
 التوحيد أصل األصول
 وقاعدة في األسماء والصفات

 العالمة الشيخ فضيلةل

 المدخلي عمير هادي بن ربيع
 <سابقا> النبوية باملدينة اإلسالمية باجلامعة السنة قسم رئيس

 
 

مراجعة من قبل نسخة 
 الشيخ



 السالمُ عليكم ورمحةُ اهلل وبركاتُه

تغفرُه، ونعوُذ باهلِل من شروِر إّن احلمَد هلل حنمُده ونستعينُه ونس
ئاِت أعمالنا، من يهدِه اهلُل فال ُمِضلَّ له، ومن أنفسنا ومن سيّ 

 اهللُ وحَده ال شريَك له، يُْضِلْل فال هادي له، وأشهد أن ال إلَه إالّ 
هوأشهُد أنَّ حممّ  ُُ  .ًدا عبُده ورسوُل

َاتَـُّقواَاللَ ـيَ ﴿ َآم ُنوا َالَِّذين  ا َأ يُـّه  َتـُقَ ا َو لَ َق  ََّ َِإلََّاتِِه َت ُموُتنَّ
َالنَّا، ﴿[201: عمران آل] ﴾ْسِلُمونَ و أ نُتمَمَُ ا َأ يُـّه  ُسَاتَـُّقواَي ا

ه اَز ْوج ه اَو بَ نَنَـ ر بَُّكُمَالَِّذيَخ ل ق ُكمَمَِ َِمنـْ ٍةَو خ ل  َ  َثََّْفٍسَو اِقد 
َك ِثيرًَ ُهم اَرِج اًل َو األ ْرق امَ لَُوَالَِّذيَت س اءَ و اتَـُّقواَاللَ َو ِنس اءًََاِمنـْ َبِِه َن 

َع ل ْيُكْمَر ِقيبًَ َك ان  َآم ُنواي اَأ يُـّه اَ﴿ ،[2: النساء]﴾ اِإنََّالل  َالَِّذين 
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ال ُكْمََُيْصِلْحَل ُكمَْ  ااتَـُّقواَالل َو ُقولُواَقـ ْوًلَس ِديدًَ األصول و يـ ْغِفْرَأ ْعم 

َ َو م نَيُِطعَِل ُكْم َف ازَ َاللَ َُذنُوب ُكْم َفـ ق ْد َع ِظيمًَفـ ْوزًََو ر ُسول ُه  ﴾اا
 .[12: األحزاب]

فإّن أصدَق احلديِث كالُم اهلل وخرَي اهلدي هدُي : أّما بعد
وشرَّ األموِر حمدثاُُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعة وكلَّ بدعٍة  حممٍد 

 .ارضاللٍة يف الن ضاللة وكلّ 
 طِ بَ هْ ويف مَ  ،رةحاب املطهَّ ها اإلخوة يف هذه الر  ا بكم أي  مرحبً 

وهبذه العبارات  ،بكم وسهالً  فأهالً  ،التوحيد  مناللِ ويف ،الوحي
التوحيد  حولَ  ـ إن شاء اهلل ـ احلديثُ  اليت مسعتموها سيكونُ 

األصول وأصول  أصول   وإذا كان للناسِ  ،األصول الذي هو أصلُ 
الصالة  عليهم ـعند األنبياء  صولِ األُ  فإّن أصلَ  ؛ايدورون حوهلَ 

بعهم ة من الصحابة الكرام ومن اتَّ مَّ هذه األ وعند سادةِ  ـ والسالم
 فإذا كان أصلُ  ،األصول عندهم هو التوحيد أصلَ  إنَّ  بإحسان
 ،هي الفلسفةوأقوام عندهم  ،ياسةالس   يف عند أقوامٍ  األصولِ 
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 ،غاية قومٍ  فلكل   ؛هاه أهلُ الغايات على حسب ما يرمسُ  وختتلفُ  األصول

الذي جاء به  عندنا هو هذا األصلُ  واألصلُ  ،أصول قومٍ  ولكل  
 وعليه تدور كل   ،ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ عليهم الصَّ  ـاألنبياء  مجيعُ 

على  هنة  رْ هلذا األصل وب َ  ا هي تأكيد  فالعبادات إنَّ  ،العبادات
 .اإلميان به حقَّ  اإلميانِ 

يف  أصيل   بل هو أصل   ؛العبادات يف كل   يتغلغلُ  فالتوحيدُ 
على هذا  ها قائمةً جندُ  فإذا جئنا إىل الصالة ،العبادات كل  

عليه الصالة  ـاهلل  فسورة الفاحتة اليت قال فيها رسولُ  ؛األصل
َيَ َص ال ةَ َلَ > :يف شأهنا ـ والسالم َلم َبفاتحةَِقرَ لمن َأ
<الكتاب

 ،الكتاب وهي أم   ،يف التوحيد سورةٍ  هي أعظمُ  ، 
َال﴿ ه يدور عليها،كل    والقرآنُ   ،حيدتو ﴾ ع ال ِمينَ الح ْمُدَلِلَر بِّ

َالرَِّقيمَِ﴿ ينَِ﴿ ،توحيد ﴾الرَّْقمِن َالدِّ َيـ ْوِم  ،توحيد ﴾م اِلِك
                                      

كتاب ( 493/211/ م)كتاب اآلذان و( 157/خ)متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ( 2) 
 .  الصَّالة
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َن ْست ِعينَُ﴿ األصول َنـ ْعُبُدَوِإيَّاك   .توحيد ﴾ِإيَّاك 

َالال﴿ َر بِّ َلِل الرَّْقمِنَ﴿ ،الربوبية توحيدُ  ﴾ع ال ِمينَ ح ْمُد
 كذلك  ﴾م اِلِكَيـ ْوِمَالدِّينَِ﴿ ،والصفات األمساءِ  توحيدُ  ﴾الرَِّقيمَِ

َن ْست ِعينَُِإيَّ﴿ َنـ ْعُبُدَوِإيَّاك   .العبادة توحيدُ  ﴾اك 
ي دسِ القُ  يف احلديثِ  وجلَّ  عن ربه عزَّ  يروي  والرسولُ 

َقَ >يقول فيه  َوبينَ ِنَيَْبَـ َةَ الَ الصَََّتَُمَْسَ إّني َ،نيَْفَ صَْيَنَِدَِبَْعَ َي
َ َالَ:دَُبَْالعَ َالَ قَ فإذا يَِنَدَ مَِقَ َ:اللََُالَ قَ َ﴾ع ال ِمينَ ﴿الح ْمُدَلِلَر بِّ
َقاَ َ،يدَِبعَ  َلَ وإذا َالرَِّقيمَِ﴿: َعَ نَ ثْـَأ ََ:اللََُالَ قَ َ﴾الرَّْقمِن َيََّلَ ى
َ،يبدَِيَعَ نَِدَ جََّمَ َ:الَ قَ َ﴾م اِلِكَيـ ْوِمَالدِّينَِ﴿َ:الَ ـقَ َوإذاَ،يبدَِعَ 

َن ْست ِعينََُِإيَّاكَ ﴿َ:الَ وإذاَقَ  يَوبينَِنَيَْهذهَبَـ َ:الَ ـقَ َ﴾نـ ْعُبُدَوِإيَّاك 
َالُمست ِقيم َالصََِّاهِدن ا﴿:َالَ وإذاَقَ َ،يبدَِعَ  َالَِّذين ََر اط  ِصر اط 

َع ل يِهْمَغ يِرَالم غُضوبَِ هذهََ:الَ قَ َ﴾ع ل يِهْمَو ل َالضَّالِّينَ َأ نع مت 
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َسألعبدَِولَِيَعبدَِلَِ األصول <يَما

تبارك  اهللِ وأدركوا عناية وا انظرُ  فَ  .(1)
 يف كل   ورة اليت فرضها اهللُ يف هذه الس   ةً خاصَّ  ،هوتعاىل بعبدِ 

ُِ فال تَ  ؛املكتوبات والنوافل لواتالصَّ  فهي  ،إال هبا صالة   حُ ِص
ا هلل خملصً  أن يكونَ  ريطةَ ولكن شَ  ،هورب   بني العبدِ  وطيدة عالقةُ 

فهو إذا  ؛هوصفاتِ  اهلل ا ألمساءِ تً ثبِ مُ  ،ا مبا يقولمؤمنً  ،العاملني رب  
َالَالح ْمدَُ﴿ :لَ قاَ  ىل تبارك وتعا اهللَ  يؤمن بأنَّ  ﴾ع ال ِمينَ لِلَر بِّ

املخلوقات  وكل   واإلنس واملالئكةِ  ن  واألرض واجلِ  واتِ امالسَّ  رب  
 ،هارُ ومدب    ،هاومالكُ  ،هادُ وسيّ  ،هاخالقُ : افهو رهب   ،يف هذا الكون

  مَ دَّ قَ  على ما ه اجلزاءُ دِ يَ وبِ  ،املوت هِ دِ يَ وبِ  ،احلياةه دِ يَ بِ 
ُ
ون يف فُ لَّ كَ امل

 بذلك توحيدَ  تَ بَ ث ْ أَ  ﴾لرَِّقيمَِالرَّْقمِنَا﴿ :الَ وإذا قَ  ،احلياة هذه
 وكثري   ،بحانه وتعاىلسُ  اهللِ  ا كتابُ هب تلَ فات اليت امْ والص   األمساءِ 
 توحيد األمساءِ  ،على هذا التوحيد تدورُ  رسول اهلل  ةِ نّ من سُ 

                                      
باب وجوب قراءة . الة كتاب الصَّ ( 493/211) برقم  أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  ( )

 غريها إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له منالفاحتة يف كل  ركعة وأنّه 
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َالرَِّقيمَِالرَّْقمَ ﴿ ،والصفات األصول  توحيدَ  يتضّمن هذا الوصف ﴾ِن

وا زُ ي َّ نة واجلماعة الذين تَ الس   لِ  املعروف عند أه والصفات األمساءِ 
 ت عن منهجِ فَ رَ اليت احنَْ  قِ رَ الفِ  مجيعِ  من بنيِ هذا التوحيد  بإثباتِ 

كان عليه  نة وعن ماوعن الس   احنرفت عن القرآنِ  ،احلقّ  اهللِ 
 هُ وكالمَ  ه ه وأفعالَ وصفاتِ  اهللِ  وا أمساءَ فعطلُ  ،احللف الصَّ السَّ 

وفيه  ،ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ عليهم الصَّ  ـه لِ سُ رُ  إىل مجيعِ  هُ الذي هو وحيُ 
 .والتشريعات العقائدُ 
من  وعَ النَّ هذا  تبارك وتعاىل هللِ   ـ أهُل السّنة  ـ فيثبت 

َالُلَالَِّذي﴿حيم الرَّ  محنُ هو الرَّ  اهللَ  من أنَّ  ،التوحيد َِإل ه َِإلََّلَ َُهو 
َع اِلُمَال َالرَّقَُْهو  الَِّذيََُهوَ   م ُنَالرَِّقيمَُغ ْيِبَو الشَّه اد ِةَُهو  اللَُ
َِإلَّ َالسَّالَ َلَِإل ه  َالُقدُّوُس َاْلم ِلُك َاْلُمه ْيِمنَُُهو  َاْلُمْؤِمُن الع زِيُزََُم

َاللََِج بَّارَُال بـُِّرَُسْبح ان  َاْلُمت ك  اِل ََُ َع مَّاَُيْشرُِكون  َالُلَالخ  َُهو 
َاألَ  َل ُه َاْلُمص وُِّر اءَُالب اِرُئ َِفيَالُحسََْْسم  َم ا َل ُه َُيس بُِّح ن ى

َالع زِيُزَالالسَّمَ   .﴾ح ِكيمَُو اِتَو األ ْرِضَو ُهو 
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ََأ ق دَ َاللَّهََُُهوَ َُقلَْ﴿اإلخالص  ويف هذا الباب سورةُ  األصول

َأ ق دَ َُكُفواًََلَّهََُي ُكنَو ل مَََْيُول دََْو ل مََْي ِلدََْل مَََْالصَّم دََُاللَّهَُ
َ﴾  ُهذه  ـ تبارك وتعاىل ـ اهللُ  ارآن أعطاهالقُ  ثَ لُ ث ُ  اليت تعدل
 
َ
على  لُ مِ تَ شْ ا تَ ألهنَّ  ؟ ملاذا ،القرآن ثَ لُ ث ُ  ا تعدلُ العظيمة فإهنَّ  زلةَ نْ امل

 ،رسيالكُ  كذلك آيةُ   ،هه وصفاتِ توحيد اهلل بأمسائِ  ،هذا التوحيدِ 
 ـ تبارك وتعاىل ـ ها اهللُ الكرمي خيتمُ  القرآنِ  من آياتِ  وكذلك كثري  

 ،لَّ وجَ  عزَّ  اهللِ  على توحيدِ  وهذا تربية   ،ظيمةه العه وصفاتِ بأمسائِ 
 ،ولَ قُ العُ  رُ وِ نَّ املعرفة هبذه الصفات العظيمة اليت ت ُ  ه حقَّ ومعرفتِ 

 ن بصفاتِ ؤمِ فهم هذا الباب ومل يُ ومن مل يَ  ،لوبيف القُ  ضيءُ وتُ 
قد  بل  ،والعياذ باهلل من هذا اخلريِ  مَ رِ ه حُ ها يف كتابِ ثبتَ كما أَ   اهللِ 
 وارُ فَّ بل كَ  ؛هوصفاتِ  اهللِ  أمساءَ  لُ ط  عَ وا من ي ُ رُ فَّ لقد كَ  ؛لفالسَّ  هُ رَ فَّ كَ 

 ـ خليالً  ذ إبراهيمَ اختََّ  اهللَ  أنَّ  نكرَ ن أَ موا لُ ت َ بل ق َ  ؛االستواء رَ نكَ من أَ 
َُ وكَ  ، ـ ةة واحملبَّ لَّ اخلُ  ةَ فَ صِ  يعين أنكرَ  ُّ قال  ،ام موسى تكليمً ّل

م رهَ دِ  بنَ  دَ عْ اجلَ  لَ تَ ي ملا ق َ رِ سْ القِ  بن عبد اهلل العراق خالد   أمريُ 
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إليه  ب  رِ قَ ت َ  مُ فإّن   ،ضحاياكمبِ  وا إىل اهللِ بُ اس تقرَّ النَّ ها أي  > :قال األصول

 ،خليالً  إبراهيمَ  ذَ اختََّ  ون اهللُ  أن يك ه أنكرَ ألنَّ  ؛مرهَ دِ  بنِ  دِ عْ باجلَ 
<اتكليمً م موسى وكلَّ 

ام على كَّ واحلُ  كان يف ذلك الوقت العلماءُ    
 على دينِ  غريةً  ل  قِ املسلم ال يَ  واحلاكمُ  ،واحد ومنهجٍ  واحدة عقيدةٍ 

هذا عندهم  كان للتوحيدِ   ،العلماء اهلل من كبارِ  دِ  توحي اهلل وعلى
 مراءِ األُ  هذا األمري الذي هو من أقل   مثلَ  أنَّ  لدرجةِ  عظيمةَ  زلةً نْ مَ 

وهلذا  ،وحيده يؤمن هبذا التا ولكنَّ نً ي   دَ هم تَ ه من أضعفِ ولعلَّ  ،اشأنً 
ذهب إليه  د ماتعاىل وأيَّ اهلل تبارك و  على دينِ  هذه الغريةَ  لَ أبرَ 

على هذا الذي  كمَ وأجرى هذا احلُ  وجلَّ  عزَّ  وغار هللِ  ،4العلماءُ 

                                      
 ( 20/17)البن كثري ( البداية والنهاية ) انظر هذه القصة يف  4 

 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية 3 
  قسري يوم ذبائح القربان      ال وألجل ذا ضحى جبعد خالد

 الدان ليمَ  كالَّ وال موسى الك   ه      إذ قال إبراهيُم ليس خليلَ 
 ان ي قرب هلل در ك من أخ شكر الضَّحية كل صاحب سنة  
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وكان هذا  ،اهلل تبارك وتعاىل اتِ  من صف على شيءٍ تطاول  األصول

يد هارون الرش ّن حبادثة عند اخلليفةِ رُ ك  ذَ وهذا يُ  ،هءَ وجزاه مصريَ 
وكان يبكي من  ،اعامً  ج  ا وحيَُ عامً  الذي كان يغزو ـ اهلل رمحه ـ

كان   ،اغمى عليه أحيانً حىت يُ  وجلَّ  باهلل عزَّ  رَ ك  اهلل إذا ذُ  خشيةِ 
 هُ ثَ دَّ حَ فَ  ر،الضري خادم أبو معاوية حممد بنُ  فيهه ثُ د  يف جملس حيَُ 

ىَوسَ مَُوَ َمَ آدَ َإنََّ) 5ومن ضمنها حديث ،األحاديث ببعضِ 
َآدمََُجََّحَ فَ ) :قال ،القدر يعين يف قضيةِ  (ىوسَ مََُآدمََُجََّحَ فَ اَاجََّحَ تَ 
  (ىوسَ مَُ

 من كبارِ  ،احلاكمة سرةِ األُ  ومن كبارِ  ،ريشقُ  اءِ رَ ب َ كُ   قال أحدُ 
الرشيد  ه عم  ولعلَّ  ،الدنيا مُ كُ اسية احلاكمة اليت حتَ العبَّ  ةِ سرَ األُ 

َوالنطعَيفأينَالسََّ"  :رُ الغيو  يفةُ لِ فقال اخلَ  ؟ ايَ قَ ت َ فأين الْ : قال

                                      
  باب حتاج آدم وموسى عند اهلل.القدر / ك (7723/خ) متفق عليه من حديث أيب هريرة  5 
 .باب حجاج آدم وموسى عليهما السَّالم.القدر / ك  ( 1751/7723/م)
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َالمََُلَ ألقتَُ األصول عليه  ـاهلل  ولِ رسُ  يثَ دِ حَ  استنكره ألنَّ  ؛" لحدهذا

 ومدارس كبرية وجامعات تقومُ  اآلن علماء ،ـ الموالسَّ  الةُ الصَّ 
ه من وأنَّ  ،لمَ العِ  ه ال يفيدُ اآلحاد وأنَّ  بِ على االستخفاف ِب 

احل الصَّ  لفُ السَّ  منهجُ  لكن كان ؛به عقيدة ا ما تقومُ هنَّ أو  ،نونظُ ال
 ؛امجيعً  ل اهلل وِ رسُ  ةِ نّ سُ  هم على احرتامِ ها وغريُ وحكامُ  هاعلماؤُ 

عن  إالّ  العقيدةَ  لُ قبَ نوال  ،هذا متواتر وهذا آحاد :يقولون ما
هذا  مثلَ  ال يقولونَ  ،الظنّ  ا تفيدُ إنَّ  واآلحاد ،التواتر طريقِ 

البدع ومن  أهلِ  كبارِ   اهلل من الفارغ الذي اخرتعه أعداءُ الكالم 
  ونَ رُ القُ  أنَّ  الشاهدُ  .همغريِ 

ُ
اهلل  ولُ  ضلة اليت شهد هلا رسُ فَ امل

ها وعلى هذه ل  كُ   مِ مَ ت على األُ لَ ض  ما فُ  ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ عليه الصَّ  ـ
عليه الصالة  ـاهلل  ولِ رسُ  ةِ نَّ سُ اهلل وبِ  ها بكتابِ كِ مس  بتَ  إالّ ة مَّ األُ 

 بوابِ أَ  يف سائرِ  ُثَّ  ،األوىل رجةِ التوحيد يف الدَّ  ابِ يف أبو  ـ الموالسَّ 
 نةِ مؤمنني بس   ،صوصهبذه النُ  مؤمننيَ  ،اهلل مؤمنني بكتابِ  ،ينالد  
 جمالٍ  يف أي   ةِ نَّ السُ ب ون حيتجّ  ـ مالً السَّ وَ  ةُ الَ ه الصَّ يْ لَ عَ  ـول اهلل رسُ 
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وعليها  ،همعليها عقائدَ  ونَ نُ ب ْ ة حيرتموهنا وي َ نَّ السُ  ،من اجملاالت األصول

على  ـ رمحه اهلل ـ البَّ  عبدِ  ابنُ  اإلمامُ  كما قالَ   ،ونادُ عَ والون وي ُ يُ 
 تُ بِ ثْ تبارك وتعاىل وت ُ  اهللِ  صفاتِ  تُ ثبِ هذه األحاديث اليت تُ 

 فيدُ أخبار اآلحاد تُ  إنَّ  :يقولون فيها ال ،بيةيْ الغَ  واألمورَ  العقائدَ 
 فِ ن مع األسَ اآل ،ومدارس عليه جامعات   كما تقومُ   ؛6الظنّ 

الل على والضَّ  البدعِ  أهلُ  طَ لَّ ة تسَ نَّ السُ  اإلسالم ولغربةِ  الشديد لغربةِ 
 مهم وفلسفاُتِ لكالمِ  ونَ طُ عْ وي ُ  ،املسلمني وعقائدِ  ،املسلمني مناهجِ 

  الضَّ 
َ
 ةُ الَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  ـاهلل  ولِ رسُ  ةِ نَّ ه لسُ ونَ طُ عْ ما ال ي ُ  زلةِ نْ الة من امل

البدع  أهلِ  هم وغالةِ فالسفتِ  يتخذون أقوالَ  وهم ،ـ مالَ السَّ وَ 
أخبار  :ال يقولون فيها ،قةدَّ صَ مُ  وأقواالً  ،ةمَ لَّ سَ يأخذوهنا قضايا مُ 

قال  :حتتج ،التعطيل ةِ مَّ فالن من أئِ  حون بقولِ تبجّ يَ  !آحاد

                                      
العدل  يدين بب الواحد  أهل الفقه واألثر  ـوكل هم ( : ) 22ص/ التمهيد)قال يف مقدمة كتاب  7 

  (، على ذلك مجاعة أهل السنةيف االعتقادات، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها شرعا ودينا يف معتقده
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 يف تعطيلِ .. الّنالفُ  الّن وقال اإلمامُ الفُ  الّن وقال اإلمامُ الفُ  اإلمامُ  األصول

 اهللِ  الثابتة بكتابِ  ،املتواترة ةِ نَّ بالقرآن والسُ  لثابتةِ ا اهللِ  صفاتِ 
 استواءُ  ـ ستواءالا ةُ قضيَّ  ،صوصالن   بل مبئاتِ  ،صوصالن   شراتِ بعَ 

 هميةَ ة واجلماعة اجلَ نَّ السُ  أهلُ  بَ ارَ ما حَ  أكثرُ  ـ على عرشهاهلل 
 
ُ
هؤالء فيأيت  ،هشِ رْ ه على عَ ئِ واستوا و اهللِ لُ عُ هم لِ بإنكارِ  لةط  عَ امل

 اهللُ  فُ شِ كْ يَ اآلحاد واألخبار املتواترة ف َ  أخبارِ  نيَ بَ  ونَ قُ ر  فَ الذين ي ُ 
هموواقعَ  همنهجِ مَ  حقيقةَ 

 صوصِ بنُ  تَ بَ ث َ  ه ماوأمسائِ  اهللِ  ون من صفاتِ ط لعَ ون وي ُ فُ ر  فإذا هبم حيَُ 
الفاسدة  هذه القاعدةِ  حد   وا عندَ فُ ق َ لو وَ  ،املتواترة ةِ نَ وبالس   القرآنِ 

 و 
ُ
 فَّ صوص القطعية من القرآن خلََ تواترات وبالن  أخذوا بامل

ُ
 يبةصِ ت امل

ه ا يقولونَ هذا الكالم إنَّ  ديد إنَّ الشَّ  ولكن مع األسفِ  ،تانَ وهَ 
 ولكنَّ  ،وغريها اآلحاد وا أخبارَ رد  ويَ  ،ةنَّ السُ  أهلِ  ورِ يف حنُُ  الَيدرُؤو 

 وصُ صُ الن  لقرآنية ا وصُ صُ هم عندما تأيت الن  تَ يقَ قِ حَ  فُ كشِ يَ  اهللَ 
 ؛ونعتقدُ ما يَ  يقةِ قِ عن حَ  ونَ فُ شِ كْ يَ  وإذا هبم ،ةنَّ السُ من املتواترة 
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 :إليها قوله تعاىل شريُ ه اليت يُ فاتُ وصِ  اهللِ  أمساءُ فعلى سبيل املثال  األصول

 ـ اهللُ  هُ مِحَ رَ  ـالولير  ا البنِ كالمً   رُ ذكُ ولعلي أَ  ،﴾ِنَالرَِّقيمَِالرَّْقمَ ﴿
 ضَ رَّ عَ ت َ  <ماسِ القَ  أيب ةِ نَّ عن سُ  بِ اسم يف الذَّ الب الروضُ >قاله يف 

عندهم من األباطيل  ما رَ كَ نْ وأَ بينهم  وللخالفاتِ  قِ رَ للفِ 
ية الذين رِ شعَ إىل األَ  فَ لَ دَ  ُثَّ  ،التأويالت الباطلةوالتحريفات و 

 من هؤالءِ  بُ جَ العَ  كَ ذَ ه ليأخُ إنَّ >: فقال ،ةنَّ ون إىل السُ بُ سِ ينتَ 
يف   تْ تَ بَ محة اليت ث َ الرَّ  ةِ فَ إىل صِ  ونَ أتُ يَ  ،ةنَّ إىل السُ  ونَ بُ نتسِ الذين يَ 

ا وهنَ لُ طِ عَ ذلك ي ُ  عَ ومَ  ةدَ كَّ َؤ ة ومُ رَ رَّ كَ مُ  صٍ نَ  مائةِ سِ يف خَْ  اهللِ  ابِ تَ كِ 
رآن يف القُ  ص  نَ  ةِ ائَ مِ سِ مْ بَ  تْ تَ بَ ة اليت ث َ فَ هذه الص   اهلل عن ونَ نفُ ويَ 
 صُ الن   كَ عْ دَ 

ُ
 ةفَ الص  هذه  أَثْ َبَتتَ  ة اليتنَّ لسُ ا نَ اثرة مِ كَ تَ وص امل

َُكلََّ﴿ :عنها العظيمة اليت قال اهللُ  َو ِسع ْت  ﴾ش ْيءٍََو ر ْقم ِتي
 اخلريِ  ا ترى منمَ  محة كلّ هذه الرَّ  ن آثارِ مِ فَ  ،[257: األعراف]

 العظيمةِ  ةِ محَ هذه الرَ  من آثارِ  نيا واآلخرة إنا هي أثر  يف الد   والِب  
فات خمالفني هلذه وا هذه الص  لُ طَّ عَ  ،هبا اهللُ  فَ اليت اتصَ 
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ن وِ نُ من ف ُ  هُ ونَ سُ رُ دْ مات عندهم فيما يَ لّ سَ خمالفني للمُ  ،وصصُ الن   األصول

 العربية اليت ةِ غَ الل   وفِ نُ ها من صُ وغريِ  ،اهَ تِ غَ الَ وبَ  ،اهَ وِ من حنَْ  ،ةِ غَ الل  
 أنَّ  البالغةِ ويف  ةِ غَ الل  هم يف دِ فمن قواعِ  ،هاوا قواعدَ رُ وها هم وقرَّ رُ رَّ ق َ 

 ،اجملال تمالَ احْ  رفعُ يَ  التأكيدَ  وأنَّ  ،اجملال تمالَ احْ  رفعُ يَ  ارَ رَ كْ التَ 
 ،هِ أن يكون جاء بنفسِ  لُ مِ تَ قالوا حيَْ  <د  يْ ء لَ اَ جَ > تَ لْ فعندهم إذا ق ُ 

وحيتمل  ،وأن يكون جاء منه رسالة ،هُ مُ الَ وأن يكون جاء غُ 
 جاءَ > :لو قلت كَ  أنَّ  وقتِ ال سِ فْ يف ن َ  ونَ رُ ر  قَ كن هم ي ُ  ل ،وحيتمل

 احتماالت ـهذه االحتماالت  تساقطت كل   <د  يْ لَ  جاءَ  ،د  يْ لَ 
ُ عَ ت َ يَ ف َ  ؛!وثبتت احلقيقة ،ـ اجملال وثبت  قد جاءَ  اليدً  بأنَّ  اإلميانُ  نيَّ
م ل  سَ نُ  لو قال هذا كافر   ،يف هذا ونَ ارُ ال ميَُ  ه حقيقةً جميئَ  وأنَّ  ،هجميئُ 

 د  يْ لَ  جاءَ > :قالوا وإذا ،شيء نتهى كل  هلم بأن هذا حقيقة وا
احتماالت حيتمل  <جاء ليد> :تأكيد معنوي إذا قال <هُ سُ فْ ن َ 
 يد  لَ  اءَ جَ > :لكن إذا جاء بتأكيد معنوي فقال ؛هال  كُ   دُ رِ تَ 
 ،هاتساقطت تلك االحتماالت كلّ  <هنُ ي ْ عَ  يد  لَ  اءَ جَ >أو  <هسُ فْ ن َ 
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وإذا   إىل القرآن الكرميفنأيت ،بسبب هذا التأكيد قيقةُ احلوثبتت  األصول

َالرقيم﴿ :فةهبذه الصّ  القرآنَ  تحُ فتَ به يَ  َالرقمن َالل  ﴾،بسم
َال﴿ َر بِّ َلِل َالرَِّقيمَِالرَّْقمَ   ع ال ِمينَ الح ْمُد وتقرأ ُسورَة ﴾، ِن

 تقرُأ ُسَوَر القرآن البقرة فتجد هذه الصفة يف كثري من اآليات، ثّ 
 ـ هبذه الص فة كما قال هذا اإلمام فتجُد يف كثرٍي من اآليات خُتَْتمُ 

 !؟ُمؤَكَّدة فما ُعذرهميف خسمائة موضٍع ُمُكرَّرَة و  ـ ابُن الولير
 .!وجلَّ ال يفيُد ما يفيُده كالُم البشر عزَّ  اهلل كالمُ   :يعين

َوِسعت كلَّ شيء، رمحُة املخلوق ال َتَسُع نَ ْفَسه ورمحُة اهلل  
اهلل تليُق جبالله  ُُ عندما جاء  ـ رمحه اهلل ـبُن ُخزمية افَ  ؛ رمحةُ 

َُ الَيد هلل عزَّ  وجلَّ وذََكَر الن صوَص يف أنَّ اهلَل مُيسُك  يَْذُكُر ِصفَة
، وكذا وات بُأْصُبع، واألرضنَي بُأْصُبع، واجلَباَل بُأْصُبعاالسَّم

ل هل واِت بيده الُيمََن واألرَض بيده اأُلخَرى، قااومُيْسُك السَّم
هل يوجد يد  ُتشبُه هذه اليد اليت  !؟ ُه هذه الَيدهناك يَد  ُتشب
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 !؟  ـ ا كبريًاا يقولون علو  تعاىل اهلل عمّ  ـواِت واألرض اتِسُك السَّم األصول

ستواَء، والنُ ُزوَل، الفأنا أثُبُت هلل العلَم، والقدرَة، واإلرادَة، وا
ه نَ ْفَسُه، واجمليَء، والَغَضَب، وُكلَّ ما أثْ َبَتُه اهلُل لنَ ْفِسِه، وَوَصَف ب

وأثَن به على نَ ْفِسِه نُ ْثِبُتُه على الوجِه الالئِق باهلل تبارك وتعاىل، 
ُذ من ديننا ما نشاء وننفي منه ما نشاء، فنقع يف  وال نأخُ 
حمَِيَص لنا وال  بعد هذا اجُلُحود وبعد هذا الن ْكرَان ال ؛التناقضِ 

 .خَمْرََج من التناقض
 البابَ  ردطأن تَ  فالواجب ،إرادة واملخلوق له ،له إرادة فاهللُ 

 والعلمِ  باإلرادةِ  تَ نْ فإذا آمَ  ؛فاتالصّ  ت كلّ بِ ثْ واحدة وت ُ  تريةعلى و 
 نُ ؤمِ املخلوقني فتُ  فاتِ صِ  هُ بِ شا ال تُ أهنَّ  على أساسِ  والقدرةِ 

 ا صفات  واالستواء على أهنَّ  واجمليءِ  زولِ والن   والرمحةِ  ضاوالر   بالغضبِ 
 ،من املخلوقات فيها شيء   هُ تبارك وتعاىل ال يشاهبُ  اهللِ  اللِ جب  الئقة  

                                      
 لرادعيا بتحقيق أيب مالك أمحد بن علي الريَّاشي (273-272ص )انظر كتابه يف التوحيد   1 
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 مؤمن   ،صادق ا هو إميان  وإنَّ  ،وال تثيل ،وال تشبيه ،فال تعطيل األصول

قص له عن النَّ  ه  ز  ن َ مُ  ه،ه وعظمتجلاللِ  س  د  قَ مُ  ـ تبارك وتعاىل ـ باهللِ 
ه من و  فخلُ  ،هسَ فْ به ن َ  فَ صَ من هذا الكمال الذي وَ  و  لُ وهو اخلُ 

على  من االستواءِ  هلو  خُ و  ،نقص ه من الغضبِ لو  وخُ  ،ة نقصالرمح
 :الوا فإذا ق، وعالَ  ا جلَّ نَ عنه رب    هُ زَّ ن َ ت َ يتعاىل وي َ  ،ه هذا نقص  عرشِ 

ال  ،ال فوق: جواهبم  !؟ وَ أين هُ  ، على العرشهو  ما اهللَ  نَّ إ
 كَ جييئُ  ! وال خارجهال داخل العاملَ  ،ال يسار ،ال ميني ،حتت

: أنت تنكر اهلل؟ فيقول :لهتقول نكر وجود اهلل ييوعي واحد ش
ال  ،هو العدم ال فوق :لك يقول ؟ هذا كيف يا :؛ فتقول له!نعم
نسأل  ـ !؟ وهذا اجلاحد احدِ اجلَ  بني هذا لفرقُ ا ما ،وال يسار ،ميني

 إىل إنكارِ  د  ؤَ هذا مُ  ـ باهلل والعياذ ـ اجد   هذه خطرية   ـ اهلل العافية
لكن حنن  ـ والعياذ باهلل ـفات  ليس إىل تعطيل الص  اهلل وجودِ 

لف به السَّ  فَّرَ وقد كَ  ،خطري األمرُ ف وإالَّ وضالهلم  مهلم جبهله عتذرُ نَ 
وكذلك  ،ل دلي فُ لْ فيه أَ  ـ الُعُلو ـ هذا ،املتكاثرة صوصِ للن   لتعطيلهم
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 صفاتٍ  تُ ثبِ صوص تُ الن  من  وكثري   ،محةالرَّ  ةَ فَ مسعتموه عن صِ  ما األصول

اهلل  جباللِ  ا ال تليقُ إهنَّ  اإمَّ  ،لها هؤالءطَّ عَ  ،اهلل جباللِ  تليقُ  عظيمةً 
فتعاىل  ـ !أخبار اآلحاد ا جاءت عن طريقهنَّ أا وإمَّ  ،على لعمهم

ورة من هذه الس   أنَّ  فالشاهد ـ اا كبريً اهلل عما يقول الظاملون علو  
 أنواعِ  ها إثباتُ وفي ،التوحيد رِ وَ سُ  مِ الكرمي من أعظَ  القرآنِ  رِ وَ سُ 

وتوحيد  ،والصفاتوتوحيد األمساء  ،بوبيةتوحيد الر   :التوحيد
  .األلوهية

َن ْست ِعينَُ﴿ :قولهو  َوإِيَّاك  َنـ ْعُبُد األلوهية  هذا فيه توحيدُ  ﴾إِيَّاك 
 من األمور يف أمرٍ  نستعنيُ  فال ـ تبارك وتعاىل ـ ين هللِ الد   وإخالصُ 

 جيولُ  ال   ـ تبارك وتعاىل  ـاهلل  ها إالّ يقدر علي األمور اليت ال ـ
ال األنبياء وال املالئكة وال  ،فيها مبخلوق من املخلوقات االستعانةُ 

اَذَ ِإَوَ َاللَ َلَِأَ اسَْفَ َتَ ْلَأَ اَسَ ذَ إَِ> ،وجلَّ  ات اهلل عزَّ قغريهم من خملو 
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<اللِبََنَْتعَِسَ اَْفَ َتَ نَْعَ تـَ اسَْ األصول

َنـ ْعُبدَُ﴿: فقوله ،2  كَ ص  نَُ  َ﴾ِإيَّاك 
َنـ ْعُبدَُ﴿ ،والتخصيص القصرِ  صيغِ هذه من  ألنَّ  ؛لعبادةبا  ﴾ِإيَّاك 

ا يف أحدً  ركين ال نشخملصني لك الد   كَ اك وحدَ إيَّ  إالّ  دُ عبُ ال نَ 
العبادات اليت  اتِ رَّ من ذَ  ةٍ رَّ ا معك يف ذَ شريكً  خذُ تَّ ك ال ن َ عبادتِ 

م اَوَ ﴿ :فيها   واليت قال اهللُ  ،من أجلها واإلنسُ  ن  قت اجلِ لِ خُ 
َِإلَّ َو اإِلنس  َالِجنَّ  ا إالّ نَ قَ لَ ا ما خَ نَ ب   رَ ف َ  ؛﴾لِيـ ْعُبُدونََِخ ل ْقُت

 ـ تبارك وتعاىل ـ اهللَ  اليت ندينُ  ورةعلينا هذه الس   ضَ رَ وف َ  ،هلعبادتِ 
هبذه  خُ صرَ ونَ  ،هبذا احلق   فنعرتفُ  ؛كعاتمن الرَّ  ركعةٍ  هبا يف كل  

 دُ عبُ نَ ال  ،اكإيَّ  إالَّ  دُ عبُ ال نَ  نقولُ ف ،هاجلِ أَ ا من قنَ لِ الغاية اليت خُ 
لنا ما  رتَ خَّ ها وسَ جلِ ا من أَ نَ قت َ لَ ا هلذه الغاية اليت خَ ك حتقيقً ريَ غَ 

 .هبا ومَ قُ وات واألرض لن َ ايف السم

                                      
  

برقم   ـ رضي اهلل عنهما  ـ من حديث أخرجه الرتمذي عن ابن عباسقطعة  2
 حديث حسن صحيح : وقال. كتاب القيامة عن رسول اهلل ( 1527)
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َن ْست ِعينَُوَ ﴿َ:قولهو  األصول بادة يف أمور بك يف العِ  إالَّ  َنْسَتِعنيُ ال  ﴾إِيَّاك 

وال  ،إليك إالَّ  أُ جَ لْ وال ن َ  ،بك إالَّ  نيُ نيا ال نستعالد   يف أمورِ  ،ينالد  
 ،إليك دائد إالّ يف الشَّ  وال نلجأُ  ،بك إالَّ  روبِ يف الكُ  ستغيثُ نَ 

﴿َ َُيِجيُب َو ي ْجع ُلُكْمَالأ مَّن َالسُّوء  َو ي ْكِشُف َد ع اُه َِإذ ا ُمْضط رَّ
مَ مَ َاأل ْرِضَأ ِإل هَ َُخل ف اءَ   .[71: لالنم]﴾ اَت ذ كَُّرونَ ع َالِلَق ِليالًَ

 . الةيف الصَّ  عن التوحيدِ  فهذه حملات  
ا نَ ن ُ دَ يْ تبارك وتعاىل الذي هو دَ  اهللِ  على توحيدِ  العبادات قائمة   

 عارشِ  فنحن ليس لنا إالّ  ،عاراتاس شِ للنَّ  إذا كان ،انَ ت ُ وغاي َ 
وإذا   ،األنبياء دعوةُ  فليس لنا إالَّ  دعوات   اسِ للنَّ وإذا كان  ،األنبياء

 ةُ الَ م الصَّ هِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء  منهجُ  لنا إالَّ  مناهج فليس اسكان للنَّ 
هذه الشهادات  اهللُ  دَ دَّ وقد رَ  ،شاهد كبُ أ والقرآنُ  ؛ـ مالَ السَّ وَ 

َأَُـو لَ ﴿ :من اآليات رها يف كثريٍ وكرَّ  َُكلِّ َِفي َبـ ع ثْـن ا َرَّسَُق ْد ولًَـمٍَّة
َاْعُبُدوا  رسولٍ  كل  [ 47: لنحلا] ﴾الطَّاُغوتَ َالل َو اْجت نُِبواَأ ِن

الدعوة إىل التوحيد  ـعوة هبذه الدَّ  هُ قومَ  ويفاجئهذا لقومه  يقولُ 
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 ،على أنواع قُ طلَ وهبذه املناسبة الطواغيت تُ  ـ ونبذ الطواغيت األصول

ال تعين  ـ المعليهم الصالة والسَّ  ـ األنبياءِ  طاباتِ ها يف خِ لكنَّ 
 ،ا من دون اهللِ يعبدوهن األصنام واألوثان اليت كان األقوامُ  إالّ 

األنبياء إبراهيم  نبياء وإمامِ ألواضح يف دعوة أيب ا وهذا صريح  
َ﴿ :الذي قال ـ المالسَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  ـ َأ نَنَـّْعُبد  و اْجُنْبِنيَو ب ِنيَّ

َِإنَـُّهنََّ  امَ ـاأل ْصنَ  َالنَّاِسَف م نَت ِبع ِنيَف ِإنَّهََُر بِّ َك ِثيرًاَمِّن  أ ْضل ْلن 
َف ِإنَّكَ مَِ َع ص اِني َو م ْن َرَِّقيمَ َنِّي هذا  ،[45: إبراهيم]﴾ غ ُفور 

 . إبراهيم
الالت والضَّ  باالحنرافات مليئة   ،بالضالالت نيا مليئة  الد  

ه عَ ضجِ مَ  ض  قُ ولكن كان ي َ ... ياسية والقانونيةاالجتماعية والس  
الذي  هذا الفسادُ  ،يف العقيدة األوىل هذا الفسادُ  رجةِ يف الدَّ 

إبراهيم وبعد إبراهيم  بلَ قَ  الذي جاء به األنبياءُ  التوحيدَ  اد  ضَ يُ 
ياسيون يأيت الس   عندماومع األسف  ،ـ عليه الصالة والسالم ـ

م املساكني أهنَّ  يوما يدر  !اذجرك السَّ يف عصرنا هذا يقولون الش  
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يدرون  ما ـ مالَ والسَّ  ةُ الَ الصَّ  مْ هِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء  دعواتِ  ونَ صُ تنقَّ يَ  األصول

 مهِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء  من دعواتِ  يشعرونرون من حيث ال سخَ م يَ أهنَّ 
لماذا يبدأ به فا ا ساذجً إذا كان هذا أمرً  ؛ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ 

 ألفَ  هُ مرَ عُ   نوح  فيِن ملاذا يُ و  ،ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مهِ يْ لَ عَ  ـ األنبياءُ 
 ،وقَ عُ وث وي َ غُ وي َ  ،اعٍ وَ وسُ ، د  ا يف حماربة وَ عامً  خسنيَ  إالّ  سنةٍ 

وال  ،وال إىل قوانني ،ياسةدعوة إىل س   ال ؟ ام هذه األصن رٍ سْ ونَ 
وإن كانت  ،من هذا وال إىل اجتماع وال إىل شيءٍ  ،إىل اقتصاد

إىل  احلاجةِ  لكن هناك جمتمعات هي بأشدّ  ،هذه من اإلسالم
مبا  فال نبدأ معهم إالّ  ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مهِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء  دعواتِ 

 هذا شيء   نقول إنَّ  وما ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مهِ يْ لَ عَ به األنبياء  أَ دَ بَ 
 . ساذج

 كُ درِ يُ  الذي ال ،الذي يقول هذا الكالمهو  الساذج األبله الغب  
َل ظُْلم َ﴿ :فيه  رك الذي قال اهللالش   طورةَ خُ  َالشِّْرك  ِإنَّ

َو م نَُيْشِرْكَبِاللَِ﴿ :فيه والذي قال اهللُ  ،[24: لقمان]﴾ ع ِظيمَ 
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اءَِ األصول َالسَّم  َِمن  أ نَّم اَخ رَّ ُرَأ ْوَتـ ْهِويَِبِهَالرِّيُحَِفيََف ك  فـ ت ْخط ُفُهَالطَّيـْ

َاللَ ﴿ ،[42: احلج] ﴾م ك اٍنَس ِحي ٍََ َِإنَّ ِبِهََل َيـ ْغِفُرَأ نَُيْشر ك 
َِلمَ  َذ ِلك  َُدون  َم ا َوَ و يـ ْغِفُر َافْـتـ ر ىَنَي ش اُء َفـ ق ِد َبِالِل م نَُيْشِرْك

 يعَ مجَ  أنزلل و سُ الرُ  مجيعَ  بعثَ  اهللُ  ،[32: النساء] ﴾امًَع ِظيَاإِْثمًَ
شرك  !ساذج رك  هذا شِ  وتأيت اآلن وتقولُ  ،ركهذا الش   ب حملاربةِ تُ الكُ 

وأنت  ،اهلل يقول عظيم وخطري ؟هذا الكالم لَ ثْ مِ  تقولُ  !؟ ساذج هذا
 خيفون هلذا الكالم السَّ لُ ب   طَ يُ  سف ناس  ومع األ !تقول ساذج
 .هاء األغبياءلَ ه الب ُ الساذج أهلُ 

 قوالً عُ  اسِ النَّ  لُ كمَ أَ  ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مهِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء 
 عبادةِ  هبذا مبحاربةِ  بالبدءوأمرهم  العاملني  رب   هملَ وأرسَ 

ذر  و أيبأخ ـ عبسة بنُ و ملا جاءه عمرُ   ولوالرس   ،األوثان
 :؟ قال ما معَن نب :قال ،نب :ال ؟ ق من أنت :قال ـ هألم  



التوحيد أصل  15 
 :؟ قال مباذا أرسلك ـ 9احلديث يف صحيح مسلم ـ أرسلين اهللُ  األصول

ان ا كَ ذَ إِ وَ  ، (انث َوَْاألَ َعَ خلَ ُتََنَْأ َوَ َ،هدَ قَْوَ َاللََُدَ عبَ ُيََنَْأَ يَبَِِنَلَ سَ رَْأ َ)
َكَ مَ َةٍَمََُّأََكلَََُّتـ ْتب عََُ:ولـناَويقيأتيَربُّ > القيامة يومُ   ،دعبَُت ََتَْانَ ا
 ،ما يذهبون مع الزعماء ،<مهَِانَِث َوَْأ ََعَ مَ َانَِث َوَْاألَ َأهلََُذهبَُفيَ 

 ركرك احلضاري والش  هبم هو الش   ركَ والرؤساء الذين يعتبون الش  
َةٍَمََُّأََكلَََُّتـ ْتب عَُ>  ،النأو مع فُ  ،النفُ  عَ ب مَ هَ يقول اذْ  ما ،العظيم

َكَ مَ   ،مع األوثان بُ ذهَ يَ األوثان  دُ عبُ من كان يَ ف ،< دعبَُت ََتَْانَ ا
َ:ودهَُيـَ لَِْلََولَُقَُيَـ >  ،ر وعيسىيْ زَ صارى مع العُ والنَّ  ودُ  اليه ذهبُ ويَ 
َ،اللَنَ ابَْرَْيَزَ العََُدَُعبَُن ََ:واالَُقَ  ـ ستغفر اهلل العظيمأ ـ ؟َوندَُُبَعَْتَـ َنَْمَ 
َالنََّرَُأمَ يَُفَـ َ،مذبتَُكَ ََ:الَ قَ  َإلى َفيَ بهم َالنََّونَ ذهبَُار َمَُحطَِي ََراإلى
َمَُحطَِوهيَيَ َارَ النََّونَ دَُجَِيَ فَـ َ،نابَّاَرَ ن َقَِسَِْاََ:ونَ ولَُقَُيـَ فَـ َ،َاضًَعَْهاَبَـ ضَُعَْبَـ 

َبعضًَبعضَُ َالنََّ،اها َارَ صَ ويأتي َولَُقَُيـَ فَـ ى َ؟َوندَُبَُعَْتَـ َمَْنتَُكَََُنَْمَ :
                                      

 باب إسالم عمرو بن عبسة.كتاب صالة املسافرين وقصرها ( 241/2911)برقم  9 
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َابنَ يسَ عََِدَُعبَُن ََ:قالوا األصول َلَ قَ يُـَفَـ َ.اللَى َ< ...مذبتَُكَ ََ:مَْهَُال

 (20)احلديث
 شركُ  ـ تبارك وتعاىل ـ اهللِ  رك يف ميزانِ أن هذا الش   املهمّ 

أن تكون  بُ اليت جيَ  األشخاص بالعبادةِ  وعبادةُ  ،األوثان عبادةِ 
 ركُ هذا هو الش   ،وتوكلٍ  ،ونذرٍ  ،بحٍ وذَ  ،واستغاثةٍ  ،من دعاءٍ  ،هلل

وأنا قلت يف  ،بارَ أن حيَُ  بُ العظيم والذي جيَ  ركُ والش   ،األكب
هذه احلضارة  نَّ أ ـ ًما حاصلهكال ـ : <منهج األنبياء>كتاب 

ومن  ،امكَّ ا من حُ قياداُتُ  ،عاةهبا هؤالء الد   رَ هَ ب َ اآلن اليت ان ْ 
 انا هذومن أطباء إىل يومِ  ،نيومن سياسي   ،رينك  فَ ومُ  ،هندسنيمُ 
 ،صارىالنَّ  وسُ ؤُ فرُ  ،األوثان ونَ دُ عبُ اآلن يَ إىل  ،ون األوثاندُ عبُ يَ 

 ،ليبهم يعبدون الصَّ وأدباؤُ  ،وهمفكرُ ومُ  هماؤُ وأطبَّ  ،وهمومهندسُ 

                                      

 ِإنَّ ): باب قوله تعاىل.التفسري/ ك (3522/خ) متفق عليه من حديث أيب سعيد  (20)
  باب معرفة طريق الرؤيا. كتاب اإلميان ( 221/350/م) )َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  َيْظِلمُ  الَ  الّلهَ 
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 ،امكَّ واحلُ  ،ون اء اهلند واملهندسوأطبَّ  ،عيسى ومرمي رَ وَ ون صُ عبدُ ويَ  األصول

 .اانً  عبدون أوثهم يَ وغريُ  ،نيوالص   ،واليابان
ويف تأرخيها إىل  ،ت به اإلنسانيةبَ كِ البالء الذي نُ  د  شَ هذا هو أَ  

على النَّاس  ان  يأيت لم .اعة فتطوي هذه احلياةأن تأيت السَّ 
 ةُ الَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  ـول س  الرَ  خبَ من هذه احلال كما أَ  أَ وَ سْ يكونون فيه أَ 

 األوثان أشد   عبادةُ  ،األوثان فيعودون إىل عبادةِ  ـ مالَ السَّ وَ 
 طهريِ م لتَ هَ لَّ كَ   سلَ الرُ  رسلَ وأَ  ،به اهللُ  يَ صِ عُ  بٍ نْ ذَ  وأعظمُ  ،الكفر

 ؛دلَ و األَ دُ العَ  الشيطان هذا يأيت ُثَّ  ،عليه والقضاءِ  ،األرض منهم
يأتيهم من  ،اس إال يف هذا البابالنَّ  ادِ بإفسَ  يطان ما يبدأُ الشَّ 

م وتاثيلهم هِ رِ وَ صُ  هم إىل عبادةِ ر  جُ احلني فيَ وللصَّ  ة للنبياءِ بَّ احملَ  ابِ بَ 
 
ُ
 .واألوثان اة باألصناممَّ سَ امل

 سياسية هلا هناك دعوات   ألنَّ  ؛!إخوة ول هذا الكالم يا أق
 ينَ لت الد  عَ وجَ  ء،شي استهانت بكل   ،وغاية سياسية ،سياسية مرامٍ 

 ياسيالس   ركِ ونه بالش  م  سَ وا ما يُ جعلُ فَ  ،هاأهدافِ  هلا إىل حتقيقِ  مطيةً 
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 ،تافه غل  ه شُ ألنَّ  ؛ذاجةه سَ غل بغريِ والشُ  ،األنبياء عوةِ من دَ  لَ أفضَ  األصول

أو  ،املةً جمُ  بور إالَّ القُ  ادِ بَّ عُ ون لِ ضُ رَّ تعَ وهلذا تراهم ال يَ  ؛ساذجة مور  أ
م هُ ادُ وَ سَ فَ  ،بدعوة األنبياء ونَ عبؤُ فهم ال يَ  وإالَّ  ،لفينيا من السَّ خوفً 

إىل هذه الغاية من  ولِ صُ م للوُ وهنَ دُ شِ م وحيَ وهنَ معُ الذين جيَ  األعظم
 ور وعبادةِ بُ القُ  بادةِ بني عِ  ور وهي األوثان ال فرقَ بُ القُ  ادبَّ عُ 

 ه معك باسمِ معُ ماذا يستفيد هذا املسكني الذي تَ  ،ناألوثا
ألن  ؟هامن أجلِ  قتَ لِ اليت خُ  الغايةَ  وُتمل ،سلمك مُ  وأنَّ اإلسالم 

إىل  لَ صِ تهود لاجلُ  منَ  كدما عن ل أكثرَ بذُ تَ  ،اسيرَ الكَ  تسّنممّهك 
منحرفة  ه فاسدة  دعوتِ  اس بدايةُ من النَّ  نفُ وهذا الص   ،مكْ احلُ  ةِ سدَّ 
يف  ـ المعليهم الصالة والسَّ  ـاألنبياء  ه خالفَ ؟ ألنَّ  ملاذا

إىل  هائلةً  ةً فزَ قَ  زَ فَ قَ هم ف َ فَ خالَ  ،مهم يف دعوُتِ فَ خالَ  ،هممنهجِ 
ال  ـ المعليهم الصالة والسَّ  ـ األنبياءَ  فإنَّ  ،ينالد   مراحلِ  رِ آخِ 
ؤوا وتؤمن مبا جا ،لوبالقُ  حَ لُ صْ بعد أن تَ  إالَّ  اسِ بني النَّ  ونَ مُ كُ حيَ 

مبا  وا اهللَ  فإذا دانُ  ،مبا جاؤوا به من العقائد مَ ل  سِ وتُ  ،به من الوحي
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 يف أبوابِ  انقيادهم لَ هُ يف هذه األصول سَ  جاء به األنبياءُ  األصول

وإن  ،ذلك وما شاكلَ  ،من احلالل واحلرام واحلدود ،التشريعات
هم اد نقيعدم اف ،التوحيد واستكبوا وعاندوا يف بابِ  االتَ َووْ 

 .أوىل وأوىل  عللتشري
 اهللِ  ياسيني من يلتوي على دعوةِ هؤالء السِ  اعِ  يف أتب جدُ ا لنَ وإنَّ 

 هُ ذَ خَ ا يف هذا املضمار ما أَ التوحيد آخذً  بُ ارِ وحيَُ  ـ تبارك وتعاىل ـ
 .ـ المعليهم الصالة والسَّ  ـسل الرُ  أعداءُ 

 إىل اهلل إن كانوا صادقني يريدون للمسلمني عاةِ فعلى الد  
اليت استشرى فيها  العقائدِ  يادة فليبدؤوا بتصحيحِ ة والس  زَّ العِ 

 ،سحيق رٍ دَ نحَ فيها إىل مُ  كثري من املسلمني  ووصل ،الفساد
 ،وهعُ العبادة قد ضي َّ  وتوحيدُ  ،لوهفات قد عطَّ األمساء والص   فتوحيدُ 

 :معناها عندهم هلل فال إله إالّ  ؛هللا عوا معَن ال إله إالّ وهلذا ضيَّ 
من هنا  ،اللومن هنا أتاهم الضَّ  ! اهلل إالّ  ال رالقَ  ،ال خالقَ 
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 ال إله إالّ ختالف أنت  :تقول له ..!وا وتاهوا وتاهوا وتاهواضل   األصول

معَن ال  ما ،هللا ال إله إالّ  :أنا أقول ؛أنا ما أخالفك :يقول ؟هللا
 معَن ال إله إالّ  أنَّ  ذا اعتقدَ فإ !ال رالق ؟ ال خالقَ  اهلل إله إالّ 

 !!إال اهلل فقد حقق التوحيد يف نظره وال رالق  خالقَ  ال :هللا
 رُ ذُ أنْ  ،اهلل لغريِ  حُ أذبَ  ،اهلل غريَ  وعُ دْ أ ،دوح  أنا مُ  ،نتُ أنا آمَ  :قال
 وال أقعُ  ،اهلل ال إله إالّ  فُ الِ ال أخَ .. اهلل بغريِ  أستغيثُ  ،اهلل لغريِ 

 معناها ال اهلل ال إله إالّ  ألنَّ  ؛ركالش   و يف محأةِ هبل  ! ركيف الش  
يف  ه الكثرية املوجودةُ بوبية فله آياتُ الر   أما توحيدُ  ،اهلل إالّ  حبق   معبودَ 
ت فيه زلَ بوبية باآليات اليت نَ الر   توحيدَ  رُ س  فَ ولكن ن ُ  ،الكرمي القرآنِ 

معناها هبذا  دُ سِ فْ اهلل فن ُ  إالّ  ب إىل ال إلهَ ذهَ وال نَ  ،هحُ ض  وَ ه وت ُ نُ ي   ب َ ت ُ 
ار فَّ نعم حىت الكُ  !بوبيةالر   بتوحيدِ  أنت تؤمن :له تقول ،التفسري

و ل ِئنَ﴿: بوبيةالر   قبلك يؤمنون بتوحيدِ  قريش   ،بوبيةالر   يؤمنون بتوحيدِ 
َمَ  َاللَُس أ ْلتـ ُهم َل يـ ُقوُلنَّ َو األ ْرض  َالسَّم او اِت َخ ل  َ  : لقمان]﴾ ْن

ال إله  :قولوا ـ مالَ والسَّ  ةُ الَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  ـ د  مَّ هلم حمَُ  ملا قالَ لكن  ،[15
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َاأ ج ع ل َاآلِله ة َِإل هًَ﴿:  ـ عنهم اهلل  أخبكما  ـ قالوا. اهلل إالّ  األصول

اَل ش ْيء َُعج ابَ َاو اِقدًَ فقد  ؛بالف الر بوبية ،[5: ص] ﴾ِإنََّه ذ 
َمَ ﴿: قال اهلل  َس أ ْلتـ ُهم َو ل ِئن َو األ ْرض  َالسَّم او اِت َخ ل  َ  ْن
وا هبذا أقر   ،حنن ما نقول هذا الكالم هللِ او  :ما قالوا ﴾،ل يـ ُقوُلنََّاللَُ

 إىل حد   دون اهللَ عبُ بل حىت يَ  ،فيهون رُ ابِ كَ هبذا وال يُ  ونَ ر  قِ وهم يُ 
 ،اهلل فيدعون غريَ  ،يف األلوهية ركاءَ شُ  وا مع اهللِ لُ عَ بعيد لكن جَ 
 يفعلون هذه األشياء ،اهلل ويستغيثون بغريِ  ،اهلل ويذحبون لغريِ 

ا هنَّ إ :ولون ال يق ،للفى اهللهبم إىل ر  قَ ا ت ُ ويعتقدون أهنَّ  ،همألصنامِ 
م يعتقدون فيهم أهنَّ وال .. تقَ لَ وهي اليت رَ  ،تقَ لَ هي اليت خَ 

و ل ِئنَ﴿هم وينفعون بأنفسِ  م يضروندون فيهم أهنَّ  وال يعتق ،أرباب
َمَ  َل يـ ُقوُلنََّس أ ْلتـ ُهم َو األ ْرض  َالسَّم او اِت َخ ل  َ  : لقمان]﴾ اللََُْن

 .يستكبون اهللُ  قيل هلم ال إله إالّ  لكن إذا ،ما يكابرون[ 15
فيما  قَ رْ الفَ  اويعرفو  ،هذه القضية ابُ بَ الشَّ  هَ قَ فْ أنا أحب أن ي َ 
ا كابروا بوبية إنَّ فهم ال يكابرون يف الر   ؛املشركني ذكرناه ومن واقعِ 
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َاآللَِ﴿األلوهية  واستكبوا يف توحيدِ  األصول َِإل هًَأ ج ع ل   ﴾او اِقدًََاه ة 

َلَ ِإنَـّهَُ﴿ َل ُهْم َِقيل  َِإذ ا َك انُوا َِإلََّْم  ﴾َي ْست ْكِبُرونَ اللََُِإل ه 
ويأيت  ،أيت اخلالف وي ،راعفهنا يأيت الص   ،[45: الصافات]
 ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مْ هِ يْ لَ عَ  ـوتأيت املشاكل بني األنبياء  ،لقتالا

 ،حنن معكم :قالوالبوبية اهدهم يف توحيد الر  ت أن اأمَّ هم مَِ وبني أُ 
وخلق األرض  ،ماءالسَّ  خلقَ  اهللَ  آمنوا بأنّ  :لو جاء وقال

كان  لكن ما ،بيننا وبينكم فَ الَ يقولون ال خِ  ...وخلقكم
من احنرفوا  ف كما قلنا إنَّ لكن مع األسَ  ،يف هذا إالّ  الفُ اخلِ 

 احة لشبابِ وا يف السَّ رحوطَ  ،مسل واستهانوا بدعوُتِ الرُ  عن منهجِ 
 ةُ الَ م الصَّ هِ يْ لَ عَ  ـالكرام  لِ سُ الرُ  ا ملنهجِ ا خمالفً ة منهجً مَّ األُ 
 .ـ مالَ السَّ وَ 

 وجيب أن يكون هو احلديثُ  ،اة جد  القضية هامَّ  !حال على كل  
من  ة على بصريةٍ األمَّ  حىت يكون شبابُ  ،ائد يف اللقاءاتالسَّ 

ما  ا بكل  هنفيحملو  ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ م الصَّ هِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء  دعوةِ 
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م واهلل فإهنَّ  ؛اومغارهبِ  األرضِ  يستطيعون إىل املسلمني يف مشارقِ  األصول

عاة م لو أصلح الد  وإهنَّ  ،يف هذا الباب وا إالَّ ل  وا أكثر ما ضَ ل  ما ضَ 
التوحيد لقامت احلكومات  هؤالء القوم يف أبوابِ  عقائدَ 

ا على هذه صراعً  وجدتَّ  ملاو  ،وهنانشدُ اإلسالمية اليت يَ 
تبارك  ـ اهللِ  دة على توحيدِ حِ تَّ ا مُ لوبً قُ  إالَّ  دُ ما تَ  ،الكراسي

واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم  ،الطريق واأأخطولكن  ،ـ وتعاىل
لت اوحنن وإن ط ..هم وطالت عليهم الطريق قصدِ  بنقيضِ  اهللُ 

ا ه عابدً ا برب  رفً عا ا ميوتُ الذي ميوت منَّ ؛  ن نسر شيئاً الطريق فل
 . ا عنهراضيً  له أن يلقى اهللَ  فنرجو ين ا له الد  ه خملصً لرب  
ا منهم كثريً   فإنَّ  ،خطرية م على غايةٍ أولئك فإهنَّ  ا أتباعُ وأمَّ 

 األمساءِ  ويف توحيدِ  ،يف توحيد العبادة ركِ بالش   سيلقون اهللَ 
 . بوبيةبل يف توحيد الر   ،والصفات

عندهم حلول  ،روافض وصوفية خرافّيون؛ة مَّ هذه األُ ويف  
 م يعلمونيف األولياء أهنَّ  اعتقادوعندهم  ،وعندهم وحدة الوجود
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كيف   ،بوبيةرك حىت يف الر  الش   ،فون يف الكونويتصرَّ  ،الغيب األصول

ا يتهاون هبذا الفساد العظيم يف أصول األصول دين األنبياء مجيعً 
كيف يتهاون هبذا ويذهب للصراع  !؟ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ م الصَّ هِ يْ لَ عَ  ـ

 ا إىل كرسي يتشبث به ويديرُ والذي يصل منَّ  !؟ على الكراسي
ة مَّ األُ  أنَّ اهد الشَّ  ،هذاوهذا موجود وأنتم تعرفون  !ه لإلسالمظهرَ 

البدء  وال جيولُ  ،اا جذريً ها إصالحً عقائدَ  احلاجة إىل إصالحِ  س  مَ بأَ 
 االقتصاديصالح واإلاالجتماعي  اإلصالح ،قبل هذا بشيءٍ 

 كما هي طريقةُ   ؛ها تأيت بعد هذا البابياسي كل  واإلصالح الس  
ا رنا مجيعً صِ بَّ اهلل أن ي ُ  ونسأل ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ م الصَّ هِ يْ لَ عَ  ـاألنبياء 

َُ  ،بكتابه نا لالعتصامِ قَ وأن يوف    يننا،بد أن يوفقنا و  ه ة نبي  وسن 
 ا اهللُ نَ رَ مَ الذي أَ  ـ مالَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مهِ يْ لَ عَ  ـ األنبياءِ  منهجِ  سلوكِ ل

َاللَُُأْولَ ﴿هبم  االقتداءِ ب ه ولَ سُ رَ  رَ مَ وأَ  به، َه د ى َالَِّذين  َِئك 
اُهُمَاقْـت ِدهَْ  .[90: األنعام] ﴾ف ِبُهد 

 أن جيعلنا وإيَّ  اهللَ  نسألُ 
ُ
هبم املقتدين هبم  نيَ تأس  اكم من امل
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 .عاءالد  ربنا لسميع  إنّ  ،املتبعني ملنهجهم األصول

 .د وعلى آله وصحبهنا حممّ بيّ نوصلى اهلل على 

 


