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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 توحيد اهلل( 2)
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أرسله اهلل تعاىل بني يدي  يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،
الساعة بشرياً ونذيراً، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقني، فصلوات ريب وسالمه 

 :سنته إىل يوم الدين، مث أما بعدعليه وعلى من اهتدى هبديه واسنت ب
واليوم اآلخر والقدر خيره وشره  هاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسل)يدة وقدمناه اإلميان وهو ورد يف هذه العق مما

هكذا قال اإلمام الطحاوي يف ثنايا عقيدته مجلٌة حقها التقدمي؛ ألهنا هي  (وحلوه ومره من اهلل تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله
واليوم اآلخر والقدر خيره وشره  هاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسل): -رمحه اهلل-اليت متثل املدخل الواسع هلذه العقيدة فقال 

الستة، وقد جاء ذكرها  ميانهذه األصول يسميها بعض العلماء أركان اإل (وحلوه ومره من اهلل تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله
:  مجع اهلل تعاىل فيه ذكر مخسٍة منها قوله تعاىليف كتاب اهلل تعاىل مقرتنة إال القدر فإنه مل يذكر معها يف نفس السياق فمما 

: البقرة]{ َوالنرِبيِّنيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللرهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر  َوَلِكنر  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلِبر  لَْيسَ }
: البقرة]{  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  بِاللرهِ  آَمنَ  ُكل  } : وذكر أربعًة يف آخر سورة البقرة وهي قول اهلل تعاىل هذه مخسة،[ 711
 !فلذلك صار بعض العلماء يعبون باألصول اخلمسة فما بال القدر ذكر منفرداً [ 282

يف حديث جبيل وطبعاً هذا هو الدليل من السنة وهو حديث جبيل عليه  صلى اهلل عليه وسلمإن يقال قول النيبميكن 
صلى اهلل السالم حني ابتعث اهلل سبحانه وتعاىل أفضل رسوٍل ملكي وهو جبيل عليه السالم إىل أفضل رسوٍل بشري وهو حممد

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه : )ان قالوسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة وعالماهتا ملا سأله عن اإلمي عليه وسلم
ذكر العامل يف  ،صلى اهلل عليه وسلم فأعاد النيب (وتؤمن بالقدر خريه وشره" ويف رواية والبعث بعد املوت"ورسله واليوم اْلخر 

صلى اهلل عليه  د النيببينما عطف األربعة على الإلميان باهلل، فإما أن يقال إن اإلميان بالقدر ركٌن مستقل وأعا( وتؤمن: )قوله
ذكر العامل تأكيداً ألمهيته، وإما أن يقال بل األصول مخسة وذكره لإلميان بالقدر بعد ذكر اخلمسة نوٌع من التفصيل بعد  وسلم

وبكتابة اهلل  اإلمجاع؛ ألن اإلميان بالقدر عند التأمل مرده إىل اإلميان باهلل فاإلميان بالقدر لو تأملت فيه لوجدت أنه إمياٌن بعلم اهلل
 .!ومبشيئة اهلل وخبلق اهلل، أليست هذه األربعة هي مراتب اإلميان بالقدر

هي ترجع إىل اإلميان باهلل عز وجل، لكن النيب صلى اهلل عليه وسلم خصه بالذكر لألمهية وبالتايل فهو مل يذكر مع : إذاً 
بناًء على دخوله يف هذه املسألة، وهذا يرفع عنكم اإلشكال الذي [ 711/البقرة] }ْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ لَْيَس اْلِبر أَ {األصول يف آية  

وأراد بذلك أصول اإلميان "األصول اخلمسة : أيب العز رمحه اهلل تعاىل يف بعض كالمه حينما قال البنجتدونه يف شرح الطحاوية 
 .هذه هذا خبالف االصول اخلمسة اليت يعتقدها املعتزلة

الذي جيب أن يؤسس عليه كل مؤمٍن دينه، وأشرف هذه األصول هو اإلميان باهلل وقد تقدم  االعتقادهذا هو أصل : إذاً 
اإلميان بوجوده، واإلميان : معنا يف الدورة املاضية وغريها من الدروس أن اإلميان باهلل تعاىل ال يتم إال باإلميان بأربعة أمور وهو

ائه وصفاته، ولن ندخل يف تفصيل هذه األمور لكن ال يتم إمياٌن باهلل إال باستجماع هذه بربوبيته، واإلميان بؤلوهيته، واإلميان بأمس
ثنايا األبواب األربعة، اإلميان بوجوده واإلميان بربوبيته واإلميان بؤلوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته، وهذه األبواب األربعة سوف ترد يف 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 .تفصيلهذه العقيدة ونتناوهلا إن شاء اهلل تعاىل بال
اإلميان بوجودهم، اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه : اإلميان باملالئكة، اليتم اإلميان باملالئكة إال باإلميان باألمور األربعة

ومن مل نعلم امسه فإنا نؤمن هبا إمجااًل،اإلميان مبا علمنا من أوصافهم، اإلميان مبا علمنا من وظائفهم وأعماهلم، هذه القسمة 
 .ية تستجمع ما يتعلق باإلميان باملالئكةالرباع

اإلميان بأهنا منزلٌة من عند اهلل حقاً، اإلميان بأمسائها ما  :يتم اإلميان بالكتب حىت تستجمع أموراً أربعة اإلميان بالكتب، ال
 .مل ينسخ منهامل نعلم امسه آمنا به إمجااًل، تصديق ما صح من أخبارها، والعمل مبا علمنا امسه منها آمنا بامسه وما

اإلميان بأن رسالتهم من عند اهلل حقاً اصطفاًء من اهلل، : أربع مراتب باستجماعيتم اإلميان بالرسل  اإلميان بالرسل ال
ُهْم َمْن ملَْ {اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ومن مل نعلم امسه من أنبياء اهلل فإنا نؤمن به إمجااًل   ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ِمن ْ

 .  منهم وهو حممد ، تصديق ما صح من أخبارهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا[ 18/غافر] }نَ ْقُصْص َعَلْيَك 
عيم، ثانياً اإلميان اإلميان مبا يكون يف القب من فتنة وعذاٍب أو ن: أما اإلميان باليوم اْلخر فال يتم أيضاً إال بأمور أربعة

م بالبعث وإخراج الناس من قبورهم حفاة عراًة غراًل هبماً، ثالثاً اإلميان باحلساب وهو حماسبة اهلل تعاىل للناس مجيعاً مؤمنهم وكافره
 .برهم وفاجرهم، رابعاً اإلميان باجلزاء وهو اجلنة أو النار، وحتت هذه األمور تفاصيل يطول ذكرها

أوهلا اإلميان بعلم اهلل احمليط بكل شيئ مجلًة وتفصيالً كلياً وجزئياً، ثانياً : يتم إال بتحقيق أموٍر أربعة اإلميان بالقدر، ال
اإلميان بكتابة اهلل ذلك يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسن ألف سنة، ثالثاً اإلميان مبشيئة اهلل النافذة فما 

 .ن، رابعاً اإلميان خبلقه تعاىل جلميع األشياء وإجياده هلاشاء اهلل كان ومامل يشأ مل يك
هبذا ينسدل من هذه األصول الستة أربعٌة وعشرون بنداً، فينبغي لطالب العلم أن حيسن تصور هذه الشجرة العقدية لكي 

 .يقررها يف دروسه وخماطبته للناس على قدر فهمهم واستيعاهبم
صلى اهلل كما قال النيب   -رمحه اهلل-إلميان هبذه األصول الستة وقد قال املؤلف ا االعتقادفهذا هو أصل اإلميان وأصل 

وذلك أن القدر ينقسم إىل خرٍي وشر، حلٍو ومر لكن هذا التقسيم إىل خرٍي وشر وحلٍو ومر يف ( والقدر خريه وشره) عليه وسلم
 .اعتبار املقدور، فإن املقدور واملقضي يكون خرياً أو شراً، حلٍو أو مر

لبيك وسعديك : )يف مناجاته لربه عز وجل صلى اهلل عليه وسلم صدوره عن اهلل فهو خرٌي كله كما قال النيب باعتبارأما 
ويف ( وتؤمن بالقدر خريه وشره:)، فالشر ال ينسب إىل اهلل عز وجل فإذا مسعت قول النيب(واخلري بني يديك والشر ليس إليك

املقدور، فاملقدور منه  باعتبارار عن الصحابة والتابعني فهذا التقسيم إىل خرٍي وشر حلٍو ومر يف اْلث( حلوه ومره)بعض الروايات 
هو شر، الصحة خري واملرض شر، الغىن خري والفقر شر، السرور خري واحلزن شر، النصر خري واهلزمية شر  هو خري ومنه ما ما

ذاهتا وإما  باعتبارصدورها عن اهلل فهي اخلري كله، إما  باعتبارتنقسم إىل خرٍي وشر، أما  وهكذا باعتبارها مقدورات ومقضيات
 .مئآلهتا وسيأيت هلذا إن شاء اهلل مزيد بسٍط وبيان باعتبار

الذين قالوا هذا  -رمحهم اهلل-هذه اْلية تدلنا على املعىن الذي قررناه آنفاً أن الشر ال ينسب مباشرة إىل اهلل فمؤمن اجلن 
فلما كان الكالم عن الشر أتوا بالفعل  [71: اجلن]{ َرَشًدا َرب ُُّهمْ  هِبِمْ  أَرَادَ  أَمْ  اأْلَْرضِ  يف  مبَنْ  أُرِيدَ  َأَشر   َنْدرِي اَل  اَوأَنر }:  القول قالوا

: اجلن]{ ُهْم َرَشًداأَْم أَرَاَد هِبِْم َرب ُّ }الذي مل يسمى فاعله وتأدبوا مع اهلل فلم يقولوا أشٌر أراد اهلل بنا، وملا جاء ذكر الرشد قالوا  
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

71]   
وكلمة  (ونحن مؤمنون بذلك كله): هو كله من عند اهلل عز وجل، قال (من اهلل تعالى )-رحمه اهلل-قال الشيخ  :إذا  

 صلى اهلل عليه وسلم، جيب على املؤمن أن يقبل كل ما جاء عن اهلل وعن رسول اهلل االعتقادتدل على أنه تبعيض الدين و ( كله)
 َفَما بِبَ ْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  أَفَ تُ ْؤِمُنونَ }وأال يتخذ القرآن عضني أي جمزأ مقطعاً ينتقي منه ما يشاء ويدع منه ما يشاء  

نْ َيا احْلََياةِ  يف  ِخْزيٌ  ِإالر  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ  َجزَاءُ  وهذا مسلٌك والعياذ [ 82: البقرة]{ اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإىَل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ
ال يعجبهم وهذا ليس إمياناً ألهنم عبدوا  الدين ما يعجبهم ويقصون ما لسائمباهلل باطل يسلكه الزنادقة واملبتدعون فينتقون من 

 .عقوهلم هبذه الطريقة
ْعَنا} أما إذا قال اإلنسان   ، فهذا املؤمن حقاً لو التبس [1: عمران آل]{ ِعْندِ  ِمنْ  ُكل  }و  [64: النساء]{  َوأَطَْعَنا مسَِ

، أما الذي يقول أنا ال أؤمن إال مبا راق يل وتقبله عقلي صلى اهلل عليه وسلم عليه شيء اهتم عقله ورأيه ونزه كالم ربه وكالم نبيه
عليه أن يؤمن مث  شرطاً يف القبول هذا مناٍف لإلميان املسائل لكن أن جيعل العقلفهذا مؤمٌن بعقله، حنن ال مننع أن يتعقل اإلنسان 
فإنه موافٌق لعقل الصحيح وإن شئت فقل إنه موافٌق  ،صلى اهلل عليه وسلم يتعقل؛ ألن قطعاً ماجاء عن اهلل أو عن رسول اهلل

اْلفة يف العقل نفسه و لل للعقل الصريح فإن النقل الصحيح ال يتعارض مع العقل الصريح بل بينهما توافٌق وانسجام وقد يقع اخل
 اَل  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلوا}فيبدوا له األمر غري ملتئم وهو ملتئٌم عند غريه فلهذا أمر اهلل تعاىل بسؤال أهل العلم وقال

 .[1: األنبياء]{ تَ ْعَلُمونَ 
هذه اجلملة " إن اهلل واحد  ا شريك له نقول في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل: "قال اإلمام الطحاوي رحمه اهلل

وّحد يوحد توحيداً أي جعل الشيء ، جعل الشيء واحداً : التوحيد معناه من حيث اللغة...  توحيد اهلل:" العظيمة وهي قوله 
 . فإذا قال اإلنسان وحدت اهلل يعين اعتقدته واحداً فهذا معناه من حيث اللغة  ،يعين اعتقده واحداً : واملراد ها هنا، واحداً 

فهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو الرب اخلالق، املالك، املدبر ،املستحق للعبادة : وأما من حيث االصطالح 
توحيد الربوبية و توحيد : توحيد ثالثة أقسام ويتبني من هذا التعريف أن ال، وحده، املتصف بصفات الكمال ونعوت اجلالل

 . اإللوهية و توحيد األمساء والصفات 
ألصحابه يوماً من األيام  وهذا التقسيم الثالثي ليس تقسيماً حمدثاً بل إنه ُعرف بالتتبع واإلستقرار  نعم مل يقل النيب 

ك من النصوص صراحة فالتقسيم على هذا النحو نوع من ولكن هذا مما يدر ، اعلموا أن التوحيد ثالثة أقسام كذا وكذا وكذا 
تقريب العلم وقد نص على هذا التقسيم مجع من األئمة املتقدمني كأيب جعفر بن جرير الطبي واحلافظ بن منده ، وابن بطة ، 

زعم بعض الضالني من وغريهم من العلماء املتقدمني ، وليس تقسيماً حمدثاً أحدثه شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل ، كما ي
املعاصرين فإن بعض املعاصرين زعم أن تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام أنه من استحداث شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل وهذا 

من الظلم الذي نالوا به من شيخ اإلسالم وشيخ اإلسالم مسبوق يف هذا رمحه اهلل ودالئل الكتاب والسنة شاهدة على ذلك 
 : أن نقسم التوحيد إىل قسمني وميكن أيضا 
 هو التوحيد العلمي هو التوحيد النظري :توحيد المعرفة واإلثبات. 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 هو توحيد العبادة هو التوحيد العملي :وتوحيد القصد والطلب. 
فأنبياء اهلل بُعثوا باألمرين معاً؛ بُعثوا لكي يثبتوا هلل تعاىل من الناحية العلمية ما ينبغي له من صفات الكمال 

 .ونعوت اجلالل، وينزهوه عما أحلقه به الظاملون من صفات النقص والعيب ومماثلة املخلوقني
األمر الثاين وهو األهم واألعظم هو التوحيد العملي توحيد العبادة وهو إفراده سبحانه وتعاىل بالعبادة دومنا 

 .سواه
 سبحانهقوله  : -ه توحيد املعرفة واإلثباتأعين ب -ودليل النوع األول ، لكن كال النوعني بعث هبا أنبياء اهلل

 ،[اإلخالص]{ ( 4) أ ح د   ُكُفو ا ل هُ  ي ُكن   و ل م  ( 3) يُول د   و ل م   ي ِلد   ل م  ( 2) الصَّم دُ  اللَّهُ ( 1) أ ح د   اللَّهُ  ُهو   ُقل  }
 .توحيد علمي

 م ا أ ع ُبدُ   ا  ( 1) ال ك اِفُرون   ي اأ ي ُّه ا ُقل   }سورة الكافرون  :-الذي هو التوحيد العملي-ودليل النوع الثاين 
ُتم   م ا ع اِبد   أ ن ا و  ا  ( 3) أ ع ُبدُ  م ا ع اِبُدون   أ ن  ُتم   و  ا  ( 2) ت  ع ُبُدون    ل ُكم  ( 5) أ ع ُبدُ  م ا ع اِبُدون   أ ن  ُتم   و  ا  ( 4) ع ب د 
،تأملوا كيف أتى السياق تارة باجلملة االمسية اليت تدل على الثبوت [الكافرون]{ ( 6) ِدينِ  و ِلي   ِديُنُكم  

 .فال جمال للشرك بأي صورة من الصور. واالستمرار، وتارة باجلملة الفعلية اليت تدل على التجدد
إىل توحيد املعرفة واإلثبات، وتوحيد القصد والطلب ال يتناىف مع التقسيم الثالثي  وهذا التقسيم الثنائي

وتوحيد األمساء والصفات؛ ألن توحيد الربوبية ، وتوحيد األلوهية، توحيد الربوبية: نقول أن التوحيد ثالثة أنواعحني 
 .وتوحيد األمساء والصفات يندرجان حتت توحيد املعرفة واإلثبات، وتوحيد األلوهية هو توحيد القصد والطلب

هذه احلقيقة العظيمة وهو أن أهم فريضٍة ينبغي لنا أن نؤديها وأن نتقنها هي توحيد  البد لنا أن نتبني :إذا  
ال يبلغه بكثري من األعمال؛ فإنه إذا انعقد التوحيد يف  فإهنا النجاة والعصمة ويبلغ العبد بالتوحيد ما، رب العاملني

 .صح توحيده لربه عز وجل  قلب املؤمن صار كالنور الذي يكتسح الظلمات وحيرق اخلطايا واْلثام إذا
 فمعناه توحيد اهلل بأفعاله :فأما توحيد الربوبية. 

هو املالك فال ، هو الرازق فال رازق سواه، أن نعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق فال خالق سواه: يعين كيف؟
ت االرض فال منبت للزرع هو منب، هو منزل الغيث فال منزل للغيث سواه، هو املدبر فال مدبر سواه، مالك سواه

 .وهكذا...سواه
 .هو توحيد اهلل تعالى بأفعاله: توحيد الربوبية
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ذلك يتضمن أفعااًل منه سبحانه وتعاىل مما جرى ذكره من : هو املريب خللقه بنعمه، إذاً  :والرب يف لغة العرب
وغري ذلك من األفعال اليت تكون من اهلل عز وجل، فيتعني  خلق ورزق وتدبري وملك وغري ذلك وشفاء وإغناء

 .توحيد اهلل تعاىل هبذا النوع
أنه مل ينازع أحد من األمم يف توحيد الربوبية وإن شاب عقائَدَهم َشوٌب من  -يارعاكم اهلل-واعلموا 

 }: اه قال اهلل عز وجلالضالالت لكنهم من حيث األصل ُمِقرون بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق ال خالق سو 
 [47:العنكبوت]{ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهلل 

 [9:خرفز ال] {ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم  }
حىت الذين ُنسب  إىل غري ذلك من صفات الربوبية، ،فكانوا مقرين بأنه يُْطِعم وال يُْطَعم وجيُِري وال جُيَار عليه

ال يعتقدون أن إله النور و إله الظلمة متكافئان بل يعتقدون أن إله النور  -وهم الثانوية من اجملوس-إليهم التثنيه 
أعلى من إله الظلمة، وأن النور قدمي والظلمة حُمدثة، وبالتايل مل يقل احد من بين آدم بوجود صانعني متكافئني حىت 

وروح القدس إله واحد هم ال يقولون بوجود ثالثة أرباٍب متكافئة بل يزعمون  واالبنب النصارى حينما يقولون األ
ث ة   ت  ُقوُلوا و  ا  }: بشٍئ من تزويق الكالم أنه تثليٌث يف وحده ووحدٌة يف تثليث، وهلذا اهلل تعاىل أنكر عليهم وقال  ث ال 

ر ا ان  ت  ُهوا ي    بِاللَّهِ  و ك ف ى األ  ر ضِ  ِفي و م ا السَّم او اتِ  ِفي م ا ل هُ  و ل د   ل هُ  ي ُكون   أ ن   ُسب ح ان هُ  و اِحد   ِإل ه   اللَّهُ  ِإنَّم ا ل ُكم   خ 
 .[171: النساء]{  و ِكيال  

فجميع بين آدم مقرون هبذا النوع ال يكاد يُعرف أحٌد أنكر توحيد الربوبية من أصله إال فرعون، والنمرود، 
أنا أحيي وأميت، والشيوعيون يف : وما رب العاملني، والنمرود قال: يخ، ففرعون قالوُشَذاٌذ متفرقون على مر التار 

ال إله واحلياة مادة، لكن هؤالء مجيعًا ُمناقضون لقناعاهتم : العصور املتأخرة زعموا أن املادة هي اليت ختلق وقالوا
قق عليهم هذا اإلقرار فقال سبحانه الداخلية فهم يف خبيئة نفوسهم غري مقتنعني مبا ذهبوا إليه واهلل تعاىل ح

 [76:النمل] {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا  } :وحبمده
ت   ل ق د   ق ال  }: وأدرك ذلك موسى عليه السالم يف حماجته لفرعون فقال له ءِ  أ ن  ز ل   م ا ع ِلم   ر بُّ  ِإ اَّ  ه ُؤ ا 

ِإنِّي ب ص ائِر   و األ  ر ضِ  السَّم او اتِ  نُ  أل  ظُنُّك   و  لقد } د يف نفسه فهو يقرره مبا جي [712: اإلسراء]{ م ث ُبور ا ي اِفر ع و 
 .{علمت ما أنزل هؤ اء إ ا رب السماوات واألرض بصائر

رية: فممن شذ -كما أسلفت-لكن قد َشذ من َشذ   ِإالر  ِهيَ  َما}: الذين يقول قائلهم  الفالسفة الُده 
نْ َيا َحَياتُ َنا  .فنسبوا ذلك للدهر  [26: اجلاثية]{ الدرْهرُ  ِإالر  يُ ْهِلُكَنا َوَما َوحَنَْيا مَنُوتُ  الدُّ
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

الذين يزعمون أن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها وأهنا خلقت نفسها بنفسها،  بالطبيعةالقائلون : ومنهم
يوجد نفسه، لكنهم يلجئون إىل هذه املضائق فرارًا من اإلذعان إىل  ال يءا تأباه العقول بداهًة إذ أن الشوهذا مم

 .احلق
( نيتشر)رة القائلون بالطبيعة ومذهب الطبيعة مذهب قدمي وال يزال ساريًا عند املدارس الفلسفية املعاص

أبدعت الطبيعة هذه : يزعمون أن الطبيعة هي اليت تبدع األشياء، وجتدون ذلك يف كتاباهتم وأدبياهتم حينما يقولون
ال  اعتقادأو غضبت الطبيعة فحصل هذا البكان والزلزال وغري ذلك؛ هذه يقولوهنا عن ، اللوحة اجلميلة وحنو ذلك

 .نسبة األشياء إىل الطبيعة حلاديةإألن هلا جذور   ،ياً اليقولوهنا توسعاً أدب
الذين يزعمون أن هذا الكون ُوجد صدفًة وأنه دون تدبري مسبق، وكل هؤالء  القائلون بالصدفة: كذلك

وهلذا [ 24:غافر] {إن في صدورهم إ ا كبر ما هم ببالغيه }يهربون من احلق الدامغ ويتشبثون خبيط العنكبوت  
ء   غ ي رِ  ِمن   ُخِلُقوا أ م  }سبحانه وتعاىل هذين املذهبني جبملتني فقال اهلل سبحانه وتعاىل  نسف اهلل   ُهمُ  أ م   ش ي 

اِلُقون    [35: الطور]{ ال خ 
نقٌض ملذهب الطبيعة، ألن  :{أم هم الخالقون } هذا نقٌض ملذهب الصدفة، :{أم خلقوا من غير شيء}

وجوداً، وملا مسع هذه اْلية  يءعدم ال ينشألنه قبل أن يوجد كان عدمًا وال نفسه بنفسه؛ يءأن ينش يءميكن لش ال
كاد : قال صلى اهلل عليه وسلم وكان من أسرى بدر مربوط إىل سارية من سواري مسجد النيب جبري بن مطعم 

ة ملا عليه مجهور قليب أن يطري وذلك أول ما دخل اإلميان يف قليب، بآية واحدة من كتاب اهلل فلذلك كل هذه مناقض
 .بين آدم

على مر التاريخ كل هذا نشاز ، املالحدة، الفالسفة الدهرية، األفراد، والقائلون بالصدفة، فالقائلون بالطبيعة
 .يف تاريخ البشرية، والبشر من حيث العموم مقرون بوجود اهلل عز وجل، مقرون بربوبيته وخلقه وملكه وتدبريه

 وتوحيد ، توحيد العبادة الذي ابتعث اهلل تعاىل به الرسل: وهو األلوهية فهو توحيد :أما النوع الثاني
 .هو توحيد اهلل بأفعال عباده: األلوهية

، واالستعانة، واالستعاذة، واالستغاثة، يتقرب به العباد إىل معبودهم من الدعاء هي أفعال العباد؟ ما ما
 ،واحملبة، واخلوف، والرجاء، وإماطة األذى عن الطريق ،وسعي، وطواف. وقعود، وقيام، وسجود، ركوع: والصالة

منها لغري اهلل عز وجل، فهذا  يءاىل بالعبادة فال يصرف املتعبد شإفراد اهلل تع: أفعال العباد، فمعىن توحيد العباد أي
نوع األول الذي التوحيد هو الذي جاء به أنبياء اهلل وواجهوا به أقوامهم، ومل يكن بينهم وبني أقوامهم خالٌف يف ال

 .هو توحيد الربوبية، وإمنا حلبة الصراع ومعرتك النزاع يف هذا األمر
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

إىل التوحيد سِخطوا وعِجبوا وأبوا وأتوا إىل أيب طالب صلى اهلل عليه وسلمو ملا مسع كفار قريش دعوة النيب 
وخذله منا فبعث أبو طالب إىل يا أبا طالب هذا ابن أخيك سفه أحالمنا، وشتم آهلتنا، فخذ لنا منه : وقالوا له

قام اخلبيث أبو جهل وجلس يف  صلى اهلل عليه وسلموكان إىل جانبه جملٌس يتسع لرجل فلما أقبل النيب  النيب 
 صلى اهلل عليه وسلمفريق له قلب عمه فقام النيب  صلى اهلل عليه وسلم ذلك املوضع خشية أن حيل فيه رسول اهلل

يا ابن أخي هؤالء قومك أتوين وقالوا خذ لنا من ابن أخيك وخذ : فقال له أبو طالبعلى صائر الباب ممسكًا به 
 :فجثى أبو جهل على ركبتيه وقاليا عمي ال أساهلم إال كلمًة واحدة،  :صلى اهلل عليه وسلم فقال النبيله منا، 

م القوم ينفضون أُزرهم إله إال اهلل، فقا ال: قولوا :فقال، -يعين عشر كلمات ال واحدة-وأبيك نعطيك عشرة 
ِله ة   أ ج ع ل  }: ويقولون ا ِإل ه ا اآل  ا ِإنَّ  و اِحد  ء   ه ذ  ا س ِمع ن ا م ا}ويقولون [ 5: ص]{  ُعج اب   ل ش ي   ال ِملَّةِ  ِفي ِبه ذ 
ِخر ةِ  ا ِإن   اآل  ق   ِإ اَّ  ه ذ  ِتال  ألهنم يدركون ما معىن هذه الكلمة  مث مضوا ونفروا كما تنفر محر الوحش؛[ 7: ص]{ اخ 

يوحدوا اهلل بالعبادة وأن يبطلوا هذه األصنام املبثوثة يف املسجد احلرام، ثالمثائة وستون صنما مل يسلم بيت اهلل : أي
الكعبة يف جوفه من وجود هذه األصنام، وأصنام فوق البيت، وأصنام يف كل مكان، وبني الصفا واملروة قد بثوها يف 

لبيك اللهم لبيك، : وأفسدوا هبا عباداهتم، وإال فقد كانوا يعبدون اهلل لكنهم يعبدون معه غريه، يقول قائلهم عبادهتم
أتى إىل قوم مقرين بتوحيد صلى اهلل عليه وسلمشريك لك، إال شريكًا هو لك، ملكته وما ملك؛ فالنيب  لبيك ال

دة، وكذا األنبياء من قبله، هذا إبراهيم عليه السالم يقول الربوبية ال ينازعون يف ذلك، وإمنا أتاهم بتوحيد العبا
إذًا معىن ذلك إذا قلنا أن [ 27-26: الزخرف]{ ف ط ر ِني الَِّذي ِإ اَّ  (26) ت  ع ُبُدون   ِممَّا ب  ر اء   ِإنَِّني} :لقومه

معبوداهتم واستثىن ربه عز مع مجلة معبوداته فلهذا  تبأ من  نكلهنم كانوا يعبدون اهلل عز وجل أ: االستثناء متصل
ِإذِ } :وجل من ذلك، وهؤالء أصحاب الكهف يقول قائلهم : الكهف]{  اللَّه   ِإ اَّ  ي  ع ُبُدون   و م ا اع ت  ز ل ُتُموُهم   و 

اهلل سبحانه وتعاىل أغىن : إذاً قد كانوا يعبدون اهلل لكن يعبدون معه غريه، فالبد من التفطن هلذا املعىن الدقيق [16
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال  أشرك معي فيه "ء عن الشرك كما قال يف احلديث القدسي الشركا

وهو األمر الذي جيب أن يتفطن له مشرك هذا الزمان ممن يدعون غري اهلل ممن يطوفون بالقبور " غيري تركته وشركه
نون أهنم بذلك مل خيرجوا من رقة اإلسالم ومن واألضرحة وينادون بأمساء الغائبني واملوتى ومن يعتقدوهنم أولياء يظ

 ِإل ى لِيُ ق رِّبُون ا ِإ اَّ  ن  ع ُبُدُهم   م ا}دائرة الدين وهم يف احلقيقة وقعوا فيما وقعت فيه قريش فإن قريشًا كان يقول قائلهم 
هؤالء هلم جاه عند اهلل ومنزلة فنحن ندعوهم لقرهبم من اهلل، ال  :وهؤالء مثلهم يقولون[ 3: الزمر]{  زُل ف ى اللَّهِ 

أن ممن : قريش كانت تتوسل باألصنام وحنن نتوسل بالصاحلني، فإنه جياب عليهم: ولو قال قائل. فرق بني الصورتني
 الَِّذين   ُأول ِئك  } :أنكر عليهم القرآن من كانوا يتوسلون باملسيح عليه السالم وأمه والصاحلني، فقد قال اهلل عز وجل
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ُعون   م ت هُ  و ي  ر ُجون   أ ق  ر بُ  أ ي ُُّهم   ال و ِسيل ة   ر بِِّهمُ  ِإل ى ي  ب ت  ُغون   ي د  اب هُ  و ي خ اُفون   ر ح  فقد   :إذا   [57: اإلسراء]{  ع ذ 
 األصنام كانوا جيعلون وسائط من أناس صاحلني يدعون اهلل يرجون رمحته وخيافون عذابه فلم يكن تقرهبم فقط إىل

وغريهم، فهذا ... بل كانوا يتخذون وسائط من الصاحلني من املالئكة، من األنبياء، من املعروفني بالصالح كالالت
 .هو النوع الثاين وهو توحيد األلوهية الذي بعث اهلل تعاىل به مجيع أنبيائه ورسله 

 وأما النوع الثالث فهو توحيد األسماء والصفات: 
وهو اعتقاد ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه من األمساء احلسىن والصفات العلى على وجه ال مياثله فيه 

ِمث ِلهِ  ل ي س  }: خملوق كما قال سبحانه وحبمده ء   ك    .[11: الشورى]{  ال ب ِصيرُ  السَِّميعُ  و ُهو   ش ي 
ونفي ما  صلى اهلل عليه وسلمبته له نبيه أثبت اهلل لنفسه أو أث هو إثبات ما :فتوحيد األسماء والصفات
من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل وسيأيت  صلى اهلل عليه وسلمنفاه اهلل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه 

 .لكل من األنواع الثالثة مزيد بيان 
هذه األنواع الثالثة من التوحيد ثالثة أنواع من الشرك فإنه قد وقع الشرك يف الربوبية  -أيها الكرام-يقابل 

 .الباءة من مجيع هذه الصور  بقع الشرك يف األمساء والصفات فتجووقع الشرك يف األلوهية وو 
 جملوس بأن إله ا: فيمن يعتقد أن ألحد يف هذا الكون شرك يف التدبري كما يعتقد مثالً  وقع الشرك في الربوبية

مشركوا العرب بأن آهلتهم قد تضر وقد تنفع ولذلك يستقسمون : الظلمة  خيلق الشر دون اخلري، وكما يعتقد مثالً 
باألزالم، وكما يعتقد اخلرافيون من املتصوفه وغريهم أن أوليائهم يضرون وينفعون وميدون ويقطعون إىل غري ذلك 

هلل شريك يف اخللق أو يف امللك أو يف التدبري فقد وقع يف شرك الربوبية فهذا شرك يف الربوبية فكل من اعتقد أن 
 .بني مقل ومستكثر من هذا الباب والضالون ما

  وما أكثره فإن الشرك يف األلوهية كثري وهو غاية ما يرجوا الشيطان و يتمىن ألنه يدرك ووقع شرك في اإللوهية
ِإل ى ِإل ي ك   ُأوِحي   و ل ق د  }أن هذا أقرب وأقصر طريق إىل النار  ت   ل ِئن   ق  ب ِلك   ِمن   الَِّذين   و  ر ك  ب ط نَّ  أ ش   ع م ُلك   ل ي ح 

: فالشرك يف األلوهية[ 66 ،65: الزمر]{ الشَّاِكرِين   ِمن   و ُكن   ف اع ُبد   اللَّه   ب لِ ( 65) ال خ اِسرِين   ِمن   و ل ت ُكون نَّ 
باالستغاثة بغري اهلل، بالسجود لغري اهلل، بالتقرب بأي نوع من أنواع العبادات  بدعاء غري اهلل باالستعانة بغري اهلل،

 .القلبية، أو املالية، أو اللسانية، أو البدنية لغري اهلل شرك يف األلوهية شرك يف العبادة وهذا كثري 
  باهلل عز  بأن يثبت أحد لغري اهلل عز وجل وصفًا ال يليق إال: وقع الشرك في األسماء والصفاتكذلك

 .وجل فهذا يكون شركاً يف األمساء والصفات
o وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اهلل وصلى العالمين رب هلل والحمد  .. 

 


