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

 

 ٱ ٻ ٻ

 واألربعون اخلامسالدرس 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي األمني وعىل آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل  

 : يوم الدين أما بعد

  –رمحه اهلل  -يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 ، {وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أسامءه}: قول اهلل تعاىل باب

من العزيز  وعنه سموا الالت من اإلله والعزى يرشكون، ( يلحدون يف أسامءه ) ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس

 وعن األعمش يدخلون فيها ما ليس منها 

 [الرشح ] 

- : -رمحه اهلل  -بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، قال املصنف 

 {وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أسامءه  }: باب قول اهلل تعاىل  

 قد تقدم معنا أن التوحيد ثالثة أنواع توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسامء والصفات، 

ركز عىل توحيد األلوهية عىل توحيد العبادة  -رمحه اهلل  -وتبني لنا من خالل األبواب الكثرية السابقة أن الشيخ 

ب تتعلق بتوحيد األلوهية، ولكن هذا الباب يتعلق لكثرة وقوع الناس يف رشك العبادة فكان معظم الكتاب يف أبوا

 .بتوحيد األسامء والصفات

  فمناسبته إذا لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة. 

 ألنه يتعلق بنوع من أنواع التوحيد الثالثة،  

باألموات وأن  -سبحانه وتعاىل  -وأيضا له صلة بتوحيد األلوهية ففيه الرد عىل من يتوسل إىل اهلل  

 ب أن يكون بأسامئه احلسنى وصفاته العىل إذا له تعلق بتوحيد األسامء والصفات من جهة، التوسل جي

 وله تعلق بتوحيد العبادة من جهة الرد عىل من يتوسل توسال غري مرشوع  

 

 : وهي –رمحه اهلل  -جعل الرتمجة آية كعادته يف كثري من األبواب 

 سيجزون ما كانوا }تتمة اآلية  {وذروا الذين يلحدون يف أسامءه  وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا }: قوله تعاىل

هو  -تعاىل  -جر وجمرور ملاذا قدم اجلار واملجرور؟ لكي يدل عىل االختصاص فاهلل  (:وهلل ) ،  {يعملون
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

املستحق وحده لألسامء احلسنى فيجب علينا أن نعتقد أن هلل تعاىل أسامء خالفا للجهمية التي زعمت أن اهلل 

سبحانه وبحمده  -بل  -تعاىل اهلل عام يقولون-عاىل ال اسم له، وأن الناس هم الذين اخرتعوا األسامء هلل تعاىل ت

 .-سبحانه  -ال أحد يساميه   {هل تعلم له سميا  }له األسامء  -

 :يف غري ما موضع يف كتابه {وهلل األسامء احلسنى  }وقد ذكر اهلل هذا املعنى 

 ورة األعراف، منه هذا املوضع يف س 

 ،{اهلل ال اله إال هو له األسامء احلسنى  }: ومنه يف سورة طه حيث قال اهلل تعاىل 

وات واألر  وهو العزيز له األسامء احلسنى يسبح له ما يف السام } :يف سورة احلرشواملوضع الثالث  

 .{احلكيم 

 . له أسامء سمي هبا نفسه -حانه وبحمده سب -أن ربنا  :{وهلل األسامء احلسنى} :نفهم من هذه اجلملة

ما عني مسامه، هذا يف اللغة االسم يف : مجع اسم، واالسم مأخوذ إما من السمة، وإما من السمو، االسم :األسامء

اللغة ما عني مسمى وهو مشتق إما من السمة أي العالمة فهو عالمة عىل حامله أو من السمو وهو العلو فلله تعاىل 

أي أهنا بلغت الغاية يف احلسن ألن حسنى فعىل صيغة  ما معنى أهنا حسنى؟. حسنى -تعاىل  –امؤه أسامء ، وأس

وهلل املثل  }، {وله املثل األعىل }: مبالغة فقد بلغت الغاية يف حسنها واألمر كذلك وهذا هو معنى قول اهلل تعاىل 

ها فال يدانيه وال يقاربه يشء ممن شاركه يف االسم ذلك أن كل اسم من أسامء اهلل فقد بلغ الغاية يف معنا؛  {األعىل

فقد يقع اشرتاك يف األلفاظ لكن ال يمكن أن يقع اشرتاك يف احلقيقة ولكنه يمكن أن يقع اشرتاك يف اللفظ ويقع 

 .سبحانه وتعاىل  -ام الكامل هلل اشرتاك يف املعنى لكن املعنى الت

فال خيفى عليه  -سبحانه وتعاىل  -وهذا االسم يدل عىل كامل سمعه اسم السميع  -سبحانه وتعاىل  -مثال ذلك هلل 

احلمد هلل الذي وسع سمعه األصوات لقد جاءت املجادلة "يشء من األصوات كام قالت عائشة ريض اهلل عنها 

  "وإين لفي جانب الدار خيفى عىل بعض كالمها وقد سمعها اهلل من فوق سبعة أرقع ملسو هيلع هللا ىلصجتادل رسول اهلل 

إذا يمكن أن يكون املخلوق سميع وله صفة السمع فيقع اشرتاك يف اللفظ ويف املعنى لكن هذا االشرتاك فقط يف 

الذهن، أما يف خارج الذهن والواقع فال يمكن أن يقع اشرتاك ألنك إذا أضفت صفة السمع هلل انقطع االشرتاك 

للمخلوق صار سمعا يليق به سمع حمدود إذا فصار سمعا يليق به ال يشاركه فيه أحد، وإذا أضفت صفة السمع 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

إذا جيب علينا أن ندعو اهلل تعاىل  :{فادعوه هبا} : األسامء احلسنى، علمنا بذلك ثمرته -سبحانه وبحمده  -لربنا 

 :بأسامئه احلسنى

 (:دعاء عبادة، ودعاء مسألة : ) ودعاء اهلل تعاىل نوعان 

هو املشهور املعروف عند الناس وهو أن يقدم اإلنسان بني يدي مسألته باسم من األسامء  ؛فدعاء املسألة 

 وهكذا فهذا دعاء املسألة( يا جبار أجربين) ، (يا رحيم ارمحني ) ، (يا رزاق ارزقني ) املناسبة لدعائه كأن يقول 

يثني هبا عليه أو يعمل بمقتضاها هبذه األسامء و -سبحانه وتعاىل  -؛ فهو أن يتملق ربه وأما دعاء العبادة 

 : فيكون يف احلقيقة متعبدا هلل داعيا إياه بأسامئه احلسنى نرضب لذلك أمثلة أو مثلني

o  اللهم لك احلمد أنت نور الساموات واألر  ومن فيهن، ولك احلمد أنت " ملسو هيلع هللا ىلصحينام يقول النبي

 هلل بام هو أهله هذا دعاء عبادة، مل يسال شيئا، وإنام أثنى عىل ا "فاطر الساموات واألر  ومن فيهن

o  سميع فيلهج بذكره، وشكره، وتالوة كتابه، والدعوة إليه،  -تعاىل  -كذلك حينام يعلم العبد أن اهلل

واألمر باملعروف والنهى عن املنكر لعلمه أن اهلل يسمع هذا الكالم منه فريضيه فيكون متعبدا هلل هبذا 

والنميمة، والقذف، والشتيمة وغري ذلك لعلمه بأن اهلل سميع االسم، وحني يعقل لسانه عن الغيبة، 

إما دعاء ( فادعوه هبا ) يسمع كالمه يكون متعبدا وداعيا دعاء عباده هلل بمقتىض علمه هبذا األمر إذا 

 .عباده، وإما دعاء مسألة

 :{الذين يلحدون يف أسامئه وذروا  }، أي اتركوا وجانبوا وانبذوا وما شابه ( ذروا )  {وذروا الذين يلحدون }: قال 

يف أسامئه املقصود هبا امليل عن وجهتها؛ ألن اإلحلاد  واإلحلاد، إذا أخربنا اهلل تعاىل بأن ثم من يلحدوا يف أسامئه 

مأخوذ من اللحد واللحد هو امليل ولذلك سمي حلد القرب حلدا ملاذا؟ ألنه مال عن سمت احلفر إىل اجتاه القبلة 

فاإلحلاد  "أحلد"ال حيفر بشكل طويل فإذا أراد أن يلحد ماذا يصنع يميل إىل جهة القبلة فيقال فحافر القرب ال يز

امليل عن ما جيب اعتقاده أو عمله، و اإلحلاد يف أسامء اهلل تعاىل  :لكن املقصود باإلحلاد رشعا. أصال مشتق من امليل 

 .هبا امليل هبا عن مراد اهلل منهابوجه أخص املراد 

 : عىل صور متعددة -تعاىل  -وقد جرى اإلحلاد يف أسامء اهلل 

ومنها أيضا تسميته بام مل يسمي به نفسه، ، ومنها التأويل ومنها التجهيل،  ومنها التعطيل،  فمنها التمثيل،  

 .وتسمية املخلوقات هبا فهذه كلها من أنواع اإلحلاد  -سبحانه وتعاىل  -ومنها استالب أسامءه 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 :ولنمثل أو نبني هذا اإلمجال 

 فمن مثل أسامء اهلل بأسامء املخلوقني فقد أحلد أن يقول سمعه كسمعنا، برصه كبرصنا، يده كأيدينا،  :التمثيل

 . وجهه كوجوهنا هذا ملحد ألنه محل هذه املعاين الرشيفة السامية عىل معاين مدركة ناقصة

 ل ليس بسميع وال بصري وال عليم كام صنعت اجلهمية فقد لو أنه نفى ما وصف اهلل به نفسه فقا :التعطيل

 أحلد، 

 كأن يقول سميع بال سمع، بصري بال برص، عليم بال علم،  :كذلك لو أثبت األسامء لكنه فرغها من الصفات

كام فعلت من املعتزلة فقد أحلد أيضا ألنه جعل أسامء اهلل احلسنى كلامت جوفاء بمنزلة األعالم املحضة إذا 

 : رضب من اإلحلاد، أيضا من أنواع اإلحلادهذا 

 ( الرمحن عىل العرش استوى ) وهو أن يرصفها إىل معنى غري مراد هلل، فاهلل تعاىل مثال يقول  :التأويل املذموم

فيقول ( تبارك الذي بيده امللك ) استوىل أو يقرأ قول اهلل تعاىل( استوى ) يقول نعم استوى لكن املراد بـ 

فيقول ليس املراد ( ويبقى وجه ربك ) املراد باليد قدرته ال إثبات يد حقيقية الئقة به أو يقرأ  نعم له يد لكن

وجه حقيقي ولكن املراد ثوابه أو ذاته وهكذا فيسلط عليها معاول التحريف ويسمي صنيعه هذا تأويال هذا 

 : رضب من اإلحلاد أيضا من اإلحلاد يف أسامءه أيضا

 درك هلا معنى و إنام هي ألفاظ وحروف ُصف بعضها إىل بعض نؤمن بصورهتا وال بأن يقول ال ي :التجهيل

 :نثبت هلا معنى هذا أيضا رضب من اإلحلاد وهو التجهيل، من اإلحلاد أيضا يف أسامءه

 أن يسمى اهلل إال بام سمي به نفسه؛  -معرش اإلخوان واألخوات  -ال جيوز  :أن يسمى بام مل يسمي به نفسه

؟ يعني نقف فيها عند موارد النصوص ال حيل لنا أن نخرتع من ما معنى توقيفية، هلل توقيفيةألن أسامء ا

 : وقد وقع هذا من بعض من ضل الطريق -سبحانه  –األسامء ما نشاء ونطلقه عىل اهلل 

o  كام تقول الفالسفة تعرب عن اهلل بالعقل الفعال أو مثال العلة الفاعلة 

o  بأنه مهندس الكون مثال  -سبحانه وتعاىل  -أو يعرب مثال بعضهم عن اهلل 

o  أو مثال كام قالت النصارى عن اهلل يسمونه ماذا األب وليس من أسامءه احلسنى األب يقول

قائلهم األب هو االبن وروح القدس اله واحد فيسمون اهلل أبا أو يقولون أقنوم األب كل ذلك 

 :شيخرضب من اإلحلاد، أيضا من اإلحلاد وهو ما سيذكره ال
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 فهذا عدوان عىل أسامء اهلل احلسنى كام وقع من العرب يف  :أن ُيستل من أسامء اهلل احلسنى أسامء لألصنام

هذا ومناة اشتقاقا من املنان فكل  والعزى اشتقاقا من العزيز،  أن سمو الالت اشتقاقا من اإلله، : اجلاهلية

وذروا الذين يلحدون يف أسامئه  } -سبحانه وبحمده  -فلهذا قال ربنا  ؛أيضا من اإلحلاد يف أسامئه

  .هذا هتديدا ووعيد هلم باجلزاء الوبيل عليهم بسبب صنيعهم ،{سيجزون ما كانوا يعملون 

  وهذا قد رواه ابن جرير أو  :أي يرشكون( يلحدون يف أسامءه ) قال ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس

 .قتادة أيضا هبذا اللفظ 

  عباس سموا الالت من اإلله، و العزى من العزيز، وعن األعمش يدخلون فيها ما ليس وعنه أي عن ابن

هو سليامن ابن مهران إمام  :واألعمش.من أنواع احلاد  هيدل عىل أن :"يدخلون فيها ما ليس منها" إذا  :منها

أهنم يسمون اهلل  أي إذا يدخلون فيها ما ليس منها .مشهور ثبت ثقة كانت وفاته سنة سبع وأربعني بعد املائة

 .تعاىل بام مل يسمى به نفسه

  رمحه اهلل  -فهذا الباب نستفيد من ترمجته من اآلية التي ساقها الشيخ-: -

أن مجيع أسامء اهلل حسنى ال : الفائدة الثانية ، وجوب إثبات أسامء اهلل وصفاته كام أثبتها لنفسه   :األوىلالفائدة 

الفائدة  ،{فادعوه هبا  }: وب دعائه والتوسل إليه بأسامئه لقولهوج :الفائدة الثالثة، نقص فيها بوجه من الوجوه 

، {وذروا الذين يلحدون يف أسامءه }:نستفيد وجوب مفارقة امللحدين يف أسامئه وترك طريقتهم لقوله :الرابعة

وفيها أيضا من الفوائد األدبية اإلعرا  عن اجلاهلني فال يلتفت إليهم اإلنسان، وال يشتغل  :الفائدة اخلامسة

فيها ( سيجزون ما كانوا يعملون ) ويف قوله  :الفائدة السادسة، تعني أن يقيم احلجة عليهم بمهاتراهتم وان كان ي

 الوعيد عىل من أحلد يف أسامءه وصفاته 

 فيه مسائل 

 إثبات األسامء : األوىل-

 (وهلل األسامء [: ) الرشح ] 

 كوهنا حسنى : الثانية-

 لوصفها األسامء احلسنى [: الرشح ] 

 األمر بدعائه هبا :  الثالثة-
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 (فادعوه هبا : ) لقوله[: الرشح ] 

 ترك من عار  من اجلاهلني امللحدين : الرابعة-

 (وذروا الذين يلحدون يف أسامءه : ) لقوله[: الرشح ] 

 تفسري اإلحلاد فيها : اخلامسة-

من كالم ابن عباس وغريه وأن من ذلك  -رمحه اهلل  -اد فيها هذا هو ما ساقه الشيخ تفسري اإلحل[: الرشح ] 

الرشك بأن يتوسل بغري أسامءه، ومن ذلك أن يشتق أسامء من أسامءه احلسنى لألصنام، ومن ذلك أيضا ما روى عن 

 .(يدخلون فيها ما ليس منها ) األعمش أن يسمى بام مل يسمي به نفسه لقوله 

 وعيد من أحلد : السادسة-

 (سيجزون ما كانوا يعملون [: ) الرشح ] 

 

 "باب ال يقال السالم عىل اهلل"

يف الصالة قلنا السالم عىل اهلل من  ملسو هيلع هللا ىلصكنا إذا كنا مع النبي : ) قال -ريض اهلل عنه  -يف الصحيح عن ابن مسعود  

 .(ال تقولوا السالم عىل اهلل فان اهلل هو السالم : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  عباده السالم عىل فالن وفالن،

- :-رمحه اهلل  -قال املصنف [: الرشح ] 

  باب ال يقال السالم عيل اهلل 

 مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد:  

أنه ملا كان من معاين السالم طلب السالمة للمخاطب من الرشور واألمرا  واآلفات مل يكن مناسبا أن  -

خياطب اهلل تعاىل بذلك ألنه سبحانه منيع اجلناب عزيز ال يطاله أذى،  وال يطاله رضر، وال يصيبه يشء كام الناس 

ال يلحقه ما  -سبحانه وتعاىل  -ى له بالسالمة فاهلل فلذلك مل يكن من األدب مع اهلل أن يقال السالم عىل اهلل فيدع

- سبحانه وبحمده  -يلحق الناس ألنه غنى بذاته سامل من كل آفة أو كل عيب أو نقص

- سبحانه وتعاىل  -أن النهى عن القول السالم عىل اهلل فيه تنزيه هلل  -:فمناسبة هذا لكتاب التوحيد

 : نهايف الواقع له معاين متعددة م :والسالم 

 فيكون معنى السالم التحية، التحية  
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 : ، وكذلك من معاين السالم أنهالسالمة من النقص واآلفةومنه أيضا ما ذكرنا آنفا  

 :تعاىل كام أثبت اهلل ذلك يف سورة احلرش، يقول اسم من أسامء اهلل 

 ويف الصحيح عن ابن مسعود ريض اهلل عنه : 

 -ريض اهلل عنه  -هذا ما شاء اهلل يف الصحيحني وعند أيب داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه عن ابن مسعود 

أي يف  ملسو هيلع هللا ىلصقلنا املقصود بقول كنا إذا كنا مع رسول اهلل   :"–صىل اهلل عليه وسلم  -كنا إذا كنا مع النبي " :قال

سياقات احلديث يف الصالة ويف التشهد األخري من الصالة وحتديدا يف التشهد األخري كام دلت عىل ذلك بعض 

هكذا كانوا يقولون السالم عىل اهلل فيختار كل  :"قلنا السالم عىل اهلل من عباده السالم عىل فالن وفالن " الصالة، 

 واحد منهم أحدا يسلم عليه يدعو له بالسالمة وهذا يدلنا عىل أن مجلتهم األوىل كانت دعاء بالسالمة ليست جمرد

التحية ألهنم أردفوها بقوهلم السالم عىل فالن وفالن والتحية ال تكون حتية إال ملن يسمع نعم اهلل تعاىل يسمع لكن 

ملا قرنت بالسالم عىل فالن وفالن وفالن وفالن، ال يسمعون هذا اخلطاب فهم منها أن املراد الدعاء لفالن وفالن 

ال تقولوا السالم عىل اهلل فان " :  ملسو هيلع هللا ىلصلذا قال النبي  -عز وجل  - بالسالمة من اآلفات وهذا ال يستقيم يف حق اهلل

 -ألن من أسامءه احلسنى  ملسو هيلع هللا ىلصقوله فإن اهلل هو السالم تعليل من النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا تعليل منه  :"اهلل هو السالم

 .السالم لكونه ساملا من كل آفة ونقص وعيب إذا هذا احلديث يعني مطابق للرتمجة -سبحانه وبحمده 

 يد منهونستف: -

 "ال تقولوا السالم عىل اهلل": ما دل عليه لفظه وهو النهى عن السالم لقوله -

وفيه أيضا أن السالم من أسامء اهلل احلسنى فمن يتتبع حرص أسامء اهلل احلسنى جيد هذا االسم يف كتاب اهلل وجيده  -

 .يف الصحيحني كام يف هذا احلديث

ملا علم ذلك من حال أصحابه مل يدعهم مل يقل عىل نياهتم كام  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أيضا وجوب تعليم اجلاهل فان النبي  -

يقول بعض الناس حينام يرى منكرا يقول يا رجال اتركهم عىل نيته، نيته طيبه ال ينبغي لنا أن، نعلم اجلاهل، وننبه 

  يمنع من التعليمالغافل ونذكر الناس وان كنا نلتمس هلم األعذار فهذا ال

  "ال تقولوا فان ال": وفيه ما يتقدم ويتكرر معنا كثريا وهو قرن احلكم بعلته لقوله -

  فيه مسائل 

 تفسري السالم : األويل-



 القاضي أحمد: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

السامل من  -عز وجل  -نعم تفسري السالم فأن املراد به يف كالمهم الدعاء بالسالمة وعناه يف حق اهلل [: الرشح ] 

 كل آفة وعيب

 أنه حتية : الثانية -

 أن من معانيه التحية [: الرشح ] 

 أهنا ال تصلح هلل : الثالثة-

 -سبحانه وتعاىل  -لكونه هو السالم وما تضمن ذلك من معنى لغناه  ملسو هيلع هللا ىلصنعم للعلة التي ذكر النبي [: الرشح ] 

 مةعن أن يدعى له بالسال

 الرابعة العلة يف ذلك 

 نعم قدمناه[: الرشح ] 

 تعليمهم التحية التي تصلح هلل : اخلامسة-

دعاء التشهد والصالة اإلبراهيمية حتى ملا علمهم دعاء التشهد قالوا يا  ملسو هيلع هللا ىلصنعم وقد علمهم النبي [: الرشح ] 

عليك وهكذا ينبغي لكل من انتدب لتعليم الناس أن إذا هناهم  رسول قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصىل

عن يشء أن يفتح هلم شيئا آخر فإذا هنيت عن أمر فاذكر البديل هذا إذا كان األمر حيتمل بديال، أما إذا مل يكن 

يبقى  حيتمل بديال فلست معنيا أن خترتع هلم شيئا ليس يف الوسع لكن كلام سد باب فينبغي أن يفتح باب حتى ال

فتحريم الربا عوضه اهلل تعاىل بحل  {وأحل اهلل البيع وحرم الربا  }اإلنسان متعلق القلب باملمنوع وهلذا قال اهلل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالبيع وأمثلة هذا كثري يف سنة النبي 

 

 

 

 

 باب قول اللهم اغفر يل إن شئت

ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ارمحني إن شئت  : )قال ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهلل  

 .(ليعزم املسألة فان اهلل ال مكره له 
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 .(وليعظم الرغبة فان اهلل ال يتعاظمه يشء أعطاه ) وملسلم  

 [الرشح ] 

 هذا الباب باب قول اللهم اغفر يل إن شئت : 

 باب النهى عن قول اللهم اغفر يل إن شئت  :مراد املصنف

 

 ة هذا الباب لكتاب التوحيدمناسب : 

أنه ملا كانت هذه الصيغة اللهم اغفر يل إن شئت تدل عىل عدم رغبة أو عدم صدق رغبة وعىل فطور وعدم اهتامم 

ويدعوننا رغبا ورهبا : ) -عز وجل  -ألن الداعي ينبغي أن يتصف بالرغبة والرهبة كام قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمنع منها النبي 

وكذلك أمر أن ( ادعوا ربكم ترضعا وخفية : ) ، ولكن ذكر اهلل تعاىل يف سورة املائدة قولههذا يف حق أنبياء اهلل( 

اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحني إن ) يدعى رغبا ورهبا فال يليق أن يكون الداعي يدعوا ربه هبذه الصيغة 

فهذا وجه مناسبته   -سبحانه وتعاىل  -فان مثل هذا الدعاء يدل عن عدم رغبة وعدم إقبال وافتقار إىل اهلل ( شئت

 .لكتاب التوحيد

  

 ومراده يف الصحيحني البخاري ومسلم  :قال يف الصحيح

  ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ارمحني إن شئت": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول اهلل":  

يا اهلل فحذفت ياء النداء وعو  عنها بامليم الدالة عىل اجلمع وان مل تكن تدل عىل مجع  :"اللهم"أصل كلمة 

 الكثرة لكن تدل مجعية القلب فأصل اللهم يعني يا اهلل فحذفت ياء النداء وعو  عنها بامليم الدالة عىل اجلمع، 

مغفرا ألنه أي اخلوذة التي تغطي الرأس السرت والتجاوز، ومنه سمي املغفر : ومعنى املغفرة :اللهم اغفر يل إن شئت

من هاتني الصيغتني بني ما الذي ينبغي  ملسو هيلع هللا ىلصدعاء بالرمحن فلام منع النبي  :"اللهم ارمحني"وألنه يسرت الرأس ويقيه، 

للداعي قال ليعزم املسألة أي ليجزم يف طلبه وحيقق الرغبة وال يرتدد يف السؤال ليعزم املسألة  فان اهلل ال مكره له 

فربام قصد بعضهم هبذه الصيغة اللهم اغفر يل إن شئت كأين يا ريب ال أستعمل معك أسلوب األمر إن شئت فبني 

هذا االحتامل احتامل ممتنع من األصل ألن اهلل ال مكره له فال وجه لالحرتاز؛ ألن اهلل ال مكره له  أن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فيكون إذا الطلب من األدنى إىل األعىل دعاء بخالف الطلب من النظري للنظري فانه التامس، والطلب من األعىل 

 :لألدنى أمر إذا هذه ثالث خطوط
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 فهذا نسميه أمرا (ا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أهي) -عز وجل  -ل اهلل كقو :أمر الطلب من األعىل لألدنى (1

 .فطلبك من أخيك وصاحبك أن يصنع شيئا التامس، ألنكام ندان :التامس والطلب من النظري للنظري طلبك (2

  دعاءوالطلب من األدنى إىل األعىل  (3

 : طيب دعاء يعني ترضع وافتقار فقال

 أي يمكن ألحد أن يضطره إىل فعل يشء :ال مكره لهليعزم املسألة فان اهلل 

  

  وليعظم الرغبة فان اهلل ال يتعاظمه يشء أعطاه"قال وملسلم"   

 -أي ليسأل ما شاء مهام كان ذلك اليشء ما دام مباحا وال يتضمن إثام أو قطيعة رحم وذلك أن اهلل  :ليعظم الرغبة

ربام  ،لو تأيت إىل أحد ،اآلدميون كنل .يعني ليس  يشء كبري عىل اهلل :ال يتعاظمه يشء أعطاه : -سبحانه وتعاىل 

فبيده خزائن الساموات واألر  ال يتعاظمه  -سبحانه وتعاىل  -أما اهلل  ،طلبت منه طلبا فصار ثقيال عليه شاقا

ادي لو يا عب)) يشء أعطاه إذا سل ما بدا لك فان خزائن الساموات واألر  بيده، وهلذا قال يف احلديث القديس 

أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من 

أو إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر حينام يأيت اإلنسان (( ملكي شيئا إال كام ينقص البحر إذا أدخل فيه املخيط 

كم ينقص من ماء البحر ال يشء يكاد يذكر هو فقط ما ملئ ذلك بإبرة هلا شق فيغرسها يف البحر املحيط ثم ينزعها 

اجلب من املاء فكذلك إذا اجتمع من بأقطارها  من األولني واآلخرين و اإلنس واجلن وسألوا وأحلفوا يف املسألة 

 وكل ما خطر بباهلم فانه ال ينقص من ملك اهلل شيئا 

 إذا هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد : 

 وترك الفطور يف الدعاء  -عز وجل  -امل األدب مع اهلل ملا فيه من ك

 فنستفيد من هذا احلديث: -

 النهى عن الدعاء املعلق باملشيئة -

 وفيه أيضا احلث عىل دعاء اهلل تعاىل واإلحلاح عليه -

 وفيه أيضا  وجوب تنزيه اهلل تعاىل عام ال يليق به  -

 طيب نستمع إىل املسائل

  فيه مسائل 
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 النهى عن االستثناء يف الدعاء: األوىل -

 أين االستثناء قوله إن شئت  "ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت"لقوله [: الرشح ] 

 بيان العلة يف ذلك : الثانية -

إن اهلل ال مكره له واحلقيقة هنا يمكن أن نشري إىل ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصنعم بيان العلة يف ذلك وهي ما ذكره النبي [: الرشح ] 

- :علل

 ملسو هيلع هللا ىلصإشعارها يعني إشعار تلك الصيغة بأن اهلل له مكره وهذا هو الذي نفاه النبي : أوال -

فان اهلل ال يتعاظمه يشء " ملسو هيلع هللا ىلصإشعارها بأن الطلب ثقيل عىل اهلل من أين أخذنا من قول النبي : العلة الثانية -

 تشعر بأن األمر ثقيل عىل اهلل فهو يعني يتحرز من األثقال عىل اهلل فلهذا هنى عنهفهي  "أعطاه

 إشعارها بعدم الرغبة واالستغناء والفطور فكل هذه العلل الثالث يف احلقيقة حمذورة يف هذه الصيغة : الثالث -

 قوله ليعزم املسألة : الثالثة -

 يعني قوله ليعزم املسألة أن من آداب الدعاء أن جيزم يف سؤاله [:الرشح ] 

 إعظام الرغبة : الرابعة-

يعني أن يعظم اإلنسان الدعاء فال حرج مثال أن يقول اإلنسان مثال اللهم اجعلني من السابقني ال يقل [: الرشح ] 

يعني املنازل العالية لكن  -عز وجل  -يمني كال سل اهلل يف قلبه من أنا ال أبلغ وال عسى أن أكون من أصحاب ال

هل له أن يقول اللهم أين أسألك منازل النبيني ال هذا عدوان يف الدعاء  ألنه سأل ماال ينبغي له فان منازل النبيني 

الرفقة  {رفيق وحسن أولئك }: إنام تكون هلم لكن لو قال اللهم إين أسألك رفقة النبيني فال بأس ألن اهلل تعاىل قال

 ال يلزم منها التساوي نعم 

 التعليل هبذا األمر: اخلامسة -

  "فان اهلل ال يتعاظمه يشء"، ويف الثانية "فان اهلل ال مكره له"يف الرواية األوىل  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي [: الرشح ] 

 : -أهيا  اإلخوان  -ومن مجلة القول 

 أن الدعاء من أعظم صور العبادة: 

إين ال أمحل هم اإلجابة ولكني أمحل هم "يقول  -ريض اهلل عنه  -أن حيسن الدعاء فقد كان عمر وينبغي للمؤمن   

  "الدعاء فإذا أهلمت الدعاء أهلمت اإلجابة
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يف الدعاء فانه إذا أتى بدعاء حسن بدعاء فيه رغبة ورهبة فيه ترضع  -عز وجل  -فينبغي للمؤمن أن يتأدب مع ربه 

 وخيفة فان ذلك مدعاة أن يستجاب له، 

أما إذا كان يدعوا وهو جاهل القلب ضعيف الرغبة أو مرتدد فانه قد ال جياب أو إن أجيب فانه يشء يسري وهلذا 

 جاء يف احلديث ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة 

إلنسان أن يتكيف قبل أن يدعوا بكيفية تعبدية جتعل من هذه الكلامت من أقرب القرب فانه ليس يشء فينبغي ل

سبحانه  -أكرم عىل اهلل من الدعاء كام جاء يف احلديث ليس يشء أكرم عىل اهلل من الدعاء وقد سامه اهلل عبادة فقال 

وأراد بالعبادة الدعاء فيجب عىل املؤمن  {ن إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخري }: -وتعاىل 

 أن يعتني هبذا وأال يكتفي باألدعية الرتيبة التي يدعوها يف صلواته وحسب 

أن خيصص وقتا للدعاء يدعوا اهلل حيقق هذه العبادة فريفع يديه  -معرش طلبة العلم  -ينبغي لإلنسان يف كل يوم 

 -سبحانه وتعاىل  -يف سيارته أو كان يف عمله أن يذكر حاجته إىل اهلل سواء كان يف فراشه أو كان يف مسجده أو كان 

  –عز وجل  -فيحقق هذه العبادة ويكثر من دعاء ربه 

 : فان اهلل تعاىل حيب من عبده هذا

 الرب يغضب إن تركت سؤاله          وبني آدم حني ُيسأل يغضب

سبحانه  -فض يديه عليك يضيق بك زرعا إذا سألته أما الرب اآلدمي إذا سألته مرة أو مرتني تربأ منك ون: اهلل أكرب

 .إذا تركت سؤاله غضب -

 

 ال يقل عبدي وأمتي: باب

ال يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ": قال ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

 "وال يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتايت وغالمي وموالي،

 [الرشح ]  

 نعم هذا الباب ال يقل أو ال يقول عبدي وأمتي: 

 مناسبته لكتاب التوحيد : 
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أال يعرب بألفاظ توهم املشاركة يف الربوبية، النهى عن التعبري بألفاظ توهم  -عز وجل  -أنه من باب األدب مع اهلل 

 : الربوبية، وذلك أنه إذا قال عبدي وأمتي أوهم ذلك االشرتاك يف معنى الربوبية، فلهذا قالاملشاركة يف 

 ومراده أيضا يف الصحيحني  :يف الصحيح

  إذا "ال يقل أحدكم"قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول اهلل : 

 : ملوكه ال يقل أحدكميعني مل :"ال يقل أحدكم"و، ناهية هنا ال يقل فام بعدها الفعل املضارع ملزوم هبا  :"ال"

يعني صب عليه املاء ليتوضأ به ملا يف ذلك من املضاهاة إذا  "وضئ ربك"، يعني أمر له بإطعام سيده    :أطعم ربك

ألن السيادة معناها الرئاسة عند الناس السادة معناها الرئاسة وهى  :"وليقل سيدي وموالي": ما البديل قال

  .حتت يدهسيادة نسبية فإهنا سيادة عىل من 

 :وفرق بني لفظ الرب والسيد

 فإن الرب يفهم منه باتفاق العلامء اسم من أسامء اهلل احلسنى الرب،  

ففي حس املخاطبني  "قوموا إىل سيدكم"لألنصار  ملسو هيلع هللا ىلصأما السيد فانه يقع فيه االشرتاك وهلذا قال النبي  

 وقع كلمة السيد فالسيد اختلف هل هو من أسامء اهلل احلسنى أم ال،  للرب وقع أعظم من من

طبعا كلمة موالي مأخوذة من الوالية وهلا  :"وليقل سيدي وموالي، وال يقل أحدكم عبدي وأمتي"قال 

  فليقل فتاي وغالمياستعامالت متعددة وكذلك أيضا 

  –اهلل عليه وسلم  صىل -فيام نقله من حديث النبي  -رمحه اهلل  -قال املصنف  

فال  -سبحانه وتعاىل  -ألن الذي يستحق العبودية هو اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا هنى النبي  :"وال يقل أحدكم عبدي وأمتي"

 يليق أن يضيفها إىل نفسه إذا ما البديل؟

 ألن هذه األلفاظ ال تشعر بام تشعر به األلفاظ األوىل،  :"وليقل فتاي وفتايت وغالمي" 

 :يتبني أن عندنا مقامان - اإلخوان واألخوات معرش -وعند التأمل 

 استخدام كلمة عبدي وأمتي: املقام األوىل -

 استخدام كلمة رب: واملقام الثاين -

 أن  -رمحه اهلل  -عن حكم هذا االستعامل فبني  -رمحه اهلل  -فنذكر فيها تفصيال ذكره شيخنا  

 استعامل كلمة عبد وأمه عىل نوعني: -
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والصاحلني من }: كأن يقول عبد فالن وأمة فالن فهذا جائز، والدليل عليه قول اهلل تعاىل غريهإذا أضافه إىل  (1

ال بأن يضيفه إىل غريه يقول عبد فالن وأمة فالن فحينئذ  جائزفإذا خرج هذا املخرج فهو  {عبادكم وإمائكم 

فحكى عن غريه أضاف  "صدقه ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه": ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل عليه أيضا قول النبي  .بأس

 .العبد إىل غريه فسار ذلك مستعمال يف الكتاب والسنة 

إما أن يقع : بأن يقول عبدي وأمتي فهذا أن يضيفه إىل نفسه: هي ما دل عليه احلديث وهو: الصورة الثانية - (2

ت أمتي، أعتقت ن يقول مثال أطعمت عبدي، كسوأب :بصيغة اخلرب .وإما أن يقع بصيغة النداء بصيغة اخلرب، 

هذا خرج خمرج اخلرب أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أطعمت أمتي كسوت أمتي أعتقت جائز عبدي فهذا 

يعني يقول مثال يا عبدي يا  :بصيغة النداءإذا جاء . أمتي، هذا صحيح أنه أضافه إىل نفسه لكنه أتى بصيغة اخلرب

أقل أحواله نداء قال يا عبدي يا أمتي فهذا هو حمل الكراهة أمتي فهذا أقل أحواله الكراهة إذا ناداه عىل سبيل ال

لذا ميزنا بني مقامني بني أن يضيفه إىل غريه فهذا جائز بإطالق دل عليه الكتاب والسنة، املقام الثاين ؛  الكراهة

   .واله الكراهةأن يضيفه إىل نفسه وفصلنا فيه فقلنا إن أضافه بصيغة اخلرب جاز وان أضافه بصيغة النداء فأقل أح

    -:ثالثة أحوال -رمحه اهلل  -جعل هلا الشيخ :إضافة الرب إىل غري اهلل : نأيت إىل الثانية وهى

فأقل ، بأن يقول مثال أطعم ربك وهذا هو الذي جاء يف احلديث النهى عنه  بصيغة اخلطابأن يكون  :احلال األوىل 

ك ال يقل أحدكم أطعم وذلك للصيغة وللمعنى الذي قد يتبادر إىل الذهن فال يقول أطعم رب ،أحواله الكراهة

 .ربك وضئ ربك

 "أن تلد األمة ربتها"يف ذكر عالمات الساعة  ملسو هيلع هللا ىلصبه كام قال النبي  ال بأسفهذا  بصيغة الغيبةإذا جاء  :احلالة الثانية

  .ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ربه مؤنث رب فهذا جاء بصيغة الغيب فلم يكن فيه حمذور وقد عرب به ا

 جائزأو تقول األمة ريب فالن فهذا  ،؛ بأن يقول مثال ذلك الغالم ريب فالنبصيغة املتكلمأن تكون : احلال الثالثة

إنه ريب أحسن  }: قال -عليه السالم  -يوسف حقيقة ملاذا؟ ألن اهلل تعاىل قد حكى مثله  يف كتابه، أين ذلك؟؟ 

  .انه قد أكرمه وأحله يف داره وأحسن إليهعزيز مرص ف {وأراد به العزيز }، {مثواي 

أن خيرج خمرج اخلطاب بأن يقول أطعم ربك، وضئ ربك فهذا أقل أحواله  :األوىل: فصارت إذا األحوال ثالثة

أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون بصيغة الغيبة فهو جائز كام قال النبي  :احلال الثانية ،الكراهة وهو الذي ورد النهى عنه يف احلديث
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

إنه ريب ) أن يكون بصيغة املتكلم فهذا جائز ملا ورد يف كتاب اهلل من قول يوسف :الثالثةاحلال  .تلد األمة ربتها

 .( أحسن مثواي 

 ونستفيد من هذا احلديث حديث أيب هريرة: -

 النهى عن كل لفظ يوهم الترشيك  -

 ونستفيد أيضا وجوب األدب مع اهلل سبحانه تعاىل لفظا ومعنى-

 ونستفيد أيضا سد مجيع الطرق املفضية إىل الرشك -

 وفيه أيضا فائدة تعليمية وهو ذكر البديل عن األلفاظ املمنوعة بألفاظ مرشوعه أو مباحة  -

 : فيه مسائل:  نستمع إىل املسائل

 النهى عن قول عبدي وأمتي : األوىل -

 بنص احلديث[: الرشح ] 

 ال يقول العبد لسيده ريب وال يقال له أطعم ربك : الثانية -

 تعليم األول قول فتاي، وفتايت، وغالمي  : الثالثة 

 تعليم الثاين قول سيدي وموالي: الرابعة -

 التنبيه للمراد وهو حتقيق التوحيد حتى يف األلفاظ : اخلامسة -

 هذه األلفاظ حتى ال يقع حمذورنعم هذا املراد هو الذي يعني محل عىل املنع من 

 .له وصحبه وسلمآوصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 


