
 ٩/٢٠١٧ /٢٥تعالوا نؤمن ساعة 
يذكر هللا لنا هنا عن حال الكفار،تلك آيات الكتاب وقرآن 

مبين،لما هللا ينزل علينا الكتاب ما يريده منا هو 
اإليمان،وواإليمان هو التصديق بالجنان والعمل في 

الجوارح،وو األول اآلخر والظاهر والباطن،آيات هللا 
ظاهرة ومع ذلك هو باطن،اإليمان يحمي االنسان من 

اع،هللا له قدم ،له عينين،كلتايدي الرحمان التشتت والضي
يمين،يضع رب العزة قدمه في النار،وكل هذا واجبنا 

اريمان به،وال أجادل وكيف،فاإليمان يحمينا من التشتت 
والضياع،والمؤمن لديه األمان النفسي ألنه صدق 

هللا،والكافر مشتت،لذلك في سورة الحجر يبين لنا كيف 
هم ابتعدوا عن المقصد،وهللا أن هللا حفظ هذا القرآن.

حفظ هذا الذكر،وحال المؤمن يصدق أي خبر عن 
هللا،وأي شبهات بقلبه ما يجاوب عليها األخبار أنه 

استوى على العرشووأي شهوات في القلب،المؤمن 
يأتمر باألوامر،ويصدقها عكس الكافر مشتت،وفي 

سورة الحجر يذكر هللا لنا كيف هو الكافر فقط 
يلهه األمل،ولما يأتهم الرسول يتهمونه يأكلويتمتع و

بالجنون،أو يقولون للرسول لو ما تأتينا بالمالئكة لو 
كنت من الصادقين.والمؤمن يؤمن ولو بأقل شيء ،أما 

الكافر لم تأتينه بكل العلم لن يؤمن،لذلك المؤمن سليم من 
أمراض الشهوات والشبهات،ومرض الشهوات يعالج 

واألوامر باإليمان افعل وال تفعل، 



والنواهي،الصلوات،في الشبهات يحتاج 
لألخبار،والريمان بها،أما الكافر يبتعد ويقول يريد 

أدلة،ويرى المالئكة،و لو تأتي آيات أخرى سأؤمن.فهو 
مريض الكافر بمرض الشهوات والشبهات.)إال كانوا به 

يستهزئون( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،وال 
ا حتى ل فتح لهم باب من يؤمنون به،( وهللا يذكر لن

السماء شيئء غريب،ولكنهم سيقولون سكرت إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وال يقولون 

،لذلك فرصتنا فقط في الدنيا هي قدرة هللا
باإليمان،وممثقال ذرة منه تدخل الجنة وتخرج من 

النار،لذلك ال نستهين بذرة إيمان ،وهي عقيدة بالقلب 
ت أو شبهات فال أغير إيماني لذلك مهما هناك شهوا

نحتاج دائما لتجديد اإليمان،وهناك قواعد مهمة في باب 
 اإليمان:

،مثال  بناء اإليمان على اليقين: وهو عكس الشك -١
جدول الضرب كم حفظناه،أو واحد زائد واحد 

اثنين،فأركان اإليمان يجب أن تكون مبنية على 
ه استقرار العلم.مثال اليقين،وابن القيم يقول عن اليقين أن

العلم عن أسماء هللا يجب أن يبنى على اليقين،أي مسلم 
أن هللا هو األول يأتي باألسباب يعطيني نتيجة األأسباب 

 والظاهر ال يعلوه شيء،أو أنه الرزاق،ال يغالبه الشك.
أر حديث مالئكة مجلس العلم،يجب أن يكون عن يقين 

خر،مثال عن وال أدنى شك به.واإليمان باليوم اآل



الصراط واليقين عن الصراط.فالعلم ثابت ،مثال منكو 
ونكير ي القبر حين يسأالن الميت،ليس أنه فقط معلومه 

 ،وتفاصيله.إنا اليقين به،واليقين يأتي من تكرار العلم
اإليمان بالقدر خيره وشره،أي أن هللا علم األقدار وكتبها 

مراحل  وفي وقت القدر هو يشاء القدر ويخلقه،فهناك
للقدر أن هللا علمها وكتبها،وفي وقتها شاء ويخلق 
 القدر،إن عرفت هذه التفاصيل ستتيقنين من القدر.

لذلك حديث جندب تعلمنا اإليمان قبل القرآن،ألن مع 
 القران هناك التفاصيل.

تعريف اليقين:استقرار العلم الذي ال ينقلب وال يتحول 
 وال يتغير في القلب )ابن القيم(.

ل وهللا غالب على أمره،في قصة يوسف ماذا أراد مثا
واليقين هو ثمرة األخوة وماذا حصل ليوسف.

العلم،والثمرة تأتي بالنهاية،ولكنها تحتاج لالهتمام 
كالماء،والشمس،فاليقين ثمرة للعلم،ولكن ليس كل علم 

يقين،ولكن كل يقين عن علم.واليقين وإذا وجد لديك 
وته ونشاطه،وسائر لوازم اليقين فبه طمأنينة القلب وق

الحياة. )إنا جعلنا ما على األرض زينة لها،أحسن 
وهللا غالب على أمره،وأن هللا رزاق فنطمئن،أي  ٩عمال

هذا االنسان الذي لديه يقين يتحرك أسرع ممن ليس لديه 
اليقين.فما الذي يجعلك تسكتين عن أخذك حقك بيدك؟ 

 اليقين



اليقين في القلب لطار والباعث للعمل هو اليقين،ولو كان 
اشتياقا للجنة،وهربا من النار،والدنيا فرص على مدار 

ساعة للعمل الصالح،ولدينا طريقين إما شمرا أو  ٢٤ال
كفورا،وإن لم أستغل الفرص ستضيع،والذي يجعلها ال 

تضيع اليقين )ربما يد الذين كفروا لو كانوا مؤمنين( 
بجدية،لعدم زي يا ليت عملنا هؤالء لم يأخذوا األمور 

وجود اليقين.لذلك اإليمان جدا مهم لليقين.وفي القإان 
آيات عمن لديهم ىقين )وكذلك نري إبراهيم ملكوت 

السماوات واألرض وليكون من الموقنين( وهللا أرى 
إبراهيم ملكوت السماوات واألرض.ليتدبرها،وهذا يعني 

ب أن يكون  أن العلماء الذين لديهم تفاصيل عن البشر ية
يهم يقين،سورة النمل يخبرنا هللا عن الكفار) وإذا واقع لد

القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم( لماذا؟ 
أن الناس كانوا بآياتنا ال يؤمنون(بمعنى اليقين عندي قبل 

يوم القيامة،ولكن هؤالء ال فائدة منهم مهما رأوا من 
هي فاهلل أخرج لهم دابة تكلمهم وهي أعظم آية،وآيات،

من عالمات يوم القيامة وتكلمهم،وهللا يرسلها لهم ألنهم 
 ال يؤمنون ولن يفيدهم باليقين ألن وقت االختبار انتهي،

سورة السجدة )وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا ( الفقائد واإلمام بالدين هذه صفاته،اليقين 

يم بين ،وابن القمطلوب لجميع الناس،ولكن بالذات للقائد
 المميزات التي حازها أهل اليقين وخصائصهم:



ليس لديهم اليقين.والدليل  ينتفعون بااليات أكثر ممن -١
)وفي األرض آيات للموقنين( أي آية تأتيهم ينتفعون 

 بها،وغيرهم أي آية حتى لو صعدوا القمر لن ينتفعوا .
دون كل  خص هللا أهل اليقين بالهدى والفالح ،من -٢

الناس،مثال لدي يقين أن هللا سينصرني وتحصل لي 
مشكلة،ولكن يقيني باهلل سيجعل أن هللا يهديني للنصر 

والنجاح،أو من يقول أنا على يقين زن هللا سيأتييني 
بالرزق سيأتيني ويرزقني،عكس من هو في شك،وال 

من قبلك  أعلم و)والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
 هم يوقنون( وباآلخرة 
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هناك قواعد اإليمان،ثم أصول اإليمان،واإليمان مثل 
أبناء والشجرة لها جذور وأغصان وثمار .وهناك قواعد 
 مهمة في باب االيمان،وذكرناها سابقا 
واليقين يكون بالتكرار والتفاصيل.ونكمل خصائص 
 الموقنين:

ون عند اليقين قرين التوكل،والمتوكلون الذين ال يقف -٣
باب أحد إال هللا لذلك يدخلهم بال حساب يأخذ بالسبب 
ولكنه كامل التوكل علي هللا،لديك يقين أن هللا هو الشافي 
سيتوكل على هللا تأخذ األسباب ولكن ل قلبي ال يتعلق 
به.والصواب أن التوكل ثمرة اليقين،بمعنى الموقنون 

ليقيني لديهم التوكل.مثالما الذي يجعلني آخذ دواء معين 



فيه،من تكرار المعلومات عنه ،والمطلوب منا ليس 
اليقين بالمحسوسات،وإنما بالغيب،باهلل والمالئكة وأركان 
االيمان،وإن )فتوكل على هللا إنك على الحق  المبين( 
 اليقين أنني على الحق المبين.

متى وصل اليقين للقلب،امتأل نورا واشراقا وانتفى -٤
الهم والغيم وهي تأتي لعدم عنه كل شك وريب،،وكذلك 

 وجود اليقين،ألن اليقين يجعل االنسان ال يغتم.
 ،وهي بناء اإليمان على اليقين.١انتهينا القاعدة رقم 

يجب أن نعرف كل هذا الن هناك من لديه  المعلومات 
ويقول أنه مؤمن ولكن معرفتهم  سطحية ،ال يعلمون أن 

ن االيمان االيمان له قواعد وأصول،يسمون مسلمون،ال
يحتاج لليقين، هناك ضالل فهم يعتقدون زن االيمان فقط 
 بالقلب أو حشو معلومات.

بناء االيمان على اليقين ويأتي من  ١لذلك القاعدة 
 ٢التكرار وما ذكرنا سابقا.ونكمل القاعدة 

 مدار اإليمان على شيئين: -٢
 طاعة األوامر. -٢تصديق األخبار        -١

وإنما تصديقها ،وطاعة األوامر  اإليمان ليس أخبار
تدخل في اإليمان،وهذايرد على المرجئة الذين ال 
يصلون ألن لديهم أن يكفي أن االيمان بالقلب،ألن هناك 

ويجب أن نهتم قاعدة متأصلة أن مدار االيمان ما سبق.
بااليمان ألنه ما سيدخلنا للجنة.كل ما سبق بينه ابن 
 القيم.



،يوم القيامة،أنواع تصديق االخبار: الدجال -١
المالئكة،وااليمان أن أصدق بها.مثال في القرآن العسل 
فيه شفاء للناس هذا خبر،فأصدق به ال  بعد أن يأتي 
العالم بتجاربه،ويخبرني بذلك فأصدقه.كما يوم القيامة ال 
ينفع التصديق )فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 

بين  حديد( لذلك االيمان هو  تصديق االخبار ونحن
 سمعنا وأطعنا.

: أي أوامر ونواهي أطيعها،ليس طاعة األوامر -٢و 
فقط أن أصدق بالخبر،يتبعها الطاعة .ما يثبيت إيماني 
اتباع االوامر.كل ما سبق بدايته القلب،تصديق الزوامر 
الن المنافق ال يصدق )كرهوا ما أنزل هللا( فبداية القلب 

والقلب وهو محط نظر الرب،إن ركزنا على القلب.
 الشهوات      ٠-٢الشبهات       -١يعتريه مرضان :

مثل أن هللا بكل  والشفاء لهما بااليمان،الشبهات
مكان،يعتقدون بذلك فهذه شبهة.أو من ال يعتقد 
بالدجال،أو الشيطان لديه شبهه في الدين وهذا خطر،ألنه 
تحطمه وتذهب به للكفر،وعالجه اإليمان الذي به 
تصديق األخبار،مثال شبهة عدم وجود الدجال،كيف 
تعالج؟ بتصديق الخبر،وذلك من قال هللا 

التفاصيل عن الدجال ،لذلك هناك والرسول،وبالتكرار و
تكرار وتفاصيل في القرآن والسنة،كل هذا ليزيد 
إيماننا،ألن به تفاصيل الرسل وماذا قالوا،وكذلك تفاصيل 
يوم القيامة،الن االيمان يحتاج للتفاصيل،الن الشبهات إن 



كانت بقلوبنا تحتاح للتكرار.وعالجها بقبول قال هللا 
 لعقلمثل الفالسفة سيضيع.وقال الرسول.ألن من يحكم ا

مرض الشهوات: يتبع هواه في كل شيء،وما يدفعه  -٢
االيمان وطاعة االوامر،مثال األوامر الصالة االحسان 
والنواهي عدم النميمة،وكي نعالج مرض الشهوات يكون 
بطاعة األوامر.)من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ( أريد 

ردي االنسان أن زتكلم فيما ال يعنييني،والشهوات ت
)فخلف من بعدهم خلف...( وكذلك )زين للناس( ثم 
العالج )وال تمدن عينيك(.بمعنى ما ال يخصنا ال ننظر 
إليه.والعين خصوصا،وبأيامنا في بيرتنا تأتينا الفتنة 
عاالنترنت ،والموبايل.وألن الشهوات قبعد ما تكون 
حالل تتطور الشياء ثانية،وكذلك النفس إن أعطيناها كل 

يء ستفسد،لذلك ليس كل ما نشتهيه نحصل ش
عليه.السلف لما كان يرى العنب يمنع نفسه منها،ويخبر 
نفسه ليس كل ما اشتهيت تحصلين عليه.اذا اتبعنا كل 
أوامر القرآن سنكون عبد هلل وليس عبد للشهوات،ومن 
هنا يأتي الزهي بأن أكتفي بما عندي،عكس من ينظر 

 راق،ولن يبارك له.لغيره كأنه ينظر للدنيا باستش
إذن المؤمن مرض الشبهات والشهوات لما يقرأ قال هللا 
 والرسول يتعالج بتصديق االخبار وطاعة هللا والرسول.
من مرض الشبهات والشهوات.مرض الشهوات يؤلم 
مشتهية شيء وال أحصل عليه،أتعب،فيحتاج لمجاهدة 
 أكثر.



 
٢٣/١٠/٢٠١٧ 

 بناء اإليمان على اليقين.-١
القاعدة الخامسة كفر االعتقاد،وكفر العمل،بمعنى ليس -٥

الكل كافر نتعلم عن اإليمان  ألن كثيرا من الفرق 
الضالة ال تعرف عنها.وفيه رد علي الخوارج هم 
ظهروا قليل في عهد النبي،وزادوا في عهد علي بن أبي 
طالب.لدرجة أنهم وصلوا لقتل ابن خباب بن األرت 

ل بالشهر التاسع،فسألوه أن وكانت معه زوجته وحام
يخبرهم عن أبيه عن محمد،فقال يأ زمان تكثر به 
الفتن،فكن عبد هللا المقتول وليس القاتل،فقالوا له كأنك 
تعنينا فقتلوه ،قتلوا زوجته وبقروا ما ببطنها،فلم يسكت 
عنهم علي أبو طالب،جاءهم صحابي وأفهمهم،والباقي 

،وانتشروا.ال قتلهم على أبو طالب،وبقي منهم عشره
 نغتر بمن يقول قال هللا ولرسول،يجب ـأن نفهم االيمان،
فلديهم كفر االعتقاد والعمل.مثل حديث إن لم نسأل 

ن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما العلماء سنسيء فهمه.)م
نزل على محمد( كفر االعتقاد الكفر باهلل ومالذئكته،أما أ

 العمل،.
فر بأركان اإليمان،وما كفر االعتقاد أو الجحود ،وهو الك

قاله هللا والنبي جحودا وعنادا.وهذا الكفر يضاد االيمان 
 من كل وجه.



الكفر العملي:مثال النبي قال من فعل هذا أو عمل فقد -٢
،الحكم بغير ما أنزل هللا،وترك الصالة.وتارك كفر

الصالة كافر بنص النبي،ولكنه كفر عمل ال كفر 
ال اعتقاد،تارك الصالة اعتقاد،عنده إيمان ،كفره عمل 

ولقد نفي كافرا بسنة النبي ولكن ال ألقبه كافرا،مطلقا،
ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب االيمان عن الزاني،

 بعضكم رقاب بعض،كفر عمل،وانتفى عنه كفر الجحود
ال نقول كافر ألحد لزن يبوء بها،)ثم أنتم هؤالء تقتلون 

 .أنفسكم،،،وهو محرم عليك إخراجهم
١٣/١١/٢٠١٧ 

يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي ) َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ ِكنَّ اَّللَّ
َولََٰ

 (الحجرات٧)قُلُوبُِكمْ 
زين االيمان،معناه االيمان يحتاج للتزيين،وكره اليكم 
الكفر ورلفسوق والعصيان،نسأل هللا أن يحبب االيمان 
 بقلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان.

 ،البن القيم ،د عمر األشقركتاب واحة االيمان 
 أصول اإليمان يقول ابن القيم محددا أصول اإليمان 
اإليمان باهلل خمسه،وهي األركان ،وهي اإليمان باهلل 
ومالئمته وكتبه ورسله،واليوم  اآلخر ،والقدر خيره 

 . ١٧٧وشره كما بالحديث.دليلها آية البقرة 
يمان،بالعلم حتى لو لديك االيمان بهم عليك بزيادة هذا اال

 وآيات القرآن.
 المبحث األول في اإليمان باهلل:اإليمان باهلل: -١



التوحيد،وهذا األصل تناوله كثير من أهل العلم تحت  -١
التوحيد،والتوحيد هو لب اإليمان باهلل تعالى،كذلك هو 
لب الدين كله.فنحتاج للتوحيد،وطبيعة البشر يحبون 

يوقل ابن القيم معرفا التوحيد ،والتوحيد هو جعله واحدا ،
هو اثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه التوحيد:

 والنقائص.
وليس كمثله اثبات صفات كماله ،فهو كامل الصفات. -١

 شيء.
تسبيحه عن التشبيه،أن أحد علمه مثل علم اله،ومن  -٢

 النقائص من النوم،والسنة .
والمعطلة التوحيد لهم أنهم اعتبروا جحد الصفات 

ل الصانع عنها توحيد.بمعني القول عن هللا وتعطي
سميع بال سمع،بصير بال سميع،كيف؟ هي صفة للبشر.

وجعلوا اثبات صفات هللا تشبيها وتجسيما بصر.
 فسموا االباطل باسم الحق،والشيطان زين لهم.وتركيبا.

أنواع التوحيد كما قالها ابن القيم،هو بين نوعين من 
توحيد المعرفة  -١التوحيد الذي دعت إليه الرسل: 

واإلثبات : حقيقة ذات الرب، في أسمائه وصفاته 
وتكلمه وأفعاله،وعلوه فوق سماواته على عرشه.

واثبات عموم قضائه .رسلهبكتبه.وتكليمه لمن شاء من 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد وقدره وحكمه.

النوع،في آية الكرسي،اإلخالص،أوائل سورة 
الحشر،أوائل سورة الحدي،أواخر سورة 



أثبته له صفات طه،والسجدة،أوائل سورة آل عمران.
 الكمال وأنززهه عن النقص

وهوتوحيد هللا في أ فعال توحيد في المطلب والقصد. -٢
العبد،)واذا سألت فاسأل هللا،واذا استعنت فاستعن 
باهلل،وهو ما تضمنه قل يا أيها الكافرون ،وآل عمران يا 

 الذي خلقكم قل يا أهل الكتاب أيها الناس اعبدوا هللا
 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد ،األدلة:

٢٠/١١/٢٠١٧ 
نْ )  نَ  لَُكم َوأَنَزلَ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  أَمَّ  السََّماءِ  ِمِّ

ا بَْهَجة   ذَاتَ  َحدَائِقَ  بِهِ  فَأَنبَتْنَا َماء    تُنبِتُوا أَن لَُكمْ  َكانَ  مَّ
عَ  أَإِلَـه   َشَجَرَها هِ  مَّ ن﴾ ٦٠﴿ يَْعِدلُونَ  قَْوم   ُهمْ  بَلْ  اللَـّ  أَمَّ
ا اْْلَْرضَ  َجعَلَ  ا ِخََللََها َوَجعَلَ  قََرار   لََها َوَجعَلَ  أَْنَهار 
ا اْلبَْحَرْينِ  بَْينَ  َوَجعَلَ  َرَواِسيَ  عَ  أَإِلَـه   َحاِجز  هِ  مَّ  بَلْ  اللَـّ
ن﴾ ٦١﴿ يَْعلَُمونَ  لَ  أَْكثَُرُهمْ   دََعاهُ  إِذَا اْلُمْضَطرَّ  يُِجيبُ  أَمَّ

عَ  أَإِلَـه   اْْلَْرِض  ُخلَفَاءَ  َويَْجعَلُُكمْ  السُّوءَ  َويَْكِشفُ  هِ  مَّ  اللَـّ
ا قَِليَل   ن﴾ ٦٢﴿ تَذَكَُّرونَ  مَّ  اْلبَِرِّ  ُظلَُماتِ  فِي يَْهِديُكمْ  أَمَّ
يَاحَ  يُْرِسلُ  َوَمن َواْلبَْحرِ  ا الِرِّ  أَإِلَـه   َرْحَمتِهِ  يَدَيْ  بَْينَ  بُْشر 
عَ  هِ  مَّ هُ  تَعَالَى اللَـّ ا اللَـّ ن﴾ ٦٣﴿ يُْشِرُكونَ  َعمَّ ُ  أَمَّ  يَْبدَأ
نَ  يَْرُزقُُكم َوَمن يُِعيدُهُ  ثُمَّ  اْلَخْلقَ   أَإِلَـه   َواْْلَْرِض  السََّماءِ  ِمِّ

عَ  هِ  مَّ  ﴾٦٤﴿ َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن بُْرَهانَُكمْ  َهاتُوا قُلْ  اللَـّ
 هذه اآليات بها شيء مميز،وما هو؟ 

عَ  أَإِلَـه  تكرار اآلية  ) هِ  مَّ نْ )( ،وفي اآلية ) اللَـّ  َخلَقَ  أَمَّ
نَ  لَُكم َوأَنَزلَ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ   فَأَنبَتْنَا َماء   السََّماءِ  ِمِّ



ا بَْهَجة   ذَاتَ  َحدَائِقَ  بِهِ   أَإِلَـه   َشَجَرَها تُنبِتُوا أَن لَُكمْ  َكانَ  مَّ
عَ  هِ  مَّ هل أحد يستحق  ﴾٦٠﴿ يَْعِدلُونَ  قَْوم   ُهمْ  بَلْ  اللَـّ

عَ  أَإِلَـه  )التعظيم والتعلق إل هللا ) هِ  مَّ وما هي (، اللَـّ
 مشكلتهم؟

أي يساوون هللا مع أحد ليس  ﴾٦٠﴿ يَْعِدلُونَ  قَْوم   ُهمْ  بَلْ )
.فالشرك أن له أي من هذه الصفات،وهذا هو الشرك

 َجعَلَ  أَمَّنعديل هللا،أي مساو هلل.وفي اآلية )جعل أحد ن
ا اْْلَْرضَ  ا ِخََللََها َوَجعَلَ  قََرار   َرَواِسيَ  لََها َوَجعَلَ  أَْنَهار 
ا اْلبَْحَرْينِ  بَْينَ  َوَجعَلَ  عَ  أَإِلَـه   َحاِجز  هِ  مَّ  لَ  أَْكثَُرُهمْ  بَلْ  اللَـّ

 إذن مشكلة من يشركون باهلل،أنهم  ﴾٦١﴿ يَْعلَُمونَ 
 ﴾٦١﴿ يَْعلَُمونَ  لَ يعدلون معه آخرين،وكذلك أنهم )

العلم فهم ال يعلمون ما هو التوحيد،ما هو ،نقص 
ن الشرك،ثم )  َويَْكِشفُ  دََعاهُ  إِذَا اْلُمْضَطرَّ  يُِجيبُ  أَمَّ

عَ  أَإِلَـه   اْْلَْرِض  ُخلَفَاءَ  َويَْجعَلُُكمْ  السُّوءَ  هِ  مَّ ا قَِليَل   اللَـّ  مَّ
 إِذَا اْلُمْضَطرَّ وهنا لم يذكر أي ناس،إنما ) ﴾ ٦٢﴿ تَذَكَُّرونَ 

 ُخلَفَاءَ  َويَْجعَلُُكمْ  السُّوءَ  َويَْكِشفُ  دََعاهُ  إِذَاو)دََعاهُ 
ا قَِليَل  ال إاله إال هللا،ولكن ) (اْْلَْرِض    ﴾ ٦٢﴿ تَذَكَُّرونَ  مَّ

بمعنى هم يعلمون التوحيد،ولكن قليال ما يتذكرون،وما 
 الذي يجعلهم كذلك؟
 التفكير في الدنيا،فالنقص لدينا إما بالعلم،أو الذكر.ثم 

يَاحَ  يُْرِسلُ  َوَمن َواْلبَْحرِ  اْلبَِرِّ  ُظلَُماتِ  فِي يَْهِديُكمْ  أَمَّن)  الِرِّ
ا عَ  أَإِلَـه   َرْحَمتِهِ  يَدَيْ  بَْينَ  بُْشر  هِ  مَّ هُ  تَعَالَى اللَـّ ا اللَـّ  َعمَّ

وكما أن هللا يهدي في ظلمات البر  (٦٣﴿ يُْشِرُكونَ 



ظلمات البدع  والبحر،يهدي الناس ويبين لهم 
 والجهل،والمعاصي،فمن يهديهم غير هللا؟

يَاحَ  يُْرِسلُ  َوَمن) ا الِرِّ ولم يذكر ( َرْحَمتِهِ  يَدَيْ  بَْينَ  بُْشر 
يرسل األمطار،إنما الرياح تأتي بالبشرى بأنه سينزل 

وكل هذا بل نزول المطر.المطر،فكأن الرياح تفرحنا ق
عَ  أَإِلَـه   هللا يأتي به.) هِ  مَّ هُ  تَعَالَى اللَـّ ا اللَـّ  يُْشِرُكونَ  َعمَّ

ن هللا أعلى مما نشرك به.ثم ) ( أي٦٣﴿ ُ  أَمَّ  اْلَخْلقَ  يَْبدَأ
نَ  يَْرُزقُُكم َوَمن يُِعيدُهُ  ثُمَّ  عَ  أَإِلَـه   َواْْلَْرِض  السََّماءِ  ِمِّ  مَّ

هِ  يبدأ  ﴾٦٤﴿ َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن بُْرَهانَُكمْ  َهاتُوا قُلْ  اللَـّ
الخلق ويعيده هللا،ويرزقكم من السماء واألرض،وجاء 

عَ  أَإِلَـه   الرزق بالنهاية ،) هِ  مَّ  ( ،اللَـّ
أي قل لهم يا  (٦٤﴿ َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن بُْرَهانَُكمْ  َهاتُوا قُلْ  

 محمد بعد هذه البراهين ،هاتوا برهانكم، 
الكفر ال براهين وآيات فالتوحيد  له براهين وأدلة،عكس 

تدل عليه ،لذلك قال هاتوآ برهانكم إن كنتم صادقين في 
َوَما أَْكثَُر النَّاِس وهللا يقول في سورة يوسف )،دعواكم 

َوَما )( وفي نفس السورة ١٠٣َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن )
ِ إِلَّ  ْشِرُكوَن ) يُْؤِمُن أَْكثَُرُهم بِاَّللَّ أي لدينا ( ١٠٦َوُهم مُّ

توصيف هنا لمؤمن ولكن مشرك،وكما ذكرنا سابقا أن 
 التوحيد :

المعرفة واالثبات،وهذه الكل موافق عليها.أن هللا هو  -١
الخالق وهو الرازق،بمعنى أفعال الربوبية واألسماء 

عَ  أَإِلَـه   ،)والصفات،ولكن المشكلة في  ) هِ  مَّ ( أي فعل اللَـّ



،أي أن نتعلق باهلل محبة وتعظيما.وهذا ما يشرك العبد 
به أكثر الناس،فلديهم شرك في القصد والطلب.بمعنى 

 (أنعم يقصدون غير هللا.مثال تعليق 
فكأن الطاقة صارت من الكون،الطاقة أنه يستمد التمائم و
،فحيل الشيطان وخططه ليست .تعطيه القوة. إالهله 
أن نقصد  تطور،وما يواكب العصر.هو يماشي القديمة،

،ومن يعلق غير هللا لجلب القوة،مثال الطاقة االيجابية.
فال نعطي أي يجابية.يئا ويعتقد أنها تعطيه الطاقة اإلش

شيء قوة.أهم شيء هو أال أقصد أحدا لجلب المنافع 
 ودفع المضار إال هللا.هناك أسباب.وسنتحدث عن 

نواع ولكنني ال تحقيق التوحيد،احتمال اعرف األ 
 أحققها،

  نوعان هللا،توحيد كما يقول ابن القيم في تحقيق التوحيد
أجعله واحدا،وفقط أدور  افراد في االعتقاد والخبر. -١

في فلك هللا،قل ان صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل 
رب العالمين.االعتقاد بمعنى هي عقيدة بقلبي،وتنقسم 
 لنوعين:

عالى للمخلوقات:فليس أن  أعبده اثبات مباينة الرب ت -١
فقط وأنه الرازق والخالق،والصفات،والمباينة هي 
االختالف أي ال  إاله إال هللا،نفي واثبات ،فال سميع إال 

ولكن هللا هللا لما أقول هو سميع ،هناك مخلوقات تسمع ،
وعلوه فوق عرشه فوق سبع ليس كمثله شيء، 



ناه غنى غني وال توجد وجه مقارنه بين غسماوات.
 الخلق،فمباينة بين غناه وغنى الخلق.

اثبات صفات كماله،مثل تخلية وتحلية،أي ال إاله إال  -٢
هللا،فهو كامل في كل الصفات.اثباتها افراده بصفات 
الكمال،واثباتها له علي وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه 
على لسان نبيه،مثال أقول هو سميع وكامل السمع وليس 

ثال سمعنا نحتاج ألذن وهواء ليحمل كالمخلوقين،م
ففينا نقص.بكل صفاتنا.ومجرد اعتقادك أن الصوت.

من هللا ينزلها ،صفات الكمال  الديهمن الناس )س( 
ب المؤمن.كي ال وهللا يغار على قلبه. عينك.لتعلقك 
ن يرديه النار،ومن تعلق بالشيء وكل يستمر تعلقه إلي أ 

أو تعطيل،مثال له يدان  له.وأثبتها كما أثبتها بدون تأويل
ليس كالبشر.وليس كمثله شيء.لذلك نقول وهلل المثل 

ِه  )األعلى. ِللَّذيَن ل يُؤِمنوَن بِاآلِخَرِة َمثَُل السَّوِء َوِللَـّ
  ( النحل٦٠) الَمثَُل اْلَعلى َوُهَو العَزيُز الَحكيمُ 

أَْهَوُن َعلَْيِه َولَهُ َوُهَو الَِّذي يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ َوُهَو ) 

اْلَمثَُل اْْلَْعلَى فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز 
 (٢٧) اْلَحِكيمُ 

نْ  لَُكم َجعَلَ  َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  فَاِطرُ ) ا أَنفُِسُكمْ  ِمِّ  أَْزَواج 
ا اْْلَْنعَامِ  َوِمنَ   َوُهوَ  ْيء  شَ  َكِمثِْلهِ  لَْيسَ  فِيهِ  يَْذَرُؤُكمْ  أَْزَواج 

  الشورى  ﴾١١﴿ اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ 
 



أي ال أحد يستحق أن أعبده وأتعلق به بالعبادة. هافراد -٢
التأله والحب والخوف والرجاء والتعظيم بإال هللا،افراده 

بتغاء الوسيلة إليه.فالحب واإلنابة والتوكل واالستعانة،وا
،)اللهم إنا عبادة،فقط أحب هللا،وأحب أي أحد في هللا

 ( حبك وحب من يحبك وحب عمل  يقربنا إليك. نسألك
 ثَلث  وكما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم )

 و هللاُ  يكونَ  أنْ :  اْليمانِ  حَلَوةَ  وَجدَ  فيه ُكنَّ  َمنْ 
ا إليه أحبُّ  رسولُهُ   ل المْرءَ  يُِحبَّ  أنْ  و ، ِسواُهما ِممَّ
بعثت الرسل .ووهذا اإلفراد بالعبادة ( للِ  إلَّ  يُحبُّهُ 

وأنزلت الكتب ألجله،وشرعت الشرائع،وألجل 
ذلك،خلقت السماوات واألرض،إلفراده بالعبادة،وكذلك 
 .خلقت الجنة والنار،وقام سوق الثواب والعقاب

ورأس مال االنسان التوحيد،إن كان به خلل،تبطل 
صالته،والشيطان يشغلنا بالفاضل عن المفضول،نحن 

رس عن التوحيد وعن هللا،وكذلك نحفظ القرآن ند
الحفظ،ألنه  الشيطان يشجعنا علىلكن والكتب والمتون،

ظ انا هنا ال أطبق،فقط انشغل سيأخذ كل وقتنا.والحف
أحفظها أي آية أن بالحفظ.ألنني أحس أنني أنجزت.مع 

وبالحفظ أنشغل عن دراسة ستحاجني يوم القيامة.
 التوحيد. 

٢٧/١١/٢٠١٦ 
 سنتحدث عن : واليوم

 أنواع التوحيد -٢قواعد اإليمان     -١



 بكتبه ل التوحيد: بين ابن القيم رحمه هللاأهمية  وفض -٤
 أهمية وفضل التوحيد،لماذا؟

ألننا إن لم نعرفه لن نرغب به،ونحس أنه غير 
مهم،لذلك ان عرفنا أهمية التوحيد،يجعلنا نركز عليه 
 ونتعلم عنه.لذلك أهمية وفضل التوحيد:

لطف التوحيد،ووصفائه،ونزاهته: الشيطان يفهمنا ان -١
مهم،وهنا العكس يحدثنا  التوحيد صعب ولن نفهمه،وغير

 أنه لطيف.
كان االيمان هو  ألطف رأوالتوحيد من كل العلوم و

ويجعله  شيء وأنزهه،وأصفاه،وهذا ما يصفي االنسان 
يزكي نفسه،لذلك لتزكية أنفسنا نركز علي التوحيد.وألن 

ك أدني شيء ،لذله العالقة اللطف والنزاهةبهذ
 يدنسه،مثال األلماس،اكلما زاد نقاؤه يظهر به أقل خدش

يمان لذلك أي ال يوجد أسمى من عالقتنا بربنا،وهي اإل
به،وتوحيده،وهذاه العالقة جدا شفافة،وحساسة،فأقل 
شيء يمكن أن يخدشها،مثال في الصالة ،وهللا يقول وانا 

عنى إن لم نذكره ليس معه حين يذكرني،وبم
معنا،وبالصالة هللا ينصب وجهه أمام وجه 
المصلي،ونحس بهذا القرب أحيانا،فالتوحيد كأبيض ثوب 

يتطلب منا   التوحيد،لذلك يكون،فيؤثر به أدنى أثر
 لطيف هتمام ألنه يتأثر بأدني شيء.إذن التوحيد اال

،ويؤثر به أدنى شيء ويدنسه،كالثوب  نزيه وافي و
 لمرآة الصافية.األبيض وا



لهذا تشوشه اللحظة )بالعين( ،واللفظة)الكالم(  والشهوة 
،أو هذا التوحيد يمكن أن تشوش فقط  الخفية ،نظرة

كلمة،أو شهوة،فهي عالقة جدا حساسة،لكنها جدا مهمه 
ئَِك  )لنا،و نحتاجها، إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولََٰ

 ( اْلسراء٣٦ل  )َكاَن َعْنهُ َمْسئُو
فالنظرة سهم من سهام ابليس،لذلك نحافظ على  

ى الفيلم،أو وأقول سأر مثال  ال أكذب علي نفسينظراتنا،
 سأغني بيني وبين نفس.
 والشهوة كذلك تؤثر،وماذ نفعل؟

ثر بضده،واال تحكم فإن بادر صاحبه وقلع ذالك األ
تزيد ووصار طبعا،مثال أقول فقط سأشاهد للحظات،

في قلبي  ةمطبوعكالصورة  اليصير طبع،،فاللحظات 
.مثال لما وإن ٍفلت عينيمحيها ،وحتى فمن الصبع أن أ

في الرسوم كنا صغار ،مثال صور المالئكة 
 إلي اآلن نتذكرها.المتحركة.

وبالنسبة للفظة،أقول مثال قلبي طيب،ولكن لساني غير 
 طيب،يجب أن أهتم به،وال أتكلم وأحذر من الكالم،حتى

يقسم دائما اللفظة،مثال من يلعن ويلعن ،أو القسم من
هو صغير ،فيصير مثل الطبع  وعلي أقل شيء،

،ويتحكم به،وكذلك الشهوات،متى ما استجبت لها،تصير 
بادر لذلك في اللحظة واللفظة والشهوة أطبع،

باالستغفار،قبل أن تصير طباعا،ألن الطباع تصير 
.لذلك اقلعهعلينا استعسر .وإن تطبعنا بها بالتكرار،ن



التزكية مهمة،فما كان مطبوع أجاهد عليه،ال أدخل 
 الجديد.وفقط ما قال هللا والرسول.

 قلوبنا!!! لماذا ال يدحل كالم الوأحيانا نستغرب 
الجدال من  لوجود هذه الشوائب.مثال المالئكة تتأذى

كة ما المالئبه جدال ،و والمشاكل فال تقترب من مكان
 جبلوا على الطاعة،عصون هللا أبدا ،فهم يميزهم أنهم ال ي
ن الموحدين،فمثال من يغتاب ال يتحملون ،وكذلك المؤمني

 الجلوس معه.
يجب أن نحاسب من  كل ما عالقتنا مع هللا، لذلك 

نحسب حساب يشوبها،وتكون هي األولوية لدينا،ال أن 
أن أرضيها ونفكر بها طول  زعالنه ويجب ( س)

قتي مع هللا من ذلك وهي عال هناك ما هو أكبر الوقت،
هتم وأحاسب على كل يجب أال أخدشها،يجب أ ن أ 

شيء فيها،ألن هللا يعلم،مثال من يقول ال أجد هذا القرب 
 ؟واألنس باهلل

مع أن محبته فيها انس ولذة ال تعادل بأي شيء مع 
هذه العالقة،لذلك اهتم  لكن بسبب أنه  خدشالخلوقين،و

 مات،كي ال أخدش التوحيد.باللفظات والشهوات والكل
وهذه اآلثار والطبوع،مثال حصل أثر أو طبع مما سبق 
 من اللفظ والكلمة والشهوة،،منها:

ما يكون سريع الحصول سريع الزوال:بمعنى بسرعة -١
 تطبع وبسرعة تذهب.



 ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال،مثال -٢
سوء الظن،أو الحسد عالقتي مع س أسامحها 

 له من قلبي.كذلك مع هللا .يبسرعة،ولكن صعب أن أز
 ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، -٣
وقت ليتطبع ،ولكن يخرج بسرعة،من يلعن ولكن يأخذ 

 ان سمع انه حرام،ال يفعله.
ومنها بطيء الحصول بطيء الزوال،يأخذ وقت  -٤

اه االنسان مستمر به،مثل اإلصرار وعلى فترات،معن
على المعصية،وكل هذا يعتمد على حالك وعلمك،ونقاط 
 ضعفك.وكل هذا التفصيل كي نخاف من فعلها.

ر لنا نقاوة التوحيد وشفافيته.ولكن الكثير وهذا كله يظه
 ال يهتم به.
 وكيف تكون قوة اإليمان والتوحيد؟

بالمحاسبة على اللحظات 
 االستزادة عن العلم عنها.والشهوات،والكلمات،و

نهتم بعدم  انا نعرف عن كل ما سبق ،ولكن الأحي
المساس به،فالتوحيد عالقة،لذلك أحاسب على اللحظات 

فال نستهين  التقوى، هو لكلمات والشهوات،وهذاوا
 ،نسأل هللا أن نكون من الموحدين.
 والحمدهلل رب العالمين.


