بسم اهلل الرحؿن الرحقم
ّ
إن الحؿد هلل ،كحؿده ،وكستعقـه ،وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا ومن سقئات أطؿالـا .من يفدي
اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له .وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له ،وأشفد أن محؿدا طبده
ورسوله.
ِِ

ِ

اهلل َح َّق ُت َؼاته َو َٓ َت ُؿو ُت َّن إِ َّٓ َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
ون} [آل طؿران :آية ]201
{ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذي َن آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
سو ِ
ِ
احدَ ةٍ َو َخ َؾ َق مِـ َْفا َز ْو َج َفا َو َب َّث مِـ ُْف َؿا ِر َج ًآ كَثِ ًقرا
َّاس ا َّت ُؼوا َر َّب ُؽ ُم ا َّلذي َخ َؾ َؼ ُؽم ِّمن َّك ْػ ٍ َ
{ َيا َأ ُّي َفا الـ ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

َان َط َؾ ْق ُ
اهلل ك َ
اهلل ا َّلذي َت َسا َء ُل َ
ؽ ْم َرقق ًبا} [الـساء :آية ]2
ون بِه َو ْإَ ْر َحا َم ۚ إِ َّن َ
َوك َسا ًء ۚ َوا َّت ُؼوا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل
{ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
اهلل َو ُقو ُلوا َق ْو ًٓ َسديدً ا ُي ْصؾ ْح َل ُؽ ْم َأ ْط َؿا َل ُؽ ْم َو َي ْغػ ْر َل ُؽ ْم ُذ ُكو َب ُؽ ْم َو َم ْن ُيط ْع َ
ين آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
َو َر ُسو َل ُه َف َؼدْ

ِ

قؿا} [إحزب :آية ]00
َف َاز َف ْو ًزا َطظ ً

أما بعد.
ّ
فنن أحسن الحديث كتاب اهلل ،وخقر الفدي هدي محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،وشر إمور محدثاهتا،
وكل محدثة بدطة ،وكل بدطة ضاللة ،وكل ضاللة يف الـار.
كحؿد اهلل طز وجل أن جعؾـا من ُط َّؿار مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم
ثم يا معاشر الػضالء؛ إكـا َ
بذكره سبحاكه وتعالى .وأسلل اهلل طز وجل أن يرزقـي وإياكم اإلخالص ،وأن يجعل هذه الؿجالس مؿا يـػعـا
طـد لؼاء ربـا سبحاكه وتعالى.
بحول اهلل وقوته مستعقـقن بربـا سبحاكه وتعالى كبدأ دروسـا يف فرتة الحج لفذا العام .والدرس إن شاء
اهلل طز وجل سقؽون يومقا يف كل يوم بعد العصر يف هذا الؿؽان إن شاء اهلل.
وسـؼسم الدرس إلى ثالثة أقسام:
الؼسم إول :كتحدث طن أحؽام الؿـاسك والزيارة.
الؼسم الثاين :كشرح كتاب التوحقد.

الؼسم الثالث :كجقب طن أسئؾة إخواكـا بحول اهلل وقوته.
وٓ شك أيفا اإلخوة؛ أن اهلل طز وجل خؾؼـا لعبادته؛ كؿا قال ربـا سبحاكه وتعالىَ { :وما َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
ج َّن
َ
ِ
ِ
َو ْ ِ
موحدين ربـا
كس إِ َّٓ ل َق ْع ُبدُ ون}[الذاريات :آية  ،]65فالحؽؿة من خؾؼـا ومن خؾق الجن أن كعبد اهلل طز وجل ِّ
اإل َ
سبحاكه وتعالى .وٓ تؽون العبادة طبادة مرضقة إٓ إذا كاكت مبـقة طؾى اإلخالص هلل طز وجل وطؾى الؿتابعة
لرسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم .وسقليت الؽالم طن هذا إن شاء اهلل طز وجل يف شرح كتاب التوحقد.
واهلل طز وجل ب َّقن لـا العبادات ،ولم يرتك العبادة إلى أهوائـا ،وٓ إلى آرائـا ،وٓ إلى آراء شقوخـا؛ وإكؿا
شرع طبادة إلى إذا كان موجودة يف كتاب اهلل أو يف
جعل ذلك مردو ًدا إلى الـصوص؛ إلى الؽتاب والسـة ،فال ُت َ
سـة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
وقد شرع اهلل طز وجل بػضؾه وإحساكه لـا العبادات طؾى أكواع متعددة ،مـفا ما هو متعدد بحسب
الحؽم ،فؿـفا ما هو فرض طؾى كل مؽ َّؾف كالصؾوات الخؿس ،ومـفا ما هو فرض كػاية طؾى إمة كصالة
الجـازة ،ومـفا ما هو مستحب كالسـن الرواتب.
تؽررها؛ فؿـفا ما يتؽرر يف القوم والؾقؾة كالصؾوات الخؿس ،ومـفا
وجعؾفا اهلل طز وجل
ً
أكواطا بحسب ُّ
ما يتؽرر يف إسبوع كصالة الجؿعة ،ومـفا ما يتؽرر يف الشفر كصقام أيام الؾقالي البقض ،ومـفا ما يتؽرر يف
السـة كصوم رمضان ،ومـفا ما يجب يف العؿر مرة وما زاد ففو تطوع كالحج والعؿرة.
أكواطا بحسب الزمان .فؿـفا ما له زمان مع َّقن ٓبد أن ُتو َقع العبادة فقه ،كالصؾوات الخؿس
وجعؾفا ربـا
ً
نن لؽل صالة وق ًتا ،وكالحج ّ
ف ّ
أي زمان كالعؿرة وزيارة مسجد
فنن له وق ًتا معؾو ًما ،ومـفا ما يصح إيؼاطه يف ّ
رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
ّ
وإن من العبادات الشريػة التي شرطفا اهلل طز وجل لـا ولـا فقفا أجور كريؿة :زيارة مسجد رسول اهلل
صؾى اهلل طؾقه وسؾم .فزيارة مسجد الرسول صؾى اهلل طؾقه وسؾم طبادة طظقؿة من أطظم الؿستحبات ويمجر
طؾقفا الؿسؾم وله فقفا مـافع طظقؿة جدا ،وطـدما َيشد الؿرء الؿسؾم َر ْح َؾه سواء يف شفر الحج أو قبل الحج أو
يف شفر جؿادى أو يف أي وقت فنكه ُيؽ َتب له أجره مـذ أن َيشرع يف سػره إلى زيارة الؿديـة .والـبي صؾى اهلل

طؾقه وسؾم قالُ ٓ(( :ت َشد الرحال إٓ إلى ثالثة مساجد :الؿسجد الحرام ،ومسجدي هذا ،والؿسجد
إقصى)).
والؿعؾوم أيفا إخوة؛ ّ
أن زيارة الؿديـة لؾصالة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم لقس لفا ارتباط
حؽؿي بالحج ،فالحج ٌ
كامل بدون زيارة الؿديـة ،وٓ َيـؼص الحج لو ّ
أن الؿسؾم حج ولم َي ُزر الؿديـة ولم َي ُزر
ٌّ
مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،وجؿقع إحاديث التي ُيذ َكر فقفا الربط بقن الحج وزيارة الؿديـة أو
زيارة قرب رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ك ُّؾفا إما موضوطة أو ضعقػة جدا ٓ تؼوم هبا حجة .فزيارة مسجد
لؿا كان أكثر الـاس يلتون من أماكن بعقدة إلى الحج
رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم طبادة مستؼؾة ،لؽن ّ
فقؼربون من الؿديـة قرن العؾؿاء زيارة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم بالحج من أجل التقسقر طؾى أفاقققن
الذين يلتون من أماكن بعقدة ،فقحصل لفم بذلك الجؿع بقن العبادتقن الشريػتقن الحج وزيارة مسجد رسول
اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
ومن كتب هلل له أن يؼقم يف الؿديـة إقامة دائؿة أو إقامة صويؾة أو إقامة قصقرة فقـبغي طؾقه أن يستشعر
كعؿة اهلل طؾقه هذه الـعؿة الؽربى حقث اختصه اهلل طز وجل من الؿاليقن هبذا الشرف العظقم وهو اإلقامة يف
مديـة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ولو ٕيام.
فنن الؿعؾوم أيفا اإلخوة ّ
ّ
أن الؿديـة خقر لؾؿممن يف حقاته ،وخقر له طـد مؿاته .وقد قال الـبي صؾى اهلل
طؾقه وسؾم ُ (( :يػ َتح القؿن فقليت قو ٌم َيب ُّثون فقحؿؾون أهؾقفم ومن أصاطفم ،والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون،
و ُتػتح الشام فقليت قوم يبثُّون فقحؿؾون أهؾقفم ومن أصاطفم ،والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون ،و ُيػتح العراق
فقليت قوم يب ُّثون فقحؿؾون أهؾقفم ومن أصاطفم ،والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون)) ،الـبي صؾى اهلل طؾقه
وسؾم يخرب طن شرف الؿديـة وأهنا خقر لؾؿممن الجو الطقب ومن الرخاء ومن سعة العقش.
فعـدما ُيػتح القؿن ويجد الؿممـون الرخاء يف القؿن والفواء الطقب والعقش الطقب يليت قو ٌم يسرطون أو
هؾم إلى الرخاء والعقش الطقب! فقخرج من أصاطفم من أهل
أهنم َيحثُّون أهؾقفم طؾى ترك الؿديـة ويؼولونّ :
الؿديـة معفم ،والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون .وطـدما ُيػتح الشام طؾى ما فقفا من الخضرة والرخاء فقليت
قوم يبثون إلى أهؾقفم يلتون مسرطقن أو أهنم يلتون حاثقن أهؾفم حثا شديدً ا طؾى الخروج إلى الشام إلى الرخاء

والعقش الطقب فقخرج من أصاطفم فقؼول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم(( :والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون)).
وكذلك ُتػتح العراق ويرى بعض الؿممـقن ما فقفا من الرخاء والـعقم والخقرات فقليت قوم يبثون إلى أهؾقفم
يحببوهنم يف الخروج من الؿديـة فقخرج من أصاطفم معفم إلى العراق ،والؿديـة خقر لفم لو كاكوا يعؾؿون.
الؿديـة لؾؿممن خقر له من سائر البالد ،خقر له من الرخاء ومن كعقم العقش ومن الجو البارد ومن كثرة
الػاكفة ،الؿديـة خقر له ،وهي خقر لؾؿممن طـد الؿؿات؛ ولذلك قال الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم:
(( َمن استطاع أن يؿوت بالؿديـة فؾقؿت هبا ّ
فنن من مات هبا أكون له شػق ًعا يوم الؼقامة)) أو كؿا قال الـبي صؾى
اهلل طؾقه وسؾم .ويف رواية صحقحة قال الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم(( :من استطاع أن يؿوت بالؿديـة فؾقؿت هبا
فنهنا تشػع له أو تشفد له يوم الؼقامة)) ،فالذي يؿوت بالؿديـة موطود بلن يشػع له الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم
يوم الؼقامة ،وموطود بلن تشػع له هذه الؿديـة الطقبة وتشفد له طؾى لسان رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
فوصول الؿممن إلى الؿديـة كعؿة طظقؿة يـبغي أن يستشعرها وأن يشؽر اهلل طؾقفا.
وقد جعل اهلل طز وجل لؾؿممـقن يف الؿديـة مـافع طظقؿة جدا لؿن جاء إلى الؿديـة ،وأطظم الؿـافع يف
الؿديـة هي يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،هذا الؿسجد الؿبارك الذي بـاه الـبي صؾى اهلل طؾقه
وسؾم بقديه مع صحابتهُّ .
وكل ما أحاصته الحقطان وإبواب من هذا الؿسجد ففو مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه
وسؾم  ،ولقس خاصا بالؿسجد الؼديم الذي بـاه الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،بل كل ما أحاصته الحقطان
وإبواب من هذه التوسعات الؿباركة التي كراها هو من مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم الذي جعل اهلل طز
وجل فقه لؾؿممن فضائل طظقؿة؛ أهؿفا:
 .2الصالة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
فالصالة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم فقفا فضل طظقم؛ فؼد قال الـبي صؾى اهلل طؾقه
وسؾم(( :صالة يف مسجدي هذا خقر من ألف صالة فقؿا سواه إٓ الؿسجد الحرام)) ،فصالة واحدة يف مسجد
الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم هذا خقر له من ألف صالة مثؾفا فقؿا سواه من الؿساجد إٓ الؿسجد الحرام.
فؾو أ ّن الؿسؾم صؾى الظفر يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم فذلك خقر له من ألف صالة ضفر
يف مسجد ح ِّقه يف بالده ،وكذلك بؼقة الصؾوات.

والصحقح من أقوال اهل العؾمّ :
أن كل صالة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم تدخل يف هذا
الػضل ،سواء كاكت الصالة صالة فرض أو كاكت صالة جـازة أو كاكت صالة كافؾة ،فنهنا كؾفا تدخل تحت
هذا الػضل.
وإن كاكت صالة الـافؾة يف البقت يف الؿديـة أفضل من صالة الـافؾة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه
وسؾم.
إذن؛ كؼول :إن صالتك الـافؾة يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم خقر لك من ألف صالة كافؾة
مثؾفا يف مسجد حقِّك ،ولؽن صالتك يف بقتك أو يف فـدقك أو كزلك يف الؿديـة الـافؾة خقر لك من أن تصؾقفا يف
مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
فنن قال لي قائل :كقف يؼول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم(( :صالة يف مسجدي هذا خقر من ألف صالة
فقؿا سواه إٓ الؿسجد الحرام)) وأكتم تؼولونّ :
إن صالة الـافؾة داخؾة يف هذا الػضل ومع هذا تؼولون :إ ّن
صالة الـافؾة يف البقت أفضل من صالة الـافؾة يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم؟
ٕن الذي قال هذا كان يصؾي الـافؾة يف بقته صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،مع ّ
قؾـاّ :
أن أحد بقوته -وهو بقت أ ّمـا
طائشة رضي اهلل طـفا -يػتح طؾى الؿسجد مباشرة ،وكان صؾى اهلل طؾقه وسؾم يستطقع أن يليت إلى الؿسجد
ويصؾي الـافؾة يف داخل الؿسجد؛ ولؽـه كان يصؾي الـافؾة يف بقته مع قربه الشديد من الؿسجد.
وٕ ّن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم هو الذي أخربكا ّ
أن خقر صالة الؿرء يف بقته إٓ الػريضة .فنذا صؾى
اإلكسان الـافؾة يف البقت يف الؿديـة ثم جاء إلى الؿسجد ففذا خقر من أن يصؾقفا يف الؿسجد.
والػضل هـا من حقث قدر الثواب ٓ من حقث طدد الثواب ،طدد الثواب يتعدد "خقر من ألف" ،لؽن
من حقث الؼدر يا إخوة رب حسـة غؾبت وسبؼت ألف حسـة؛ ّ
ٕن الحسـات تتػاوت يف قدرها ،ففـاك حسـة
تؽون مثل جبل أحد وهي حسـة واحدة ،وهـاك حسـة تؽون مثل الحصاة؛ وهؽذا.
إذن؛ كؼولّ :
إن صالة الـافؾة إذا صؾقتفا يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ففي خقر لك من ألف صالة
خقرا.
كافؾة يف مسجد حقِّك ،ولو صؾقتفا يف البقت لؽان ذلك ً

هل يعـي هذا أ ّن الـافؾة ٓ تشرع وٓ تجوز يف الؿسجد؟ الجواب ،ٓ :بل لؾؿسؾم أن يصؾي يف الؿسجد
الـافؾة ،وله أن يصؾقفا يف بقته ،وإفضل أن يصؾقفا يف بقته.
وكذلك الؿرأة تدخل يف هذا الػضل ،فنذا صؾت يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ففو خقر لفا من
ألف صالة يف مسجد آخر غقر مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،وصالهتا يف بقتفا يف مديـتفا خقر لفا من
صالهتا يف الؿسجد.
ومؿا يتعؾق هبذا أيفا اإلخوة؛ ّ
أن الصالة لقست خاصة فؼط بػعل الصالة؛ بل إذا اكتظرت الصالة فلكت
مصل وتؽتَب من الؿصؾقن.
فنذا اكتظرت الصالة يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم فنكه ُيؽ َتب لك ثواب الصالة يف مسجد الـبي
صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم يؼول(( :إذا تطفر الرجل ،ثم خرج إلى الؿسجد يرطى
الصالة؛ كتب له كاتباه أو كاتبه بؽل خطوة يخطوها طشر حسـات ،والؼاطد يرطى الصالة كالؼاكت ،و ُيؽتب من
الؿصؾقن من حقن يخرج من بقته إلى أن يرجع إلقه)) أو كؿا قال الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
فلكت يا أخي إذا توضلت يف فـدقك يف كزلك وأتقت إلى الؿسجد فنكه بؽل خطوة تخطوها ُيؽتَب لك
صؾقت تحقة الؿسجد تـتظر الصالة
طشر حسـات حتى تدخل الؿسجد ،فنذا دخؾت الؿسجد وقعدت بعد أن
َ
فنكك كالؼاكت؛ والؼاكت :هو الؼائم الذي يصؾيُ ،يؽتب لك أجر الذي يصؾي ،فنذا صؾقت وفرغت من الصالة
وبؼقت يف الؿسجد يؽتب لك أجر الؿصؾي ُتؽتَب من الؿصؾقن إلى أن ترجع إلى بقتك ،وإذا كـت يف مسجد
الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم فنكه ُيؽتب لك أجر الؿصؾي يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
ولذلك؛ أحث إخواين الزائرين طؾى اغتـام هذا الػضل والحرص طؾى البؼاء يف مسجد الـبي صؾى اهلل
طؾقه وسؾم ٓكتظار الصالة.
أيضا؛ أكه ٓ حدَّ لعدد الصؾوات الػاضؾة الؿطؾوبة يف مسجد الـبي صؾى
ومؿا يتعؾق بذلك أيفا اإلخوة ً
يشرع لؾؿممن أن يصؾي يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ما استطاع ،فنن صؾى ستقن
اهلل طؾقه وسؾم ،بل َ
صالة ففذا خقر له ،وإن صؾى خؿسقن صالة ففذا خقر ،وإن صؾى أربعقن صالة ففذا خقر ،وإن صؾى ثالثقن
صالة ففذا خقر ،وإن صؾى طشرين صالة ففذا خقر.

ولم ُتحدَّ الصالة يف فضؾفا يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بلربعقن صالة كؿا هو شائع طـد بعض
فنن الحديث الؿذكور يف ذلك الذي ُيروى فقه ّ
طامة الؿسؾؿقنّ ،
أن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم قالَ (( :من صؾى
يف مسجدي أربعقن صالة كُت َبت له براءة من الـار وكجاة من العذاب و ُب ِّرئ من الـػاق)) ٓ يثبت طن الـبي صؾى
اهلل طؾقه وسؾم بل هو حديث ضعقف يف إسـاده مـ َؽر يف لػظه؛ ضعقف يف إسـاده :فقه ٍ
راو مجفول؛ والراوي
رووا الحديث
الؿجفول ٓ تصح روايته .وهو مـؽر يف لػظهّ ٕ :ن الرواة الذين هم أطدل من رواة هذا الؾػظ قد َ
طن أكس رضي اهلل طـه بؾػظ آخر؛ وهوَ (( :من صؾى هلل أربعقن يو ًما يف جؿاطة ٓ تخطئه تؽبقرة اإلحرام كُتبت له
براءتان :براءة من الـار وبراءة من الـػاق)) وهذه الرواية قواها الشقخ كاصر رحؿه اهلل وب ّقن أهنا ثابتة هبذا الؾػظ،
أي أ ّن من صؾى هلل أربعقن يو ًما يف جؿاطة يف أ ّي مسجد من مساجد الدكقا ٓ تخطئه تؽبقرة اإلحرام مع اإلمام
كُتبت له براءة من الـار وبراءة من الـػاق ،وهذا الؾػظ يخالف ذلك الؾػظ الذي ذكركاه؛ ولذلك يؼول العؾؿاء:
هذا الحديث ضعقف من جفة اإلسـاد مـؽر من جفة الؾػظ .فال حدّ لعدد الصؾوات التي يصؾقفا الؿسؾم يف
مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
ويحؿل كػسه ما ٓ تطقق من أجل أن يصؾي أربعقن صالة يف
وٓ يـبغي لإلكسان أن يشق طؾى كػسه
ِّ
مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم؛ ّ
فنن هذا ٓ أصل له يثبت كؿا سؿعتم.
كذلك يخطئ بعض الؿممـقن بلن يؼدّ م بعض الصؾوات من أجل أن يؽؿل أربعقن صالة يف مسجد الـبي
خؿسا وثالثقن صالة
صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،فقؼدّ م بعض الصؾوات طن وقتفا إذا كان ٓ يستطقع أن يصؾي إٓ
ً
فنكه يصؾي خؿس صؾوات من القوم الؼادم يف القوم الذي قبؾه من أجل أن يؽؿل أربعقن صالة؛ وٓ شك ّ
أن هذا
مـؽر طظقم وخطل طظقم.
فالؿممن مشروع له أن يؿتع كػسه الصالة يف مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم وأٓ َي ِ
حرم كػسه هذا
الػضل العظقم.
كذلك مؿا يتعؾق بؿسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم :ما يتعؾق بطؾب العؾم يف مسجد الـبي صؾى اهلل
طؾقه وسؾمّ ،
وفضال خاصا.
ً
فضال طاما
فنن فقه ً
أما الػضل العام :ففو الػضل يف صؾب العؾم.

وأ ّما الػضل الخاص :ففو فضل صؾب العؾم يف الؿساجد.
ومن ذلك؛ ّ
خقرا أو يع ِّؾؿه
أن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم قالَ (( :من غدا إلى الؿسجد ٓ يريد إٓ أن يتع َّؾم ً
ٕي مسجد من مساجد الؿسؾؿقن لقتع َّؾم التوحقد أو يتع ّؾم السـة
كان له كلجر حاج تا ًما حجته)) ،فالذي يذهب ّ
أو يتع ّؾم الػؼه الصحقح أو يتع ّؾم الخقر أو يع ِّؾؿه؛ فنكه موطود بلن يؽتب اهلل له أجر الحج التام ،والحج الؿربور
لقس له جزاء إٓ الجـة .وإذا كان هذا يف سائر الؿساجد ففو يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم من باب
أولى.
أيضا ّ
خقرا أو يع ِّؾؿه كان
كذلك؛ ثبت ً
أن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم قال(( :من جاء مسجدكا هذا يتعؾم ً
كالؿجاهد يف سبقل اهلل)) ،فالذي يليت إلى مسجد الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم لقتعؾم الخقر أو يع ِّؾم الخقر فنكه
يؽون كالؿجاهد يف سبقل اهلل ويؽتب اهلل له أجر الؿجاهد يف سبقل اهلل ،فقجؿع اهلل هل هبذا الؿجؾس -إن كان
مخؾصا هلل طز وجل -أجر الحج التام وهو أكؿل الجفاد وأفضؾه وأحسـه -كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل طز وجل-
ً
وأجر الجفاد يف سبقل اهلل.
فقـبغي طؾى الؿممن أٓ يحرم كػسه من مجالس العؾم ومجالس الذكر يف مسجد رسول اهلل صؾى اهلل
طؾقه وسؾم.
وغدً ا إن شاء اهلل طز وجل كؽؿل بعض ما يتعؾق بإطؿال الؿشروطة لؾؿممن يف مسجد رسول اهلل صؾى
اهلل طؾقه وسؾم وكقف تم َّدى بحول اهلل وقوته.
***
وأما الؼسم الثاين من درسـا وهو شرح كتاب التوحقد؛ فالقوم إن شاء اهلل طز وجل سـلخذ مؼدمة وشق ًئا
يتعؾق هبذا الؽتاب ،وغدً ا إن شاء اهلل كشرح كصوص الؽتاب ،من أجل أن كعطي اإلخوة فرصة لؿن لم يحضر
الؽتاب أن يحضر الؽتاب معه غدً ا إن شاء اهلل طز وجل .فـؼرأ فؼط الؿؼدمة وكع ِّؾق طؾقفا ،ويتػضل الشقخ
خؾقل -وفؼه اهلل -يؼرأ لـا.
يؼول الؿصـف اإلمام الؿجدد محؿد بن طبدالوهاب –رحؿه اهلل تعالى -يف كتابه (كتاب التوحقد):

[بسم اهلل الرحمن الرحيم .كتاب التوحيد]
(بسم اهلل الرحؿن الرحقم) بدأ الشقخ بالبسؿؾة ،ويف هذا:
 .2اقتداء بؽتاب ربـا سبحاكه وتعالىّ .
فنن الؼرآن مبدوء بـ(بسم اهلل الرحؿن الرحقم).
 .1اتباع لؾـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم .فؼد استُؼرئت كتب الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم التي كان يرسؾفا
ويؽتبفا صؾى اهلل طؾقه وسؾم ف ُوجدت كؾفا مبدوءة بـ(بسم اهلل الرحؿن الرحقم).
فالسـة يف الؽتابة أن يبدا اإلكسان الؽتاب ببسم اهلل الرحؿن الرحقم .فػي ذكرها يف أول الؽتب اقتداء
بؽتاب اهلل واتباع لسـة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم .ف ُقشرع لؾؿممن إذا كتب كتا ًبا أن يبدأ بـ(بسم اهلل الرحؿن
الرحقم).
وهذا الؽتاب (كتاب التوحقد) يف بعض كسخه كؿا سؿعتم من الشقخ خؾقل قال( :بسم اهلل الرحؿن
الرحقم .كتاب التوحقد) .ويف بعض الـسخ قال( :الحؿد هلل ،وصؾى اهلل طؾى محؿد وطؾى آله وسؾم) ،فذكر
بعد البسؿؾة الحؿدلة والصالة طؾى الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.
مرارا يا إخوة من ال َؽت ِ
ْب :وهو الجؿع والضم ،وقؾـا لؽم
قال( :كتاب التوحقد)" ،كتاب" كؿا تؼدم معـا ً
يا إخوة تسؿى الؼطعة من الجقش كتقبة؛ فقؼال :كتقبة الػرسان ،كتقبة الؿدفعقة ،كتقبة الدباباتٕ ،هنم يجتؿعون
يف هذه الؽتقبة.
والؽتاب يسؿى كتا ًبا ٕكه ُتجؿع فقه الؿادة العؾؿقة الؿتعؾؼة به ،فعـدما كؼول :كتاب التوحقد؛ يعـي أكـا
سـجؿع الؿادة العؾؿقة الؿتعؾؼة بالتوحقد.
وحد الشيء :أي أفر َده وجعؾه واحدً ا .هذا يف الؾغة.
يوحد .ومعـى َّ
لوحد ِّ
والتوحقد لغة :مصدر َّ
أ ّما التوحقد يف الشرع :ففو إفراد اهلل طز وجل بؿا له سبحاكه وتعالى.
شرك فقه أحد.
ػرد اهلل به وٓ ُي َ
 -فؿا هو خاص هلل طز وجلُ :ي َ

ػرد العبادة هلل وأٓ ِ
مثل العبادة ،العبادة خاصة هلل طز وجل ،فالتوحقد فقفا :أن كُ ِ
كشرك باهلل أحدً ا؛ ٓ م َؾ ًؽا
كوحد اهلل طز وجل يف
صالحا وٓ
رجال
مرسال وٓ ً
ً
مؼر ًبا وٓ كبقا
حاكؿا وٓ محؽو ًما وٓ شرصة وٓ غقر ذلكِّ ،
ً
ً
العبادة.
 وما كان مشرتَكًا بقن اهلل وخؾؼه :فن ّن التوحقد فقه :أن ِكػرد اهلل طز وجل فقه بالؽؿال الؿطؾق .فالؽؿال
الؿطؾق إكؿا هو هلل طز وجل.
رحقؿا ،كالـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم {بالؿممـقن
مثال :الرحؿة ،ربـا رحؿن رحقم ،والعبد قد يؽون
ً
ً
رؤوف رحقم} صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،وإم رحقؿة بلوٓدها ،وإب رحقم بلوٓده ،إذن الرحؿة قد تؽون من
العبد ،كقف يؽون توحقد اهلل هـا؟ توحقد اهلل طز وجل هـا يؽون بنفراد اهلل طز وجل بالؽؿال الؿطؾق يف رحؿته،
فاهلل طز وجل له الؽؿال الؿطؾق يف الرحؿة ،ولقس ٕحد من الخؾق هذا الؽؿال ،يؽون لؽل طبد من الرحؿة ما
يـاسبه ،أ ّما الؽؿال الؿطؾق ففو هلل طز وجل.
حاكؿا ً
طادٓ ،توحقد اهلل هـا:
كذلك العدل؛ اهلل طدل سبحاكه وتعالى والحاكم الؿسؾم يجب أن يؽون
ً
بلن كػرد اهلل طز وجل بالؽؿال الؿطؾق يف العدل ،فالؽؿال الؿطؾق يف العدل هلل وحده ٓ شريك له ،وأ ّما الخؾق
فعدلفم فقؿا يـاسبفم وبؿا يـاسبفم.
ولذلك؛ الجؿؾة العامة الجامعة الشامؾة لؿعـى التوحقد هي ما ذكركاه؛ وهي :إفراد اهلل طز وجل بؿا له
سبحاكه وتعالى.
والعؾؿاء يؼولون :إن التوحقد :هو إفراد اهلل طز وجل بلفعاله سبحاكه ،وإفراده بلفعال العباد طؾى وجه
التؼرب ،وإفراده بإسؿاء والصػات .هذا معـى قولـا إفراد اهلل طز وجل بؿا له .إفراد اهلل طز وجل بلفعاله،
ُّ
الؿتؼرب هبا –وسقليت بقان هذا إن شاء اهلل ، -وإفراد اهلل طز وجل بلسؿائه وصػاته.
وإفراد اهلل بلفعال العباد
َّ
إذن؛ التوحقد يف كؾقاته يـؼسم إلى ثالثة أقسام:
 -2توحقد الربوبقة.
 -1توحقد إلوهقة.

 -3توحقد إسؿاء والصػات.
ما الدلقل طؾى هذا التؼسقم؟ هل جاء حديث قال فقه الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم :التوحقد ثالثة
أقسام؟
الجوابٓ :؛ ولؽ ّن الدلقل –كؿا يؼول العؾؿاء :-آستؼراء ٕدلة التوحقد يف الؽتاب والسـة ،فنكا
استؼرأكا أدلة التوحقد يف الؽتاب والسـة فوجدكاها إ ّما متعؾؼة بلفعال اهلل ،وإ ّما متعؾؼة بلسؿاء اهلل
التؼرب ،فعؾؿـا ّ
أن أقسام التوحقد ثالثة.
وصػاته ،وإ ّما متعؾؼة بلفعال العباد طؾى وجه ُّ
قسؿا راب ًعا سقؽون راج ًعا إلى أحد هذه الؽؾقات،
وٓ يؿؽن لعبد أن يليت بؼسم رابعٕ ،كه إذا ذكر ً
ففو لقس قسؿا وإكؿا كوع من أكواع الؼسم الؿذكور .وهذا تؼسقم ِ
حاصر ٕكواع التوحقد.
ً
توحقد اهلل طز وجل الذي سؿقـاه بتوحقد الربوبقة :هو توحقد اهلل طز وجل بلفعاله؛ كالخؾق والرزق
واإلحقاء واإلماتة والتدبقر.
فتوحقد الربوبقة هـا :أن يعرتف العبد ويعتؼد أن اهلل طز وجل هو الخالق ٓ شريك له ،وأكه سبحاكه
هو الرزاق ٓ شريك له ،وأكه سبحاكه هو الؿحقي ،وأكه سبحاكه هو الؿؿقت.
لؽن اإلتقان به ٓ يؽػي لؾدخول يف
وهذا التوحقد –توحقد الربوبقة -فرض ٓزم طؾى كل مسؾم؛ ّ
اإلسالم.
يوحد اهلل يف ربوبقته ،لؽن لو ّ
وحد اهلل يف الربوبقة هل كؼول إكه
أن إكساكًا َّ
يعـي فرض ٓزم لؾؿسؾم أن ِّ
مسؾم بؿجرد توحقد الربوبقة؟ الجواب ٓ ،ٓ :يدخؾه ذلك يف اإلسالم ٕكه لم ِ
يلت بالؿػتاح الذي سقليت
بقاكه إن شاء اهلل.
مؼرين بتوحقد الربوبقة ويعتؼدون ّ
أن الخالق هو اهلل
كان الؽػار يف وزمن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ُّ
وأن الرازق هو اهلل ّ
ّ
وأن الؿحقي هو اهلل لؽ ّن ذلك لم يدخؾفم يف اإلسالم؛ قال اهلل طز وجلُ { :ق ْل َم ْن
ِ
ض َأمن يؿؾِ ُك السؿع و ْإَبصار ومن ي ْخ ِرج ا ْلحي مِن ا ْلؿق ِ
ِ
ت َو ُي ْخ ِر ُج ا ْل َؿقِّ َت
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ِّ
الس َؿاء َو ْإَ ْر ِ َّ ْ َ ْ
َي ْر ُز ُق ُؽ ْم م َن َّ
مِ َن ا ْل َحي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْإَ ْم َر ۚ َف َس َق ُؼو ُل َ
اهلل ۚ َف ُؼ ْل َأ َف َال
ون ُ
ِّ

َت َّت ُؼ َ
ون}[يوكس :أية ]32

سبحان اهلل يا إخوة

تؾحظون هـا ّ
أن اإلقرار بتوحقد الربوبقة يستؾزم توحقد إلوهقة؛ ولذلك قال اهلل يف آخر أية{ :فؼل أفال
وأن اهلل هو الذي يحقي ّ
أن اهلل هو الذي يرزق ّ
تؼرون ّ
وأن اهلل والذي يؿقت فؽقف ٓ
تتؼون}؟! ما دمتم ُّ
تتؼون؟!
لؽن اإلتقان به ٓ يؽػي يف الدخول يف اإلسالم واطتبار الؿرء
إذن؛ توحقد الربوبقة فرض ٓزم؛ ّ
مسؾؿا.
ً
التؼربٕ .ن أفعال العباد
الثاين :توحقد إلوهقة :وهو توحقد اهلل طز وجل بلفعال العباد طؾى وجه ُّ
التؼرب ففذه ٓ تدخل معـا هـا ،وإكؿا الذي يدخل معـا ما يؽون طؾى
قد تؽون طادية لقست طؾى وجه ُّ
التؼرب وهو العبادات.
وجه ُّ
التؼرب ،التي تسؿى
فتوحقد إلوهقة هو :إفراد اهلل طز وجل بلفعال العباد التي ُتػ َعل طؾى وجه ُّ
العبادة كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل.
وهذا التوحقد هو الذي كازطت فقه إمم رسؾفا ،فؿا من رسول جاء إٓ وقد أمر أمته بتوحقد
يؼروا به.
إلوهقةَ ،
وكازع الؿشركون يف هذا التوحقد ولم يؼبؾوه ولم ُّ
لؿا قام محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم وقال لفم(( :قولوا ٓ :إله إٓ اهلل؛ ُتػؾحوا)) أكؽر كػار
ولفذا؛ ّ
إلفا واحدً ا}؟! ،وأكؽروا هذا وتعجبوا مـه
قريش طؾقه صؾى اهلل طؾقه وسؾم ذلك وقالوا{ :أجعل ألفة ً
وقالواّ { :
إن هذا لشي ٌء ُط َجاب} كقف يجعل ألفة إلفا واحدً ا؟! مع إقرارهم بتوحقد الربوبقة لؽـفم
كازطوا يف هذا التوحقد.
وهذا التوحقد هو الذي ُأمر الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم أن يؼاتِل الـاس طؾقه؛ قال الـبي صؾى اهلل
طؾقه وسؾمُ (( :أمرت أن أقاتل الـاس حتى يشفدوا :أن ٓ إله إٓ اهلل ّ
وأن محؿدً ا رسول اهلل)) الحديث،
والحديث يف الصحقحقن.
الـوع الثالث :توحقد إسؿاء والصػات ،وهو :توحقد اهلل يف أسؿائه وصػاته؛ بنثبات ما أثبته اهلل
لـػسه ،أو أثبته له رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم من إسؿاء والصػات ،وكػي ما كػاه اهلل طن كػسه أو كػاه

طـه رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،من غقر تحريف وٓ تعطقل وٓ تشبقه وٓ تؿثقل ،طؾى َسـن قول اهلل طز
ِ
ِ ِِ
قع ا ْلبَ ِص ُقر}[الشورى :أية .]22
السؿ ُ
وجلَ { :ل ْق َس كَؿ ْثؾه َش ْي ٌء ۚ َو ُه َو َّ
تضؿـت هذه أية كل العؼقدة يف إسؿاء والصػات ،ولو ّ
أن إمة أخذت هبذه أية ٓستؼامت
طؾى طؼقدة التوحقد يف إسؿاء والصػات.
{لقس كؿثؾه} طـدكا هـا أمران:
إمر إول :لقس مثؾه شيء.مثال :طؿك سافر إلى دولة بعقدة
فامتـع ققاس التؿثقل ،ققاس التؿثقل :هو التؿثقل بشيء مع ّقنً .
طـؽم وأكت صغقر ثم كان سقلتقؽم ،فتؼول ٕبقك :طؿي صػه لي! فقؼول :تعرف طؿك خالد مثؾه
تؿا ًما .هذا ققاس تؿثقل؛ م َّثل لك صورة طؿك الغائب بصورة طؿك الحاضر بعقـه{ .لقس كؿثؾه شيء}
إذن امتـع ققاس التؿثقل يف حق اهلل طز وجل ،يف أسؿاء اهلل ،يف صػات اهلل ،امتـع التؿثقل.
إمر الثاين{ :لقس كؿثؾه} هذه الؽاف التي يؼول فقفا بعض الؿػسرين إهنا زائدة لفا فائدة طظقؿة،
ٕهنا مـعت ققاس الشؿول ،الذي يؼال فقه "كـ" ،ققاس الشؿول هو :التؿثقل بإطم.
أريد مثال أن أطرف صػة وجه زيد من الـاس ،فلقول :زيد إكسان ،واإلكسان وجفه فقه أكف يف
الوسط وفقه طقـان وله فم تحت أكػه ،هذه صػة وجه اإلكسان طؾى الشؿول طؾى العؿوم ،لقس بنكسان
مع ّقن وإكؿا طؾى الشؿول .هـا امتـع ققاس الشؿول يف حق اهلل طز وجل.
فؼول اهلل طز وجل{ :لقس كؿثؾه} كػى ققاس التؿثقل فال تطؿع يف التؿثقل ،أن تؿثل يد اهلل أو تؿثل
وجه اهلل .وكػى ققاس الشؿول.
{وهو السؿقع} هذا اإلثبات ،فـثبت هلل سؿ ًعا طؾى الؿعـى الظاهر طؾى ما يؾقق بجالل اهلل ،فال
الؿمولة يؼولون{ :الرحؿن طؾى العرش استوى} يعـي استولى!
كمول تلويل التحريف ،كؿا يليت
ِّ
ِّ
ٕن ٓزم قولفمّ :
دروا أهنم يؼعون يف التـ ُّؼص؛ ّ
أن العرش لم يؽن يف
وبزطؿفم أهنم يريدون التـزيه ،وما َ
يػرون مـه بزطؿفم.
سؾطاكه ثم استولى طؾقه! فػوق كوكه تحري ًػا هم يؼعون فقؿا ُّ

فقجب أن كثبت من غقر تحريفُ ،يث َبت طؾى الؿعـى الظاهر طؾى ما يؾقق بجالل ربـا سبحاكه
وتعالى.
لؽن التوحقد إذا ُأصؾق يف الـصوص ويف لسان العؾؿاءّ ،
فنن الؿراد به:
هذه أكواع التوحقد الثالثةّ .
توحقد إلوهقة.
وحد؛ ّ
فنن الؿؼصود به :توحقد آلوهقة .وكذا
يوحدوا ،أو ِّ
إذا ققل :التوحقد يف الـصوص ،أو ِّ
التوحقد إذا أصؾِق يف لسان العؾؿاء ّ
فنن الؿؼصود به :توحقد آلوهقة.
ولؽن الؿؼصود به طـد
كعم؛ توحقد إلوهقة يتضؿن توحقد إسؿاء والصػات وتوحقد الربوبقة؛
ّ
اإلصالق :هو توحقد آلوهقة.
ولذلك طـدما بعث الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم معا ًذا إلى القؿن قال(( :إكك تليت قو ًما أهل كتاب
يوحدوا اهلل)) وهذا يف الصحقحقن طـد البخاري ومسؾم ،ويف الرواية
فؾقؽن أول ما تدطوهم إلقه :أن ِّ
إخرى(( :فؾقؽن ّأول ما تدطوهم إلقه :شفادة أن ٓ إله إٓ اهلل ّ
وأن محؿدً ا رسول اهلل))؛ إذن التوحقد:
هو تحؼقق شفادة ّ
أن ٓ إله إٓ اهلل وأن محؿدً ا رسول اهلل.
فنذن؛ التوحقد إذا أصؾِق يف الـصوص أو يف لسان العؾؿاء ف ّ
نن الؿؼصود به :توحقد إلوهقة.
الشقخ هـا قال( :كتاب التوحقد) ففل هذا طـوان لؾؽتاب كؾه أو طـوان ل ِؿا تحته من كالم؟ ٕكه
قال( :كتاب التوحقد وقول اهلل تعالى{ :وما خؾؼت الجن واإلكس إٓ لقعبدون}؛ ففل قول (كتاب
التوحقد) طـوان لؾؽتاب كؾه أو أكه طـوان لؿا تحته؟
الصواب :أكه طـون لؾؽتاب كؾه .ففذا طـوان لؾؽتاب من أوله إلى آخره( :كتاب التوحقد)؛ بدلقل:
ّ
أن الشقخ رحؿه اهلل لم يؼسم كتابه إلى كتب وإكؿا قسم كتابه إلى أبواب .فؾو كان هذا الؽتاب طـوا ًكا لؿا
تحته هـا لؼال بعده :كتاب كذا كتاب كذا ،كؿا يف الػؼه كتاب الطفارة كتاب الصالة كتاب الصقام كتاب
الزكاة كتاب الحج ،إذن هذا العـوان لؾؽتاب كؾه.

صقب؛ إذا كان ذلك كذلك؛ فؾؿاذا لم يؼل الشقخ بعد قوله( :كتاب التوحقد) :باب قول اهلل تعالى:
{وما خؾؼت الجن واإلكس إٓ لقعبدون} فقؽون هذا با ًبا كسائر إبواب؟! واضح يا إخوة؟ الشقخ قال
(كتاب التوحقد) هذا طـوان لؾؽتاب كؾه ،ثم قال( :وقول اهلل تعالى )..ما قال( :باب قول اهلل تعالى)
كسائر إبواب؟!
والجوابّ :
أن هذا لقس با ًبا؛ وإكؿا هذا مدخل لؾؽتاب يشؿل الؽتاب كؾه ،أراد فقه الشقخ أن يب ّقن
أهؿقة التوحقد ومـزلة التوحقد.
إذن هل الؿذكور هـا باب من أبواب الؽتاب؟ إقرب –واهلل أطؾم -أكه لقس با ًبا من أبواب الؽتاب
وإكؿا مدخل لؾؽتاب يشؿل الؽتاب كؾه ،أراد هـا أن يب ّقن مـزلة التوحقد وأهؿقة التوحقد ،وهذا يدخل
فقه كل ما يذكره يف الؽتاب.
ص ّقب؛ يؼول لي قائل :ما التوحقد الذي يتؽؾم فقه الشقخ هـا؟ هل هو توحقد إلوهقة وتوحقد
الربوبقة وتوحقد إسؿاء والصػات؟
الجوابّ :
إن الشقخ هـا يف هذا الؽتاب يتؽؾم طن توحقد إلوهقة.
ص ّقب؛ لؿاذا تؽؾم الشقخ طن توحقد إلوهقة؟ -صب ًعا يا إخوة كحن قؾـا توحقد إلوهقة متضؿن
لتوحقد الربوبقة وتوحقد إسؿاء والصػات ،لؽن الصؾب يف الؽتاب هو طن توحقد إلوهقة -فؾؿاذا
ذكر الشقخ هـا توحقد إلوهقة دون غقره من إكواع؟
الجواب :لثالثة أمور:
ٕن التوحقد إذا أصؾؼـاه يف الـصوص ّ
إمر إولّ :
فنن الؿراد به توحقد إلوهقة.
أن الحاجة العظقؿة الؽبقرة يف زمن كتابة الؽتاب هي لتؼرير توحقد إلوهقةّ ،
إمر الثاينّ :
ٕن زلل
الـاس العظقم كان يف توحقد إلوهقة.
يعـي يف زمن الشقخ يا إخوة كثر الوقوع يف الشرك يف إمة .وتعرفون أن الشقخ أ ّلف هذا الؽتاب يف
العراق ،يف رحؾته يف صؾب العؾم ،ألػه وهو ابن طشرين سـة ،الشقخ حػظ الؼرآن وهو دون العشر سـقن،

ثم ارتحل يف صؾب العؾم وهو صغقر ،وذهب لؾعراق ورأى الشرك العظقم يف البصرة وغقرها ،فدطا
الـاس طؾى التوحقد وهو ابن طشرين سـة ،وأوذي وصرب ٕكه يريد وجه اهلل ،يريد لفذه إمة أن تخرج
من الظؾؿات إلى الـور ،وأ ّلف هذا الؽتاب وهو ابن طشرين سـة ،فل ّلػه وكاكت الحاجة العظقؿة لبقان
توحقد إلوهقة.
قل َمن ِ
أن توحقد الربوبقة ّ
إمر الثالثّ :
يـازع فقه.
يؼرون بتوحقد الربوبقة ،ما ِ
يـازطون يف توحقد الربوبقة.
كل البشر إٓ من اكطؿست فطرته تؿا ًما ُّ
كثقرا .وبؼي توحقد آلوهقة يحتاج زيادة مملػات،
وتوحقد إسؿاء والصػات قد كتب فقه العؾؿاء ً
كصحا لألمة.
فل ّلف الشقخ يف توحقد إلوهقة؛
ً
يخص التوحقد هـا بتوحقد إلوهقة :ثالثة:
إذن؛ إسباب التي جعؾت الشقخ
ُّ
 -2آتباع لؾـصوص طـد آصالق.
 -1الحاجة العظقؿة لتؼرير توحقد إلوهقة.
الؿػرد يف توحقد إلوهقة.
 -3قؾة التللقف
َ
ص ّقب؛ ما مـفج الشقخ يف الؽتاب؟ ولؿاذا اتخذ هذا الؿـفج؟
مـفج الشقخ :أكه يستدل بالؼرآن والسـة وأقوال الصحابة .فؾقس لؾشقخ كالم يف الؽتاب سوى
يبوب ويذكر الؿسائل يف آخر الباب.
التبويب والؿسائل التي يذكرها يف آخر البابِّ .
لؿاذا اتخذ الشقخ هذا الؿـفج؟ الجوابٕ :مرين:
إمر إولّ :
ٕن هذا هو العؾم طـد السؾف .العؾم طـد السؾف:
قال اهلل قال رسوله

قال الصحابة هم أولوا ِ
العرفان

هذا العؾم الؿعتبَر طـد السؾف .والشقخ متَّبع لؾسؾف الصالح رضوان اهلل طؾقفم ،فؾم يجعل يف
الؽتاب إٓ الـصوص من الؽتاب والسـة وأقوال الصحابة رضوان اهلل طؾقفم.

إمر الثاينّ :
أن هذا أدطى لؾتسؾقم وطدم الـزاع.
آستدٓل بإدلة الواضحة أدطى لؾتسؾقم ،لؽن لو ذكر كال ًما له لجاءه َمن ِ
يـازع يف كالمه .ففذا
دطا الشقخ إلى هذا الؿـفج العظقم الـافع.
ص ّقب؛ كم طدد أبواب الؽتاب؟
طؾى ما كعده كحن :طدد أبواب الؽتاب ستة وستون با ًبا؛ ّ
ٕن إول لقس با ًبا وإكؿا مدخل؛ هذا الذي
معـا يف قوله( :كتاب التوحقد .وقول اهلل تعالى{ :وما خؾؼت الجن واإلكس إٓ لقعبدون}) هذا مدخل،
لقس با ًبا ،ثم إبواب.
مؽون من مدخل وستة وستقن با ًبا.
إذن الؽتاب ّ
وبعض أهل العؾم يؼول :طدد أبواب الؽتاب :سبعة وستون با ًبا؛ ٕهنم يعدون إول با ًبا يؼولون:
الباب إول باب قول اهلل تعالى{ :وما خؾؼت الجن واإلكس إٓ لقعبدون}.
لؽن الذي يظفر لـا –واهلل أطؾم -يف ففؿـا لؾؽتاب ما ذكركاه؛ ّ
أن إول مدخل ولقس با ًبا ولذلك لم
يبوب الشقخ ،والبؼقة أبواب وهي ستة وستون با ًبا.
ّ
أي شيء بـى الشقخ كتابه؟ الشقخ كقف قسم الؽتاب وجؿع الؿادة العؾؿقة؟
طؾى ّ
الشقخ بـى الؽتاب طؾى ما يـبغي طؾى الؿممن يف التوحقدّ .
فنن الؿممن يـبغي له يف التوحقد أمور:
إمر إول :أن يحبه وأن يحب أهؾه .وكقف ٓ يحب الؿممن التوحقد وهو حق اهلل وهو أطظم
فرض كؿا سقلتقـا يف الغد؟! وأن يحب أهل التوحقد.
وتػصقال.
ً
إمر الثاين :أن يتعؾؿه .أن يتعؾم التوحقد جؿؾ ًة
إمر الثالث :أن يحؼق التوحقد.
إمر الرابع :أن يحذر مؿا يـؼضه أو ُيـؼصه .فن ّن التوحقد له كواقض تـؼضه وتزيؾه بالؽؾقة ،وله أمور
ُت ِـؼص كؿاله .فقـبغي لؾؿممن أن يحذر مؿا يـؼض التوحقد ومؿا يـؼص التوحقد.

إمر الخامس :أن يدطو إلقه.
إمر السادس :أن يصرب طؾى ذلك .فنكه ما دطا أحد إلى التوحقد إٓ أوذي ،وما طؿل أحد بالتوحقد
إٓ أوذي.
هذا الذي يـبغي طؾى الؿممن ،يـبغي طؾى الؿممن يف التوحقد :أن يحبه ،وأن يتعؾؿه ،وأن يحؼؼه،
وأن يدطو إلقه ،وأن يصرب طؾى ذلك ،وأن يحذر مؿا يـؼضه أو يـؼصه.
هذه إمور التي تـبغي طؾى الؿممن يف باب التوحقد ،والشقخ بـى الؽتاب طؾى هذا ،فالؽتاب كؾه
مبـي طؾى هذا؛ طؾى التحبقب يف التوحقد وأهل التوحقد ،طؾى تعؾقم التوحقد ،طؾى بقان كقػقة تحؼقق
التوحقد ،طؾى الدطوة إلى التوحقد ،طؾى الصرب طؾى التوحقد ،طؾى التحذير مؿا يـؼض التوحقد أو
يـؼص التوحقد.
والشقخ سار يف الرتتقب ترتق ًبا بدي ًعا؛ ٕكه بدأ بالؽؾقات ثم اكتؼل إلى جزئقات ٓبد مـفا ،وهذا من
سعة طؾؿه رحؿه اهلل طز وجل يف هذا الػن العظقم.
هذه مؼدمات رأيت أن كػتتح هبا الدرس  ،وغدً ا إن شاء اهلل كشرح ما ذكره الشقخ هـا.
وكحن إن شاء اهلل يف الدرس سـشرح يف كل يوم با ًبا او بابقن او أكثر ،حقث كـتفي من الشرح إن شاء
اهلل يف هناية فرتة الحج بـفاية الحج إن شاء اهلل ،وسقؽون الشرح بؿا يـاسب الوقتّ ،
ٕن الؿؼصود هـا يا
إخوة أن كضبط الؽتاب ومؼاصده ،وكضبط التوحقد ضب ًطا جقدً ا.
ثم -إن شاء اهلل -إذا طدكا إلى الدروس الؿستؿرة سـجعل لؽتاب التوحقد يو ًما بعد الػجر يف
ػصال م ً
طوٓ بعد أن
شرحا م ً
اإلجازة ،يوم السبت إن شاء اهلل لؽن سـرتبه إن شاء اهلل ،بحقث كشرحه
ً
كـتفي من شرحه الؿـاسب يف فرتة الحج بؿا أرجو أن يؽون كاف ًعا لي ً
اوٓ وإلخواين من الؿسؾؿقن ،سواء
كاكوا من صالب العؾم أو كاكوا من الزائرين الحضور .وكؼف هـا وكؽؿل غدً ا إن شاء اهلل.

الدرس الثاين
بسم اهلل الرحؿن الرحقم
كشرع يف شرح كتاب التوحقد مستعقـقن باهلل طز وجل سائؾقن اهلل طز وجل أن يرزقـا إدب معه
وحب تعؾم التوحقد ،فقتػضل الشقخ خؾقل وفؼه اهلل يؼرأ لـا.
يؼول الؿصـف رحؿه اهلل:
نس إَِل لِ َي ْعبد ِ
جن َو ْ ِ
[كتاب التوحيد .وقول اهلل تعالىَ { :و َما َخ َل ْقت ا ْل ِ
ون}]
اْل َ
تؼدم بقان ما يتعؾق بؽتاب التوحقد ،قال الشقخ( :كتاب التوحقد .وقول اهلل تعالى) هـا يجوز لك يف
(قول) هـا وجفان:
ِ
وقول اهلل تعالى ،فقؽون معطو ًفا طؾى
الوجه إول :أن تجر الؼول هـا فتؼول :كتاب التوحقد
التوحقد ،ووجه ططػه طؾى التوحقد :أكه شامل لؽل الؽتاب كؿا أن كتاب التوحقد طـوان لؽل الؽتاب،
فالؿذكور هـا افتتاحقة تشؿل كل الؽتاب.
ولك وجه ٍ
ثان :وهو الرفع؛ فتؼول :و ُ
قول اهلل تعالى؛ طؾى آستئـاف وآبتداء.
ومراد الشقخ هـا يا إخوة أن يب ّقن أهؿقة التوحقد؛ بلمور:
إمر إول :أن الجن واإلكس إكؿا ُخؾؼت من أجل التوحقد ،بل كل الؿخؾوقات ُخؾؼت من أجل
التوحقد ،السؿاوات وإرض وما فقفن ُخؾؼت من أجل التوحقد ،الؿالئؽة ُخؾؼوا من أجل التوحقد،
الجن ُخؾؼوا من أجل التوحقد ،اإلكس ُخؾؼوا من أجل التوحقد ،الؾقل والـفار والشؿس والؼؿر ُخؾؼت
من أجل التوحقد.
وذلك ّ
وحد اهلل سبحاكه وتعالى،
أن اإلكسان إذا رأى هذه أيات العظقؿة طرف اهلل ،وإذا طرف اهلل َّ
يوحد اهلل من أجل أن يستعقن بذلك طؾى
كذلك اهلل طز وجل سخر لإلكسان ما يف إرض من أجل أن ِّ
توحقد اهلل.

إذن؛ هذا شلن طظقم لؾتوحقد؛ ّ
أن الخؾق ُخؾؼوا من أجل التوحقد ،هـا قال اهلل طز وجلَ { :و َما
ِ
ِ
ج َّن َو ْ ِ
َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
سؿقت ِجـَّة ٕهنا تختػي طن
اإل َ
كس إِ َّٓ ل َق ْعبُدُ ون}{ .الجن} :مخؾوقات هلل طز وجلِّ ،
وسؿي الـاس باإلكسي ٕن اإلكسان يستوحش
إكظار فال كراها{ .واإلكس} :أكتم يا بـي آدم اإلكس،
ِّ
لوحده ويلكس بغقره ،اإلكسان من صبقعة خؾؼته أكه يلكس بالـاس.
اإلكس إِ َّٓ لِقعبدُ ِ
{ َوما َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
ون} هذا أسؾوب قصر وحصر؛ وما خؾؼت الجن واإلكس
َُْ
ج َّن َو ْ ِ َ
َ
لقوحدون.
لشيء من إشقاء {إٓ لقعبدون} يعـي إٓ ِّ
وقؾـا إٓ لقعبدون معـاها إٓ لقوحدون -كؿا قاله بعض السؾفٕ -مرين:
إمر إولّ :
أن إصل يف هذه الجؿؾة :إٓ لقعبدوين ،فلضقػت العبادة هلل وحده سبحاكه وتعالى.
إذن؛ معـى ذلك :إٓ لقعبدون مخؾصقن لي الدينٕ ،هنا إضافة إلى القاء :إٓ لقعبدوين.
إمر الثاينّ :
مخؾصا هلل
أن العبادة ٓ تؽون طبادة إٓ بالتوحقد ،بل العبادة هي التوحقد .الذي يصؾي
ً
موحد ،لؽن الذي يصؾي من أجل أن يؼول الـاس إكه يصؾي من جل أن يثـي طؾقه
هذا طبد اهلل ،هذا ِّ
الـاس من أجل أن ُيؿدح؛ هذا ما طبد اهلل ،وهذه لقست طباده؛ بل هذه معصقة.
إذن؛ العبادة ٓ يؿؽن أن تؽون طبادة إٓ بالتوحقد .والعبادة كؾفا توحقد؛ ّ
ٕن العبادة ٓ تؽون طبادة
وحد ،أما من طبد
وحد ،من حج هلل َّ
وحد ،من زكى هلل َّ
وحد ،من صام هلل َّ
إٓ بالتوحقد .فؿن صؾى هلل َّ
وحد وما َط َبدَ يف الحؼقؼة ،وإكؿا هو طابد لغقر اهلل سبحاكه وتعالى.
لغقر اهلل ففذا ما َّ
اإلكس إِ َّٓ لِقعبدُ ِ
{ َوما َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
ون} هذه الالم لبقان العؾة والحؽؿة .والعؾؿاء يؼولونٓ :م
َُْ
ج َّن َو ْ ِ َ
َ
العؾة:
إما غائقة.وإما حؽؿة.إما غائقة؛ بؿعـىٓ :بد من وقوع ما بعدها .مثال" :يا أيفا اإلكسان ُخؾؼت لتؿوت" ،الالم هـا غائقة؛
اشرتيت الؽتاب ٕقرأه ،هذه ٓم حؽؿة ،يؿؽن أن أقرأ الؽتاب
ٕكه ٓبد أن تؿوت ٓ ،أحد يخ َّؾد.
ُ

ويؿؽن أٓ أقرأه -كؿا يػعل بعضـا أن يشرتي الؽتب ويضعوهنا يف الؿؽتبات قال :طـدي ألف ،كؼول:
ما شاء اهلل تبارك اهلل قرأهتا؟ قال :واهلل واضعفا لالحتقاط! -فعـدما أقول :اشرتيت الؽتاب ٕقراه؛ ففذا
يؿؽن أن يؼع ويؿؽن أٓ يؼع ،هذه الالم ٓم طؾة الحؽؿة.
فالالم هـا ٓ يؿؽن أن تؽون غائقةٕ ،كه لو كاكت غائقة ما أشرك أحد من الجن واإلكس ،وإكؿا لبقان
الحؽؿة.
ولذلك قال بعض أهل العؾم :الخؾق من اهلل والعبادة بلمر اهلل الشرطي .اهلل خؾؼـا ٓ شك يف ذلك،
وحد اهلل ،ومن كان من أهل
فؿن كان من أهل السعادة َّ
أمرا شرطقاَ .
والعبادة بلمر اهلل ،اهلل أمركا بالعبادة ً
الشؼاء -والعقاذ باهلل -أشرك باهلل .ولذلك قال بعض السؾف :معـى {لقعبدون}ٕ :كؾػفم بالعبادة،
ٔمرهم بالتوحقد وأهناهم طن الشرك .وهذا هو إمر الشرطيٕ ،ن إمر هو أمر كوين ٓبد مـه ،وامر
وحد اهلل ،ووجدكا
شرطي يحبه اهلل ويؿؽن ان يؼع ويؿؽن أٓ يؼع ،وهذا الواقع ،وجدكا من الـاس من َّ
كثقر من الـاس أشرك باهلل تعالى.
وهبذا يا أخي تعرف الجواب طن سمال :لؿاذا لم يذكر اهلل الؿالئؽة هـا؟ الؿالئؽة مخؾوقة لتوحقد
اهلل ،لؿاذا لم يذكر اهلل الؿالئؽة هـا؟ ّ
ٕن الؿالئؽة مخؾوقة لؾتوحقد فؼط ،ما يتلتى مـفا إٓ التوحقد،
موحدون ،ففذا بلمر اهلل الؽوين ،خؾق الؿالئؽة هؽذا ،وإكؿا ذكر اهلل هـا من ابتالهم
الؿالئؽة كؾفم ِّ
بإمر بالتوحقد ،فؿـفم موحد ومـفم مشرك ،والعقاذ باهلل.
ماهي العبادة؟ -العبادة أحسن ما ققل فقفا هو قول شقخ اإلسالم ابن تقؿقة :-اسم جامع لؽل ما
يحبه اهلل ويرضاه من إقوال وإطؿال الظاهرة والباصـة.
(اسم جامع) :لقست لػرد من العؿل ،اسم جامع يجؿع أشقاء كثقرة( .لؽل ما يحبه اهلل ويرضاه):
كل طبادة يحبفا اهلل ويرضاها ،كقف كعرف أن اهلل يحبفا؟ بان يلمركا اهلل هبا .يعـي ٓ تؽون العبادة طبادة
إٓ إذا أمر اهلل هبا يف كتابه أو طؾى لسان رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم  .وهذا كلخذه يف تػسقركا لؽالم شقخ
اإلسالم طـدما قال :اسم جامع لؽل ما يحبه اهلل ويرضاه ،وٓ يؿؽن لـا أن كؼرتي طؾى اهلل فـؼول" :اهلل
يحب هذا" بدون أن يخربكا اهلل ،أو كؼول" :اهلل يرضا طن هذا" بدون أن يخربكا اهلل سبحاكه يف كتابه أو

طؾى لسان رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم( .اسم جامع لؽل ما يحبه اهلل ويرضاه من إقوال وإطؿال):
فالعبادة قد تؽون ً
قوٓ وقد تؽون طؿ ًال ،الظاهرة :مثل الصالة ،الباصـة :مثل الؿحبة والخوف والرجاء
يف الؼؾوب .هذه العبادة.
أما التعبد :ففو التذلل والخضوع هلل طز وجل بؿا شرع يف كتابه أو طؾى لسان رسوله صؾى اهلل طؾقه
وسؾم طؾى وجه الؿحبة.
(التع ُّبد) ما هو التعبد هلل؟ هو التذلل والخضوع؛ ٕن أصل العبادة هو التذلل والخضوع .ولذلك
القوم يا إخوة كؼول :صريق معبَّد ،أي اكه مذلل سفل.
إذن؛ التع ُّبد :هو التذلل ،الذي يػعل العبادة بؽرب هذا ما تعبد ،والعقاذ باهلل الذي يذهب يصؾي وهو
يرى ّ
أن له طؾى اهلل مـة يف صالته هذا ما طبد اهللٓ ،بد من التذلل والخضوع هلل طز وجل.
(بؿا شرع) :لقس بالفوى وٓ بالرأي وٓ بؿا يراه الؿشايخ وٓ بؿا فعؾه أباؤكا وإكؿا بؿا شرطه اهلل يف
كتابه أو طؾى لسان رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم .
يلت يف الؽتاب ولم ِ
الذي يتذلل هلل أو يخضع هلل بؿا شرطه الـاس وقاله الـاس ولم ِ
يلت يف السـة،
هذا لقس متع ِّبدً ا؛ هذا مبتدع.
(طؾى وجه الؿحبة) :شرط التع ُّبد أن تؽون طؾى وجه الؿحبة ،أن تصؾي طؾى وجه الؿحبة ،محبا هلل
ومحبا لؾصالة .فنذا خؾت العبادة طن الؿحبة ففذا فعل الؿـافؼقن الذين يصؾون وهم كسالىٕ ،هنم ٓ
يحبون الصالة .أما فعل الؿممـقن التعبد ففو ٓبد فقه من الؿحبة.
إذن يا إخوة؛ يجب أن كػرق بقن حؼقؼة العبادة والتع ُّبدٕ ،ن هذا اختؾط طؾى بعض صالب العؾم
فاكتؼدوا تعريف شقخ اإلسالم ابن تقؿقة لؾعبادة؛ فؼالوآ :بد من الذل والؿحبة -كؿا قال ابن الؼقم،-
فخؾطوا بقن حؼقؼة العبادة ما الذي كسؿقه طبادة وبقن التعبد.
الذي كسؿقه طبادة -بعقدا طن فعل الؿؽ َّؾف :-هو اسم جامع لؽل ما يحبه اهلل ويرضاه من إقوال
وإطؿال الظاهرة والباصـة.

والذي هو فعل الؿؽؾف الذي هو التعبد هذا الذي هو :التذلل والخضوع هلل بؿا شرع يف كتابه أو
لسان رسوله صؾى اهلل طؾقه وسؾم طؾى وجه الؿحبة.
وأكا أططقؽم الػوائد باختصار ،وإٓ فؿثل هذا الؽتاب مؾقئ بالؽـوز والػوائد التي تشرح الؼؾب،
الؿوسع كتوسع طن شاء اهلل طز وجل.
لؽن إن شاء اهلل يف الشرح
َّ
قال رحؿه اهلل:
وت}[النحل :اآلية ]]63
اجتَنِبوا الطاغ َ
[وقولهَ { :و َل َقدْ َب َع ْثنَا فِي كل أمة رس ً
اعبدوا اهللَ َو ْ
وَل َأ ِن ْ
اهلل أكرب!{ولؼد} طـدكا يا إخوة هـا ثالث ممكدات :ربـا سبحاكه يم ِّكد لـا ،ولو قال اهلل لـا بغقر ممكِّد
لصدقـاه وآمـا؛ لؽن بعظم ما جاء يف هذه أية أكده اهلل بثالث ممكدات:
إمر إول :الؼسم الؿؼدَّ ر؛ التي تدل طؾقه الالم الؿو ِّصئة لؾؼسم.
والثاين :الالم.
والثالث :قد.
{ولؼد بعثـا} أي أرسؾـا{ .يف كل أمة} أي يف كل صائػة {رسوٓ} .وهذا يدل طؾى أن اهلل بعث يف
كذيرا ،أرسل لفا
كل إمم ً
رسال {وإن من أمة إٓ فقفا كذير} ،ما من أمة ُوجدت إٓ أرسل اهلل لفا ً
ً
رسوٓ.
ما وضقػة الرسل؟ {أن اطبدوا اهلل واجتـبوا الطاغوت}{ .أن اطبدوا} قال بعض أهل العؾم :معـى
"أن" هـا :بلن؛ فـؼدر قبل أن "بـ" ،ما الدلقل طؾى هذا التؼدير؟ قول اهلل طز وجل {بعثـا} ،بعثتك
فؾؿا قال اهللَ { :و َل َؼدْ َب َع ْثـَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
وٓ} جاء
بالرسالة إلى أخي ،أو بعثتك بالؿال إلى صديؼيّ ،
بقان ما ُب ِعث به الرسل فؼدركا بلن؛ { َو َل َؼدْ َب َع ْثـَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
وٓ} بؿاذا؟ بلن اطبدوا اهلل واجتـبوا
الطاغوت.

تػسر ما ُب ِعث به الرسلَ { .و َل َؼدْ َب َع ْثـَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة
وقال بعض أهل العؾم :إن "أن" هـا تػسقرية؛ ِّ
َّر ُس ً
اهلل} إذن؛ الرسل جؿق ًعا َأمروا بالتوحقد ،وطبادة اهلل طز وجل هي التوحقد كؿا تؼدم
وٓ َأ ِن ْ
اط ُبدُ وا َ
اجتَـ ِ ُبوا ال َّط ُ
وت} اجتـبوا :أي جاكبوه ومِقؾوا طـه وٓ تؼربوه ،وسـب ّقن كقف يؽون هذا بعد أن
اغ َ
معـاَ { .و ْ
كػسر معـى الطاغوت.
ِّ
يـفوا طن الشرك.
إذن؛ ما هي وضقػة الرسل إصؾقة التي ُبعث هبا الرسل؟ أن يلمروا بالتوحقد وأن َ
والطاغوت هـا من الطغقان ،والطغقان :هو مجاوزة الحد .وأحسن ما ققل يف تعريػه ما ذكره ابن
الؼقم رحؿه اهلل :كل ما تجاوز به العبد حدَّ ه من معبود أو متبوع أو مطاع.
واكتبفوا هـا يا إخوة فنن الؿسللة أشؽؾت طؾى كثقر من أهل العؾم ،لؿاذا؟ ٕ ّكا وجدكا مؿا ُيع َبد من
طزيرا ،والـصارى يعبدون طقسى طؾقه السالم ،ووجدكا
دون اهلل :الرسل طؾقفم السالم ،القفود يعبدون ً
يسؿون صواغقت؟ ّ
ٕن ابن الؼقم يؼول :كل ما تجاوز به
من َيعبد الؿالئؽة طؾقفم السالم ،ففل همٓء َّ
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .فؼال بعض أهل العؾمّ :
يسؿون صواغقت فالبد من
إن همٓء ٓ َّ
تؼققد كالم ابن الؼقم ف ُقزاد فقه :ورضي بذلك ،حتى يخرج إكبقاء طؾقفم السالم ويخرج الؿالئؽة طؾقفم
السالم.
والذي يظفر لي -واهلل أطؾمّ -
أن طـدكا أمرين:
اتخاذ الطاغوت. الطاغوت يف حؼقؼته.أن يتخذ الـاس صاغو ًتا؛ فقؽون هذا صاغو ًتا باطتبار اتخاذ الـاس له ٓ باطتبار حؼقؼته ،وهذا يدخل
لؽن الذين طبدوه اتخذوه صاغو ًتا؛ ولذلك قال
فقه كل من ُطبد من دون اهلل ،ولؽـه يف ذاته لقس صاغو ًتا ّ
الؿتجاوز به ولقس
ابن الؼقم :كل ما تجاوز به حدَّ ه ،حده :يعـي الؿعبود لقس العبد ،يرجع إلى
ّ
ِ
الؿتجاوز ،لؿاذا يا إخوة؟ كدرك جؿق ًعا أن كل مخؾوق من مخؾوقات اهلل له حد ،فنذا جاء إكسان وتجاوز
هبذا الؿخؾوق حدَّ ه فؼد اتخذه صاغو ًتا وإن لم يؽن هو يف حؼقؼته صاغو ًتا؛ لؽن هو بالـسبة لؾؿتخذ.

كل ما تجاوز به العبد حده من معبود :طبادة إصـام طبادة إشجار طبادة إكبقاء طبادة إولقاء
ِ
َ
الؿتخذ.
الؿتخذ ٓ باطتبار
دخؾت يف هذا باطتبار
أو متبوع :كؿشايخ الضالل ،الذين يؼولون لؾـاس ٓ :تذهبوا إلى دروس العؾم ودروس التوحقد
همٓء وهابقة ضالل كػار ،تعالوا طـد الؼبور ،تريد الولد؛ الوهابقة يؼولون لك :قل :يا اهلل يا اهلل! ما
يلتقك ولد ،تعال طـدكا طـد سقدي فالن ،تليت طـد صاحب الؼرب تؼول :يا سقدي فالن الؿدد يا سقدي
فالن الولد ،يلتقك الولد! فقتبعفم بعض الـاس ،همٓء صواغقت؛ ٕن همٓء اتخذوهم صواغقت،
فاتبعوهم فقؿا يؼولون.
أو مطاع يف تحؾقل ما حرم اهلل مع العؾم بتحريؿه ،أو تحريم ما أحل اهلل مع العؾم بحؾه .فقسؿع يف
الؼرآنَ { :و َأ َّن ا ْلؿس ِ
اجدَ ل ِ َّؾ ِه َف َال َتدْ ُطوا َم َع اهللِ َأ َحدً ا}[الجن :أية  ،]21فحرم اهلل أن كدطوا أحدً ا مع اهلل،
َ َ
فقليت شقخ يؼول ٓ ٓ :إولقاء همٓء وسائط زلػى كدطوهم لـتؼرب إلى اهلل ،فقليت إكسان َطؾِ َم أية
ويطقعه يف هذا! أو طؾم ّ
أن الربا حرام ،لؽن يليت طالم من طؾؿاء السالصقن -ويوجد طؾؿاء من طؾؿاء
السالصقن وإن كان من الضالل من ي َّتفم العؾؿاء الرباكققن الذين َيؼػون طـد إدلة بلهنم من طؾؿاء
السالصقن ،وهذا جفل وضؾم ،لؽن يوجد طؾؿاء سالصقن يؼولون بؿا يؼوله السؾطان ،إذا قال :الـصارى
والقفود وكل شخص قؾبه صقب يف الجـة ،قالوا :كعمّ ،
ٕن الريس قال هذإ ،ن السؾطان قال هذا!-
فجاء طالم من طؾؿاء السالصقن قال :هذا الؿال الذي يوضع يف البـوك وت َ
مخذ طؾقه فوائد هذا لقس ربا،
فلصاطه يف هذا مع طؾؿه بلكه ربا ّ
وأن الربا حرام ،هذا اتخذه صاغو ًتا يف هذا إمر.
ِ
َ
الؿتخذٓ ،
الؿتخذ ٓ باطتبار
وطؾى هذا الؿعـى :هل كل صاغوت كافر؟ ٕٓ ،كه صاغوت باطتبار
باطتبار حؼقؼته.
ٍ
راض أو
وطـدكا الؿؼام الثاين :وهو الطاغوت يف ذاته .وهذا يف الحؼقؼة هو :من ُطبد من دون اهلل وهو
ٍ
راض أو غقر كاره.
غقر كاره ،هذا صاغوت يف حؼقؼته ،كسؿقه صاغو ًتا ،من ُطبد من دون اهلل وهو
فعـدكا ثالث مؼامات هـا:

أن ُيعبد من دون اهلل بلمره هو ،وهذا أقبحه ،مثل فرطون ،فرطون أمر الـاس أن يعبدوه وقال:

.2

أكا ربؽم إطؾى ،هذا صاغوت.
ٍ
راض ،لم يدطو لفذا لؽـه رضي ،جاءه الـاس يتؼربون إلقه
والثاين :من ُطبد من دون اهلل وهو

.1

ويعطوكه إموال ويؼولون :يا سقدكا أكت مبارك ،ارزقـا ،الؿد الؿدد! وجد ّ
أن الؿسالة فقفا
فؾوس وفقفا غـى وجاه كبقر؛ فرضي هبذا ،ورضي بلن ُيعبد من دون اهلل وأن ُيدطا من دون
اهلل .هذا صاغوت.
يرض لؽـه غقر كاره؛ مثل الشؿس والؼؿر والحجر؛
من ُطبد من دون اهلل وهو غقر كاره .لم َ

.3

هذه غقر راضقة لؽـفا غقر كارهة ،ففذه تسؿى صاغو ًتا.
إذن؛ من الذي خرج يا إخوة؟ الؿالئؽة وإكبقاء طؾقفم السالم؛ ٕكه ٓ يـطبق طؾقفم هذا ،فال
سؿون صواغقت.
ُي َّ
هـا السمال :هل الطاغوت هبذا الؿعـى كافر؟ الطاغوت يف حؼقؼته كعم.
الذي استحق أن يسؿى صاغو ًتا هبذه إمور الثالثة هو كافر:
.2

من ُطبد من دون اهلل بلمره.

.1

أو طبد من دون اهلل برضاه.

.3

يوصف ،لؽن يوجد أشقاء ما
أو طبد من دون اهلل من دون أن يؽره ،إن كان يستحق أن َ
تستحق أن توصف ،مثل الشؿس ما يؿؽن أن توصف بلهنا كافرة أو مممـة ،الشجر .هذا
معـى الطاغوت.

ػصل و ُيب ّقن الػرق بقن
إذا ففؿتفم هذا وضبطؿوه اكحل طـدكم اإلشؽال ،الؿسللة مشؽؾة لو لم ُت َّ
َ
الؿتخذ والطاغوت الحؼقؼي.
الطاغوت
َ
الؿتخذ ،ولذلك قال :كل ما تجاوز به العبد حده من
إذن؛ كالم ابن الؼقم صحقح يف الطاغوت
معبود أو متبوع أو مطاع.

ولو أردكا حؼقؼة الطاغوت لؼؾـا :يجب أن يضاف إلقه" :ورضي بذلك أو لم يؽره ذلك" ،إذا
أردكا الطاغوت يف حؼقؼته.
{ َو َل َؼدْ َب َع ْثـَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
اجتَـ ِ ُبوا ال َّط ُ
وت} إذن؛ الدين الذي اتػق طؾقه
اغ َ
وٓ َأ ِن ْ
اهلل َو ْ
اط ُبدُ وا َ
إكبقاء جؿق ًعا :هو التوحقد والتحذير من الشرك.
والتوحقد يا إخوة ٓبد فقه من كػي وإثبات؛ ٕ ّن الـػي تعطقل لؾعبادة كؾفا ،إذا قال اإلكسانٓ :
إله؛ ط َّطل طن العبادة .واإلثبات ٓ يؾزم مـه كػي الشريك ،طـدما أقول :اهلل إله؛ ٓ يؾزم مـه أن غقره لقس
إلفا.
ً
فالبد يف التوحقد من الـػي واإلثبات ،إثبات العبادة هلل وكػقفا طن غقر اهلل طز وجل حتى يؽون
موحدً ا ،ولذلك جؿقع إكبقاء جاؤوا هذا ،فؿا من رسول إٓ وقد أوحى اهلل إلقه هبذه الؽؾؿة
اإلكسان ِّ
العظؿى ٓ :إله إٓ اهلل ،التي فقفا الـػي واإلثبات.
وٓ يؽون اإلكسان مستؿس ًؽا ومتؿس ًؽا بشفادة ٓ إله إٓ اهلل التي هي العروة الوثؼى إٓ إذا أتى
بلمرين:
 .2كػر بالطاغوت.
 .1وطبد اهلل سبحاكه وتعالى.
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

{ َف َؿن َي ْؽ ُػ ْر بِال َّط ُ
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است َْؿ َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َؼى َٓ اكػ َ
اغوت َو ُي ْممن بِاهلل َف َؼد ْ
قوية ،ولؽن شرط ذلك :أن َيؽػر بالطاغوت وأن َيعبد اهلل سبحاكه وتعالى.
صقب؛ طبادة اهلل طرفـا كقف التع ُّبد ،صقب؛ كقف يؽػر اإلكسان بالطاغوت؟
 .2أن ي ِ
بغض طبادة غقر اهلل.
ُ
 .1وأن َيؽػر بعبادة غقر اهلل.
 .3وأن يحذر طبادة غقر اهلل.

اكتبفوا لؿا أقول :أن يؽػر بعبادة غقر اهلل ،كل طبادة لغقر اهلل باصؾة وكػر باهلل .وأن يبغض طبادة
يسقرا ،ولو أن يؼدِّ م ذبابة لغقر اهلل
غقر اهلل ،وأن يحذر طبادة غقر اهلل ،أن يحذر أن يعبد غقر اهلل ولو شق ًئا ً
سبحاكه وتعالى ،وأن يؽػر بالطاغوت الحؼقؼي ،الطاغوت يف حؼقؼته الذي قدَّ مـاه يؽػر به .هذا هو
الؽػر بالطاغوت الذي ٓبد مـه يف تحؼقق التوحقد.
وهذا ٔية أفادتـا فائدة طظقؿة جدا وهي :أن دطوة إكبقاء والرسل ٓبد فقفا من أمر وهني.
فؽل دطوة فقفا أمر بال هني أو هني بال أمر ففي بدطة ،الجؿاطات التي تؼول :كدطوا إلى اهلل
والدطوة إلى اهلل فضقؾة –وٓ شك يف هذا -ولؽـا كلمر بالؿعروف وٓ كـفى طن الؿـؽر ،كلمر بالؿعروف
والؿـؽر يذهب! كؼول :هذه بدطة ،لؿاذا؟ ٕهنا مخالػة لطريق الرسل جؿق ًعا ،ما هو صريق الرسل؟ أمر
وتػصقال كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل.
ً
بالؿعروف وهني طن الؿـؽر ،أمر بالتوحقد وهني طن الشرك جؿؾة
إذن؛ يا مسؾم ٓ تغرت بؿجرد الدطوى ،كحن كعرف أن أكثر الؿسؾؿقن الذين يـساقون وراء بعض
الدطوات البدطقة قؾوهبم صقبة ويحبون اهلل ورسوله بل ويبذلون من أموالفم الشيء الؽثقر؛ لؽن يا إخوة
لقس البذل طالمة الصحة؛ وإكؿا الصحة أن تبذل يف صحقح.
فعالمة الصحة يا مسؾم :أن تسقر طؾى صريق الرسل ،يا أخي واهلل ثم واهلل ثم واهلل جؿقع الرسل
كؾفم يلمرون بالؿعروف ويـفون طن الؿـؽر؛ كقف تحقد طن صريق الرسل؟! تؼول ٓ :دطوتـا أكا كلمر
بالؿعروف ،لقس كل معروف ،وإكؿا ما يتػق طؾقه الـاس ،حتى ما كختؾف! باهلل طؾقك هل أكت طؾى
صريق الرسل؟ تجرد هلل؛ هل أكت طؾى صريق الرسل؟ ٓ واهلل.
لؽن لألسف بعض الؿسؾؿقن يا إخوة تركوا كصوص الؽتاب والسـة ،وذهبوا إلى غقرها ،ذهبوا
إلى الرؤى والؿـامات وإمثؾة العجقبة لتحبقب الـاس يف صرق مبتدَ طة.
مسؾؿا يشتغل بالدطوة إلى اهلل طؾى بصقرة
واهلل إكـا كحب الدطوة إلى اهلل ،وإين طـدما أطؾم أن
ً
ِ
كثقرا .واهلل! ما سؿعت برجل يدطو إلى اهلل يف بؾد من البؾدان طؾى سـة
ُأطؾي مؼامه جدا وأدطو له ً
وبصقرة وأكا ٓ أطرفه إٓ دطوت له وأحببته يف اهلل .كحب الدطوة إلى اهلل لؽن بطريق رسل اهلل طؾقفم
الصالة والسالم.

فال يـػع أن كرتك صرق إدلة والرسل وكليت بلمثؾة مضحؽة مبؽقة من أجل أن كحبب الـاس يف
الدطوة طؾى غقر بصقرة طؾى غقر صريؼة الرسل.
من أطجب ما سؿعت دلقل لصحة هذا الخروج الذي لقس طؾى صريق الرسل ولقس طؾى صريق
الصحابة؛ قال :كتاكقت الحؿام تليت تخرج مغؿضة العقـقن وٓ تـػع كػسفا ولقس فقفا ريش ،أما
كتاكقت الدجاج فتخرج مباشرة وتـؼر صعامفا وتـػع كػسفا قال :تدرون يا إخوة لؿاذا؟ ما الحؽؿة؟
هات الحؽؿة العظقؿة ايت استـبطتفا؟ قال :الؿرجع والسبب يف ذلك :إب ،فالديك يدطو إلى اهلل
يصقح :حقا طؾى الصالة! فلصؾح اهلل أوٓده وما ضقعه ،وذكر الحؿام يبؼى طـد إكثى ما يدطو إلى اهلل
فقضقع أوٓده ،إذن يا إخوة؛ اخرجوا! هذا الدلقل العظقم .سبحان اهلل! كرتك قال اهلل قال رسوله صؾى
اهلل طؾقه وسؾم إلى أمثؾة حتى فاسدة! أن حتى يف هذا الؿثال الذي ذكره؛ الديك ما ثبت أكه يدطو إلى
دائؿا ،الذي يذهب طن الحؿامة هو
اهلل ،الديك يصقح ،ثم الديك ما يذهب طن الدجاجة ،طـد الدجاجة ً
ذكر الحؿامة الذي صقر ،ففو مثل مـتؽِس يف كػسه.
ويدل يا إخوة طؾى ّ
أن بعض إخواكـا الذين يـتسبون إلى اإلسالم ويحبون الخقر ما طرفوا البصقرة.
ولذلك كحن كدطو إلى الدطوة وإلى أن كجتفد ،يا إخوة أهل الشر مجتفدون يف الدطوة إلى
الباصل ،يف زماكـا يستعؿؾون جؿقع وسائل التواصل لؾدطوة إلى الشرك لؾدطوة إلى البدع.
وكحن كدطو أهل العؾم وصالب العؾم إلى أن يـشطوا يف الدطوة إلى اهلل ،ويدطوا إلى اهلل ،وٓ
يجوز لـا أن كؽسل ،جفاد هذا الزمان :الدطوة إلى اهلل بعؾم.
وكدطو إخواكـا الذين رزقفم اهلل حب الدطوة وأن يرجعوا إلى البصقرة وأن يدطوا إلى اهلل ببصقرة
ِ
الؿحدثون فنن هذا يخالف صريق الرسل جؿق ًعا وهو صريق واحدة ودين
وسـة وأن يرتكوا ما أحدثه
إكبقاء واحد كؿا سقليت يف الؿسائل.
لعؾـا كؼف هـا وكؽؿل غدً ا إن شاء اهلل .كحن سـطقل فؼط يف الؿدخل ،القوم وغدً ا إن شاء اهلل،
كـتفي غدً ا من الؿدخل؛ ٕن الؿدخل يشؿل كل الؽتاب ،ثم بعد ذلك شلن الؽتب يسقر إن شاء

اهلل طز وجل ،أسلل اهلل أن يػؼفـي وإياكم يف ديـه ،وأن يجعؾـا رحؿة طؾى أمة محؿد صؾى اهلل
طؾقه وسؾم  ،وأن يجعؾـا مؿن يبصرون الـاس بؿا جاء به محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم .

