :يف ه
الطالب :اجتَمع اجليوش اإلسالمية
الرد عىل؟
الشيخ :يف ه
الطالب :املعطلة واجلهمية.
الشيخ :املعطلة واجلهمية ،أحسنت ،البن القيم ،غريه
الرد عىل اجلهمية لشيخ اإلسالم
الطالب :ه
الطالب :اإلمام أمحد ابن حنبل
الرد عىل الزنادقة واجلهمية ،أيوه أحسنت،
الشيخ :ه
الطالب :الصواعق املرسلة ،البن القيم
الشيخ :الصواعق املرسلة ،البن القيم،
~ ~ 1٨

الطالب :اإلبانة عن أصول الديانة
وأيضا
الردود عىل فرقة،
ً
الشيخ :ممكن هذا يف باب التقرير أكثر ،طيب هذه مجلة من كتب ه
الردود عىل الرافضة،
الرد عىل طائفة معينة ،يف ه
الرد عىل اجلهمية للدارمي ،وكتب كثرية يف ه
كتاب ه
عىل الصوفية ،عىل القدرية ،عىل األشاعرة،
الرد عىل  ..النوع الثاين ما هو؟ بدعة ،تناول العلَمء ر هد بدعة معينة ،من يذكر
طيب كتب يف ه
لنا مثال؟
الطالب :مثل املولد النبوي لعيل القاري
الشيخ :لعيل القاري ،يرد عىل من يقول باملولد النبوي ،أيوه ،عيل القاري حنفي أشعري،
الطالب :حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد للشيخ األلباين
الشيخ :الشيخ األلباين ،يعني بدعة؟ ..
الطالب :القبور.
الشيخ :نريد ً
الرد عىل خلق القرآن.
مثال يف ه
اْليدة للكناين ،خلق أفعال العباد للبخاري،
الطالب :القواعد األربعة...اإلمام حممد بن عبد الوهاب
الشيخ :رد عىل من؟.
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الشيخ :هذا من باب التقرير أقرب.
الس حجزي يف الرد عىل من أنكر اْلرف
الرد عىل بدعة معينة ،كتاب ِّ
الشيخ :طيب كتب كثرية يف ه
والصوت ،كتب ابن تيمية – رمحه اهلل  -يف مسائل الكالم والصفات ،التسعينية وغريها،
الشيخ :هذه للذهبي يف قضية العلو ،طيب النوع الثالث :كُتب يف الرد عىل مبتدع،وهذه كثري
الطالب :الرد عىل برش املرييس للشيخ.....
الشيخ :ال ليس ألمحد ،ملن؟ ،النقد عىل برش املرييس ملن؟ .....من رد عىل برش املرييس؟
الطالب....:ابن العريب،الشيخ:خلنا بعدين عىل ابن العريب ،الرد عىل لإلمام ....الردود عىل
سيد قطب ،تعرف اسم مؤلف الكتاب هذا؟ طيب هذا الدارمي وهذا ما يذك ُُره شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،يقول ابن القيم –رمحه اهلل -يف اجتَمع اجليوش ،يقول" :وكان شيخنا  -أي شيخ
َّ
االسالم ابن تيمية ً -
كثيرا ما يوص ي بإدامة النظر في هذين الكتابين وهما للدارمي األول :الرد
َّ
التوحيد َّ
على الجهمية ،والثانيَّ :
والرد على أهل
الرد على ِبشر ا ِمل ِّريس ي ،قال ملا فيهما من تقرير
َّ
الضالل" ،يعني ابن تيمية يويص تالميذه بأهنم ُيدمنون النظر يف هذين الكتابني ،الرد عىل برش
املرييس والرد عىل اجلهمية.
ِّ
الردود عىل
أيضا ،نعم... ،ملن؟ ابن تيمية ً
ط ِّيب ُردود عىل املخالفني ً
أيضا له كُتب كثرية يف ُّ
الرد عىل ابن سبعني السبعيني َة،
أعيان أهل البدع ،الرد منها الرد عىل البكري ،الرد عىل األخنائي ،ه
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....ردود املعارصينُ ،ردود عىل سيد ُقطب ،ردود عىل القرضاوي ،ردود عىل اإلخوان
ُ
أيضا يف قضية الرد عىل املبتدع بعينه.
املسلمني ،ردود عىل ،..هذه ُكلها ً
ُوضح لنا ماذا؟ أن السلف اعتنوا بجانب
ط ِّيب نخ ُلص مما ذكرنا ،يعني أَهية النقطة هذه ت ِّ
الردود،
التقرير ،كَم أهنم اعتنوا بجانب الرد ،إ ًذا لو جاءنا اآلن شخص وقال :دعوكم من كُتب ُّ
كبريا من كُتب السلف؛ ألن بعضهم ي ُظن أن كُتب الردود فقط
نقول :هبذه املقالة أسقطت جان ًبا ً
عند الشيخ ربيع وعند ً
مثال حممد أمان اجلامي عند الفوزان عند الشيخ ُمقبل هؤالء الذين
الردود،
عندهم كتب ُّ
وأيضا،
الردود ً
الردود موجودة منذ القدم ،السلف الصالح اعتنوا بجانب ُّ
نقول له :كُتب ُّ
هذه النُّقطة األوىل ،إ ًذا النُّقطة األوىل استفدناها من هذا التقسيم هي قضية ماذا؟ االهتَمم
الردود ،وأن السلف اهتموا هبا.
بجانب ُّ
أيضا هذه النُّقطة ،قضية أن السلف كَم ر ُّدوا عىل بدعة ر ُّدوا عىل
توضح لنا ً
النُّقطة الثانية التي ِّ
كر ا ُملبتدع بعينه ليست بغيبة ،بل هذا أمر واجب ُش ًعا ،أمر واجب
ُمبتدع بعينه وبشخصه ،إ ًذا ذ ُ
مثال ِّ
ُشعا ،لذلك هؤالء يقولون ً
حذر من البدعة وال ُحت ِّذر من املبتدع،
ً
ِّ
وحذر منها؛ ألنك إذا ذكرت املبتدع فهذه
يقول :ما يف داع لذكحر املبتدع ،اذكُر البدعة فقط
غيبة،
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نقول له :ال ،هذه غيب ٌة لكنها غيب ٌة واجبة ،وليست غيب ٌة ُحمرمة ،السلف يقولون تعالوا نغتاب
يف اهلل ،أي نذكر هؤالءُ ،فالن ضعيف وفالن كذاب حتى نُن ِّقي سنة النبي–صىل اهلل عليه
وسلم.-
يقول اْلسن البرصي :ال غيبة ملبتدع ،ومن أبواب الغيبة اجلائزة هي قضية التحذير ،فإ ًذا هذه
أمر واجب ،يعني أمثال هؤالء الذي يقول ِّ
حذر من البدعة وأترك املبتدع،
ليست بغيبة بل هو ٌ
مثل رجل يقول لك :احذر من ال ُّلصوص ،يقول لك ً
مثال :الرسقة حرام ،وال ِّلص خطري وال
ُخيربك أن يف بيتك اآلن لص ،فأنت تعرف خطر ال ُّلصوصية وخطر الرسقة قبل أن يأتيك هذا
ا ُملتك ِّلم ،لكن ما ه
حذرك أن يف بيتك لصا،
والسالح خطر ،لكن ال ِّ
حيذرك من
السالحِّ ،
أو مثل رجل يأيت معه سالح يقول لك :احذر ِّ
شخص جاءك ُيريد أن يقتُلك بَمذا؟ بالسالح،
سري البدع ،إذا
املسري هو الذي ُي ِّ
سريِّ ،
ثم إن البدعة هل تسري وحدها أم ال بد هلا من ماذا؟ ُم ِّ
سري ينرشها ،ما استفدنا شي ًئا ،ط ِّيب هذه هي أقوى ُمقدِّ مة – إن شاء
حذرنا من البدعة وتركنا ا ُمل ِّ
اهلل -إهنا تكون ُمفيدة حول قضية أَهية التوحيد ،وقضية طريقة السلف يف التأليف ويف الرد،
يبقى اآلن بعد ذلك الدُّ خول يف قضية ماذا؟ كتاب الشيخ –رمحه اهلل تعاىل...... -ط ِّيب نأخذ
مقدمة الشيخ ابن ُعثيمنيُ ،ثم الدرس القادم ندخل يف القواعد.
الشيخ ابن ُعثيمني –رمحه اهلل تعاىل -عندكم يف املذكرة نقلوا مقدِّ متهم ،نقلوا املقدمة ،املقدمة
فيها بيان أَهية توحيد األسَمء والصفات ،قبل ذلك قرر الشيخ ابن ُعثيمني –رمحه اهلل تعاىل-
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قضية أن التوحيد ينقسم إىل كم قسم؟ إىل ثالثة أقسام ،هذه معلومة – إن شاء اهلل -حتفظوهنا
مثل الفاحتة ،وهي أن التوحيد ينقسم إىل كم قسم؟
الطلبة :إىل ثالثة أقسام:
الربوبية.
توحيد ُّ
توحيد األلوهية.
توحيد األسَمء والصفات.
درسنا يف هذه القواعد هو حول توحيد األسَمء والصفات ،ط ِّيب لو قيل لك :هذا التقسيم ما
ُ
دليله؟
الطالب :كَم جاء يف تقسيم الصالة إىل واجبات وفروض ومستحبات....
الشيخ :نريد ً
وقياسا عىل الرشوط األخرى
دليال ،أنت ذكرت استنبا ًطا
ً
الطالب:سورة الناس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
أيضا ذكر األقسام الثالث ،ط ِّيب،
الشيخ :أيوة ،سورة الناس من األدلة سورة الناسً .....
ودليل آخر؟
قول اهلل -تعاىل -يف سورة مريم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﮊ

مريم65 :

نعم هذه اآلية ذكرت أقسام التوحيد الثالث ،طيب وأول سورة يف

أيضا ذكرت أقسام التوحيد الثالث،
القرآن ...،الفاحتة ً
~ ~ 23

وأدلة أقسام التوحيد الثالث كثريُ ،مجعت يف مؤلفات ،الشاهد من هذا يا إخوة ،الشاهد من
هذا هو ما ذكره األخ ،أنه لو جاء شخص وقال :هذا التقسيم اصطالحي ،ما معنى اصطالحي؟
ننتبه إىل هذه العبارة ،يقولون هذا التقسيم ماذا؟ اصطالحي،
ُ َّ
بمصطلح جديد وال
تأيت بعد ذلك قاعدة "ال مشاحة في االصطالح" بمعنى أنه كل عاِل يأيت ُ
ُمشاحة يف االصطالح ،هم إذا قرروا هذا األمر يف تقسيم التوحيد ،جاءوا بعد ذلك ،مادام أن
املسألة اصطالحية ،إ ًذا نُدخل قسم توحيد اْلاكمية ،فأدخلوا قضية اْلاكمية ،وجعلوها توحيدً ا
ً
مستقال حتى يك ِّفروا من خالف يف أي أمر من أمور اْلاكمية ،عرفتم كيف دخلوا ؟!
لكن نقول نغلق عليهم الباب فنقول :الدليل استقرائي ،الدليل إ ًذا ماذا؟ استقرائي ما معنى
استقرائي؟ أي أننا استقرأنا ونظرنا يف نصوص الكتاب وسنة النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ
فعرفنا أهنا تبني أن أقسام التوحيد هي هذه الثالث،
وهي  :الربوبية ،واأللوهية ،واألسَمء والصفات ،وممكن يف بعض عبارات العلَمء مثل ابن
القيم وابن تيمية يقولون :توحيد املعرفة هو القصد أو توحيد املعرفة هو اإلثبات وتوحيد
القصد هو الطلبَ ،ها نفس التقسيم؛ ألن توحيد املعرفة هو اإلثبات هو توحيد الربوبية
وتوحيد األسَمء والصفات ،وتوحيد الطلب والقصد هو نفسه توحيد األلوهية ،إ ًذا رجعت إىل
تقرير واحد وأمر واحد،
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صوصا ممن خيالف التوحيد ،يقولون :هذا
فإ ًذا أغلقنا عليهم هذا الباب ،يأيت باب آخر وخ
ً
التقسيم ً
أصال أحدثه حممد بن عبد الوهاب ،ممكن أن يرتفعوا فيقولون أحدثه شيخ اإلسالم ابن
تيمية نقول هلم  :ال،
هذا التوحيد أو هذا التقسيم معروف قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية بقرون ،ابن جرير الطربي
أيضا قسمه ،ابن كثري
أيضا يف الفقه األوسط منسوب إليه قسمه ،القايض ً
قسمه ،أبو حنيفة ً
أيضا الطحاوي قسم هذا التقسيم ،و ُذكرت تقسيَمت كثرية قسموها أو
بعدهم ،بعد ابن تيميةً ،
قسموا أقسام التوحيد إىل ثالث قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية بقرون ،إ ًذا هذا ليس من حمدثات
ابن تيمية وال من حمدثات حممد بن عبد الوهاب.
من أقسام التوحيد مثل ما ذكرنا قضية اإليَمن بأسَمء اهلل وصفاته ،يقول الشيخ ـ رمحه اهلل" : -
فمنزلته في الدين عالية ،وأهميته عظيمة وال يمكن ألحد أن يعبد هللا على الوجه األكمل حتى
يتعرف على أسماء هللا ـ عز وجل ـ وصفاته كما قال :

ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ األعراف"1٨0 :

إ ًذا ال يمكن أن نعبد اهلل حق العبادة إال إذا عرفنا أسَم َءه وصفاته ،بل كل ما ازددنا معرفة
بأسَمء اهلل وصفاته ازددنا ماذا ؟ عبادة هلل ـ عز وجل ـ ألنه مثل ما يقول ابن القيم " :لكل اسم
من أسماء هللا عبودية خاصة " طيب اآلن ملا نعرف أن اهلل سميع كيف نتعبد اهلل باسمه
السميع؟
تذكر اهلل تعلم أن اهلل يسمع دعا َءك يسمع ذكرك ،تعلم أن اهلل يسمعك إذا قلت املعصية،
فتحجم عن املعصية ،وكذلك تعبد اهلل باسم البصري تبتعد عن مواطن املعايص حتى يعني ال
يراك اهلل فيها ،تتعبد اهلل ـ عز وجل ـ باسم الغني أن ترجو من اهلل -عز وجل  -وحده ،وتتوجه
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إليه بالسؤال وهكذا كل اسم من أسَمء اهلل مثل ما يقول ابن القيم له عبودية خاصة ،فهذا يبني
لنا أَهية توحيد األسَمء والصفات،
أيضا مما يبني أَهية هذا التوحيد وقوع الضالل الكثري فيه ،بل أكثر خالف املوجود اآلن
ثم ً
أيضا اخلالف كثري يف قضية
بني من ينتسب إىل اإلسالم يف باب توحيد األسَمء والصفات ،كَم أن ً
أيضا عىل اجلانب اآلخر خالف كثري يف قضية توحيد األسَمء والصفات ما
توحيد األلوهية لكن ً
من فرقة من الفرق املخالفة ألهل السنة إال ختالف يف قضية توحيد األسَمء والصفات ،وهذا
ظهر منذ القدم ،منذ الدولة العباسية ملا حرفوا كتب الكالم فدخلت آراء الكالم يف عهد املأمون
يف عهد املعتزلة انترش القول والضالل يف قضية أسَمء اهلل -عز وجل  -وصفاته فجاءت قضية
خلق القرآن ،واملحنة املشهورة لإلمام أمحد وغريه من األئمة ،وهكذا بدأ دخول اجلهمية ثم جاء
األشاعرة واملاتريدية وقبلهم الكرامية ،والكالبية وهكذا انترشت املذاهب املخالفة يف باب
توحيد األسَمء والصفات،
إ ًذا وقوع الضالل وانتشاره يف هذا الباب يبني لنا أَهية توحيد األسَمء والصفات.
أيضا مما ذكره الشيخ مما يبني أَهية توحيد األسَمء والصفات أن قال" :وهذا قوله  :ﮋ ﭳ
ً
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ األعراف" 1٨0 :

قوله ﮋ ﭶ ﭷﭸ ﮊ ما معنى فادعوه هبا ؟قال  :كلمة فادعوا يشتمل عىل دعاء املسألة ودعاء
العبادة ،وهذا يف القرآن كثري ،أن اهلل  -عز وجل  -يذكر لفظ الدعاء ويأيت تفسريه بدعاء املسألة
ودعاء العبادة ،دعاء املسألة ما معناه ؟
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أن تسأل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ يا غفور اغفر يل هذا دعاء مسألة ،دعاء العبادة العبادات
الصالة وغريها ألنك تصيل ألجل ماذا ؟ أن يتقبل منك اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-تعبد اهلل  -عز
وجل  -خو ًفا من اهلل  -عز وجل  ،-فهذا كله دعاء عبادة ،ألنك تعبد اهلل كأنك تدعو اهلل -عز
وجل  -أن يغفر لك كأنك تدعو اهلل  -سبحانه وتعاىل  -أن يتقبل منك ،وهذان القسَمن
متالزمان ال ينفكان ،دعاء املسألة ودعاء العبادة ،متالزمان ال ينفكان أبدً ا،
لذلك يقول العلَمء دعاء العبادة مستلزم لدعاء املسألة ودعاء املسألة متضمن لدعاء العبادة،
هذه عبارة يذكرها العلَمء وهي دعاء العبادة مستلزم لدعاء املسألة ،ودعاء املسألة متضمن لدعاء
العبادة ،إ ًذا متالزمان ال ينفكان أحدَها مرتبط باآلخر إما ارتباط تضمن وإما ارتباط التزام ،ما
معنى دعاء العبادة مستلزم لدعاء املسألة ؟ أي أنك إذا عبدت اهلل فهذا يلزم منه أنك تسأل اهلل
أن يغفر لك ،وكذلك الذي يسأل اهلل :اللهم اغفر يل هذا أص ًال تضمن قضية ماذا ؟ عبادة اهلل -
عز وجل  -ألنه ما دعا اهلل  -عز وجل  -إال ألنه يرجوه ويعبده ،فإذا من قواعد أهل السنة
واجلَمعة أن دعاء العبادة متالزم مع دعاء ماذا؟ املسألة،
لذلك يقول الشيخ" :فدعاء املسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء هللا ـ تعالى ـ ما
ً
يكون
مناسبا مثل أن تقول  :يا غفور اغفر لي ،يا رحيم ارحمني ،يا حفيظ احفظني قال :
ودعاء العبادة أن تتعبد هللا -عز وجل  -بمقتض ى هذه األسماء فتقوم بالتوبة إليه؛ ألنه
التواب" وهذا الذي ذكره ابن القيم أن لكل اسم عبودية خاصة
وقال " :وتذكره بلسانك ألنه السميع ،تتعبد له بجوارحك ألنه البصير ألنه يراك ،وتخشاه في
السر ألنه اللطيف الخبير ،وهكذا ،ومن أجل منزلته ومن أجل كالم الناس فيه تارة وهذا الذي
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أُشنا إليه وقوع اخلالف يبني لنا أَهية هذا التوحيد ،وبالباطل الناش ئ عن الجهل أو التعصب
تارة أخرى ،أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد ر ً
اجيا من هللا -تعالى -أن يجعل عملي
ً
موافقا ملرضاته ً
ً
نافعا لعباده ،وسميته القواعد املثلى في صفات هللا -تعالى-
خالصا لوجهه
وأسمائه الحسنى" ،وكذلك نحن نرجو من اهلل ـ عز وجل ـ أن جيعل عملنا خالصا لوجهه ـ عز
وجل ـ ويف مرضاته ـ سبحانه وتعاىل ـ .
هنا نقطة أنبه عىل طرف منها -إن شاء اهلل -يف املحارضات سنتوسع يف بياهنا ،وهي قضية أنه
ملا ذكرنا لكم بعض األمثلة يف الكتب بعض اإلخوة ذكر أمثلة لكتب بعض األشخاص عنده
بعض اخلالف أو متأثرين يف األشعرية ومتأثرين يف املاتوريدية ،عندهم خمالفات يف أبواب أو
بعض أبواب التوحيد،
وهنا ننبه على قضية أنه البد أن يكون منطلقك يف تعلم التوحيد من كتب أهل السنة
واجلَمعة الصافني اخلالني من قضايا الشوائب؛ ألهنا كتب كثرية وفيها ال ُغنية عن كتب املخالفني
أو عن كتب اآلخرين ،واضح ؟ وهذا سنزيده -إن شاء اهلل -بيانًا يف املحارضة -إن شاء اهلل-
خريا عىل حسن استَمعكم.
وفقنا اهلل وإياكم لكل خري وجزاكم اهلل ً
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وجزاكم اهلل خريا.
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