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السالمُ عليكم ورمحةُ اهلل وبركاتُه

تغفره ،ونعوذُ باهللِ من شروِر
احلمد هلل ُ
إ ّن َ
حنمده ونستعينُه ونس ُ
ئات أعمالنا ،من ِ
أنفسنا ومن سي ِ
يهده اهلل فال م ِ
ض َّل له ،ومن
ّ
ُ ُ
ي ِ
يك له،
إله إالّ اهللُ َ
ُْ
وحده ال شر َ
ضل ْل فال هادي له ،وأشهد أن ال َ
أشهد َّ
ورسول ُُه.
عبده
ُ
حمم ًدا ُ
و ُ
أن ّ
﴿يَـاَأيُّـهاَالَّ ِذين َآمنُواَاتَّـ ُقواَاللَ َق َّ َ َتُـقَاتِِه َولَ َت ُموتُ َّن َإِ َلََّ
وأنت َ ِ
س َاتَّـ ُقواَ
ُ ُ
مَم ْسل ُمونَ﴾ [آل عمران﴿ ،]201 :ياَأيـُّهاَالنَّا ُ
سَو ِ
مَمنَنـَ ْف ٍ
ثَ
اقد ٍة َوخل َ َِمْنـهاَزْوجهاَوبَ ََّ
ربَّ ُك ُمَالَّ ِذيَخلق ُك َِ
اء َواتَّـ ُقواَاللَ َالَّ ِذيَتساءَلَُون َبِِه َواأل ْرقامََ
ِمْنـ ُهماَ ِرجالًَكثِ ًَيرا َونِس ًَ
إِ َّنَاللَكانَعلْي ُك ْمَرقِ َيبًا﴾ [النساء﴿ ،]2 :ياَأيـُّهاَالَّ ِذينَآمنُواَ
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ِ
ص ِل ْح َل ُك َْم َأ ْعمال ُك ْم َويـغْ ِف ْرَ
اتَّـ ُقواَالل َوقُولُواَقـ ْولًَسدي ًَدا  يُ ْ
يما﴾
ل ُك ْم َذُنُوب ُك ْم َومن َيُ ِط َِع َاللَ َور ُسولهُ َفـق ْد َفازَ َفـ ْوًَزا َع ِظ ًَ
[األحزاب.]12 :
ِ
هدي
ّأما بعد :فإ ّن
َ
أصدق احلديث ُ
وخري اهلدي ُ
كالم اهلل َ
ٍ
كل ٍ
كل ٍ
بدعة
حممد َّ 
حمدثة بدعة و َّ
وشر األموِر حمدثا ُُتا ،و َّ
ٍ
ضاللة يف النار.
كل
ضاللة و ّ

املطهرة ،ويف َم ْهبَ ِط
مرحبًا بكم أيها اإلخوة يف هذه الرحاب َّ
الوحي ،ويف ِ
منالل التوحيد ،فأهالً وسهالً بكم ،وهبذه العبارات
حول التوحيد
اليت مسعتموها سيكو ُن
احلديث ـ إن شاء اهلل ـ َ
ُ
الذي هو أصل األصول ،وإذا كان ِ
للناس أصول وأصول األصول
ُ
ِ
أصل األُصول عند األنبياء ـ عليهم الصالة
يدورون حوَهلا؛ فإ ّن َ
والسالم ـ وعند ِ
سادة هذه األ َّمة من الصحابة الكرام ومن اتَّبعهم
بإحسان َّ
أصل
أصل األصول عندهم هو التوحيد ،فإذا كان ُ
إن َ
ِ
األصول عند أقوٍام يف السياسة ،وأقوام عندهم هي الفلسفة،
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وختتلف الغايات على حسب ما يرمسُه أهلُها؛ فلكل قوم غاية،
ُ
ٍ
األصل الذي جاء به
األصل عندنا هو هذا
ُ
ولكل قوم أصول ،و ُ
السالَم ـ ،وعليه تدور كل
مجيع األنبياء ـ عليهم َّ
الصالَةُ َو َّ
ُ
العبادات ،فالعبادات إنَّا هي تأكيد هلذا األصل وبَ ْرهنة على
ِ
حق اإلميان.
اإلميان به َّ

يتغلغل يف كل العبادات؛ بل هو أصل أصيل يف
فالتوحيد
ُ
ُ
جندها قائمةً على هذا
كل العبادات ،فإذا جئنا إىل الصالة ُ
رسول اهلل ـ عليه الصالة
األصل؛ فسورة الفاحتة اليت قال فيها ُ
َبفاتحةَ
َِ
قرأ
والسالم ـ يف شأهنا< :لَ َصالةَ َلمن َلم َيَ َ
أعظم سورٍة يف التوحيد ،وهي أم الكتاب،
الكتاب>  ،هي
ُ
والقرآ ُن كله يدور عليها﴿ ،الحم ُد ِ
ب َالعال ِمينَ﴾ توحيد،
َلل َر ِّ
ْ
ِ
ِ
يم﴾ توحيد﴿ ،مال ِ
ك َيـ ْوم َالدِّي َِن﴾ توحيد،
َالرِق َِ
الر ْقم ِن َّ
﴿ َّ

(  )2متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت (خ )157/كتاب اآلذان و(م )211/493 /كتاب
الصالة.
َّ
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﴿إِيَّاكَنـ ْعب ُدَوإِيَّاكَنست ِع َ
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ُ
ْ ُ
﴿الحم ُد ِ
الر ْقم ِنَ
ب َالعال ِمينَ﴾
َلل َر ِّ
توحيد الربوبيةَّ ﴿ ،
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
توحيد األمساء والصفات﴿ ،مال ِ
ك َيـ ْوم َالدِّي َِن﴾ كذلك
الرِق َِ
َّ
يم﴾ ُ
توحيد العبادة.
﴿إَِيَّاكَنـ ْعبُ ُدَوإِيَّاكَن ْست ِع َُ
ين﴾ ُ
احلديث ال ُق ِ
ِ
دسي
وجل يف
و ُ
الرسول  يروي عن ربه َّ
عز َّ
صفََْينَ،
الصالَةَ َبـََْيَنِي َوبينَ َعََْب َِدي ََنِ َْ
ت َ ََّ
يقول فيه <إنّي َقَسَ َْم َُ
فإذاَقَالَ َالعََْب َُد﴿َ :الحم ُد ِ
اللَُ :قَ َِمدََنِيَ
ب َالعال ِمينَ﴾ َقَالَ َ َ
َلل َر ِّ
ْ
ِ
اللَُ :أَثَْـنَى َعَلَ ََّيَ
يم﴾ َقَالَ َ َ
َالرق َِ
الر ْقم ِن َّ
عَب َِديَ ،وإذا َقاَلََّ ﴿َ :
بديَ،وإذاَقَـالَ﴿َ:مالِ ِ
بديَ،
جدََنِيَعَ َِ
كَيـ ْوِمَالدِّي َِن﴾َقَالََ:مَ ََّ
عَ َِ
ين﴾َقَـالََ:هذهَبـََْيَنِيَوبينَ
وإذاَقَالَ﴿َ:إِيَّاكََنـ ْعبُ ُدَوإِيَّاكَن ْست ِع َُ
بديَ ،وإذاَقَالَِ ﴿َ:
الصراطَالمست ِقيمَِ َ
صراطَالَّ ِذينَ
اهدناَ َِّ
عَ َِ
ُ
وبَعلي ِه ْمَولَالضَّالِّينَ﴾َقَالََ:هذهَ
ض َِ
أنعمتَعلي ِه ْمَغي ِرَالمغ ُ

6

التوحيد أصل
األصول

()1
انظروا وأدركوا عناية اهللِ تبارك
ف
.
عبديَ َولِ َِ
َلِ َِ
عبديَماَسأل> َ ُ
وتعاىل ِ
خاص ًة يف هذه السورة اليت فرضها اهللُ يف كل
بعبدهَّ ،
الصلوات املكتوبات والنوافل؛ فال تَ ِ
ص ُِ ُح صالة إال هبا ،فهي
َّ
ِ
خملصا هلل
عالقةُ وطيدة بني العبد وربه ،ولكن َشريط َة أن يكو َن ً
ِ
ألمساء اهلل وصفاتِه؛ فهو إذا
رب العاملني ،مؤمنًا مبا يقولُ ،مثبِتًا
قاَ َل﴿ :الحم َُد َ ِ
ب َالعال ِمينَ﴾ يؤمن َّ
بأن اهللَ تبارك وتعاىل
لل َر ِّ
ْ
السماو ِ
ِ
املالئكة وكل املخلوقات
ات واألرض واجلِن واإلنس و
رب َّ
يف هذا الكون ،فهو رهبا :خال ُقها ،وسيّ ُدها ،ومال ُكها ،ومدب ُرها،
بِيَ ِده احلياة ،وبِيَ ِدهِ املوت ،وبِيَ ِده اجلزاءُ على ما قَ َّد َم امل َكلَّ ُفون يف
ُ
توحيد
بذلك
ت
الر ْقم ِن َا َّلرِق َِ
هذه احلياة ،وإذا قَ َ
الَّ ﴿ :
َ
يم﴾ أَثْبَ َ
ِ
األمساء والصفات اليت امتلَ هبا كتاب ِ
اهلل ُسبحانه وتعاىل ،وكثري
ْ
ُ
ِ
ِ
األمساء
تدور على هذا التوحيد ،توحيد
من ُسنّة رسول اهلل ُ 
الصالة  .باب وجوب قراءة
( ) أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  برقم (  )211/493كتاب َّ
الفاحتة يف كل ركعة وأنّه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها
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توحيد
يتضمن هذا الوصف
يم﴾
َالرِق َِ
الر ْقمَ ِن َّ
والصفاتَّ ﴿ ،
َ
ّ
ِ
األمساء والصفات املعروف عند أه ِل السنة واجلماعة الذين تَيَّ ُزوا
ني مجي ِع ِ
ِ
بإثبات هذا التوحيد من ب ِ
منهج
الفَرِق اليت ْاحنََرفَت عن ِ
ِ
ِ
القرآن وعن السنة وعن ما كان عليه
احلق ،احنرفت عن
اهلل ّ
ِ
ِ
السلف َّ
َّ
كالمهُ
الصاحل ،فعطلُوا أمساءَ اهلل وصفاته وأفعالَه  و َ
السالَم ـ ،وفيه
الذي هو وحيُهُ إىل مجي ِع ُر ُسلِه ـ عليهم َّ
الصالَةُ َو َّ
العقائد والتشريعات.
ُ
ِ
وع من
أهل السنّة ـ هلل تبارك وتعاىل هذا النَّ َ
فيثبت ـ ُ
التوحيد ،من َّ
الرحيم ﴿ ُهو َاللَُالَّ ِذي َلَ َإِله َإِ َلََّ
محن َّ
أن اهللَ هو َّ
الر ُ
بَو َّ ِ
ُهوَعالِ ُمَالغْي ِ
يم ُ هوََاللَُالَّ ِذيَ
َالرِق َُ
َالر َْقم ُن َّ
َهو َّ
الشهادة ُ
َالسالَ ُم َال ُْم ْؤِم ُن َال ُْمهْي ِم َُن َالع ِز ُيزَ
وس َّ
لَإِله َإِ َلَّ َ ُهو َالْمِل ُ
ك َال ُق ُّد ُ
َالل َع َّماَيُ ْش ِرُكون َُ هو َاللَُالخالِ َُ ََ
َس ْبحان َِ
الجبَّ َُ
ار َال ُْمتكبِّـ ُر ُ
سنى َيُسبِّ ُح َلهُ َما َفِيَ
الح َْ
ئ َال ُْمص ِّوُر َلهُ َاألَ ْسم َ
البا ِر ُ
اءُ َ ُ
السمَو ِ
اتَواأل ْر ِ
يم﴾.
ضَو ُهوَالع ِز ُيزَالح ِك َُ
َّ
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ويف هذا الباب سورةُ اإلخالص ﴿قُ َْل َ ُهوَ َاللَّ َهُ َأقدَ ََ
الصم َُد ََ ل َْم َي ِل َْد َول َْم َيُول َْد ََ ول َْم َي ُكن َلََّهُ َ ُك ُفوَاًَأقدََ
اللََّهُ َ َّ
ث ال ُقرآن أعطاها اهللُ ـ تبارك وتعاىل ـ هذه
 ﴾َ اليت ُ
تعدل ثُلُ َ
ث القرآن ،ملاذا ؟ َّ
املْنزلةَ العظيمة َّ
ألهنا تَ ْشتَ ِم ُل على
فإهنا ُ
تعدل ثُلُ َ
َ
ِ
التوحيد ،توحيد اهلل بأمسائِه وصفاتِه ،كذلك آيةُ ال ُكرسي،
هذا
ِ
ِ
خيتمها اهللُ ـ تبارك وتعاىل ـ
وكذلك كثري من آيات القرآن الكرمي ُ
ِ
توحيد ِ
وج َّل،
بأمسائِه وصفاتِه العظيمة ،وهذا تربية على
اهلل َّ
عز َ
ول،
حق املعرفة هبذه الصفات العظيمة اليت تُنَّ ِوُر العُ ُق َ
ومعرفتِه َّ
ِ
وتُضيء يف ال ُقلوب ،ومن مل يفهم هذا الباب ومل ي ِ
بصفات
ؤمن
ُ
َ
ُ
اهللِ كما أَثبتَها يف كتابِه ُح ِرَم من هذا اخل ِري والعياذ باهلل ،بل قد
السلف؛ لقد َك َّفروا من ي عطل أمساء ِ
اهلل وصفاتِه؛ بل َك َّف ُروا
َك َّفَرهُ َّ
َُ ُ َ
ُ
من أَن َكر االستواء؛ بل قََت لُوا من أَنكر َّ َّ
اهيم خليالً ـ
أن اهللَ اختَذ إبر َ
َ
َ
ِ
تكليما ،قال
أنكر ص َف َة اخلُلَّة واحملبَّة ـ  ،وَك ّل ُّ َُم موسى
ً
يعين َ
ِ
القس ِري ملا قَتل اجلع َد ِ
رهم
بن د َ
أمري العراق خالد بن عبد اهلل ْ
َ َ َْ َ
ُ
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تقربوا إىل ِ
اهلل بِضحاياكم ،فإّن ُمَت َق ِرب إليه
قال< :أيها النَّاس َُّ
ِ ِ
َّ
اهيم خليالً،
أنكر أن يك ون اهللُ اختَ َذ إبر َ
باجلَ ْعد ب ِن د َرهم؛ ألنَّه َ
تكليما> كان يف ذلك الوقت العلماءُ واحلُ َّكام على
وكلَّم موسى ً
ٍ
احلاكم املسلم ال يَِقل غريًة على دي ِن
عقيدة واحدة
ٍ
ومنهج واحد ،و ُ
ِ
للتوحيد هذا عندهم
اهلل وعلى توحي ِد اهلل من كبا ِر العلماء ،كان
ِ
لدرجة َّ
مثل هذا األمري الذي هو من أقل األُمر ِاء
َمْنزلةً عظيم َة
أن َ
شأنًا ،ولعلَّه من ِ
أضعفهم تَ َدي نًا ولكنَّه يؤمن هبذا التوحيد ،وهلذا
أبرَل هذه الغريَة على دي ِن اهلل تبارك وتعاىل وأيَّد ما ذهب إليه
َ
4
ِ
كم على هذا الذي
العلماءُ  ،وغار هلل َّ
عز َّ
وجل وأجرى هذا احلُ َ
 4انظر هذه القصة يف ( البداية والنهاية ) البن كثري ()17/20
3

قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية:
وألجل ذا ضحى جبعد خالد ال

قسري يوم ذبائح القربان

ليم الدان
اهيم ليس خليَل ه
كالَّ وال موسى الك َ
إذ قال إبر ُ
شكر الضَّحية كل صاحب سنة هلل درك من أخ ي قرب ان
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تطاول على ٍ
شيء من صف ِ
ات اهلل تبارك وتعاىل ،وكان هذا
ِ
اخلليفة هارون الرشيد
مصريه وجزاءَه ،وهذا يُ َذكُرّن حبادثة عند
َ
عاما ،وكان يبكي من
عاما َ
وحيُج ً
ـ رمحه اهلل ـ الذي كان يغزو ً
ِ
وجل حىت يُغمى عليه أحيانًا ،كان
خشية اهلل إذا ذُكَر باهلل َّ
عز َّ
بن خادم الضرير ،فَ َح َّدثَهُ
يف جملس ُحيَدثُه فيه أبو معاوية حممد ُ
ِ
إن َآدَمَ َ َوَُموسَىَ
ببعض األحاديث ،ومن ضمنها حديثََّ ( 5
آدمََموسَى) يعين يف ِ
آدمَ
جَ َُ
قضية القدر ،قال( :فَحَ ََّ
اجاَفَحَ ََّ
تَحَ ََّ
جَ َُ ُ
َُموسَى)
أحد ُكبَ َر ِاء قُريش ،ومن كبا ِر األُسرِة احلاكمة ،من كبا ِر
قال ُ
سرِة العبَّاسية احلاكمة اليت َحت ُك ُم الدنيا ،ولعلَّه عم الرشيد
األُ َ
أينَالسيف َوالنطعَ
ََّ
قال :فأين الْتَ َقيَا ؟ فقال اخلَلِيفةُ الغيوُر" :
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ِ
يث رس ِ
ول اهلل ـ عليه
َُ
ألقتُلَ َ
َ
هذاَالملحد "؛ ألنَّه استنكر َحد َ ُ
تقوم
َّ
الصالةُ و َّ
السالم ـ ،اآلن علماء ومدارس كبرية وجامعات ُ
على االستخفاف ِب ِب اآلحاد وأنَّه ال ُ ِ
لم ،وأنَّه من
يفيد الع َ
الصاحل
لف َّ
منهج َّ
الس ُ
الظُنون ،وأ َّهنا ما ُ
تقوم به عقيدة؛ لكن كان ُ
ِ ِ
مجيعا؛
علماؤها
ُ
رس ِول اهلل ً 
ُ
وحكامها وغريُهم على احرتام ُسنّة ُ
ما يقولون :هذا متواتر وهذا آحاد ،وال نقبَ ُل العقيد َة إالّ عن
مثل هذا
طر ِيق التواتر ،واآلحاد َّإنا ُ
تفيد ّ
الظن ،ال يقولو َن َ
الكالم الفارغ الذي اخرتعه أعداءُ اهلل من كبا ِر ِ
أهل البدع ومن
الشاهد َّ
ول اهلل
غ ِريهم.
رس ُ
ُ
أن ال ُق ُرو َن املَُفضلة اليت شهد هلا ُ
السالَم ـ ما فُضلَت على األَُم ِم ُكلها وعلى هذه
ـ عليه َّ
الصالَةُ َو َّ
بكتاب اهلل وبِسنَِّة رس ِ
ِ
ول اهلل ـ عليه الصالة
األَُّمة إالّ بتَمس ِكها
ُ ُ
الد ِ
رجة األوىلُ ،ثَّ يف سائ ِر أَبو ِ
السالم ـ يف أبو ِ
اب التوحيد يف َّ
اب
و َّ
ِ
مؤمنني هبذه النُصوص ،مؤمنني بس ِنة
بكتاب اهلل،
الدين ،مؤمنني
َ
السالًم ـ حيتج ون بالسنَّ ِة يف أي ٍ
جمال
رسول اهلل ـ َعلَْيه َّ
الصالَةُ َو َّ
ّ
ُ
ُ
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عقائدهم ،وعليها
السنَّة حيرتموهنا ويَْب نُو َن عليها
َ
من اجملاالتُ ،
قال اإلمام ابن ِ
الب ـ رمحه اهلل ـ على
ادون ،كما َ
عبد َّ
يُوالون ويُ َع ُ
ُ ُ
ِ ِ
ت
ت صفات اهلل تبارك وتعاىل وتُثْبِ ُ
هذه األحاديث اليت تُثبِ ُ
األمور الغَْيبية ،ال يقولون فيهاَّ :
فيد
إن أخبار اآلحاد تُ ُ
َ
العقائد و َ
الظن6؛ كما تقوم عليه جامعات ومدارس ،اآلن مع األس ِ
ف
ُ
َ
ّ
ِ
ِ
الشديد لغربة اإلسالم ولغربة السنَّة َّ
الضالل على
البدع و َّ
أهل ِ
ُ َ
تسل َط ُ
ِ
ِ
ِ
وعقائد املسلمني ،ويُ ْعطُو َن لكالمهم وفلسفاُتم
مناهج املسلمني،
ِ
الض الة من املْنز ِلة ما ال ي عطُونَه لسنَّ ِة رس ِ
َّ
ول اهلل ـ َعلَْي ِه َّ
الصالَةُ
ُْ
ُ ُ
َ
ِ
وغالة ِ
أهل البدع
السالَم ـ ،وهم يتخذون أقو َال فالسفتِهم
َو َّ
ص َّدقة ،ال يقولون فيها :أخبار
يأخذوهنا قضايا ُم َسلَّ َمة ،وأقواالً ُم َ
آحاد! يتبجحون ِ
بقول فالن من أئِ َّم ِة التعطيل ،حتتج :قال
َ ّ
7
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اإلمام ال ُفالّن ..يف ِ
تعطيل
اإلمام ال ُفالّن وقال ُ
اإلمام ال ُفالّن وقال ُ
ُ
بكتاب اهللِ
ِ
ِ ِ
ِ
السنَّ ِة املتواترة ،الثابتة
صفات اهلل الثابتة بالقرآن و ُ
ِ
ِ
َبعشرات النصوص ،بل مبئات النصوص ،قضيَّةُ االستواء ـ استواءُ
السنَّة واجلماعة اجلَهميةَ
أكثر ما َح َار َ
اهلل على عرشه ـ ُ
أهل ُ
ب ُ
امل َعطلة بإنكا ِرهم لِعُلُو اهللِ واستوائِه على َع ْرِشه ،فيأيت هؤالء
ُ
الذين ي َفرقُو َن بني أخبا ِر اآلحاد واألخبار املتواترة فَي ْك ِ
اهلل
ف
ش
ََ
َ ُ ُ
ُ
م ِ
اقعهم
نهجهم
حقيق َة
وو َ
َ
ِ ِ ِ
ت بنُ ِ
صوص
فإذا هبم ُحيَرفُون ويُ َعطلون من صفات اهلل وأمسائه ما ثَبَ َ
ِ
عند حد هذه القاعدةِ الفاسدة
القرآن وبالسنَ ِة املتواترة ،لو َوقَ ُفوا َ
وأخذوا باملتواترات وبالنصوص القطعية من القرآن َخلََّفت امل ِ
صيبة
ُ
ُ
ِ
الشديد َّ
إن هذا الكالم َّإنا يقولونَه
وهانَت ،ولكن مع
األسف َّ
َ
درؤوا يف ُحنُوِر ِ
ولكن
أخبار اآلحاد وغريهاَّ ،
ليَ ُ
السنَّة ،ويَردوا َ
أهل ُ
ِ
ِ
وص
اهللَ يَكش ُ
وص القرآنية الن ُ
ف َحقي َقتَهم عندما تأيت الن ُ
ص ُ
ص ُ
املتواترة من السنَّة ،وإذا هبم ي ْك ِش ُفو َن عن ح ِق ِ
عتقدون؛
يقة ما يَ ُ
َ
َ
ُ
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ِ ِ
شري إليها قوله تعاىل:
فعلى سبيل املثال أمساءُ اهلل وصفاتُه اليت يُ ُ
كالما الب ِن الولير ـ َرِمحَهُ اهللُ ـ
َالرِق َِ
الر ْقمَ ِن َّ
﴿ َّ
يم﴾ ،ولعلي أَذ ُك ُر ً
ِ
ِ
الذ ِ
الروض الباسم يف َّ
ض
ب عن ُسنَّة أيب ال َقاسم> تَ َعَّر َ
قاله يف < ُ
ِ
ِ
للخالفات بينهم وأَنْ َكَر ما عندهم من األباطيل
للفَرِق و
شع ِرية الذين
والتحريفات والتأويالت الباطلةُ ،ثَّ َدلَ َ
ف إىل األَ َ
ِ
ِ
هؤالء
ب من
السنَّة ،فقال< :إنَّه ُ
ليأخ َذ َك َ
الع َج ُ
ينتَسبُون إىل ُ
ِ
ت يف
السنَّة ،يَأتُو َن إىل ِص َف ِة َّ
الرمحة اليت ثَبَتَ ْ
الذين يَنتسبُو َن إىل ُ
اهلل يف خَْ ِس ِ
اب ِ
كِتَ ِ
مائة نَ ٍ
وم َع ذلك يُ َع ِطلُوَهنا
وم َؤَّك َدة َ
ص ُم َكَّرَرة ُ
ت بَ ْم ِس ِمائَِة نَص يف ال ُقرآن
ويَن ُفو َن عن اهلل هذه الص َفة اليت ثَبَتَ ْ
ِ
ت هذه الص َفة
َد ْع َ
لسنَّة اليت أَثْبَتَ َ
ك الن ُ
صوص املُتَ َكاثرة م َن ا ُ
ت َ ُك ََّل َش ْي ٍَء﴾
العظيمة اليت قال اهللُ عنها﴿ :ور ْقمتِي َو ِسع ْ
كل َما ترى من اخل ِري
[األعراف ،]257 :فَ ِمن آثا ِر هذه َّ
الرمحة ّ
ِ
ِ
ِ
العظيمة
الرمحَِة
والب يف الدنيا واآلخرة إنا هي أثر من آثار هذه َ
ف اهللُ هباَ ،عطَّلُوا هذه الصفات خمالفني هلذه
اتص َ
اليت َ
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للم َسلّمات عندهم فيما يَ ْد ُر ُسونَهُ من فُنُ ِون
الن ُ
صوص ،خمالفني ُ
اللغَ ِة ،من َْحن ِوها ،وبالَ َغتِها ،وغ ِريها من صنُ ِ
وف اللغَ ِة العربية اليت
ُ
َ َ َ
ِ
اعدها ،فمن قو ِ
البالغة َّ
أن
اع ِدهم يف اللغَ ِة ويف
قَ َّرُروها هم َّ
وقرُروا قو َ
تمال اجملال ،و َّ
تمال اجملال،
أن
اح َ
اح َ
َ
رفع ْ
رفع ْ
التأكيد يَ ُ
التَ ْكَر َار يَ ُ
فعندهم إذا قُْلت <جاَء ليد> قالوا َحيتَ ِمل أن يكون جاء ِ
بنفس ِه،
َ َ َْ
ْ ُ
وأن يكون جاء غُالَ ُمهُ ،وأن يكون جاء منه رسالة ،وحيتمل
س ال ِ
وحيتمل ،ل كن هم يُ َقرُرو َن يف نَ ْف ِ
وقت أنَّ َ
ك لو قلت< :جاءَ
َليْد ،جاءَ َليْد> تساقطت كل هذه االحتماالت ـ احتماالت
ني اإلميا ُن َّ
يدا قد جاءَ وثبت
بأن ل ً
اجملال ـ ،وثبتت احلقيقة!؛ فَيَتَ َع َّ ُ
جميئُه ،و َّ
أن جميئَه حقيقةً ال ُميَ ُارو َن يف هذا ،لو قال هذا كافر نُ َسلم
هلم بأن هذا حقيقة وانتهى كل شيء ،وإذا قالوا< :جاءَ َليْد
نَ ْف ُسهُ> تأكيد معنوي إذا قال< :جاء ليد> حيتمل احتماالت
تَ ِرُد ُكلها؛ لكن إذا جاء بتأكيد معنوي فقالَ < :جاءَ َليد
نَ ْف ُسه> أو < َجاءَ َليد َعْينُه> تساقطت تلك االحتماالت كلّها،
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وثبتت احلقيقةُ بسبب هذا التأكيد ،فنأيت إىل القرآن الكرمي وإذا
الصفة﴿ :بسم َالل َالرقمن َالرقيم﴾،
تح القرآ َن هبذه ّ
به يَفتَ ُ
﴿الحم ُد ِ
يم﴾ ،وتقرأ ُسورَة
َالرِق َِ
َلل َر ِّ
الر ْقمَ ِن َّ
ب َالعال ِمينَ َّ 
ْ
البقرة فتجد هذه الصفة يف كثري من اآليات ،ثّ تقرأُ ُس َوَر القرآن
فتجد يف كث ٍ
ري من اآليات ُختْتَ ُم هبذه الصفة كما قال هذا اإلمام ـ
ُ
ابن الولير ـ يف خسمائة موض ٍع ُم ُكَّرَرة وُم َؤَّكدة فما ُعذرهم؟!
ُ
كالم البشر!.
كالم اهلل َّ
عز َّ
يفيد ما ُ
وجل ال ُ
يفيده ُ
يعينُ :
كل شيء،
رمحةُ املخلوق ال تَ َس ُع نَ ْف َسه ورمحةُ اهلل َو ِسعت َّ
بن ُخزمية ـ رمحه اهلل ـ عندما جاء
رمحةُ ُُاهلل ُ
تليق جبالله  ؛ فَا ُ
صوص يف َّ
سك
يَ ْذ ُك ُر ِصفةَ َُ اليَد هلل َّ
عز َّ
أن اهللَ ُمي ُ
وجل وذَ َكَر الن َ
ُصبُع ،وكذا
ُصبُع ،و
ُصبُع ،واجلبَ َ
َّ
َ
ال بأ ْ
األرضني بأ ْ
السماوات بأ ْ
وميُْسك َّ ِ
ُخرى ،قال هل
ُ
مَن و َ
السماوات بيده اليُ َ
األرض بيده األ َ
هناك يَد تُشبهُ هذه اليَد ؟! هل يوجد يد تُشبهُ هذه اليد اليت
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السماو ِ
ِ
كبريا ـ ؟!
ا
علو
لون
و
يق
ا
عم
اهلل
تعاىل
ـ
األرض
و
ات
ك َّ
تس ُ
ّ
ً
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ول،
العلم ،والقدرَة ،واإلراد َة ،واالستواءَ ،والنُ ُز َ
فأنا أثُ ُ
بت هلل َ
ِِ
ف به نَ ْف َسهُ،
واجمليءَ ،والغَ َ
ص َ
وو َ
ب ،وُك َّل ما أثْبَتَهُ اهللُ لنَ ْفسهَ ،
ضَ
وأثَن به على نَ ْف ِس ِه نُثْبِتُه على ِ
الوجه ِ
الالئق باهلل تبارك وتعاىل،
ُ
نأخ ُذ من ديننا ما نشاء وننفي منه ما نشاء ،فنقع يف
وال ُ
ِ
ِ
يص لنا وال
التناقض؛ بعد هذا اجلُ ُحود وبعد هذا النكَْران ال َحم َ
خمََْر َج من التناقض.

الباب
فاهللُ له إرادة ،واملخلوق له إرادة ،فالواجب أن تَطرد َ
على وترية واحدة وتُثْبِت كل الصفات؛ فإذا آمْنت باإلر ِ
ادة والعل ِم
َ َ
ّ ّ
أساس َّأهنا ال تُشبِه ِص ِ
فات املخلوقني فتُ ِ
ِ
ؤم ُن
والقدرِة على
ُ
زول و ِ
بالغضب والرضا و ِ
الرمحة والن ِ
ِ
اجمليء واالستواء على َّأهنا صفات
الل ِ
الئقة ِجب ِ
اهلل تبارك وتعاىل ال يشاهبُهُ فيها شيء من املخلوقات،
1
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فال تعطيل ،وال تشبيه ،وال تثيل ،و َّإنا هو إميان صادق ،مؤمن
باهللِ ـ تبارك وتعاىل ـ ُم َقدس جلاللِه وعظمتهُ ،منَ زه له عن النَّقص
ف به نَ ْف َسه ،فخلُوه من
صَ
وهو اخلُلُو من هذا الكمال الذي َو َ
ِ
الغضب نقص ،و ُخلوه من االستو ِاء على
وخلوه من
الرمحة نقصُ ،
ِ
جل وعالَ ،فإذا قالوا :
عرشه هذا نقص ،يتعاىل ويَتَ نَ َّزهُ عنه رب نَا َّ
إ َّن اهللَ ما هو على العرش  ،أين ُه َو ؟! جواهبم  :ال فوق ،ال
ك
حتت ،ال ميني ،ال يسار ،ال داخل العا َمل وال خارجه! جييئُ َ
واحد شيوعي ينكر وجود اهلل تقول له :أنت تنكر اهلل؟ فيقول:
نعم!؛ فتقول له :كيف يا هذا ؟ يقول لك :هو العدم ال فوق ،ال
لفرق بني هذا اجل ِ
احد وهذا اجلاحد ؟! ـ نسأل
ميني ،وال يسار ،ما ا ُ
َ
اهلل العافية ـ هذه خطرية جدا ـ والعياذ باهلل ـ هذا ُم َؤد إىل إنكا ِر
ِ
وجود اهلل ليس إىل تعطيل الصفات ـ والعياذ باهلل ـ لكن حنن

السلف
األمر خطري ،وقد َكفََّر به َّ
نَ ُ
عتذر هلم جبهلهم وضالهلم وإالَّ ف ُ
لتعطيلهم للن ِ
ف دلي ل ،وكذلك
العلُو ـ فيه أَلْ ُ
صوص املتكاثرة ،هذا ـ ُ
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ٍ
صفات
ت
ما مسعتموه عن ص َف َة َّ
الرمحة ،وكثري من النصوص تُثبِ ُ
جبالل اهللَ ،عطَّلها هؤالءَّ ،إما َّإهنا ال تليق ِ
عظيم ًة تليق ِ
جبالل اهلل
ُ
ُ
على لعمهم ،و َّإما أ َّهنا جاءت عن طريق أخبار اآلحاد! ـ فتعاىل
كبريا ـ فالشاهد َّ
أن هذه السورة من
اهلل عما يقول الظاملون علوا ً
ِ
إثبات أنوا ِع
ُس َوِر القرآن الكرمي من أعظَ ِم ُس َوِر التوحيد ،وفيها ُ
التوحيد :توحيد الربوبية ،وتوحيد األمساء والصفات ،وتوحيد
األلوهية.
توحيد األلوهية
ين﴾ هذا فيه
وقوله﴿ :إِيَّاك َنـ ْعبُ ُد َوإِيَّاك َن ْست ِع َُ
ُ
وإخالص الدين ِ
نستعني يف أم ٍر من األمور
هلل ـ تبارك وتعاىل ـ فال
ُ
ُ

جيول
ـ األمور اليت ال يقدر عليها إالّ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ال ُ
االستعانةُ فيها مبخلوق من املخلوقات ،ال األنبياء وال املالئكة وال
اسأَ َِلَاللََ َوَإِذَاَ
وجلَ< ،إِذَاَسَأََلْتََفَ َْ
غريهم من خملوقات اهلل َّ
عز َّ
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2
ك
استـَعََْنتَ َفََاْسَ َِ
َْ
تع َْن ََبِالل>  ،فقوله﴿ :إِيَّاك َنـ ْعبُ َُد﴾ َ َنُص َ
بالعبادة؛ َّ
ألن هذه من صي ِغ القص ِر والتخصيص﴿ ،إِيَّاك َنـ ْعبُ َُد﴾
أحدا يف
وحد َك خملصني لك الدين ال نشرك ً
ال نَعبُ ُد إالّ إيَّاك َ
عبادتِك ال نَتَّخ ُذ شري ًكا معك يف َذ َّرٍة من َذ َّر ِ
ات العبادات اليت
ِ
ِ
اإلنس من أجلها ،واليت قال اهللُ  فيهاَ ﴿ :وماَ
ُخلقت اجلن و ُ
ت ِ
َالج َّن َوا ِإلنس َإِ َلَّ َلِيـ ْعبُ ُد َِ
ون﴾؛ فَ َرب نَا ما َخلَ َقنَا إالّ
خل ْق ُ
ِ
ندين اهللَ ـ تبارك وتعاىل ـ
لعبادته ،وفَ َر َ
ض علينا هذه السورة اليت ُ
هبا يف كل ر ٍ
صر ُخ هبذه
الركعات؛
ُ
كعة من َّ
فنعرتف هبذا احلق ،ونَ َ
نقول ال نَعبُ ُد إالَّ إيَّاك ،ال نَعبُ ُد
الغاية اليت ُخلِقنَا من أَجلِها ،ف ُ
ِ
رت لنا ما
وس َّخ َ
َغ َريك حتقي ًقا هلذه الغاية اليت َخلَقتَ نَا من أَجلها َ
وم هبا.
يف السماوات واألرض لنَ ُق َ

 2قطعة من حديث أخرجه الرتمذي عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ برقم
( )1527كتاب القيامة عن رسول اهلل  .وقال :حديث حسن صحيح
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1

ِ
ني إالَّ بك يف العِبادة يف أمور
وقولهَ ﴿َ:وإيَّاكَن ْستع َُ
ين﴾ ال نَ ْستَع ُ
ني إالَّ بك ،وال نَْل َجأُ إالَّ إليك ،وال
الدين ،يف أموِر الدنيا ال نستع ُ
ستغيث يف ال ُك ِ
الشدائد إالّ إليك،
روب إالَّ بك ،وال نلجأُ يف َّ
نَ ُ
ِ
َالسوء َوي ْجعلُ ُك ْمَ
ف ُّ
يب َال ُم ْ
ضط َّر َإِذا َدعاهُ َوي ْك ِش ُ
﴿أ َّمن َيُج ُ
ضَأإِلهََمَع ِ
ُخلفاءََاأل ْر ِ
َاللَقلِيالًَمَاَتذ َّك ُرونَ﴾ [النمل.]71 :
ِ
الصالة .
فهذه حملات عن
التوحيد يف َّ
ِ
توحيد اهللِ تبارك وتعاىل الذي هو َديْ َدنُنَا
العبادات قائمة على
وغايَتُنَا ،إذا كان للنَّاس ِشعارات ،فنحن ليس لنا إالّ ِشعار
األنبياء ،وإذا كان للنَّ ِ
اس دعوات فليس لنا إالَّ دعوةُ األنبياء ،وإذا
منهج األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ
كان للنَّاس مناهج فليس لنا إالَّ ُ

كب شاهد ،وقد َرَّد َد اهللُ هذه الشهادات
َو َّ
السالَم ـ؛ والقرآ ُن أ ُ
َر َُسـولًَ
كررها يف كث ٍري من اآليات﴿ :ولَـق ْد َبـعثْـناَفِيَ ُك ِّل ََأَُّم ٍة َّ
و َّ
ِ
اجتنِبوا َالطَّاغُوتَ﴾ [النحل ]47 :كل ٍ
رسول
أن َا ْعبُ ُدوا َالل َو ْ ُ
قومهُ هبذه َّ
الدعوة ـ الدعوة إىل التوحيد
ُ
يقول لقومه هذا ويفاجئ َ
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ونبذ الطواغيت ـ وهبذه املناسبة الطواغيت تُطلَ ُق على أنواع،
ِ
لكنَّها يف ِخ ِ
السالم ـ ال تعين
طابات
األنبياء ـ عليهم الصالة و َّ
إالّ األصنام واألوثان اليت كان األقو ُام يعبدوهنا من دون اهللِ،
وهذا صريح واضح يف دعوة أيب األنبياء ِ
وإمام األنبياء إبراهيم
اجنُْبنِيَوبنِ َّي َأنَنَّـ ْعبُدَ
ـ َعلَْي ِه َّ
الصالَةُ َو َّ
السالم ـ الذي قال﴿ :و ْ
ضللْنَكثِيراً َِّمنَالن ِ
َّاسَفمنَتبِعنِيَفِإنَّهَُ
صنَـامَ  ر ِّ
ب َإِنـَّ ُه ََّنَأ ْ
األ ْ
َرِقيمَ﴾ [إبراهيم ،]45 :هذا
َِمنِّي َوم ْن َعصانِي َفِإنَّكَ َغ ُفور َّ
إبراهيم .
الضالالت
الدنيا مليئة بالضالالت ،مليئة باالحنرافات و َّ
االجتماعية والسياسية والقانونية ...ولكن كان ي ُقض م ِ
ضج َعه
َ
َ
الد ِ
يف َّ
الفساد الذي
الفساد يف العقيدة ،هذا
رجة األوىل هذا
ُ
ُ
بل إبراهيم وبعد إبراهيم
ضاد
َ
يُ َ
التوحيد الذي جاء به األنبياءُ قَ َ
ـ عليه الصالة والسالم ـ ،ومع األسف عندما يأيت السياسيون
الساذج! وما يدري املساكني َّأهنم
يف عصرنا هذا يقولون الشرك َّ
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يَ َّ
السالَم ـ ما يدرون
صو َن دعوات األنبياء ـ َعلَْي ِه ْم َّ
الصالَةُ و َّ
تنق ُ
َّأهنم يسخرون من حيث ال يشعرون من دعو ِ
ات األنبياء ـ َعلَْي ِهم
َ َ
ساذجا فلماذا يبدأ به
أمرا
َّ
الصالَةُ َو َّ
ً
السالَم ـ؛ إذا كان هذا ً
السالَم ـ ،وملاذا يُ ِ
ألف
األنبياءُ ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
مرهُ َ
فين نوح ُع َ
ٍ
وق،
سنة إالّ
وس َو ٍاع ،ويَغُوث ويَعُ َ
َ
خسني ً
عاما يف حماربة َودُ ،
ونَ ْس ٍر هذه األصن ام ؟ ال دعوة إىل سياسة ،وال إىل قوانني ،وال
إىل اقتصاد ،وال إىل اجتماع وال إىل ٍ
شيء من هذا ،وإن كانت
ِ
احلاجة إىل
هذه من اإلسالم ،لكن هناك جمتمعات هي بأش ّد
دعو ِ
السالَم ـ فال نبدأ معهم إالّ مبا
ات األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
السالَم ـ وما نقول َّ
إن هذا شيء
بَ َدأَ به األنبياء َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ

ساذج .
الساذج األبله الغب هو الذي يقول هذا الكالم ،الذي ال يُد ِرُك
ُخطورَة الشرك الذي قال اهلل  فيه﴿ :إِ َّن ِّ
َالش ْرك َلظُلْمَ
اللَ
ع ِظيمَ﴾ [لقمان ،]24 :والذي قال اهللُ فيه﴿ :ومنَيُ ْش ِر ْكَبِ َِ

التوحيد أصل
14
األصول
ِِ
يحَفِيَ
َالر
َالسم َِ
فكأنَّماَخ َّر َِمن َّ
ِّ
اءَفـت ْخط ُفهَُالطَّْيـ ُرَأ ْوَتـ ْه ِويَبه ُ

مك ٍ
ي َ﴾ [احلج﴿ ،]42 :إِ َّن َاللَ َل َيـ ْغ ِف ُر َأنَيُ ْشرك َبِ ِهَ
ان َس ِح ٍَ
ويـغْ ِفر َم ُ ِ ِ
َومنَي ْش ِر ْك َبِ ِ
الل َفـق ِد َافْـتـرىَ
اَدون َذلك َلمَنَيشاءُ َ ُ
ُ
ِ
يع
إِثْ ًَما َعظي ًَما﴾ [النساء ،]32 :اهللُ َ
الر ُسل وأنزل َمج َ
بعث َ
مجيع ُ
وتقول هذا ِشرك ساذج! شرك
ال ُكتُب حملار ِبة هذا الشرك ،وتأيت اآلن ُ
تقول ِمثْ َل هذا الكالم؟ اهلل يقول عظيم وخطري ،وأنت
ساذج هذا ؟! ُ
السخيف
تقول ساذج! ومع األسف ناس يُطَبلُون هلذا الكالم َّ
الساذج أهلُه البُلَهاء األغبياء.
كمل النَّ ِ
األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
اس ُعقوالً
الصالَةُ َو َّ
السالَم ـ أَ َ ُ
ِ
عبادة
أرسلَهم رب العاملني  وأمرهم بالبدء هبذا مبحار ِبة
و َ
بن عبسة ـ أخو أيب ذر
عمرو ُ
األوثان ،والرسول  ملا جاءه ُ
ألمه ـ قال :من أنت ؟ ق ال :نب ،قال :ما معَن نب ؟ قال:
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أرسلين اهللُ ـ احلديث يف صحيح مسلم 9ـ مباذا أرسلك ؟ قال:
اللَُ َو َْقدَهَ َ ،وأَ َْن ََتُخلَعَ َاألَ َْوثَان) َ ،وإِ َذا َكان
(أََْرسَلََنِيََبِأَ َْن ََيُعبَدَ َ َ
ت َتَ َعبُد،
كل ََأََُّم ٍَة َمَاَكَانَ َْ
يوم القيامة < يأتيَرَبُّناَويقـولَ :تـ ْتب َُعََ َُّ
ُ
ان َمَعَ َأَ َْوثَ َانِ َِهم> ،ما يذهبون مع الزعماء،
أهل َاألَ َْوثَ َِ
ذهب َ َُ
فيَ َُ

رك هبم هو الشرك احلضاري والشرك
والرؤساء الذين يعتبون الش َ
كلََأََُّم ٍَةَ
العظيم ،ما يقول ا ْذ َهب َم َع فُالن ،أو مع فُالن < ،تـ ْتب َُعََ َُّ
ب مع األوثان،
مَاَكَانَ َْ
ت َتَ َعبُد > ،فمن كان يَعبُ ُد األوثان يَ َ
ذه ُ
ود والنَّصارى مع العَُزيْر وعيسى < ،يـَ َُقولَََُلَِْليـَ َُهودَ:
ذهب اليه ُ
ويَ ُ
العَُزَيْرَ َابْنََاللَ،
مَ َْنَتـَ َْعَبُ َُدونَ؟ ـ أستغفر اهلل العظيم ـ قَاَلُواَ :نَ َعبُ َُد َ َ
حط َُمَ
ذهبُونَ َإلى َالَنَّار َيَ َِ
ذبتُمَ ،فـََيُأمَ َُر َبهم َإلى َالَنَّار َفيَ َ
قَالَََ:كَ َ
حط َُمَ
ج َُدونََالَنَّارََوهيَيَ َِ
اَرَبَّناَ،فـَيَ َِ
ضاََ،فـَيـََُقوَلُونَََ:اِ َْس َِقنَ َ
ضهاَبـَ َْع ًَ
بـَ َْع َُ
ضاَ ،ويأتي َالَنَّصَ َارى َفـَيـَ َُقولََُ :مَ َْنََ َُك َنتُ َْم َتـَ َْعَبُ َُدونَ؟َ
ضها َبع ًَ
بع َُ
9

برقم ( )2911/241كتاب صالة املسافرين وقصرها .باب إسالم عمرو بن عبسة
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ذبتُمَ> ...
قالواَ :نَ َعبُ َُد َ َِعيسَى َابنََاللَ .فـَيَُـقَال َلَ َُه َْمََ :كَ َ
احلديث()20
املهم أن هذا الشرك يف ميز ِان ِ
شرك
اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ُ
ّ
ِ
ِ
ب أن تكون
عبادة األوثان ،وعبادةُ األشخاص بالعبادة اليت َجي ُ
هلل ،من ٍ
دعاء ،و ٍ
بح ،ونذ ٍر ،وتو ٍ
رك
استغاثة ،و َذ ٍ
كل ،هذا هو الش ُ
ب أن ُحيَ َارب ،وأنا قلت يف
األكب ،والش ُ
رك العظيم والذي َجي ُ
كتاب <منهج األنبياء> :ـ كال ًما حاصله ـ أ َّن هذه احلضارة
اآلن اليت انْبَ َهَر هبا هؤالء الدعاة ،قيادا ُُتا من ُح َّكام ،ومن
مهندسني ،وم َفكرين ،ومن سياسيني ،ومن أطباء إىل ِ
يومنا هذا
ُ
ُ
وس النَّصارى،
يَعبُ ُدون األوثان ،إىل اآلن يَعبُ ُدو َن األوثانُ ،فرُؤ ُ

الصليب،
أدباؤهم يعبدون َّ
فكروهم ،و ُ
ومهندسوهم ،وأطبَّ ُاؤهم ُ
ُ
وم ُ
( )20متفق عليه من حديث أيب سعيد ( خ )3522/ك /التفسري.باب قوله تعاىل( :إِ َّن
ال ذَ َّرةٍ( (م )350/221/كتاب اإلميان  .باب معرفة طريق الرؤيا
اللّهَ الَ يَظْلِ ُم ِمثْ َق َ
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ص َوَر عيسى ومرمي ،وأطبَّاء اهلند واملهندس ون ،واحلُ َّكام،
ويَ ُ
عبدون ُ
واليابان ،والصني ،وغريُهم يَعبدون أوث انًا.
هذا هو أَ َشد البالء الذي نُ ِكبَت به اإلنسانية ،ويف تأرخيها إىل

الساعة فتطوي هذه احلياة .يأيت لمان على النَّاس
أن تأيت َّ
الرسول ـ َعلَْي ِه َّ
الصالَةُ
يكونون فيه أَ ْس َوأَ من هذه احلال كما أَ َ
خب َ
السالَم ـ فيعودون إىل عبادةِ األوثان ،عبادةُ األوثان أشد
َو َّ
ٍ ِ
سل َكلَّ َهم لتَطه ِري
رسل ُ
الكفر ،و ُ
الر َ
أعظم َذنْب عُص َي اهللُ به ،وأَ َ
ِ
الع ُدو األَلَد؛
األرض منهم ،والقضاء عليهُ ،ثَّ يأيت الشيطان هذا َ
بإفس ِاد النَّاس إال يف هذا الباب ،يأتيهم من
َّ
الشيطان ما يبدأُ َ
ِ
ِ
ب ِ
ص َوِرِهم وتاثيلهم
احملبَّة
للنبياء و َّ
اب َ
للصاحلني فيَ ُجرهم إىل عبادة ُ
َ

امل َس َّماة باألصنام واألوثان.
ُ
أق ول هذا الكالم يا إخوة!؛ َّ
ألن هناك دعوات سياسية هلا
ٍ
ين
مرام سياسية ،وغاية سياسية ،استهانت بكل شيءَ ،
وج َعلت الد َ
حتقيق أهدافِها ،فَجعلُوا ما يسمونه بالش ِ
مطيةً هلا إىل ِ
رك السياسي
َُ
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ِ
الشغل بغ ِريه َسذاجة؛ ألنَّه ُشغل تافه،
أفض َل من َدعوة األنبياء ،و ُ
َ
ضون لِعُبَّ ِاد ال ُقبور إالَّ ُجماملةً ،أو
أمور ساذجة؛ وهلذا تراهم ال يَ َتعَّر ُ
عبؤو َن بدعوة األنبياء ،فَ َس َو ُاد ُهم
خوفًا من َّ
السلفيني ،وإالَّ فهم ال يَ ُ
وهنم َ ِ
وهنم للوص ِ
ول إىل هذه الغاية من
األعظم الذين َجيمعُ َ
وحيش ُد َ ُ ُ
فرق بني ِعبادةِ ال ُقبور وعبادةِ
عُبَّاد ال ُقبُور وهي األوثان ال َ
ُ
األوثان ،ماذا يستفيد هذا املسكني الذي َتمعُه معك باس ِم
ِ
قت من أجلِها؟ ألن
اإلسالم وأنَّك ُمسلم ،وُتمل الغايةَ اليت ُخل َ
مهك تسنّم ال َكراسي ،تَب ُذل أكثر ما عندك من اجلهود لت ِ
ص َل إىل
ّ
َ ُ
َ
َ
َّ ِ
نف من النَّاس بدايةُ دعوتِه فاسدة منحرفة
سدة احلُ ْكم ،وهذا الص ُ
السالم ـ يف
ملاذا ؟ ألنَّه
خالف األنبياء ـ عليهم الصالة و َّ
َ
ِ
ِ
فزًة هائل ًة إىل
منهجهم ،خالََفهم يف دعوُتم ،خالََفهم فَ َق َفَز قَ َ
ِ
آخ ِر مر ِ
احل الدينَّ ،
السالم ـ ال
فإن األنبياءَ ـ عليهم الصالة و َّ
َحي ُك ُمو َن بني النَّ ِ
صلُ َح ال ُقلوب ،وتؤمن مبا جاؤوا
اس إالَّ بعد أن تَ ْ
به من الوحي ،وتُ ِسل َم مبا جاؤوا به من العقائد ،فإذا دانُوا اهللَ مبا
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جاء به األنبياء يف هذه األصول سهل انقيادهم يف أبو ِ
اب
ُ
َُ َ
شاكل ذلك ،وإن
التشريعات ،من احلالل واحلرام واحلدود ،وما
َ
التَ ووا واستكبوا وعاندوا يف ِ
باب التوحيد ،فعدم انقي ادهم
َْ
للتشريع أوىل وأوىل .

السياسيني من يلتوي على دعوةِ اهللِ
جد يف أتب ِاع هؤالء ِ
وإنَّا لنَ ُ
ـ تبارك وتعاىل ـ ُ
ب التوحيد آخ ًذا يف هذا املضمار ما أَ َخ َذهُ
وحيَا ِر ُ
السالم ـ.
الرسل ـ عليهم الصالة و َّ
أعداءُ ُ
فعلى الدعاةِ إىل اهلل إن كانوا صادقني يريدون للمسلمني
ِ
العقائد اليت استشرى فيها
بتصحيح
العَِّزة والسيادة فليبدؤوا
ِ

نح َد ٍر سحيق،
الفساد ،ووصل كثري من املسلمني فيها إىل ُم َ
وتوحيد العبادة قد ضيَّ ُعوه،
فتوحيد األمساء والصفات قد عطَّلوه،
ُ
ُ
وهلذا ضيَّعوا معَن ال إله إالّ اهلل؛ فال إله إالّ هلل معناها عندهم:
الضالل ،من هنا
الق إالّ اهلل ! ومن هنا أتاهم َّ
خالق ،ال ر َ
ال َ
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ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا !..تقول له :أنت ختالف ال إله إالّ
اهلل؟ يقول :أنا ما أخالفك؛ أنا أقول :ال إله إالّ اهلل ،ما معَن ال
اعتقد َّ
أن معَن ال إله إالّ
خالق ال رالق! فإذا َ
إله إالّ اهلل ؟ ال َ
خالق وال رالق إال اهلل فقد حقق التوحيد يف نظره !!
اهلل :ال َ

غري اهلل ،أذبَ ُح لغ ِري اهلل ،أنْ ُذ ُر
قال :أنا َآم ُ
نت ،أنا ُموحد ،أ ْدعُو َ
لغ ِري اهلل ،أستغيث بغ ِري اهلل ..ال ِ
أقع
ُ
أخال ُ
َ
ف ال إله إالّ اهلل ،وال ُ
يف الشرك ! بل هو يف محأةِ الشرك؛ َّ
ألن ال إله إالّ اهلل معناها ال

توحيد الربوبية فله آياتُه الكثرية املوجودةُ يف
معبود حبق إالّ اهلل ،أما ُ
َ
ِ
توحيد الربوبية باآليات اليت نَزلَت فيه
القرآن الكرمي ،ولكن نَُفسُر َ
إله إالّ اهلل فنُ ْف ِس ُد معناها هبذا
تَُب ينُه وتُ َوض ُحه ،وال نَ َ
ذهب إىل ال َ
ِ
بتوحيد الربوبية! نعم حىت ال ُك َّفار
التفسري ،تقول له :أنت تؤمن
ِ
ِ
بتوحيد الربوبية﴿ :ولئِنَ
بتوحيد الربوبية ،قريش قبلك يؤمنون
يؤمنون

َالسماو ِ
َاللُ﴾ [لقمان:
ات َواأل ْرض َليـ ُقولُ َّن َ
سألْتـ ُهم َمَ ْن َخل َ َّ
السالَم ـ قولوا :ال إله
 ،]15لكن ملا َ
قال هلم ُحمَ َّمد ـ َعلَْي ِه َّ
الصالَةُ و َّ
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إالّ اهلل .قالوا ـ كما أخب اهلل  عنهم ـ ﴿ :أجعلَاآللِهةَإِل ًَهاَ
ِ
َعجابَ﴾ [ص ،]5 :بالف الربوبية؛ فقد
واق ًَداَإِ َّنَهذاَلش ْيء ُ
َالسماو ِ
ات َواأل ْرضَ
قال اهلل ﴿ :ولئِن َسألْتـ ُهم َمَ ْن َخل َ َّ
َالل﴾ ،ما قالوا :وا ِ
هلل حنن ما نقول هذا الكالم ،أقروا هبذا
ليـ ُقولُ َّن َُ
وهم يُِقرو َن هبذا وال يُ َكابُِرون فيه ،بل حىت يَعبُدون اهللَ إىل حد
ِ
غري اهلل،
بعيد لكن َج َعلُوا مع اهلل ُشركاءَ يف األلوهية ،فيدعون َ
ويذحبون لغ ِري اهلل ،ويستغيثون بغ ِري اهلل ،يفعلون هذه األشياء
ِ
ألصنامهم ،ويعتقدون َّأهنا تُ َقرهبم إىل اهلل للفى ،ال يق ولون :إ َّهنا
هي اليت َخلَ َقت ،وهي اليت َرَلقَت ..وال يعتقدون فيهم َّأهنم
أرباب ،وال يعتق دون فيهم َّأهنم يضرون وينفعون ِ
بأنفسهم ﴿ولئِنَ
َالسماو ِ
اللُ﴾ [لقمان:
ات َواأل ْرض َليـ ُقولُ ََّن َ َ
سألْتـ ُهم َمَ ْن َخل َ َّ
 ]15ما يكابرون ،لكن إذا قيل هلم ال إله إالّ اهللُ يستكبون.
اب هذه القضية ،ويعرفوا ال َف ْر َق فيما
أنا أحب أن يَ ْف َقهَ َّ
الشبَ ُ
ذكرناه ومن واق ِع املشركني؛ فهم ال يكابرون يف الربوبية َّإنا كابروا
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ِ
َاآللهة َإِل ًَها َواق ًَدا﴾
توحيد األلوهية ﴿أجعل َ
واستكبوا يف
﴿إِنـَّ َهم َكانُوا َإِذا ِ
اللُ َي ْست ْكبِ ُرونَ﴾
َقيل َل ُه ْم َلَ َإِله َإِ َلَّ َ َ
ُْ
[الصافات ،]45 :فهنا يأيت الصراع ،وي أيت اخلالف ،ويأيت
السالَم ـ
القتال ،وتأيت املشاكل بني األنبياء ـ َعلَْي ِه ْم َّ
الصالَةُ َو َّ
وبني أَُمِهم َّأما أن تاهدهم يف توحيد الربوبية لقالوا :حنن معكم،
السماء ،وخلق األرض
خلق َّ
لو جاء وقال :آمنوا بأ ّن اهللَ َ
ف بيننا وبينكم ،لكن ما كان
وخلقكم ...يقولون ال ِخالَ َ
األسف كما قلنا َّ
إن من احنرفوا
اخلِ ُ
الف إالّ يف هذا ،لكن مع َ
ِ
ِ
لشباب
الساحة
الرسل واستهانوا
عن ِ
بدعوُتم ،وطَرحوا يف َّ
منهج ُ
منهجا خمال ًفا
األَُّمة
ِ
الر ُس ِل الكرام ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ
ً
ملنهج ُ
السالَم ـ.
َو َّ
احلديث
هامة جدا ،وجيب أن يكون هو
على كل حال! القضية َّ
ُ
األمة على بصريةٍ من
السائد يف اللقاءات ،حىت يكون
شباب َّ
َّ
ُ
السالَم ـ فيحملوهنا بكل ما
دعوةِ األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
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ِ
األرض ومغارِهبا؛ َّ
ِ
فإهنم واهلل
مشارق
يستطيعون إىل املسلمني يف
ضلوا إالَّ يف هذا البابَّ ،
وإهنم لو أصلح الدعاة
ضلوا أكثر ما َ
ما َ
عقائد هؤالء القوم يف أبو ِ
اب التوحيد لقامت احلكومات
َ
اعا على هذه
نشدوهنا ،وملا
َّ
اإلسالمية اليت يَ ُ
وجدت صر ً
ِ
توحيد اهللِ ـ تبارك
الكراسي ،ما َت ُد إالَّ قُلوبًا ُمتَّ ِحدة على
وتعاىل ـ ،ولكن أخطأوا الطريق ،واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم
بنقيض ِ
ِ
قصدهم وطالت عليهم الطريق  ..وحنن وإن طالت
اهللُ

عابدا
ميوت عارفًا بربه ً
الطريق فلن نسر شيئاً ؛ الذي ميوت منَّا ُ
خملصا له الدين  فنرجو له أن يلقى اهللَ راضيًا عنه .
لربه ً
فإهنم على ٍ
و َّأما أتباعُ أولئك َّ
غاية خطريةَّ ،
كثريا منهم
فإن ً
ِ
ِ
سيلقون اهلل بالش ِ
األمساء
توحيد
رك يف توحيد العبادة ،ويف
َ
والصفات ،بل يف توحيد الربوبية .
ويف هذه األَُّمة خرافيّون؛ روافض وصوفية ،عندهم حلول
وعندهم وحدة الوجود ،وعندهم اعتقاد يف األولياء َّأهنم يعلمون
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ويتصرفون يف الكون ،الشرك حىت يف الربوبية ،كيف
الغيب،
َّ
مجيعا
يتهاون هبذا الفساد العظيم يف أصول األصول دين األنبياء ً
السالَم ـ؟! كيف يتهاون هبذا ويذهب للصراع
ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
ويدير
على الكراسي ؟! والذي يصل منَّا إىل كرسي يتشبث به ُ
الشاهد َّ
أن األَُّمة
ظهره لإلسالم! وهذا موجود وأنتم تعرفون هذاَّ ،
َ

جيول البدء
عقائدها
بأََمس احلاجة إىل
ِ
إصالح َ
إصالحا جذريًا ،وال ُ
ً
ٍ
بشيء قبل هذا ،اإلصالح االجتماعي واإلصالح االقتصادي

واإلصالح السياسي كلها تأيت بعد هذا الباب؛ كما هي طريقةُ
ِ
مجيعا
األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
السالَم ـ ونسأل اهلل أن يُبَّصرنا ً
ِ
لالعتصام بكتابه ،وسن َُة نبيه  وأن يوفقنا
بديننا ،وأن يوف َقنا
ِ
ل ِ
منهج
سلوك ِ
األنبياء ـ َعلَْي ِهم َّ
الصالَةُ َو َّ
السالَم ـ الذي أََمَرنَا اهللُ
ِ
َاللَُ
االقتداء هبم ﴿أ ُْولَئِك َالَّ ِذين َهدى َ
به ،وأََمَر َر ُسولَه  ب
اه ُمَاقـْت ِد َْه﴾ [األنعام.]90 :
فبِ ُهد ُ
ني هبم املقتدين هبم
ُ
نسأل اهللَ أن جيعلنا وإيَّاكم من املُتأس َ
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املتبعني ملنهجهم ،إ ّن ربنا لسميع الدعاء.

حممد وعلى آله وصحبه.
وصلى اهلل على نبيّنا ّ
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