
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   

 
 ٢/١٠/٢٠١٧  

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 :  

والشفاء لهما بااليمان،الشبهات مثل أن هللا بكل 
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 

ل شبهة عدم وجود الدجال،كيف تصديق األخبار،مثا
تعالج؟ بتصديق الخبر،وذلك من قال هللا 

والرسول،وبالتكرار والتفاصيل عن الدجال ،لذلك هناك 
تكرار وتفاصيل في القرآن والسنة،كل هذا ليزيد 

إيماننا،ألن به تفاصيل الرسل وماذا قالوا،وكذلك تفاصيل 
بهات إن يوم القيامة،الن االيمان يحتاج للتفاصيل،الن الش



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

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 
األوامر.)من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ( أريد  بطاعة

أن زتكلم فيما ال يعنييني،والشهوات تردي االنسان 
)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 

بايل.وألن الشهوات قبعد ما تكون عاالنترنت ،والمو
حالل تتطور الشياء ثانية،وكذلك النفس إن أعطيناها كل 

شيء ستفسد،لذلك ليس كل ما نشتهيه نحصل 
عليه.السلف لما كان يرى العنب يمنع نفسه منها،ويخبر 

نفسه ليس كل ما اشتهيت تحصلين عليه.اذا اتبعنا كل 
هوات،ومن أوامر القرآن سنكون عبد هلل وليس عبد للش

هنا يأتي الزهي بأن أكتفي بما عندي،عكس من ينظر 
 لغيره كأنه ينظر للدنيا باستشراق،ولن يبارك له.

إذن المؤمن مرض الشبهات والشهوات لما يقرأ قال هللا 
 والرسول يتعالج بتصديق االخبار وطاعة هللا والرسول.

الشهوات يؤلم  من مرض الشبهات والشهوات.مرض
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 

في عهد النبي،وزادوا في عهد علي بن أبي  ظهروا قليل
طالب.لدرجة أنهم وصلوا لقتل ابن خباب بن األرت 
وكانت معه زوجته وحامل بالشهر التاسع،فسألوه أن 

يخبرهم عن أبيه عن محمد،فقال يأ زمان تكثر به 
الفتن،فكن عبد هللا المقتول وليس القاتل،فقالوا له كأنك 

بقروا ما ببطنها،فلم يسكت تعنينا فقتلوه ،قتلوا زوجته و
عنهم علي أبو طالب،جاءهم صحابي وأفهمهم،والباقي 

قتلهم على أبو طالب،وبقي منهم عشره،وانتشروا.ال 
 نغتر بمن يقول قال هللا ولرسول،يجب ـأن نفهم االيمان،

فلديهم كفر االعتقاد والعمل.مثل حديث إن لم نسأل 
قد كفر بما ن أتى كاهنا فصدقه فالعلماء سنسيء فهمه.)م

نزل على محمد( كفر االعتقاد الكفر باهلل ومالذئكته،أما أ
 العمل،.

كفر االعتقاد أو الجحود ،وهو الكفر بأركان اإليمان،وما 
قاله هللا والنبي جحودا وعنادا.وهذا الكفر يضاد االيمان 

 من كل وجه.



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

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

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

كفر الجحودبعضكم رقاب بعض،كفر عمل،وانتفى عنه   
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   
االيمان يحتاج للتزيين،وكره اليكم  زين االيمان،معناه

الكفر ورلفسوق والعصيان،نسأل هللا أن يحبب االيمان 
 بقلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان.

 كتاب واحة االيمان ،البن القيم ،د عمر األشقر
 أصول اإليمان يقول ابن القيم محددا أصول اإليمان 

يمان باهلل اإليمان باهلل خمسه،وهي األركان ،وهي اإل
ومالئمته وكتبه ورسله،واليوم  اآلخر ،والقدر خيره 

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

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



ل العلم تحت التوحيد،وهذا األصل تناوله كثير من أه -١
التوحيد،والتوحيد هو لب اإليمان باهلل تعالى،كذلك هو 

لب الدين كله.فنحتاج للتوحيد،وطبيعة البشر يحبون 
التوحيد ،والتوحيد هو جعله واحدا ،يوقل ابن القيم معرفا 

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 
وتعطيل الصانع عنها توحيد.بمعني القول عن هللا 

سميع بال سمع،بصير بال سميع،كيف؟ هي صفة للبشر.
شبيها وتجسيما وجعلوا اثبات صفات هللا تبصر.

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 .رسلهيمه لمن شاء من بكتبه.وتكل

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد وقدره وحكمه.
النوع،في آية الكرسي،اإلخالص،أوائل سورة 

الحدي،أواخر سورة الحشر،أوائل 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 
أيها الناس اعبدوا هللا الذي خلقكم قل يا أهل الكتاب 

 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد ،األدلة:
٢٠/١١/٢٠١٧  
نْ )  نَ  لَُكم َوأَنَزلَ  َواْْلَْرضَ  لسََّماَواتِ ا َ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  مَّ ثُ  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  أَمَّنجعل أحد عديل هللا،أي مساو هلل.وفي اآلية )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 
 َويَْكِشفُ  دََعاهُ  إِذَا اْلُمْضَطرَّ  يُِجيبُ  نأَمَّ  الشرك،ثم )

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؟

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

وكل هذا المطر،فكأن الرياح تفرحنا قبل نزول المطر.
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   بالنهاية ،)الرزق  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 )
ْشِرُكوَن ) ِ إِلَّ َوُهم مُّ ينا أي لد( ١٠٦يُْؤِمُن أَْكثَُرُهم بِاَّللَّ

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  العصر.هو يماشي التطور،وما يواكب قديمة،

،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:
فليس أن  أعبده اثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات: -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، 



غني وال توجد وجه مقارنه بين غناه غنى سماوات.
مباينة بين غناه وغنى الخلق.الخلق،ف  

اثبات صفات كماله،مثل تخلية وتحلية،أي ال إاله إال  -٢
ثباتها افراده بصفات هللا،فهو كامل في كل الصفات.ا

الكمال،واثباتها له علي وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه 
على لسان نبيه،مثال أقول هو سميع وكامل السمع وليس 

ألذن وهواء ليحمل  كالمخلوقين،مثال سمعنا نحتاج
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 
له يدان له.وأثبتها كما أثبتها بدون تأويل أو تعطيل،مثال 

ليس كالبشر.وليس كمثله شيء.لذلك نقول وهلل المثل 
ِه  )األعلى. ِللَّذيَن ل يُؤِمنوَن بِاآلِخَرِة َمثَُل السَّوِء َوِللَـّ

( النحل٦٠) الَمثَُل اْلَعلى َوُهَو العَزيُز الَحكيمُ    
َولَهُ  َوُهَو الَِّذي يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَْيهِ ) 

اْلَمثَُل اْْلَْعلَى فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز 
(٢٧) اْلَحِكيمُ   

نْ  لَُكم َجعَلَ  َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  فَاِطرُ ) ا أَنفُِسُكمْ  ِمِّ  أَْزَواج 
ا اْْلَْنعَامِ  َوِمنَ   َوُهوَ  َشْيء   َكِمثِْلهِ  لَْيسَ  فِيهِ  يَْذَرُؤُكمْ  أَْزَواج 
الشورى  ﴾١١﴿ اْلبَِصيرُ  ِميعُ السَّ    

 



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 
كذلك نحفظ القرآن ندرس عن التوحيد وعن هللا،و

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  

 واليوم سنتحدث عن :
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:
ووصفائه،ونزاهته: الشيطان يفهمنا ان لطف التوحيد،-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 ،لذلوالنزاهة ه العالقة اللطفبهذ

 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 

ليس  معه حين يذكرني،وبمعنى إن لم نذكره
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

 األبيض والمرآة الصافية.



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

ء( اْلسرا٣٦َكاَن َعْنهُ َمْسئُول  )  
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 ن ويلعن ،أو القسم مناللفظة،مثال من يلع

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 اقلعهاستعسر علينا .وإن تطبعنا بها بالتكرار،ن



تزكية مهمة،فما كان مطبوع أجاهد عليه،ال أدخل ال
 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، يميزهم أنهم ال يعصون هللا أبدا ،فهم

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)
مع هللا قتي هناك ما هو أكبر من ذلك وهي عال 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
حيد.باللفظات والشهوات والكلمات،كي ال أخدش التو  

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 

من قلبي.كذلك مع هللا . لهيبسرعة،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
وعلى فترات،معناه االنسان مستمر به،مثل اإلصرار 

حالك وعلمك،ونقاط على المعصية،وكل هذا يعتمد على 
 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 

 والشهوات،والكلمات،واالستزادة عن العلم عنها.
م بعدم نهت 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.

٤/١٢/٢٠١٧  
هناك الذين ال ينظر هللا اليهم مثل الشيخ الزاني والفقير 

لما يكون شيخ المستكبر،الزاني مذنب،،ولكن تختلف عن 



زان،من شاب،وفقير ومستكبر على ماذا؟؟ فهنا الذنوب 
أشد،مثل زوجات النبي لستن كأحد من النساء،ومن يأت 

منكن بلفاحشة،مثال ذنب طالب العلم يختلف عن 
غيره،لذلك ال نستهين،وكل على حسب حال االنسان 

مثال معك الشهوات سابقا كانت سريعة الحصول سريعة 
تمرار بها صارت سريعة الحصول الزوال،مع االس

بطيئة الزوال.والذنوب تؤثر بالتوحيد،ولكن من الناس 
من يكون توحيده كبيرا وعظيما ينغمر في تلك اآلثار 

ويستحيل  بمنزلة الماء الكثير الذي تخالطه نجاسة 
صغيرة.لذلك حرص علي اإليمان الكثير،مثال )س( 

اإليمان ايمانه قوي،ويخالط مبتدعة،ويناظرهم ،فصاحب 
 الضعيف ال يقول كيف يخالطهم؟

واالنسان مع المجاهدات تأتيهم الفتن عودا عودا،يقاومها 
مع التوحيد،وإذا نكت بقلبه نكتة سودآد يزيلها،ومع 
المجاهده يصير هذا القلب ال تضرة الفتن ما دامت 

السماوات واألر،مثال ابن تيمية مع كل الفتن التي مر 
طاب،فصاحب اإليمان القوي بها،لم تضره،وعمر بن الخ

لن تضرةولذلك صاحب اإليمان الضعيف ال يقول مثال 
سأخالط المبتدعه ألنه سيضره.المثال الواضح في حادثة 

اإلفك،ابن مسطح الذي تكلم بعائشة،وأمه قالت تعس 
مسطح فأجابتها عائشه ال تسبين من شهد بدر.الصحابة 

وز عنهم مبشرين بالجنة،وحصلت لهم فتن بينهم ،هللا جا
ولم تؤثر فيهم.لذلك نحن كذلك ال تقارن أنفسنا،وإيماننا 



بإيمان الصحابة،مثال أبوبكر مرتان أنفق كل ما عنده 
للجهاد.فال أقول ألنه فعل سأفعل مثله،وهذا ما يغتر به 
 صاحب التوحيد ذو اإليمان الضعيف فيأتب به لمهلكة.

دعوة الرسل  أهمية التوحيد:أن التوحيد أول -٢
يوسف بالسجن،قبل تفسيره للحلم للفتيان ومفتاحها،مثال 

 دعاهم لعدم الشرك.وأقل شيء بالتوحيد هو عدم الشرك.
ويقول ابن القيم التوحيد أول دعوة الرسل،أشهد أن ال 
إاله إال هللا،،أول منازل الطريق إلي هللا،وسارعوا إلى 

به مغفرة من ربكم،هو عدم الشرك،وأول مقام يقوم 
السالك إلي هللا،والشيطان يفسد علينا ذلك بالشرك،وال 

تجد أكثرهم شاكرين،فأقل شيء يفعله يجعلنا 
 نشرك،وآلتينهم من بين زيديهم ومن خلفهم ،،،شاكرين.

( ما لكم من إاله غيره أي ال ٢٣قال تعالى المؤمنون)
تتعلقوا بغير هللا،وال أحد يستحق التعلق به.)ويبقى وجه 

ل.. فكل العالقات الدنيوية تقطعت بهم ربك ذو الجال
( هود،ثم ٦٥األسباب،والذي يبقى التقوى.األعراف )

( صالح بمعنى كل العالقات ستفني إال ٧٣األعراف )
عالقتنا مع هللا،وشعيب اعبدوا هللا،فدعوة األنبياء 

 التوحيد.
النمل ولقد بعثنا في كل امة رسوال واجتنبوا 

نا بجانب.فالتوحيد هو الطاغوت،أي الطاغوت بجانب وأ
 مفتاح دعوة الرسل.وأول دعوة الرسل ومفتاحها.



ولهذا قال النبي لرسوله معذ بن الجبل وقد بعثه لليمن 
)إن تأتي قرما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 

عبادة هللا وحده،فالشيطان يجعلنا نقول لهم اقرأوا قرآن 
وصلوا واذكروا،وننسى أن نبين لهم التوحيد 

وتطبيقاته،كما محمد بن عبدالوهاب درس الناس التوحيد 
النهم بدأوا بزيارات القبور،والشرك يأتي من الصالحين 
ماتوا فنزور قبورهم،وبعد أن درسهم كتاب التوحيد،رأي 

كيف تفاعلهم مع ذنبين وسألهم فالن وقع على 
أمه،فتفاعلوا وغضبوا ثم قال شجرة تعبد من دون 

ا كما مع األول،معناه أن التوحيد اللع،لم يستشيطوا غضب
لم يدخل بقلوبهم وأن الشرك هو أعظم الذنب،وقبل أي 
شيء ثان،مثال من ينسب هلل الولد ال نتفاعل معه قدر 

يؤدي للناس أن تفاعلنا مع يدعون هلل الولد.فالشيطان 
يستنروا الذنوب األخرى أكثر من الشرك.فأول واجب 

أي شيء آخر مثل على كل المكلفين هو التوحيد،قبل 
 الصالة،والصيام.تخلي يصلي ويصوم مشرك!!!

فالتوحيد أول ما يدخل به االنسان اإلسالم الشهادة،وآخر 
ما يخرج به من الدنيا،وآخر كالم الشهادة.وهو 

التوحيد.ونحن نعتقد ما دمنا قلنا الشهادة يكفي،فنكثر من 
الصالة والصيام،والنبي قال من كان آخر كالمه ال إاله 
اال هللا دخل الجنة،لذلك بأي عمل هللا األول،وال أسباب 
وهللا اآلخر،ما يتطاير معم الميزان والشيطان يريد أن 

يبعدا عنه،بأذكار الصباح والمساء،نق،ل كل شيد ولكن 



 ١٠ال االه اال هللا  حده ال شريك له نتركه للنهاية.مع انه 
مرات بعد صالة الفجر والمغرب،يخذل 

طان يذكرنا كل االذكار اال هذا ،وعلى الشيطان،والشي
كثر ما نقول ال االه اال هللا في الدنيا ال االه اال هللا،لذلك 
هو افضل الدعاء يوم عر فة،لذلك نجاهد أنفسنا نقولها 

كل مرة ،فهو أول واجب وآخر واجب فالتوحيد أول 
 األمر وآخره.

 
١٢/١٢/٢٠١٧  

 
)أي حقوق القرآن كله في التوحيد حقوقه وجزائه. -٣

 التوحيد وجزائه( وسنري ماذا قال ابن القيم ؟
متضمنة  رآنقال مجليا هذه الحقيقة أن كل آية في الق

قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك )ثل مالتوحيد،وهناك آيات مباشرة،
ن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن  تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

ِذلُّ َمن تََشاُء ۖ بِيَِدَك اْلَخْيُر ۖ إِنََّك َعلَىَٰ ُكلِِّ َشْيء  تََشاُء َوتُ 
( آل عمران٢٦قَِدير  ) ) 

وكذلك شاهدا به وداعيا إليه،أي كل آيات القرآن بها 
 توحيد وتشهد عليه وتدعو إليه.كيف؟

 فإن القرآن إما :
وأسمائه تعالى خبر )شاهده( خبر عن هللا  -١

في خبر ما أخبر هللا. وصفاته،ويدخل  



أو دعوة إلى عبادته وحده ال شريك له،ونفي  -٢       
عبادة األنداد والشركاء والشفعاء.وهي شاملة للذكر 

.والصالة  
التوحيد في الخبر،فقط مصدر واحد لها،وهي من 

 هللا،وهذا هو التوحيد الخبري العلمي،
 وهناك قسم آخر وهو الدعوة لعبادة هللا وحده ال شريك

يَا أَيَُّها الَِّذيَن )له وهذ هو التوحيد اإلرادي الطلبي ،مثال 
ُسوِل إِذَا دََعاُكْم ِلَما  ِ َوِللرَّ آَمنُوا اْستَِجيبُوا َّلِلَّ

  ( اْلنفال٢٤)يُْحيِيُكْم ۖ
ويدخل به أمر ونهي،وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي 

 حقوق التوحيد ومكمالته.
كرامة هللا ألهل توحيده جزاء التوحيد وهو خبر عن  -٣

مثل وطاعته،لما يخبرنا عن الجنة.وما فعل بهم في الدنيا،
(الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلم   ) 

 ما جزاوهم؟
ْهتَدُوَن )( ) ئَِك لَُهُم اْْلَْمُن َوُهم مُّ

( اْلنفال٨٢أُولََٰ  
يبين جزاء  وليس فقط أن يعطينا جزاء الموحدين،وإنما

ك وما يحل بهم في الدنيا واآلخرة.أهل الشر  
التوحيد يجلي الرب لقلب العبد،أي كأنه يخبرنا أن  -٤

 التوحيد ينظف القلب من الشوائب.
٨/١/٢٠١٨  

التوحيد يزكي القلوب واألرواح.وابن القيم يقول -٥
التوحيد يزكي القلوب واألرواح،من أرجاس الشرك 



صل في تزكية هو األوالذنوب والمعاصي.
القلوب،واألرواح.لذلك نرى حافظ للقرآن ولكن ال يوجد 
لديه تزكية للنفس.فالتزكية ليس بكثرة األعمال وكذلك 
أصل فساد النفس هو الشرك.،والتزكية هي جعل الشيء 
 زاكيا ،وتكون إما :

 في االعتقاد والخبر عنه،. -٢في ذاته     -١
 .أتعلم عن هللا فهنا أزكي  نفسي . لما

وزكاة القلب موقوفة على طهارته،كما أن زكاة البدن 
 استفراغه من أخالطه الرديئة الفاسدة.على موقوفة  

 قلبه منها.كمن لديه الشبهات يجب أن ينظف 
 والتزكية:

 التحلية-٢فيها التخلية )الطهارة(         -١
في التخلية مثال الزكاة ومقدارها للنقود هي تنظف 

ب االنسان من الحسد المال.وكذلك يزكي قل
 والبخل،وكذلك قلب من تعطي له الزكاة.
مثال الحجامة لتنظيف الجسم،مقدار قليل من الدم يخرج 
 وبه ينظف الجسم.

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكىَٰ ِمنُكم )قال تعالى  َولَْوَل فَْضُل اَّللَّ
ْن أََحد    ( النور٢١)مِِّ

يعلمنا تعالى فهو  بمعني أن هللا هو الذي يزكي،ولما
يزكينا،مثال لما أتعلم عن الشرك لن أشرك 
وأوحد.ويزكي من يشاء وفق علمه وحكمته،كما بسورة 



الشمس عن تزكية النفس وأقسم هللا أحد عشر قسما 
 (٩) قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها )لتزكية النفس،

َوقَْد َخاَب َمن دَسَّاَها  )فإن زكيت نفسك سيلهمك التقوى ،
كمن مثال لما نرى الغبار تحت السجاد هنا دساها.( ١٠)

يدس نفسه بالتراب،وعليه يتوقف الفجور والتقوى.لذلك 
واجبنا أن نزكي أنفسنا وننقيها بالتوحيد،وذكر في سورة 
النور،بعد تحريم الزنا،ونكاح الزانية،والقذف،فدل ذلك 
على أن التزكي باجتناب كل ما سبق،فالتزكية األصل 

هل يفسد النفس.وكذلك االستئذان من أ ة ممابها الطهار
َوإِن قِيَل لَُكُم  )البيوت،مثال ندق الجرس ،ال يفتحون،

 (٢٨)اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ۖ ُهَو أَْزَكىَٰ لَُكمْ 
هذا فبمعنى من يردني أرد،وال أتضايق ألنه أزكي لنا، 

الموقف يعطينا التزكية ألنفسنا من مرض الكبر 
ج لشجاعة أن أخبر من يأتيني وأنا،والفضول،هو يحتا

ارجعوا ولمن طرق الباب أن يرجع،ولكن لما أفكر أنني 
هنا أزكي نفسي باتباعي ألوامر هللا،وهذا من 
التوحيد.وهللا هو الذي يزكي،فنحن ال نعلم كيف يزكينا 
هللا،مثال أقول أذهب لمكان ويقال لي ارجعوا،ولكن 
 ألختي ال يقال كذلك!!!

أو أذهب للكاونتر في الجمعية يقال لي ارجعوا،فأتقبل 
الموضوع ألنه أزكي لنفسي،لذلك إن ردك أحد فهذا 

أن أقول لماذا قالوا  الموقف هو األفضل لتزكية النفس.ال
ونقطة أخرى أن الشخص ال يحتاج لتبرير لي ارجعي؟



أمروا فعله،ونخاف من لوم الناس.فإنهم إذا 
ئال يطلعوا على عورة ال ل بالرجوع،أزكى لهم لماذا؟

يحب صاحب المنزل أن يطلعا عليها،والعورات مقصود 
 بها نقاط ضعف كذلك،وال يجب أن أسأل لماذا؟ 
ولكن إن عاندت فإن هذا يفسد النفس،كما أن غض 

َوذََكَر  (١٤قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّىَٰ )البصر أزكى لصاحبه)
 ( اْلعلى١٥اْسَم َربِِِّه فََصلَّىَٰ )

ْذَهْب االتخلية بأن ربط التخلية بالتحلية والتزكية،و) هنا 
فَقُْل َهل لََّك إِلَىَٰ أَن تََزكَّىَٰ  (١٧إِلَىَٰ فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَىَٰ )

 (النازعات١٨)
َكاةَ  (٦َوَوْيل  لِِّْلُمْشِرِكيَن ))  (فصلت٧) لَِّذيَن َل يُْؤتُوَن الزَّ

المفسرين من  .وأكثروفي سورتي النازعات وفصلت
قالوا أن الزكاة المقصوده هنا هي السلف وغيرهم 

وشهادة أن ال إاله إال هللا،واإليمان الذي يزكي التوحيد 
مثال تعطي وتمنع وتقول فقط هلل هذه هي الزكاة القلوب.

 فسدها الشرك بمعنى رضا الناس وماللنفس،وما ي
 يحبون.

١٥/١/٢٠١٨ 
 فضله:ذكرنا خمس نقاط في أهمية التوحيد و

 لطف التوحيد وفضله ونزاهته. -١
 أول دعوة الرسل. -٢

 القرآن كله في التوحيد. -٣
 يجلي الرب لقلب العبد.-٤



 النه عكس الشرك. التوحيد يزكي القلوب واالرواح:-٥
فتكون التخلية فكله من هللا وال انسبها لألسباب واتادب 

َل يُْؤتُوَن الَِّذيَن  (٦َوَوْيل  لِِّْلُمْشِرِكيَن ) بالكالم،)
َكاةَ   كيف؟( فصلت.٧..)الزَّ

أي ال توحيد لديهم.وهي زكاة النفس،فبالتوحيد تزكو 
في سورة القلوب،وهي تختلف عن التزكية المنهي عنها 

 (٣٢فَََل تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم ۖ ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىَٰ )النجم )
،لذلك نا صادقة وطيبة،وصالحة،ومتقيةمثال أقول أن ا

،ولذلك مكان التزكية هو (ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىَٰ )
َوإِذَا قِيَل لَُهْم َل القلب.والمنافق هو الذي يتكلم عن نفسه 

تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن 
َوِمَن النَّاِس َمن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي وكذلك )(البقرة،١١)

َ َعلَىَٰ َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلَحيَاِة الدُّ  ْنيَا َويُْشِهدُ اَّللَّ
 ( البقرة٢٠٤اْلِخَصاِم )

التزكية المطلوبة هي التوحيد وليس الثناء على إذن 
ي النفس) ُ يَُزكِِّ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهم ۚ بَِل اَّللَّ

 ( النساء٤٩َمن يََشاُء َوَل يُْظلَُموَن فَتِيَل  )
التوحيد يحقق للعبد السعادة في الدنيا واآلخرة:فليست -٦

أشياء  ٣السعدة بجمع مال وانما التقي هو السعيد،هناك 
ما هو   -٢أموال أوالد وهي منفصلة عنا،و  -١مثال

الروح الملتصقة   -٣وملتصق بنا كجسدنا،وذاتنا .
بنا.والسعادة ليست كيف هو شكلي،انما بشيء داخل 



وال يوجد  ١،٢القلب،وهو التوحيد.الكفار لديهم 
 ،والمتعب ان نربط سعادتنا بالناس او شيء خارجي.٣

وذكر ابن القيم ان مالك النجاة والسعادة والفوز ليست 
 بالمادة أو النفس وانما بالروح والقلب،وهو التوحيد.وهذا

 .٣إال متوفر لديهم فكل شيء  ال يوجد عند الكفار ،
 ذكرنا لدينا نوعين من التوحيد:و

 توحيد المعرفة واإلثبات.وهو اإليمان والعلم. -١
 توحيد المطلب والمقصد ،وهو العمل. -٢

آمنوا وعملوا الصالحات.فآمنوا  زتعريفه  الذين فالتوحيد
نا أان أقول  ليس بالشعور انما باالثبات والعلم فال يكفي

عمل،وها العمل سمي بتوحيد القصد  مؤمنه وال يوجد
وهذا هو الصراط المستقيم وهو العلم والعمل والمطلب. 

يهم علم وال والتوحيد بنوعيه.والمغضوب عليهم لد
 عمل،والضالين ال علم لديهم،انما اعمال .

توحيد الصفات واالسماء،والربوبية وهذا العلم،ثم ما هي 
من أفعال هي فارهبون،فاتقون،وخلقكم  أفعالك؟ مثل

ين من عوبتحقيق الن والتوازن  هللا،وتتحقق السعادة
 التوحيد ،فالسعداء الدين يؤمنون ويعملون الصالحات

ن ذََكر  أَْو أُنثَىَٰ َوُهَو ُمْؤِمن  فَلَنُْحيِيَنَّهُ ) ا مِِّ َمْن َعِمَل َصاِلح 
  ( النحل٩٧)َحيَاة  َطيِِّبَة  ۖ

القصد،وما قال هللا والرسول،وهنا تأتي فالتوحيد في 
أن السعادة،وعكسها وهو الشرك يؤدي للتعاسة.،الشرك 

هللا رازق ولكن أعطي قدرات لغير هللا تعالى،مثال 



.والشرك بالعمل بدل ان اذهب هلل وكذلك )س(
 فقط،أذهب هلل وآخرون كذلك/

،مثل لذلك السعادة بالتوحيد والتعاسة ،والعذاب بالشرك،
من تعلق بشيء وكل له وعذب لغير هللا و اللجوء

في الدنيا واآلخرة،وابن القيم  فالتوحيد يحقق السعادة به.
حاجتهم  يقول ان حاجة العباد لربهم والتوحيد اكثر من

 للماء والهواء والمأوى،لماذ؟
الذين ذكرناهم،أقصي  ٣أي شيء من القصهم نإن الن 

ال فيد حتواما عدم ال ما يمكن أن يحصل لهم هو الموت.
 من النار.فالسعادة هي عالقة واحد لواحد.له نجاة 

لسبب أن كبر نعمة في التوحيد،وابن القيم يقول ااو
على من حقق التوحيد بنوعيه،بمعنى  تالسعادة قصر

من لم يحققهما ستقل عنده السعادة.ونرى من اخطأ 
ا لحظية هقرنها بالماديات،ثم يكتشفون ان حين بالسعادة 

َواْعبُْد )انفسنا بالذي ال يفنى وال يموت،لذلك لذلك نربط 
 ( الحجر٩٩َربََّك َحتَّىَٰ يَأِْتيََك اْليَِقيُن )

وهو توحيد المقصد.فالعبادة والعلم ،ال يحده أي  
عمر،وال نتقاعد منه،واي دراسة ندرسها سنمل منها،اال 
العلم والعمل هلل،ال نمل منه.مثال س تقاعدت وتحس 
 باكتئاب لماذا؟

ال ايمان وعمل صالح،وعلم.واي كتاب نمل منه،اال  الن
ال قيمة للحياة لديه.فااليمان  من لذلك التعيس القرآن.



فقط دة مقتصره االسع إذن والعمل الصالح ال ينتهي،
 علي التوحيد.
 والحمدهلل رب العالمين.

٢١/١/٢٠١٨ 
مع التوحيد  االمراض النفسية بسبب عدم التوحيد،ألن

 لتوازن.انحيا حياة طيبة.آمنوا وعملوا الصالحات تحقق 
لعدم وجود فهذا لما نرى األطفال يصرخون 

التوازن،وما يحقق لنا التوازن هو ماخلقنا هللا من اجله 
 وهو العلم والعمل.

اإليمان محله القلب،الذي هو أشرف  -٧
أعضاء االنسان،ومكان التوحيد 

أ من القلب،والشرك كذلك يبد
القلب،،لذلك المهم اصالح القلب.وابن 
 القيم يقول:
خلق هللا القلوب وجعلها محال لمعرفته 
ومحبته وارادته،ان لم اعرف هذه 
المعلومة قلبي سيكون محل الشياء 

كما الحمد بالقلب فهو  اخري دنيوية.
هلل،والشكر باللسان فهو خارجي 



وللناس.وهللا جعل القلب في الصدور 
وأشرف ركز المشاعر،،وهو ممخبأ 

أعضاء االنسان.فكل عبادات هللا في 
القلب.فهي خاصة،ولكن المشكلة أن 

ال للدنيا قلوب الناس صارت مح
 واراداتها والتعلق بها.

إرادته، القلب يجب ان تكون به محبة هللا 
فقصدي وقبلتي هو هللا فقط ومعرفته 
،فقط ويجب ان نجاهد علي ذلك،ومحط 

احيانا بقلوبنا نظر الرب هو القلب.و
مقاصد أخرى وهللا هو األول اآلخر 
،فهو مقصدنا ونتأله ونعبده هو.ألن 
مكان المشاعر هو القلب،والمشاعر هي 
العبادة ألنها محبة ورجاء وخوف،ولكن 
ان كان محال لمحبة ورجاء وخوف غير 
 هللا،وهو ال يعلم بها،ماذا يحصل؟



سأتعب ألنهم لن يحسوا بما بقلبي،أما هللا 
 علم ،ولن يضيع حبي هلل،وأؤجر عليه.في

رش المثل األعلى،بمعنى ال فهذا القلب ع
في قلبي،فأفضل ما منه دخل أدني أ

يتربع علي عرش قلبي محبة هللا 
 ومعرفته وارادته. 
 إذن لدينا نوعين من أنواع القلوب:

 عرش المثل األعلى: -١
 إرادته -محبته      ج-معرفته   ب-أ

فهذا من المثل األعلى وهو مستو على 
 المؤمن فهو عرشه.قلب 

 وقلب هو عرش الشيطان:-٢
 عرش المثل األدنى:وهي الدنيا وبه: -١
 التعلق بها -إرادتها    ج-محبتها    ب-أ

تتحكم بمشاعري ان حصلت عليها افرح 
 كثيرا،وان ال اغضب كثيرا.



لمتربع عليه عرش وبالنسبة ل
والحياة والفرح الرحمان،ففيه النور 

والسرور وذخائر الخير.وهذا هو القلب 
 المنتج السعيد الذي يسارع في الخيرات.
وان دخل القلب معرفة أحد آخر غير 
هللا،ترك هللا هذا القلب لشركه.ألن هللا 
 أغنى الشركاء عن الشرك

وقلب هو عرش الشيطان،فهمهم  -٢
وتفكيرهم فقط الدنيا،لذلك هناك الضيق 

ت القلب،والحزن والهم ظلمة ومولوا
والغم،فهو حزين علي ما مضى )كيف 
كان شكلي سابقا جميل،واي ذكريات 
حزينه مضت(  مهموم بما يستقبل) ال 
اعلم ماذا سيحل لي مستقبال وما 

(  مغموم في الحال) ؟؟؟سيحصل لبيتي



لذلك نحتاج حتى بيومه غير سعيد(.
 للتوحيد.
  والحمدهلل رب العالمين.
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