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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
المين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب الع

 أجمعين.
كرره  ،في الدرس الماضي ذكرنا بعض ما يتعلق بنونية ابن القيم، وذكرنا بعض الشررو  مرا تيسرر ذر
وهو بحاجة إلرى  ،منها، وما تيسر الوقوف عليه، وهناك أشياء ومحاوالت حول هذا الكتاب العظيم

 وتوضيح هذه القواعد في علم االعتقاد. ،بسط المسائل ،من البسط مزيد 
للجميع أن القراءة تكون في شر  ابن عيسى مع  اوعلى كل حال كانت النية وما زال األمر متروك  

ع فرري المكتررر   النونيررة، وشررر  ابررن عيسررى بحررا عنرره اوهرروان مرررا وجرردوه فرري األسرروا   ألنرره   بررر
وررر بعرد  ،اوسرالمي مررتين قرررق فرري سرهنف المكترر  بذلر  وصرر  ، واآلن ال ي وجررد فري األسروا ، وأهيررر ا ح 

  رسالة و  برعت، ما اسم المطبعة؟
 طالب: دار الخزانة.
نن-بحرررا رسرررالة دكتررروراه، واجتهرررد المشررررف علرررى المكتررر   ،فررري دار النزانرررة وصرررو ر  -معرررالم السررر 

مع أننا قرأنا في شر  ابن عيسرى  ،وبعد ا العهم  ،لإلهوان المائة صفحة األولى من هذا الم حق ق
در كو  ،ويمتررد الزمرران ،وأعرررف أنرره سرروف  طررول ،قبررل ثالثررين سررنة ا، واستشرررت  ،قررد ال يرر   طررول جرردو

بعض اوهوان في االقتصار على النونية فقط والتعليق عليها، ومن أراد شر  ابن عيسى أو غيره 
يرتم أن نقتصرر علرى النونيرة اهتصرار ا فرنن رأ إن شراء هللا،ويسرتفيد  ،من الشرو   قرأه قبل الحضور

 عشر.في عشرين سنة تصير في للوقت فبدل ما تصير 
 طالب: ............

 إن كان في العمر بقية.
 طالب: أطال هللا عمرك على طاعته.

 هللا  عفو ويسامح.
 طالب: ..............

شرر   فرتح لري الميراليق لااالقتصار على النونيرة ال شر  أنره م تعر ، وأ سرر لري أن أقررأ هو م تع   
 وي يسر لي بعض األمور، لكن الشر  مسألته تطول.

 طالب: ...........
ع إليه،  كون بأيدي الطالب  ع إليه عند الحاجة. ،نعم عند الحاجة ي رج   وي رج 

ومررا أنهينررا المجلررد  ،اآلن أهررذ ورد مررع الطررالب فرري صررحيح البنرراري أعشررر مررن همسررة عشررر سررنة
ألننررا نقرررأ فررتح البرراري، وبعضررهم  قررول  لررو اقتصرررنا علررى المررتن اهتصرررنا  األول مررن فررتح البرراري 

ا تفرتح أبرواب وميراليق ا، وال شر  أن فري الشرر  مسرائل مفيردة جردو وي علر ق  ،الوقت إلرى حردرك كبيرر جردو
. ،وال ش  أن مشل هذا أسهل لي ،عليها بما تيسر  وأ سر علير
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تر  على جميع أجزائهرا العشررة اقتنيت نسنة قريبة من )تاج العروس( للزبيدي   الطبعة النيرية، وك 
مما من  به المولى على راشد بن علي النجدي الحنبلي، وفري بعضرها آل جرريه، هرذا بحشرت عرن 

فرنذا بره مرن أهرل نجرد  ،والتاريخ سنة ألف وثالثمائة وهمسة عشر، بحشت فري ترجمرة هرذا  ،ترجمته
ال فري ترجمتره  النعرامي، وترجمره ابرن بسرام وغيرره، ولرذا   قر ،مولود في نعام من جهة الدلم والنرج

ا فررري )حليرررة البشرررر( ولرررم  سرررتطيعوا أن   حرررددوا سرررنة وفاتررره، وفررري  ،وبهجرررت البيطرررار ترجمررره أ ضررر 
ترروفي بعررد ألررف ومررائتين وثمرران وتسرعين، والنسررنة الترري أنررا ذكرررت بنررط قلمرره   )األعرالم( للزركلرري

 سنة ألف وثالثمائة وهمسة عشر.
 .....طالب: ........

 بعد.
 طالب: فرق كبير.

هم أهذوا التاريخ من بعد ألف ومائتين وثمان وتسعين من رسائله أو من رسالةك له للشيخ/ صرديق 
 ،وسركن هنراك ،وانتقرل إلرى تركيرا فري إسرطنبول ،حسن هان مؤرهة بهذا التاريخ، والرجل ترك نجرد 

هنراك ومراسرالت لعلمراء والتقى بصاح  الجوائ  أحمد فارس الشد ا ، وصار لره حضرور علمري 
 .األمصار

ترر  التررراجم قررالوا   هررو ذاهرر لرريه  نرره كترر  إالشرراهد، الشرراهد أنرري فرري أثنرراء قراءترري لترجمترره فرري ك 
ديق حسررن هرران  طلرر  منرره شررر  النونيررة، وفرري أثنرراء  لبرره معرره أو قبلرره أو بعررده   رسررالة إلررى صررر

ديق حسرررن هررران   األنهمررر شرررر  النونيرررة، فهرررؤالء متعاصرررران الشررريخ/ حمرررد برررن عتيرررق كتررر  إلرررى صرررر
ديق حسرن هران  شرر  النونيرة مرع أنره بنمكرانهم أن يتصردوا لشررحها، لكرن  ،الشيوخ  طلبون من صر

د ق   نه   كلررف إ  نه مما قيل فيهإحتى  ،في الطالب  اوحضور   ،عنده سعة في المراجع اعندهم أن صر
تفسريره وجردت تفسرير وشروحه في اليال  مأهوذة من شرو  الشوكاني، فلرو نظررت إلرى   ،الطالب 

)الروضرررة الند رررة( لررره هررري مرررن  ،وعليررره زيرررادات  ابحروفررره موجرررود   ،الشررروكاني )فرررتح القررردير( بكاملررره
ولذل  لما   برع في بوال  قد م ا )الروضرة الند رة(  ،)الدرر البهية( للشوكاني بحروفها وفيها زيادات 
أهرذ  -في األهير فري ثلشري الكتراب ال وهللا ما هو -ما تقدر ت فررر ، لكن لما  بعه منير في األهير

ترر  الشرروكاني  ،زوائررد صررديق فرري الحاشررية ، طبررع الزوائررد فرري الحاشررية فبرران أن الرجررل  أهررذ مررن ك 
 بحروفها.

ا، ونفررع هللا برره فرري الررد ار الهند ررة، وتررولى  وعلررى كررل حررال هررو مررن أهررل العلررم، ومؤلفاترره كشيرررة جرردو
يرا الترأليأ أنره ال يترواله بنفسره، علرى كرل حرال وال ة هناك في بوبال، وإن قيل فيه ما قيرل مرن ح

 ع تبه نفع هللا بها.
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در   ،يق حسرن هران أن  شرر  النونيرة  لكشررة مؤلفاتررهوالشراهد مرن ذلر  كلره أن الشرينين  لبرا مررن صرر
مرا أعررف و به غيرره فري شرر  هرذا الكتراب،  وتعدد الفنون التي  رقها، وظنوا أنه  أتي بما لما  أتر 

ديق حسن هان له  شر  على النونية هل استجاب أو ال؟ أن صر
 طالب: ...............
 وإال هو على عقيدة السلف.     ،ما عنده إال أشياء  سيرة انت قردت عليه ،هو على عقيدة السلف
 طالب: ...............

  سيرة، والشيخ/ ابن سحمان رد عليه في بعض المسائل. ،بكشيرة ليست أشياء 
 ه مالحظات وقالوا  اشر  النونية، ما تصح.على كل حال هو كونه علي

 طالب: ...............
 بحيلة هذه. ليست  ،ال

 طالب: ...............
  شر  على كيفه. ،ال ال

 طالب: ...............
كيررأ ي وجههررا؟ فاآلن لررو تررأتي إلررى م بتررده تقررول لرره  اشررر  الواسررطية،  -هللا  صررلح قلبرر -انظررر 

... ابررن جررريه  وت طلرر   منرره ،رجررل عليرره مالحظررات ال صررلح أن  كررون  ي وجههررا علررى اعتقرراده، فمررا
د ق   تبه. ،، وأنه على مذه  السلف، وأثنى عليهاهذا مد  صر  ودعا له بالشبات، وأنه استفاد من ك 

 طالب: ...............
والررررأي للجميرررع  ألنررري  ،مرررا زلنرررا نسرررتفتي اوهررروان، وشرررر  ابرررن عيسرررى  قولرررون  ينرررزل بعرررد أسررربوه

د ، لو وعدت   ..أرجع، إما تكون هذه من باب الهبة قبل القبض  أن  مكن لم أعر
 طالب: ...............
 الشر ؟أم المتن فقط، النونية فقط 
 طالب: ...............

وهللا أنرا اليرروم بالرذات بعرردما قررأت فرري شرر  ابررن عيسرى وغيررره مرن الشرررو  تررج ح لرري أننرا نقتصررر 
 على األصل.

 .....طالب: ..........
بعررض اوهرروان  قولررون  ي ريرردون الشررر ، الشررر  فيرره فوائررد ونررافع ومررأهوذ مررن كررالم  ،مررا أدري وهللا

 وفيه نفٌع عظيم. ،شيخ اوسالم وابن القيم في الجملة
 طالب: ...............

 هذا سهل. ،ش  هما في ، عني عند الحاجة   قرأ ،مرجع ،نعم
 طالب: ...............
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 ريد الشر  يرفع يده.التصويت، الذي ي  
 طالب: ...............

 أربعة؟
 طالب: أربعة.

 المتن؟ ، عني نقرأ النونية فقط ،انتهينا
 طالب: ...............

 احضرها أنت. ،بعد وجودها سهل
النونية اسمها كما قرال المؤلرف سرم اها برذل  )الكافيرة الشرافية فري االنتصرار للفرقرة الناجيرة( الفرقرة 

ن ة  ،وأصررررحابه -عليررره الصررررالة والسرررالم–مرررا كرررران عليررره النبرررري  الناجيرررة هرررري الرررذين هررررم أهرررل السرررر 
 كلها في النار إال واحدة التي هي الناجية. ،والجماعة

 .نعم
 .بسم هللا الرحمن الرحيم

ا يليـج ب ـجل  وعـه  علـيم ،ـلاانهة  السـجة  السـج  علـى  يـر  الحمد هلل رب العـالمين حمـد 
  من اتبععم بإحسان على يو  الدين. األنا   على آله  صحبه

ففي ليلة األربعاء الثالث من صفر من عـا   احـدو  أربعـين  أربعما ـةو  ألـأ يبـدأ اـيخما العجمـة 
ــد هللا الخ ــير  ــن عب ــريم ب ــد الي ــة  -حفلــه هللا–عب ــي النتســار للفر  ــة الةــاةية ف اــرا الياةي

أبـي عبـد هللا محمـد بـن أبـي بكـرو بـن  لإلمـا   -رحمـه هللا–الماويةة المعر فة بمونيـة ابـن المـيم  
  وزاه عن المسلمين  ير ا. ةرحمه هللا تعالى ةأيوب بن قيم ال وزية

ة الحمد هلل الـي  اـعدل لـه بالربوبيـة وميـ  بسم هللا الرحمن الرحيم"  :-رحمه هللا تعالى–يقول  
ل أنـه الـي  ل  أ رل له بالعبودية ومي  مسموعاتهة  أدل له الةعادة ومي  اليا مـا  ةمخلو اته

ن لايــ  صــمعهف  ةإلــه إل هــو  بــدي  آياتــهة  ،ــبحانح هللا  بحمــدهة عــدد  لقــهة  ةبمــا أ دععــا مــف
مدة الـي  ل اـري  لـه فـي   رضا نفسهة  زنة عراهة  مـداد كلماتـهة  ل إلـه إل هللا األحـد السـا

د مــا أحــا  بــه ربوبياتــهة  ل اــبيه لــه فــي أفعالــهة  ل فــي صــفاتهة  ل فــي  اتــهة  هللا أ بــر عــد
ه مـن وميـ  برياتـهة  ل حـول  ل  ـوة إل بـاهعلم   هة  نفـي ةيـه حكمـ  ُ   ةهة  ورى به  لمـ  تفـوي

 إلى هللا في مبادئ  ةعبدو ل يمل  لمفسه ضرًّا  ل نفع اة  ل موت ا  ل حياة   ل نةور اة بل هو باه
                    أمره  نعاياته.

الـي  هـو  ة  حده ل اري  لـهة  ل صـاحبة لـهة  ل  لـد لـهة  ل كفـ  لـه أاعد أن ل اله إل هللا
 ". ما أثمى على نفسهة  فوق ما يثمي عليه أحٌد مفن ومي  برياته

 طالب: ...........
 والد؟ هعندنا، في هما في
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 طالب: ...........
 نسنة التي مع ؟ال ما -جل  وعال–كما قال  ،هو لم يلد ولم يولد  " ل  لد لهة  ل كف  له"

 طالب: ...........
 ألف وثالثمائة وثالثة وأربعين. سنة "والد"؟ هذه الطبعة المصرية  في نسنة ثانية

 طالب: ...........
 "والد". هما في " ل  لد"المحققة 

 طالب: ...........
 والد. هما في

 طالب: ...........
 بعد؟ أم والد؟ قبل 

 طالب: ...........
 أنه موجود في بعض الن سخ. هو ما أشار

 طالب: ...........
 هذه.

 طالب: ...........
 ال ال مجرد هذا، ال ال هذه التي عليها الفرو .

 أنعم ل يةير ن للفر ق في هيه المسخة. -أحسن هللا إلي –طالب: أظن 
هرري  الترري معرري ،وال أشرراروا، مررا فيهررا ،الترري فيهررا الفرررو  األصررل فرري ثررال  مجلرردات  ،هررذه مجررردة

 التي فيها الفرو .  
ن " ا عبــده  ر،ــولهة  أميمــه علــى  حيــهة   يرتــه مــف د  ة  ،ــفيره بيمــه  بــين  لقــه أاــعد أن محمــا

 ". ته على  لقهعبادهة  ح  
 طالب: ...........
 ماذا عندك؟ " يرته من بريته"

 نعم " يرته من بريته" نعم.طالب:  
ا عبــده  ر،ــولهة  أميمــه علــى  حيــهة" د  ن   أاــعد أن محمــا ة  ،ــفيره بيمــه  بــين بريتــه  يرتــه مــف

ا   ة ته على  لقهعبادهة  ح   أر،له  بالعدى  دين الحـج بـين يـد  السـاعة بةـير ا  نـيير اة  داعيـ 
ا ممير اة أر،له على حين فترةف من الر   بلة  در سو مفن ،لة  طموسو مفن الس  إلى هللا بإ نه  ،راو 

في اآلفـاق اـرارهة   ـد ا،ـتووب أهـل األري أن يحـل اليتبة  اليفر   د اضارمت نار هة  تااير 
ن   ةإلـيعم  -تبـارك  تعـالى-بعم العقابة   ـد نلـر ال بـار   فمقـتعم عـربعم  ع معـمة إل بقايـا مـف
 ظ ْلم آرا عم". إلى أهل اليتابة   د ا،تمد كل  و و 
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 ظ ل م.
ظجمـهة  اليفـر مـدلعمٌ  م آرا عمة  حكموا على هللا ،بحانه بمقـالتعم الباطلـة  أهـوا عمة  ليـل  ظ لح "

صـلى هللا – مامو،ٌة أعجمهة ففلـج هللا ،ـبحانه بمحمـدو   آثاره  اديٌد  تامهة  ،بيل  الحج عاةيةٌ 
،الة في حمادس فأضاء حتى مأل اآلفاق نور اة  أطل ح به امسح الراف   ةبح اإليمانص    -عليه  ،لم

 الل ْلم".
 م.ل  الظ  
ا ممير اة فعدى هللا بـه مـلح الل  " ر بـه مـن العمـىة م بـه مـن ال عالـةة  بسـ  ن ال ـجلةة  علـ  م ،راو 

لةة  أغمـى بـه بعـد العيلـةة  ا،ـتمقي بـه به بعد الياف  ر به بعد القلاةة  أعز   أراد به من الغية  كث  
ا عميــ   ا صــ  مــن العليــةة  فــتح بــه أعيمــ  ــ  ا غ  اة  آ ان اة فبلــ  مًّاة   لوبــ  غ الر،ــالةة  أدى األمانــةة لفــ 

 ".واهد في هللا حج وعاده نسح األمةة   
 طالب: .............
 لكن لماذا ما أثبتوها؟ " كةأ الغ مة"في بعض الن سخ زيادة 
 طالب: .............

 حضره.أ
 عبــد هللا حتــى أتــاه  ةغ الر،ــالةة  أدى األمانــةة  نســح األمــةة  واهــد فــي هللا حــج وعــادهفبلــ  "

غار لـة  السـ    ضـ  عمـه  زرهة  وعـلح الياف   ةه  كـرهاليقين من ربهة  اراح هللا له صـدرهة  رفـ ح لـ
ر    ـف  ر معـه على من  الأ أمرهة  أ سم بحياته في كتابه المبينة   رن ا،ـمه با،ـمهة فـإ ا    ـف

 ل صــجة حتــى   مــا فــي الخاــب  التةــعد  التــأ ينة فــج يســح ألحــد  ابــٌة  ل تةــْعٌد  ل أ انٌ 
 .يةعد أنه عبده  ر،وله اعادة اليقين

فمـا بــاه  هـدانا إليـهة  ،ــلام ى هللا  مج يتـه  أنبيـا ه  ر،ــله  وميـ   لقـه عليــهة كمـا عر  فسـل 
 ".تسليم ا كثير ا

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين.
الشرر  لهرذا الكتراب علرى مرا سريأتي قرال  شرر ، والالئرق أن   قرال  تعليرق  ألن   -وفقره هللا–القارئ  

سررنة ألررف وأربعمائررة وإحررد   ، حترراج إلررى عنرراءك شررديد، وقلررت لكررم  إنرري برردأت برره قبررل ثالثررين سررنة
ل مرا تيسرر مرن وقرسرمع ا  المسرألة وليسرت عشر، ورأيته  حتاج إلى مزيد من العنا ة والتفرغ الترام، 

وال يرروي اليليرل، المسرألة  ،ي العليرلوإن كان هو أفضل من ال شيء، لكنه ما  شف  ،الكالم اليسير
 كرون  -إن شراء هللا–نها رة وفري ال ،فيها شيء من الصعوبة، وعلى هرذا ت رركرت هرذه المردة الطويلرة

لكرن لرن أتكلر ف أعشرر  ،-إن شراء هللا تعرالى–، ولرن أبنرل بمرا  حضررني مرن الكرالم اال شرح    اتعليق  
 مما  سمح به الوقت.
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برردأ بالبسررملة اقتررداء   -رحمرره هللا–" المؤلررف ســم هللا الــرحمن الــرحيمب  "-رحمرره هللا تعررالى– قررول 
حيا افت تحت جميع سوره بالبسملة عدا براءة، وثن ى بالحمدلة كرذل ، فرالقرآن افتر ترح   ،بالقرآن الكريم

{بسورة الفاتحة التي هي أول آ ةك فيها بعد البسملة  باف اْلعحالحمفينح ْمد  هف ف رح  .[2]الفاتحة: }اْلحح
نه النرووي  رو  ف  »  وجمرٌع مرن أهرل العلرم ،وقبلره ابرن الصرال  ،وجراء فري الحرديا الرذي حسر  ل  أحمــْ  ـ 

أ  ةفيــهف ب دح الو ل ي بــْ ر  الف بــح وح أحْبتــح الحمفينح فحعــ  باف اْلعــح دف هف ف رح مــْ ن ة«حح ومررا عررداه مررن  ،فلفررا الحمررد هررو الم حسرر 
شرهادةك وغيرهررا كلهرا ضرفيفة، وحكرم بعضررهم  األلفرا  ضرفيأ حترى البسرملة ومررا أ ضريأ إليهرا مرن

 على جميع  ر  الحديا وألفاظه بالضعف.
تبه إلى ملوك األرض بالبسملة،  -عليه الصالة والسالم–وعلى كل حال  كفينا أن النبي   استفتح ك 

ا تجرد بعرض  ا، وكران  فترتح ه طبره بالحمدلرة، فأحيانر  وافت ترح القرآن الكريم كذل  بهرا وبالحمدلرة أ ضر 
تبره أ  ورسرائله،  -عليره الصرالة والسرالم–هل العلم  فتتح بالبسملة دون الحمدلرة م نرزررال  كتابره منزلرة ك 

 وأحيان ا ت فتتح بالحمدلة دون بسملة، وأحيان ا   جم ع بينهما كما هنا وهو األولى.
ر عنررد كشيرررك مررن أهررل العلررم بأنرره الشنرراء علررى هللا بأفعالرره االهتياريررة"الحمــد هلل ال    إذ " الحمررد   فسرر 
ر لرره  وأمررا غيررره فيحصررل منرره أفعررال اهتياريررة وأفعررال إجباريررة، فالمررد  والحمررد  ،-جررل  وعررال–م جبررر

  ألنرره  ويررل، وتررذم اعلررى الجميررل االهتيرراري ال علررى الجميررل اوجبرراري،  عنرري مررا تمررد  شنصرر  
أو تذم هذا أو العكه  ألنه  نتلف لونره عرن هرذا،  ،ألنه أبيض   هر  ألنه قصير، أو تمد  هذاآ
د عليهررا ،ال وإنمررا األشررياء االهتياريررة الترري لإلنسرران أن  فعلهررا ولرره أن  ،األشررياء اوجباريررة مررا   حمرر 

 فهو محموٌد على كل حال. -جل  وعال–يتركها، أما هللا 
وإن قال بره  ،ه ابن القيم في )الوابل الصي ( وقال  تفسير الحمد بالشناءوتفسير الحمد بالشناء انتقد 

عشيٌر من أهل العلم، بل أعشر أهل العلم حينما   فسرون الحمد بأنه الشنراء، انتقرد ذلر  بأنره جراء فري 
أحلح    الحديا الصحيح لفعحْبدف  محا ،ح ْينف  ح ْبدف  نفْسفح بحْينح عح ةح بحْيمفي  ح جح ْمت  الس  ْمد   :فإ ا  ال ة» حسح }اْلحح

 } الحمفينح باف اْلعــح دف  ــال [2]الفاتحــة:هف ف رح بــْ نفي عح دح مــف يم {  :ة  إ ا  ــال: حح ْحمحن  الــر حف  [3]الفاتحــة:}الــر 
ْبدف  ال لحي  عح  فجعل الحمد غير الشناء غاير بينهما. ة«: أحْثمحى عح

 سررير فرري  ،  عنرري فررر  "خلو اتــهالــي  اــعدل لــه بالربوبيــة وميــ  م" ، عنرري ال غيررره "الحمــد هلل"
هررري شرررهدت سرررواء  كانرررت "بالربوبيـــة وميـــ  مخلو اتـــه"  ،وهرررذا معرررروف"بربوبيتـــه" بعرررض الن سرررخ 

 .شهادتها بلسان المقال وهذا لمن آمن به وأذعن له أو بلسان الحال
 تدل على أنه واحد           في كل شيءك له آ ٌة و  

  عما قال ابن المعتز
يـــــــــــــ ح ي ع   ــا  كح بـــــــــــ ه  عح ح ــح لـــــــــــ  ســـــــــــــى اإلف
 

د    ــف ه  ال احـــــــــــــــــ د  ــح يـــــــــــــــــــ ح يح حـــــــــــــــــ  أح  كح

  
ةٌ   ــح ه  آيــــــــــ ــح يءو لــــــــــ ــح لفا اــــــــــ ــ  ــي كــــــــــ فــــــــــ   ح

 
د    ه   احـــــــــــــــــف ــ  ــى أحنـــــــــــــــ لـــــــــــــــ ل  عح د  ــح  تـــــــــــــــ
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  قررال لرره  لسرران الحررال  ائ  شررهادته بحالرره ومقالرره  ألن هنرراك شرري -جررل  وعررال–فررالمؤمن المعترررف برره 
سرمى بلسران الحرال، وهنراك لسران لكنه م نز ل منزلة الكالم، وهذا ما      ،وإن لم يتكلم بحرف وصوت 

 وهو معروف. ،المقال
جميع منلوقاته تشهد له بالربوبية، وقد ينطق اونسان الكافر بضد ذل ، ويزعم أن له ربوا غير هللا 

ْم{  -جل  وعال–ولكن كما قال هللا  ،-جل  وعال– ع  ا أحْنف س  محْتعح ا  حاْ،تحْيقح د  ا بفعح حح وح  .[14]الممل: } ح
 ،جميرع مصرنوعاته التري هري منلوقاتره شرهد لره بالربوبيرةله بالعبوديـة وميـ  مسـموعاته" ل   أ ر  "

وأنه هو النالق ال هالق سرواه، وأنره هرو الرراز ، وأنره هرو المحيري   ،وهذا المعروف بتوحيد الربوبية
 والمميت.  

 اه.وال أحد  ستحق شيئ ا من الفبادة سو  ،" وأنه هو المستحق للفبادة أ رل له بالعبودية"
د أن  كررون لرره هررالق ،والمنلررو   حترراج إلررى هررالق وميــ  مســموعاته"" رف   ال برر  يــْ ْن غح وا مــف لفقــ  }أحْ    

} الفق ونح م  اْلخــح ْيءو أحْ  هــ  بيررر بررن م طعررم   سررلرم [35]الاــور: اــح ويقررر  ،وهررذه اآل ررة هرري الترري جعلررت ج 
 وكاد قلبه أن  طير. ،لطور قرأ بسورة ا -عليه الصالة والسالم–او مان في قلبه، لما سمع النبي 

والمصنوه ال ب د له مرن صرانع، النرالق اسرم ثابرت برالن    أ رل له بالعبودية ومي  مسموعاته""
وهرو  ،شريٌء درج عليره كشيرٌر مرن أهرل العلرم  ،القطعي، ولكن الصانع وهو بمنزلة أو بمعنى النرالق

مْ   -جررل  وعررال–المعتمررد عنررد المتكلمررين، ويرردل عليرره قررول هللا  {}صــ  ْيءو ل  اــح ــ  نح ك ــح يف  أحْتق ــ  ف ال   ح َّللا 
ا. ،لكن هل   قال على جهة االسم مشل النالق؟ هو لم يرد  ،[88]الممل:  وإن كان معناه صحيح 

وهرذا  شرمل المرتكلم وغيرر المرتكلم مرن عجمراوات وغيرهرا، برل  ة" أدل له الةعادة ومي  اليا مال"
  شمل حتى الجمادات.

ن لايـ  صـمعهف  بـدي  ا مال أنه الي  ل إله إل هـو  " أدل له الةعادة ومي  الي بمـا أ دععـا مـف
"بمـا أ دععـا مـن لايـ  صـمعه  بـدي  اآلن أسند أداء الشرهادة لجميرع الكائنرات، والتعليرل   ،"آياته
هرذا أمرٌر فتالءم؟ وإذا قلنرا بلسران الحرال ير ؟هل يتالءم مع قوله  أدت له الشهادة بما أودعها  آياته"
 .واسع

   ...........طالب: ...
" أدل له الةعادة ومي  اليا مـال هو المراد على كل حال، لكن أنا أريد أن يتسق الكالم، انظر  

 "؟بما أ دععا مفن لاي  صمعهف " بلسان الحال أو بلسان المقال أو "أنه هللا الي  ل إله إل هو
 طالب: ...............

ه؟بال ش  تعليلية، لكن م ،هي على كل حال تعليلية ه أو الم ود   ن الذي أد  الشهادة الم ودر
 طالب: ...............

    " أدل له الةعادة ومي  اليا مال أنه هللا الي  ل إله إل هو". ةتأملوا
 طالب: ...............
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 نعم؟
 طالب: ..............

جميع مصنوعاته  هذا ما فيه أدنى إشكال، أقرت له بالعبود ة ،شهدت له بالربوبية جميع منلوقاته
  ."بما أ دععا" أدل له الةعادة ومي  اليا مال أنه هللا الي  ل إله إل هو بال إشكال، لكن 

 طالب: ...............
ه برررال شررر ، لكرررن هرررل ال، أنرررا أقرررول  الرررذي أدر  ود  ه؟ علرررى كالمررره المررر  ود  ه أو المررر  ودر   الشرررهادة المررر 
ع فيه ه ظرف ي وض  ع فيه، ف ،المود  ه ي وض   الواضع هو الذي أد ؟مود 
 طالب: ...............

هذا كالم المؤلف واضح أن الذي أد  الشهادة هو جميع الكائنات، لكن التعليرل  جعرل فري الكرالم 
 ، مع أنه ما عندنا تردد في صحة الكالم.ائ  شي

 طالب: ...............
لرررذي أعطيترر ، تكرررون أنرررت وتشررتري بررره مررا ت ريرررد وأنررت معتررررف أننرري ا ،ائ  اآلن أنررا لمرررا أ عطيرر  شررري

 من أعطاك؟أم صاح  األصل 
 طالب: من أعااك؟

 .ائ  نعم من أعطاك لوال الذي أعطاك ما فعلت شي
 طالب: ...............

ا{ال  نتلرف فيهرا أحرد إال مرن قرال  هللا الي  ل إلـه إل هـو"  " د  ا  حاحـف ةح إفلحعـ  لح اآللفعـح عـح  ة[5]ص: }أحوح
 عنرري أنررت لررو جرراء واحررد وركرر   لرر  آلررة، ونظرررت فرري هررذه  ، دععــا""بمــا ألكررن أنررا أقررول  التعليررل 

نعها دقة تكون أنت الذي أبدعتها؟  اآللة وفيها إبداه وفي ص 
 طالب: الي  صمععا  ليس أنا.

 طالب: ...............
 أصل للحق. أن أنا ودي

 طالب: ...............
ا، لكرن  ،ات أنا ما أهتلف في أنه أدت له الشهادة جميرع المنلوقرال،    "بمـا أ دععـا"وهرذا تقردم أ ضر 

دت بما أودعها.  شهر
 طالب: ...............

 .نعم
 طالب: ..............

هرذه مقطوعرة ومحسرومة منتهيرة،  ،نتردد فري أصرل المسرألةما  ما أدري وهللا، نحن    ،يبقى اوشكال
 تركي .الأنا أقصد  ،ال
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 طالب: ...............
 ، لكنه للتقري   عني.اون مطابق  التنظير قد ال  ك ،ال ال

 طالب: ...............
  عني لطيأ الصنع وبد ع اآل ات  عني أعانها على أن تشهد.

 طالب: صحيح هيا الي  نفعمه يا ايخ من السياق.
 طالب: ...............

ن لايــ  صــمعهف " أدل لــه الةــعادة وميــ  اليا مــال أنــه هللا الــي  ل إلــه إل هــو   بمــا أ دععــا مــف
رت فرري  ة" بــدي  آياتــه  عنرري لطررف الصررنع واوتقرران ال شرر  أنرره حملهررا علررى أن تشررهد  ألنهررا فكرر 
 ، ْم{نفسررها أوال  ك  ي أحنف ســف ــف ف { ،ألننررا أ مررنررا بررذل   [21]الــياريال: } ح ر  نح ج ت ْبســف ْم أحفــح ك  ي أحنف ســف فــف  } ح
دنا، صح  [21]الياريال: هر  ال؟ أم وإذا أبصرنا وفك رنا ش 
 ............طالب: ...

 ؟ماذا
   طالب: ..............

 ال هو التفريق بالحال والمقال  حل كل اوشكاالت  ألن الكافر ال  شهد، وقد  شهد بضد الربوبية.
 طالب: ...............

دت ما صار في هر  إشكال. هنعم إذا قلنا  بالحال بلسان حالها ش 
 طالب: حتى في العبودية أحسن هللا إلي ؟

وإن جحرررردوا بهررررا اسررررتيقنتها  ،-جررررل  وعررررال–بالعبود ررررة هررررو أنرررره ال  سررررتحق الفبررررادة إال هللا  اوقرررررار
فرر  بينره وبرين  هوأنه ال  ستحق عبادة، وأنه ما في ،أنفسهم،  عرفون أنهم  عبدون فرعون ويؤلهونه

ا منره أو  الناس، لكن أرحيان ا هوف ورجاء، وهؤالء الذين   عينون العاصري علرى معصريته مرشال  هوفر 
 رجاء  لما عنده من هذا النوه.

 أحسن هللا إلي ؟ ةطالب: إ  ا انتفى اإلاكال
 إشرركال، لكررن عنرردي أن التعليررل  حترراج إلررى ، أصررل المسررألة مررا فيررهإشرركال هاألصررل مررا فيرر ،نعررم
 .شيء

ــه" ــهة  رضــا نفســهة  زنــة عراــهة  مــداد كلمات ــدهة عــدد  لق الحررديا  فرري"  ،ــبحانح هللا  بحم
–منين جويرية بنت الحار  جلست في مصالها بعد صالة الصبح ترذكر هللا الصحيح أن أم المؤ 

ورجررع وهرري فرري مصررالها علررى هررذه الحررال،  -عليرره الصررالة والسررالم–وهرررج النبرري  ،-جررل  وعررال
زفنحْت »فقال    ة لحْو    ة ثجثح مر الو كف أربح ح كلفمالو : ،ـبحانح هللاف ب مي  لقْد  ْلت  بعدح زحنحْتع ن  وح تف لـح  مـا   لـْ

لفماتفهف  ادح كح هفة  مفدح هفة  زفنحةح عحْراف ا نحْفسف دح  ْلقفهفة  رفضح ة عدح هف  .« بحمدف
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عر    سررأل كشيرررر ا أنررره هرررل هرررذه الكلمرررات األربرررع تتعررد  إلرررى غيرررر سررربحان هللا وبحمرررده مرررن بررراب الرررذرر
الم ضرراعف، فتقررول  ال حررول وال قرروة إال بررا، عرردد هلقرره، ورضررا نفسرره، وزنررة عرشرره، وقررره عليهررا 

 أستيفر هللا عدد هلقه... إلى آهر األذكار المطلوبة؟ 
الباةيررات الصررالحات، سرربحان هللا، والحمررد  ،األصررل أن األذكررار توةي يررة، وسرربحان هللا لهررا أهرروات 

هلل، وال إلرره إال هللا، وهللا أعبررر، فهررل أهواتهررا فرري ح كمهررا فتقررول  الحمررد هلل عرردد هلقرره ورضررا نفسرره 
  قت صر على ما ورد وفي المواضع األهر  واأللفرا  األهرر  والج مرل   أو  ،وزنة عرشه... إلى آهره

 األهر  لها موا نها ومواضعها؟ 
 بعضهم  طرد هذا.
 طالب: ............

 أين؟
 طالب: ............

 .تذكره نعم
 طالب: ..............

 قة.ال هو المقصود أن جميع ما قالته في ساعة أو ساعتين هذا   قال في أقل من دةي
 طالب: ............
 هذا قول معروف.

 طالب: ............
 تستطيع أن تقول  سبحان هللا ملء السماوات واألرض. 

 طالب: ............
وي ناقش وي سأل عنه كشير ا  ألنه مرريح، اآلن لرو قلرت  سربحان هللا ألرف مررة مرا   ،هذا القول معروف

لف مرة، وأنت قلتهرا سربحان هللا ألرف مررة،  حصرل لر  قلت  سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا أ
 أجر ألف مرة؟

 طالب: ............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
 هذا  نتلف هذا  ألن التشبيه ال  قتضي المشابهة من كل وجه. ،ال

   طالب: ............
هلقررره جررراء بررره  أنرررت اآلن تقرررول  سررربحان هللا مليرررون مررررة، أو تقرررول  سررربحان هللا عررردد هلقررره، عررردد 

 الن .
 طالب: ............
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إذا اقتصررنا علرى   هو الكالم في جواز القول، و رد ما جاء في الحرديا، الرذي مرا جراز قولره  ،ال
 الوارد واألذكار توةي ية قلنا  ما عداه ما  جوز، قلنا  إذا تعدينا ما جاء في الحديا.

 طالب: ............
 صار ما  ستفيد.
 ..طالب: ..........

 هذا الن .
 طالب: ............

 ؟ماذا
 طالب: ..............

هف »   هو ما قيل في هذا الحديا   ،ال هفة  زفنحةح عحْراف ا نحْفسف دح  ْلقفهفة  رفضح هل يتعد  سربحان هللا « عدح
 ال؟ أم وبحمده 

 طالب: ............
قرروة إال بررا،،  عنرري مررا  صرح، بجمررع الكلمررات األربررع، لكرن اترررك الباةيررات الصررالحات  ال حرول وال

علرى أن األذكرار توةي يرة، وأجراب بعضرهم  ،هرذا تروةيفي ،ورد فيه ن  هذا ما فيه نزاه وال إشركال
عنهرررا برررأن النبررروة  نتلرررف معناهرررا عرررن الرسرررالة، وأنررره إذا قرررال  ورسرررول  الرررذي أرسرررلت أنررره مرررا أترررى 

 سالة لها معنى.والر  ،بجديد، لكن إذا قال  نبي  الذي أرسلت  ألن النبوة لها معنى
 طالب: ............

بشيءك لم يرد فيه ن  مشل ال  إذا أتيت ما هو بمحل النزاه،  ،ما ورد فيه ن ٌّ صحيح ال نزاه فيه
 حول وال قوة إال با،.
 طالب: ............

 على كالمهم أن الذكر توةيفي.
 طالب: ............

ق برررين  ،نعررم والعلمررراء  ،المسررألة مبحوثررةو  ،هررذا اللفررا وهررذا اللفرررالكررن أنررت تقرنررره بلفرراك وارد، وت لفرررر
  نتلفون فيها.

 طالب: ............
 وعدد األشجار.

 طالب: ............
ا فيرر مشررل مررن قررال  ال إلرره إال هللا وحررده ال  ،إشررارات ترردل علررى عرردم التوةيررأ هلكررن يبقررى أنرره أحيانرر 

مررة، فحصرل لره كرذا وكرذا وكرذا ولرم شري  له له المل  وله الحمد وهرو علرى كرل شريءك قردير مائرة 
 . أتر أحٌد بمشله إال من جاء بمشل ما قال أو زاد 
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 لكن... ،فعلى كل حال المسألة قابلة للنقاش 
 طالب: ............

ا كان بعرض النراس ي نكرره ي نكرر مشرل هرذا  ألنره موجرود فري )دالئرل  ،هذا في رسالة الشافعي، وأ ض 
هرو   ير  وهرذا كتراب برده وكتراب كرذا،  ،مرن )دالئرل النيررات( النيرات( قال   ا أهي هذا مرأهوذ 

 موجود في رسالة الشافعي.
   طالب: ............

 ا.واعتمدتها يوميو  ،مساءالصبا  و اللكن لو أضفتها إلى أذكار  ،ال
 طالب: ............

 ...نعم ألن
 طالب: الراوح أحسن هللا إلي  التقييد؟  

أنرت األدعيرة مرشال  فشريء عرابر فيحتاج إلى توةيأ، وأما قرول و عدد بوقت أو مكان أ  مأما االلتزا
 .   امعين   اتدعو بما تحتاجه في أي وقت، لكن ما ت نص  له وقت  

 " م ن   حصيهم؟ ال  حصيهم إال من هلقهم. ،بحانح هللا  بحمدهة عدد  لقه"
  ول  الحمد حتى ترضى. " رضا نفسه"
قررات، السررماوات السرربع بالنسرربة إلررى العرررش كرردراهم سرربعة والعرررش بالنسرربة للمنلو  " زنــة عراــه"

تصررور زنررة السررماوات السرربع واألرضررين ومررن فيهررا ال شرريء  "زنــة عراــه"أ لقيررت فرري فررالة، تقررول  
 ولذل  اهتير من بين المنلوقات. ،بالنسبة إلى العرش

ي لحمحفــف  " مــداد كلماتــه" بــاف الف رح ا لفيحلفمــح اد  دح ر  مــف انح اْلبححــْ ْو كــح ْل لــح ي{} ــ  بــاف ال  رح لفمــح دح كح لح أحْن تحمفــح ر   حبــْ  دح اْلبححــْ
ئ وأنرت تعبر ،ر أن جميع بحار الدنيا والمحيطات حبرروالمراد جنه البحر، تصو    ة[109]اليعأ:

 ،شريء مرا يتصروره عقرل، فرو   اقرة عقرول البشرر مشرل هرذاف  ،وتكتر    من هذا الحبر إلى أن ينفد،
{ } حاْلبحْحر   " مداد كلماته"ولذل  قال   ْبعحة  أحْبح رو هف ،ح ه  مفْن بحْعدف   .[27]لقمان: يحم د 

مد الــي  ل اــري  لــه فــي ربوبياتــهة  ل اــبيه لــه فــي أفعالــهة  ل فــي "  ل إلــه إل هللا األحــد الســا
 ".صفاته

 نقف على هذا.
 طالب: .............

 شيلنا بعد. ا  ثاني   لن أفتح باب اهالص 
 طالب: .............

 من هو؟
 لب: .............طا
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 اجعلوها للدرس القادم.
 طالب: .............

 إن شاء هللا وقفنا عليها اآلن.
 طالب: .............

 كالم في أمور كشيرة ستأتي. هكالم في الذات، وفي هفي
 طالب: آ ر ايء "مداد كلماته".

 "مداد كلماته".نعم وقفنا على 
 طالب: .............
 إن شاء هللا. ،الدرس القادم" ل إله إل هللا   عني الذي قرأته "

 طالب: .............
 الذي  ستحضر الكالم على الذات في شر  الواسطية الذي حضر، أنت ما حضرت؟ 

 طالب: .............
 عبد المل ؟ اأنت حاضر  ا أب

 طالب: .............
 هللا  عين .

 طالب: .............
 .هللا يتوب عليه

 للهم وبحمدك. سبحان  ا
  
 


