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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 الدورة العلمية "بصائر"من دروس 

 (1العقيدة في اهلل )
 جودةمحمد د/  :لفضيلة الشيخ

 http://way2allah.com/khotab-item-113380.htm :رابـط الــمادة

 د..عثم أما ب الة والسالم على رسول اهلل المبعوث رحمة لخلق اهلل،بسم اهلل والحمد هلل والص
أهالا بكم في أولى حلقات دورة العقيددة فدي دورة بصدافي فدي باداس المسدلم المعا دي علدى ديفدة القداادة بمو د  ال يادق 

   ..إلى اهلل، إن شاس اهلل نتكلم عن العقيدة
دا بي دادا كدالم كتيدي وفديب وشدبقات وكدالم ،  كددا، إحادا عدااءان إن شداس جدي فدي دمايوطبعاا كلمة العقيدة باسمعقا دااما
ددا احاددا باانددوا بددالكالم عددن  ددوابط اهلل نددتكلم عددن العقيدددة بمسددلو  مبس دد ط خددال ، بمسددلو  نسددتهاد بيددم ان دااما

 ا والهيب المخالهة وكدا وبااسى أ الا إام هي العقيدة؟االعقيدة والهيب بيا
 
 ؟حدود العقيدةهو الهيب بين العقيدة و  ما
ا، والضوابط وااحكام عاملة ،  سور للجاياة د ، اعادي د  اللدي بتعيفد    العقيدة بالظبط عاملة ،  جاياة كبيية جدا

يب التانية، الحدود كالم الابدي عليدم الصدالة والسدالم ومدا كدان عليدم الابدي  دلى اهلل عليدم وسدلم الحدود بيا  وبين اله  
اللي هي بيه السور دا، فدااماا نال ي ندا  كتيدي لمدا ييجدي يدتكلم ة يب الضالييهم من اله  بين ما أحدثم د والصحابة وما

 السور وحدود السور وإمتى يبقى بيه السور؟بعن العقيدة يانوا 
   

ا لكادم بالاسدبة للجايادة اللدي جدو  ا وخ يدي جددا اللدي المهديوإ إن إحادا نعديه فيقدا ونتاسدم عبييهدا  هالكالم دا مقم جددا
ا وإحاددا جددو اآلونعدديه فددي  دد هفدداب الجميلددة جدددا ددا هدد ه الجاياددة بااسدداها يماماددا ودا هددو الولددط اللددي دااما ا باقدد  فيددم، ودااما
  .نهسقا كالهيب بين الدواس والو اس ةكلم عليم والجاياتالهارب بين حدود العقيدة والسور بتاعاا اللي باباقول إن 

؟ وأكدا أد إادم خضدار؟ أو ديدي ةاعم، أكا أد إادم ر،؟ وأد إادم لحمدت يو،ن ااكا بتيالواحد مااا لما بيتودى مثالا لو ج
 ..ذل  من أنواع ااكا هتال ي مثالا و،ن الوجبة مثالا ن  كيلو أو كيلو، بتتقا  بالكيلو أو بالجيامات

مدا جديام  250مدا جديام،  500لكن شوف مثالا و،ن الدوا اللي هو بياخده خد مثالا حبااة مضداد حيدو  بتتقدا  بدد  
   .ل  هو حجم بين العقيدة وحدود العقيدةا ك إلى ديي ذل ، إذاا الهارب بين حجم الدواس وحجم الو اس كبيي جدا و 
 

 .العقيدة هي الو اس وحدود العقيدة هي الدواس واليد على النبقات وبيان المخالهات هي الدواس
ستحضددي أهميددة ل  البددد أن نلدد  ،مملددم إاددم؟ هيتسددا فلدد ل  لددو واحددد  عددد اتادداول دواس دواس ونسددى الودد اس هيحصدد 

 .كان عليم اانبياس والصالحين العقيدة ما العقيدة وما هي العقيدة؟
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 العقيدة في  لو  اانبياس:
   ..حين أُلقي في الاار -عليم السالم-هي ما كانت في  لب إبياهيم 

؟ ندم جداسه ملد   دال: ألد  مادي حاجدةأ اعاي سيدنا إبياهيم كان في  لبم إام وهو بيلقى في الادار؟ وفدي بعدل اليواادات
 القددا إبددياهيُم  الوكيددا ونعددم اهلل "حسددباا ددال  ددلى اهلل عليددم وسددلم   -ممكددن يكددون روااددة  ددعيهة-مادد  فددال  فقددال أمددا

  عقيددة ي لعه فدي المو دد دا إال مدن  لدب يندي  االكلمدة د  مد  دحي  البخدار  عليم السالم حيَن أُْلق َي فدي الادار"
 التوكا على اهلل.

   
   ..وهو اجي  وراسه فيعون -عليم السالم-موسى هي ما كانت في  لب 
، خدال   دداماا البحدي ووراندا فيعدون والجادود 61الندعياس: " َاَل َأْ دَحاُ  ُموَسدىإ إ ن دا َلُمدْدرَُكوَن"حتى اصا إلى البحي 
   .يحسمتاالقصة  ،نتقىاهاعما إام؟ المو وع 

ا يخدي  مادم كلمدة ال يخدي  إال مدن  لدب  دد امدت  لكن شوف سيدنا موسى فدي هد ا المو دد الع ا جددا ا جددا صديب جددا
"مددن عقيدددة التوكددا علددى اهلل سددبحانم ويعددالى اقددول   "إ ن  َمع ددَي رَب ددي َسدديَدْقد ان "مدده ممكددن كلمددة فيقددا نهددي و،جددي  "َكددال 

لعقيددة اللدي كاندت فدي   عقيدة التوكا على اهلل، هدي د  ايخيجه إال من  لب  د يني  االكلمة د  م ،62النعياس:
  لو  اانبياس والصالحين.

   
   ..في البحيعادما أُلقي  -عليم السالم- اونسهي ما كانت في  لب 

ثم التق م الحوت ثم وهو في ه ه الظلمات اللي لو حد فيم ظن ألن اقددر أن ااجيدم ماقدا أ  أحدد خدال  المو دوع 
هو المدبي كما سيميي معاا في يوحيدد اليبوبيدة، واعلدم أن اهلل  ،،بهو الخالق هو اليا ،نتقى لكام اعلم أن اهلل عء وجاا

وجا  ادر أن اخيجم من كا الد   هدو فيدم ومدن هد ه الظلمدات ومدن بداطن الحدوت ومدن بداطن كدا هد ه الظلمدات  عء
 .وظلمة ب ن الحوت ةظلمة البحي وظلمة الليل

دَن "ء وجدا و دال اعلم أن هااك من اقدر أن اخيجم، من هو؟ إنم اهلل فددعا اهلل عد  اَل إ لَدَم إ ال َأندَت ُسدْبَحاَنَ  إ ن دي ُكادُت م 
 .87اانبياس: "الظ ال م ينَ 

   
   ..اقد في وجم عادوجعلتم  -عليم السالم-هود  هي ما كانت في  لب

"بمدا كانددت فيقدا مددن القددوة والعتداد اقددول لقددم  يدددهم سدديحيق وأن اعلدم أن ك 55هددود: " َفك يدُدون ي َجم يعاددا ثُدم  اَل يُاظ ددُيون 
 مكيهم سيبور وأنقم لن اصلوا إليم بوعد من اهلل عء وجا.

   
   ..وهو في الوار - لى اهلل عليم وسلم-الابي محمد ما كانت في  لب هي 

الابدي - فقدال"  دَميدملدو أن  أحدَدهم نظدي إلدى  دَميدم أبَصدَينا يحدت "واميي المنيكون واحا يون الوار واقدول أبدو بكدي 
    حي  مسلم "ثالثُقما اهللُ  باثَاين ظاُّ  ما اا أبا بكي" -مم وسل لى اهلل علي
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هي د  العقيدة اا جماعة اللي إحاا عااءان فعالا نهقمقا ونعينقا ويبقى فدي  لوبادا هدي د  العقيددة  ..هي د  العقيدة
 الصحيحة واللي إحاا عااءان نخل  ليقا. 

 
 :الصالحين لو  العقيدة في 

العقيدة أثيت مه بدس فدي اانبيداس اعادي إحادا عدااءان ندتعلم العقيددة مده مدرسدة اانبيداس فقدط لكن طبعاا في  وابط و 
هددي الباعددل والحدداكم  ،هددي المرشددي ،لكددن مدرسددة الصددالحين فددي كددا ،مددان ومكددان هتال ددي فيقددا العقيدددة هددي الابدديا 

 .ختيارات كا إنساناالحقيقي في 
   

 عاد:ر ي اهلل عام أبو بكي هي ما كانت في  لب 
   ..الابي  لى اهلل عليم وسلم موت-

ا  ةإادددم اللدددي خددداله اقدددد واقدددول هددد ه الكلمدددات الثابتددد ا اَدْعبُددددُ  مددداكم كدددان فمدددن"العظيمدددة جددددا عليدددم   اهللُ   دددل ى محمددددا
ا فإن   وسل مَ       حي  البخار  "حيٌّ ال اموتُ  اهللَ  فإن   اهللَ  اَدْعُبدُ  كان ومن ،ماتَ   د عليم  وسل مَ  اهللُ   ل ى محمدا

ي واهلل عدء وجدا ال امدوت وهدو المميدت، إاماندم بقد ه الصدهات يدمن اعاي إامانم باهلل أن عدء وجدا هدو الحدي هدو المح
ي المميت هو ال   جعلم اثبت في مثا هد ا المو دد. إامدان سديدنا أبدو بكدي بدمن ي هة الحياة هلل عء وجا وأنم المح

 .قدر اامياهلل هو ال   ادبي الخيي وأنم ال   اي،ب وأنم ال   ا
 بن ،اد بعل أسامة-  

لما سيدنا أبو بكي و د في و ت كان بعل أسامة اعتبدي بالاسدبة ا  إنسدان جدادد فدي مو د  ،  مو د  الخالفدة اللدي 
ا لكام اعلم أن سيدنا أبو بكي يواّل     ..يباع الابي  لى اهلل عليم وسلم هو سبيا الاجاةاه ابقى  يار  عب جدا

واعلدم أن اهلل هدو القدادر علدى   يسوسدلم كدان ادميي بدوحي مدن اهلل وأن اهلل هدو المددبي لكدا شد ان الابي  دلى اهلل عليدم
يباعم لساة الابدي  دلى اهلل عليدم وسدلم هدو الد   اوجا وإن  هو ال   اخلق كا ه ه اامور فإامانم باهلل عءيس كا ش

 ااجيم هو ال   جعلم ااه  بعل أسامة، مقما حصا أنه  البعل. 
 الءكاة تال مانعي -

ا وكددان ممكددن اقددول مدده منددكلة  ةهددو الدد   جعلددم اقايددا مددانعي الءكدداة مدد  إنددم كددان فددي و ددت الدولدد ا جدددا عصدديبة جدددا
اردُّوندُم إلدى رسدول  الل دم   دل ى الل دُم عليدم  وسدل َم  كدانوا ع قداالا  ماعدوني لدو"نتاا،ل عن بعل ااموال مدن الءكداة لكادم  دال: 

 ه ه القوة، ه ا الثبات. ،سلم حي  م "لقايلتُدُقم على ماع م  
   

 اهلل عام  يربعي بن عامي ر هي ما كانت في  لب 
بتعثاددا اهلل لاخددي  العبدداد مددن عبددادة العبدداد إلددى عبددادة ر  العبدداد ومددن جددور ا"نحددن  ددوم لمددا ذهددب إلددى هي ددا و ددال لددم 

ماددين؟ جابددم مددن العقيدددة التددي  الكددالم دا جابددم ااداددان إلددى عدددل امسددالم ومددن  دديق الدددنيا إلددى سددعة الدددنيا واآلخددية"
 ديست في  لبم.
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 لتويي كا شيسفي القلب لو وجدت العقيدة 
ختيارايد  اختيارات على وجم ال اتصدوره أحدد هتويدي عااءان نقول العقيدة هي التي لو وجدت في القلب لحكمت اال 

   ..يمام، هتويي رؤات  للحياة، هتويي ردود أفعال  في أشد الموا د وأ عبقا
العقيدددة اللددي عددااءان نويسددقا  لوباددا فددي هدد ه الدددورة، طبعاددا الدددورة مدده هتقدددر نلددم كددا أمددور العقيدددة ولكددن  هددي د 

هاحاول دااماا نجم  في كالماا إن شاس اهلل في ه ه الدورة بإذن اهلل سبحانم ويعالى بين العقيدة و دوابط العقيددة ان 
دد   بتقددتم بدددرا  الضددوابط وياسددى العقيدددة، ا إحاددا عددااءاين لاددا بيحصددا خلددط أو دلددط ان الادداا ،  مددا إحاددا  ُ دااما

 ..ياين عن العقيدة و وابط العقيدةنتكلم عن ام
 

 .. من أعظم اامورسبحانم ويعالى امامان باهلل
أول حاجة هاتكلم عن امامان باهلل سبحانم ويعالى، وامامان باهلل سبحانم ويعالى ده من أعظدم اامدور علدى امطدالب، 

عن امامان باهلل سدبحانم ويعدالى و سدموه إلدى يوحيدد اليبوبيدة ويوحيدد االوهيدة ويوحيدد ااسدماس  اماس دااماا اتكلمو العل
 والصهات، طبعاا نا  كتيي يستوي  إنتو جبتوا الكالم دا ماين؟ االوهية واليبوبية وااسماس والصهات؟ 

سدتقياس العلمداس لكدالم اهلل، االتقسديم وال مدن السداة ولكادم الكالم دا اا جماعة ملوش فعالا دليدا مدن القديعن علدى هد ا 
ستقياس العلماس كدا، لقوا إن فدي عادات معيادة وهد ه المعداني ،  الخلدق والدي،ب والتددبيي وامحيداس واممايدم رُب دت بدمن ا

  ..ابقى د   هات اليبوبية اوجا هو الي  فقالو  اهلل عء
ختيعوه من عادهم اعاي لقدوا إن  دهات اليبوبيدة أو الصدهات المييب دة اه جابوا الكالم دا ماين؟ من القيعن والساة م

بمن اهلل عء وجا هو الي  هي د  الخلق والي،ب والتدبيي وامحياس وامماية والخهل واليف  والقبل والبسدط ودييهدا 
  ..حاجات يانية مييب ة باالوهية مولقوا إن في

وجا فقالوا في معاني العبدد بيعبدد فيقدا اهلل سدبحانم ويعدالى واهديده  عبد هلل عءلم اعاي يإلم أو إاالوهية: أ الا يميي من 
 .فيقا بالعبادة

   
ا ولقوا إن في أسماس رباا سبحانم ويعدالى سدمى بقدا   اهاتكلم عن الكالم دا بالتهصيا ولكن أن أع ي مقدمة  ويية جدا

ربددم و ددهات و ددهم بقددا ربددم فددي السدداة  نهسددم و ددهات و ددد بقددا نهسددم فددي القدديعن وأسددماس أخدديى سددمى الابددي بقددا
يب  ددلت فددي كددا هدد ه الجوانددب مددن فالصددهات اللددي فددي القدديعن والسدداة هاوحددد بيقددا اهلل سددبحانم ويعددالى وطبعاددا فددي ف دد

   :يوحيد اهلل عء وجا فقاتكلم إن شاس اهلل أول حاجة عن
 

 وجا؟  كيد نعبد اهلل عء.. يوحيد اليبوبية
ريب دت بدمن اهلل عدء وجدا هدو الدي  وطبعادا الدي  هدو الد   اصدل  وايبدي ميبوبيدم، يمدام؟ امعداني  مطبعاا إحاا  لادا إن فيد

 فاهلل عء وجا هو المدبي والخالق واليا،ب والقابل والباسط.
 العقيدةب ما ظاهي النيك دااماا في كتب كتيي في يب الكالم دا إحاا باقعد نقولم وبعدان نيجي في اآلخي إام؟ طيط 
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أن اعتقدد را، ادا ديدي اهلل، أن اعتقدد محيدي أو مميتادا ديدي  ،لنيك في اليبوبية أن اعتقد خالقاا ديي اهللتكلم كدا مظاهي اتب
كلم عدن مظداهي النديك، ا إحادا عدااءان ااول ندتكلم علدى مدا هدو امامدان بقدى؟ مده الحددود تاهلل وديي ذل  وابددأ اد

و لبي احيا أن اهلل هو ربي؟ وأن كا ما احدث من يددبيي والضوابط والمخالهة، إ،ا  أؤمن باهلل رباا؟ إ،ا  أكون عااه 
 اهلل؟ 

 امامان باهلل مدبياا
ندا  بتسدتخدم فدين علدى أحدد أسد    مكان بعل السلد اسيي في طياق من ال يب فمُلقي عليم رماد، اعادي كدان فيد-

ع الهددين وبييمددوه مددن فددوب ال ددبب بتدداعقم أو الحاجددة اللددي بيعملوهددا بددالهين فجمعددوا اليمدداد بتددا  االماددا،ل فلمددا خلصددو 
السد   و دداحباا معدد  وهددم مده شددااهيام فاليمداد جددم عليددم فقدو لددو أ  واحدد ديدديه لدو فكددي هيقدول إاددم؟ واهلل الاددا  

 ..الاا  د  دل انين المهيوإ كانت يب  ااول  با ما ييميده د  رمت البتاع 
كن  داحباا دا كدان بياظدي نظدية أعمدق أن اهلل عدء ا؟ لداا جماعة إنتو إ،ا  يعملوا ك لقمل وكان هيتناكا معاهم واقو  

ر أن اسيي في ه ا ال يادق وفدي هد ا الجاندب مدن ال يادق وأن هدرالس القدون اليمداد فدي هد ه اللحظدة وجا هو ال    دّ 
جتمعدت كدا هد ه اامدور وو دد  اليمداد علدى نهسدم فعلدم أندم مددن اهد ه الااحيدة وعلدى هدد ا الاحدو و  علدىوبقد ه الكيهيدة و 

هلل سدبحانم ويعدالى ابقدى ده عديف إن ا ،ي  أن احمدد اهلل""مدن كدان حقدم الادار فصدول  علدى اليمداد َحدفقال:  يدبيي اهلل
 .ل هو ال    در ذ

 
  صة الثالثة والصخية

الابدي  دلى اهلل عليدم وسدلم هد ه القصدة،   د ّ ن كمدا يالتاليدة اللدي كدانوا ماشدي ..ل  معانا  صدة التاليدة والصدخيةك   -
    حي  البخار  "إذ أ ابقم م ي امنونممن كان  بلكم  نهي   ثالثةُ  بياما"

الندداهد مددن القصددة إنقددم دخلددوا الوددار وو عددت الصددخية فسدددت علدديقم بددا  الوددار، كددان  ممكددن أ  حددد ديدديهم كددان 
، مدين اللدي اختدار الودار بالد ات؟، اقداردهالممكن الوم بعضقم بعضاا واقولوا من اللدي شدار عليادا نمندي فدي ال يادق دا 

فقعددوا اهكديوا مدين اللدي  -عدء وجدا–نا ندخا في التو يت دا بال ات؟، لكدن انقدم كدانوا مدرماين بداهلل للي خاّل مين ا
لادا فدي اللحظدة د  وفدي المكدان دا؟ إندم اهلل، َمدن الد   أسدقط الصدخية؟ لاا في الو دت دا؟ إندم اهلل، مدين اللدي دخّ دخّ 

ال عددن شددمال الوددار، ولكددن مباشدديةا علددى بددا  الوددار، إنددم اهلل، مدده أمددام الوددار، وال خلددد الوددار، وال عددن امددين الوددار، و 
كدا رجدا مداكم بمدا اعلدم أندم "هدو الد    دّدر ذلد ، فقدالوا:  -عء وجا–فعلموا أن اهلل  ال ااجديكم إال الصددب فليددع ُ
   . حي  البخار  " د  دب فيم

 اجيقم من ذل .هو ال   ا -عء وجا-فلما علموا أن اهلل هو الُمقد ر ل ل ، علموا أن اهلل 
هددو الدد   ادددبي  -عددء وجددا–رباددا، إن احاددا نددرمن أن اهلل  -عددء وجددا–فقدد ا مددن يوحيددد اليبوبيددة، أو مددن امامددان بدداهلل 

 -عدء وجدا–نت عنت فعالا بالمعاى دا في  لب  هتعلم أن كا ما احدث ل  إنم من اختيار اهلل ااامي، ابقى إذاا لو 
 بمقتضى ه ا الهعا، يهكي بقى اا ييى رباا ليم  ّدر علّي ه ا اامي؟  -عء وجا–ويدبييه فتي ى وُيسل م ويعاما اهلل 

 ، فاهلل -عء وجا–أكيد لحكمة، يبدأ يتدبي إام الحكمة، اا ييى أنا مثالا  صيت وو عت في معصية في حق اهلل 
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مدثالا لدم أشدكي نعمدة ا ّكيني ب ل ؟، ها أنا مثالا أذنبت ذنب؟، ها أندا دهلدت عدن طاعدة معيادة؟ هدا أندا  -عء وجا–
لُددوُكم ب الن ددي  "هدد ا اامددي، سددواس كددان مددن الخيددي أو مددن النددي  -عددء وجددا-مددن الدداعم؟، يبدددأ يهكددي لمدداذا  ددّدر اهلل  َونَدبدْ

َاةا  َاا ۖ  َواْلَخْيي  ف تدْ    35اانبياس: " يُدْيَجُعونَ  َوإ لَيدْ
عدء –ربادا را، ادا، اهلل  -عدء وجدا–ربادا خالقادا، اهلل  -عدء وجدا–اهلل ، ربادا مددبياا -عء وجا–ابقى إذاا دا الكالم على اهلل 

عدء –ل أو  عندان الو دت لكدن البدد نعديه معداه، اهلل رباا محيياا مميتاا، كا د  أمور، اعادي أندا مده عداو، أطدوّ  -وجا
   .و ال   ادبي اامي، هو ال   اخلقه -وجا
 

 امامان باهلل خالقاا
اعاي كتيي من الادا  مدثالا ال اُديَ،ب بالولدد، والولدد دا أ دالا خلدق، اعادي هو ال   اخلق،  -عء وجا–لما يهكي أن اهلل 

اخلدددق فدددي رحدددم ،وجتددد  طهدددا، دا خلدددق، ال أحدددد علدددى امطدددالب املددد  ذلددد ، وال أ  أحدددد مدددن  -سدددبحانم–أن ربادددا 
ارفين ااطباس، حتى كتيي في حاالت طبيدة كتيدي الدءو  والءوجدة اكندهوا واقدول لقدم التحاليدا كلقدا سدليمة لكدن مده عد

هو الد   لدم اُقدد ر أن ُاخلَدق الولدد، وإال علمدت ذلد  علدى الحقيقدة لدن ي لدب الولدد إال  -عء وجا–إام السبب، اهلل 
 .من اهلل

عددء –، مهدديه منددكلة أن يمخدد  بااسددبا  ويتعددالم لددو عادددك منددكلة، لكددن يعلددم أن اهلل -عددء وجددا–إذاا يدددعو اهلل  
بد ل ، لمدا نيجدي بقدى نيسدب هد ه العقيددة فدي حيايادا، ابقدى إذاا مدين ماّدا الد   اخلدق في الاقااة هو الخدالق، و  -وجا

ساعتقا ممكن اهكي أنم ا هب لدجاجلة، أو منعوذان، أو سحية، أو ديي ذل  عنان اميي بالولد؟ كالم مده ممكدن 
،  هو ال   اخُلق. -عء وجا–ويجد يعارإ م  يوحيد اليبوبية، اهلل  فعالا

 
 امامان باهلل را، اا

وحدده ابقدى –هو ال   اي،ب، ود  من  هات اليبوبيدة أاضادا، فدتعلم أن الدي،ب بيدد اهلل  -عء وجا–أما يعيف أن اهلل  
 ،ا  ي لب الي،ب من الحيام؟ ا

قالددة، فلقيددت عاددده شددتي  مددن عاددده حاجددات، اعاددي فدداي  بماعاددي بعددل الاددا  كددان ابيدد  سددجااي فيوحددت لددم وكاددت ب
ندت إنسدان محتديم وبتصدلي وإنسدان كدواس ليدم بتبيد  سدجااي؟ دا ابتبي  سجااي؟  نت ليمالنخ  دا: لسجااي، فبقول 

س فيقدا، إادم اللدي بيخليد  يعمدا فدي نهسد  كددا؟ نت بتاخد إثم كا سجارة الياجا اللدي بيندتياقا وانديبقا، وكدا نَهدا
 بتدخاه، إام اللي اخلي  ياخد السيئات د  كلقا؟ انت أ الا ما

القيقاش اسديب المحدا واديوش اندتي  حاجتدم كلقدا اجي منتي  واسمل على السجااي ومي ال لي: واهلل اا شيب لما بي
 .من محا ياني فيم سجااي، لكن لما بيال ي السجااي بياخدها وبعدان ااخد الحاجات بتاعتم

اددا  ندت عداو، يقاعاددي إن الدي،ب اللدي رباددا كايبقولد  عدددم وجدود السدجااي هددو اللدي هيو هدم؟ اعاددي لدو ربا لدت لدم: اعاددي  
ر،ب مافة جاية أو ألد جاية أااا كدان عددم وجدود السدجااي هيو دد االدد جايدة د  واماعقدا عاد ؟ ه كتب ل  الاقارد

 ..أو وجودها هو اللي اجيبم؟ ها ي لب ما عاد اهلل بمعصية اهلل؟ فتمما كدا في كالمي
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تددم فعددالا مادد  السددجااي يماماددا مددن عيفه هيعمددا إاددم، بعددد أاددام عدددات عليددم ال يااو ددال لددي: ا، وسددبتم ومندديت وأنددا مدد 
هدو  -عدء وجدا–استعملاي إن أندا ذكييدم بدالمعاى دا فدي اليبوبيدة، اهلل  -سبحانم ويعالى–عاده، ليم؟ انم فعالا لما رباا 

اليا،ب، هو الي ، فعالا لما هو يهّكي كدا  ال لي: ا،ا  ابقى رباا هو اللي بيدي،ب واطلدب ر، دم بمعصديتم؟ ا،ا ؟ فهعدالا 
 لسجااي من حيايم.ما  ا

 
 ياا ومميتاايامامان باهلل مح

ه فإذاا دا اللي امامان باهلل مدبياا، امامان باهلل خالقاا، امامان باهلل ر،ا اا، امامان باهلل محيياا مميتادا، ،  مدا حاولادا بديد 
ا لمدددا اعاددي يدديوش مددد ثالا الميددايم أو المقدددابي فددي  ضددية الولدددد وامنجددا ، و ضددية امحيددداس واممايددة كتيددي مدددن الاددا  جدددا

ا، أو والد، أو أم، أو حد هو متعلدق بدم  وينوف جءع كثيي من الاا  لما اموت لم حبيب أو  ياب، ابن مثالا احبم جدا
ا، وينوف كيد أندم اجدءع مدن المدوت؟ مهديه مندكلة   دلى اهلل –ند  يحدءن، الابدي إند  يبكدي، مهديه مندكلة إجدا

ا، وبكى وَدم َعت عيااه و ال: لما مات ابام إبياهيم حَ  -عليم وسلم  ء َن حءناا شدادا
ُط الدي    القلدبُ  واحدءنُ  العينُ  يدم ُ " ط بياحتد ، لكدن كثيدي مدن بياحتد ، عديّ  بد   ا ،حسدام االبداني "وال نقدول مدا ُاسدخ 

جددي لكتيددي مددن النددبا  يال يددم يالاددا  وبانددوف الكددالم دا كتيددي فددي المستنددهيات والحددوادث، ومددوت الهجددمة لمددا بي
 ، واقول: اا ر  ليم؟ دا كان لسم شبا ، كان لسم المستقبا  دامم، ليم اا ر  كدا؟ اجءع

وَيَسخُّط علدى أ ددار اهلل، وابددأ أندم مدثالا أحيانادا ابددأ اقدول  -سبحانم ويعالى–ابدأ اقول كلمات فيقا اعتياإ على اهلل 
هو المحيي المميدت، روحدم لدن يُقدَبل إال بدممي  نتم كان مهيوإ يعملوا، رباا هو المميت، رباا انتم  صييم، و اللدكايية 

 -سددبحانم ويعددالى–مددن اهلل، انددت بتددتكلم فددي إاددم؟ المو ددوع ماتقددي، المو ددوع خلصددان، المو ددوع بددممي  مددن الددي  
 المحيي المميت،

   
ي ،  مددا احاددا  لاددا فدد خت فددي  لوباددا لظقدديت فددي كثيددي مددن أفعالاددا،هددو الددي  ييّسدد -عددء وجددا–لددو فعددالا عقيدددة أن اهلل 

، فدي إمايدة -عدء وجدا–، فدي إحيداس اهلل -عدء وجدا–، فدي ر،ب اهلل -عدء وجدا–، فدي خلدق اهلل -عء وجا–يدبيي اهلل 
وخهضددم للاددا ، فددي  بضددم وبسدد م لدد ر،اب، كددا هدد ه أمددور مددن يوحيددد  -عددء وجددا–، فددي رفدد  اهلل -عددء وجددا–اهلل 

 .-وجا عء–اليبوبية، لو رسخت في  لوباا حقاا ويمملاا فيقا، في كالم اهلل 
   

 وحده هو ال   امل  ذل . -عء وجا–ساعلم أن اهلل  - لى اهلل عليم وسلم–وكالم رسول اهلل 
هددو الددي   -عددء وجددا–ابقددى إذاا مظدداهي الندديك فددي اليبوبيددة اللددي ممكددن يحدددث سددتاتهي يماماددا لددو عندداا مدد  أن اهلل 

يدددد حالندددق ااول مدددن يو  ويعدددالى، ابقدددى داالخدددالق، الددديا،ب، الُمدددَدبي، المحيدددي، المميدددت، القدددابل، الباسدددط، سدددبحانم 
اليبوبية، لما نتكلم عن العقيدة، لسم متكلماداش عدن  دوابط العقيددة، ومظداهي النديك، والكدالم دا، احادا بادتكلم عدن 

 سبحانم ويعالى.–رباا  -عء وجا–اهلل، اهلل 
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 .. الدتملّم إلى اهلليوحيد االوهية
فددت  كتددب العقيدددة هتال يقددا فددي يوحيددد االوهيددة، مظدداهي الندديك فددي الدد ب  إلددما، كتيددي بقددى، ا -عددء وجددا–ثانياددا: اهلل 

ا عن مظاهي النديك فدي االوهيدة، لكدن مدا الد   كدان فدي  لدب الابدي  والا ر وال واف بالقبور وااولياس، كالم كتيي جدا
 نددددةَ عاف اددددا"؟ وهددددو اقددددول للسدددديدة عافنددددة: -عددددء وجددددا–وهددددو اتملددددم إلددددى اهلل  - ددددلى اهلل عليددددم وسددددلم–محمددددد 

، هدي د  يوحيدد االوهيدة، هدي د  -عدء وجدا–، هي د  االوهيدة، يملدم هلل حسام االباني "ليب ي الليلةَ  أيعب دُ  َذر اا ي !
 .  "أيعب دُ  َذر اا ي"ن أنا أيملم إلى اهلل، وهو اقول: إالعقيدة 

هددي الضددوابط، وبالعبددادة بقددى إندد   ، يُهددي د د بالعبددادة -عددء وجددا–يوحيددد االوهيددة هددي أن يُدْهددي د اهلل أيعبّددد د  هددي 
   .عبادة معبد ديي رباا، فين العبادة بقى؟ المهيوإ ابقى فيميعبد، مه أُفي د، خال  مه ب

 
 يوحيد االوهية في  لب الابي  لى اهلل عليم وسلم

حسدام  "ليب دي لدةَ اللي أيعب ددُ  َذر اا دي" وهو اقول للسيدة عافنة - لى اهلل عليم وسلم–شوف بقى ما كان في  لب الابي 
   .-عء وجا–واقوم فيصلي هلل  االباني،

، حتدى ي - لى اهلل عليم وسلم-كان الابي  ،   دلى اهلل عليدم وسدلم–ه ّديت  ددماه اقوم فيصلي حتى اقوم  ياماا طدواالا
كددان اسددجد فيقددول بتسددبيحات ومحامددد ال اعلمقددا أحددد، السدديدة عافنددة فددي ليلددة مددن الليددالي بتمددد ادددها يبحددل عددن 

، ال -عدء وجدا-فوجدت اده وهو ساجد، ثم سمعتم اقول ذكياا من ااذكدار واسدب  اهلل - لى اهلل عليم وسلم-ابيال
  .بقى لم ن  ساعة ساجد بيقولم -سلم لى اهلل عليم و -يتخيا أن ه ا ال كي الوحيد اللي الابي

 
 ، يخيددا مددثالا البقددية وعل عمدديان لمددا  دلى بددالبقية والاسدداس وعل عمدديان وركدد  مثدا ذلدد - ددلى اهلل عليددم وسددلم-الابدي

هم فدي أد إادم؟ لدو  لادا: أندم ُمدتقن واقديأ بسديعة، سديقيأ مدثالا أوالاساس خمس أجدءاس، لمدا واحدد اقديأ خمدس أجدءاس هيقدي 
 - دلى اهلل عليدم وسدلم-الجءس في نصد ساعة، اعاي خمس أجءاس في ساعتين ونصد، فيك  مثا ذل ، يخيا الابدي

 ددلى اهلل -اادة: نحدواا مددن ذلد  "أ  أ دا مادم بنددواة"، فدي حددود سدداعتين، يخيدا الابديراكد  سداعتين ونصددف وفددي رو 
  فراك  ساعتين، بيقول إام؟ -عليم وسلم

 وهو بيتملم إلى اهلل ساعتين. - لى اهلل عليم وسلم-إام اللي في  لب الابي
، أو ممكدن مدية واحددة، أو معظم الادا  فدي اليكدوع اددو  بيقدول: سدبحان ربدي العظديم ثدالث مديات وحتدى ال اُكملقدا

 دلى اهلل عليدم -ممكن اقعد اقولقم: سبحان ربي العظيم من ديدي حتدى مدا اهقدم بيقدول إادم وال اتددبي بيقدول إادم، الابدي
فدي الو دوف بعدد اليكدوع بمحامدد سداعة ونصدد،  -عء وجدا-ساعتين راك ، ثم  ام مثا ذل ،  عد احمد اهلل -وسلم

بيقدول إادم فدي السدجود سداعة كاملدة؟  - دلى اهلل عليدم وسدلم-مثالا سجود، الابيثم سجد نحواا من ذل ، اعاي ساعة 
 ؟-عء وجا-إام التملم على اهلل

 دلى اهلل عليدم -حتدى  بدا البعثدة كدان اخلدو فدي الودار الليدالي ذوات العددد، اعادي الابدي - دلى اهلل عليدم وسدلم-الابي
ا من البني، بيقول إام؟ وبيهكي فدي إادم؟ كان بيقعد مثالا خمس، ست ليالي في دار لوحده ال ا  -وسلم دخا عليم أحدا
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ا مددن الصددحابة ومددن  وبيعمددا إاددم مددن العبددادات؟ هددي د  التملددم إلددى اهللو وكدد ل  الصددالحون إن كددانوا سدديي كثيددية جدددا
الصالحين بعدهم، اللي كان بيصلي الهجي بو وس العناس، واللي كان بيقوم نصد الليا، وبيدوت مدن الصدحابة، بيدوت  

لة كانت بتقسم الليا على أفيادها اعاي كدانوا خمسدة فبيقسدموا كدا واحدد خمدس الليدا، وبعددان بادت يتجدو، بقدوا كام
أربعة اقسموا الليا على ااربعة، وبعدان مثالا واحد اموت اقسموا الليا على الثالثة لحد مدا كدان بعضدقم ليقدوم الليدا 

 وحده في عخي عميه لما كان عااه لوحده في البيت.
   الاا  د  و لت إلى ه ه الدرجة من التملم؟إ،ا
 

 دلى اهلل -نتدوا عدارفين جلسدة الضدحى اللدي الابديااجلدس جلسدة الضدحى،  -رحمدم اهلل-كان شيب امسالم ابن ييمية
ركعتدين كاندت لدم   دلى  ثدم اد ُكُي اهللَ حتدى ي لُدُ  الندمسُ   عدَ  ثم جماعة   في الهجيَ   لى من ال عاقا: " -عليم وسلم
اعادي اللدي اصدلي  حسدام االبداني، ".اهلل عليدم وسدلم: يام دة ، يام دة ، يام دة    دلى ج ة  وعمية .  ال:  دال رسدوُل اهلل  كمجي  حَ 

الهجي واقعدد فدي أذكدار لحدد  دالة الضدحى اللدي هدي بعدد النديوب يقيابادا بتلدت سداعة أو بيبد  سداعة ابقدى الو دت ده  
 .-عء وجا-كمجي حجة وعمية بإذن اهلل

حتددى اتعددالى الاقددار، اعاددي  -عددء وجددا- يب امسددالم ابددن ييميددة كددان اجلددس هدد ه الجلسددة فيظددا ادد كي اهلليخيددا إن شدد
لحددد مددثالا يسددعة أو عنددية الصددب ، كددان بيقددول إاددم؟ كددان فددي  لبددم إاددم؟ هددو ده التملددم اللددي إحاددا عددااءان نعينددم، نعدديه 

وحيدد االوهيدة، بادتكلم عدن االوهيدة نهسدقا، التملدم بقلوباا في عبادة اهلل، ونتل ذ بق ه العبادة، ابقدى د  ألوهيدة مده ي
 دام شواة. على اهلل، هاتكلم عن التوحيد والضوابط عن شاس اهلل 

 
 يوحيد ااسماس والصهات
 -عدء وجددا- ، يوحيدد ااسدماس والصددهات، هاوحدد اهلل-عدء وجددا- أو يوحيدد اهلل -عدء وجددا- بعدد كدده امامددان بداهلل

ا في شديوحات العقيددة في أسمافم و هايم، طبعاا مسم لة التوحيد وبال ات في ااسماس والصهات هتال ي كالم كتيي جدا
عددن: مددن هددم الُمع لددة، ومددن هددم الُمنددبقة، ومددن هددم، ومددن هددم، وإاددم أنددواع املحدداد فددي ااسددماس والصددهات، إلددى ديددي 

ا و وابط خ يية ج ا بس ،  ما إحاا  لاا: ده دواسذل ، أمور مقمة جدا  .دا
   

 لة "اهلل"لهظ الجال
لكددن أاددن اُاددءل؟ أاددن أن يعلددم معاددى اسددم اهلل "اهلل"، عددارف اعاددي إاددم اهلل؟ مهكددييه كددده مددية اسددم اهلل؟ "اهلل" ده معادداه 
إاددم؟ جددم ماددين؟ علمدداس العقيدددة لمددا يكلمددوا فددي اسددم اهلل، "اهلل" اختلهددوا ابتددداسا هددا هددو منددتق أم ديددي منددتق، العلمدداس 

منتق؟ اعاي مثالا اليحمن من اليحمدة فقدو مندتق مدن اليحمدة، الُمقيدت مدن القدوت، هدو  اللي  الوا إنم منتق، اعاي إام
 بيو ا القوت، اهلل هو منتق من إام؟ إام الهعا اللي جت مام لهظ الجاللة "اهلل"؟ 

ثدة؟  دالوا: ولدم : إنم منتق اختلهوا على ثالث ج ور لوواة، إمدا مدن أل دم، أو َألَدم، أو َول دم، إادم الهديب بدين الثالوافاللي  ال
   ..ده من شدة الحب، حتى اقولوا إام؟ ول م الهصيا إلى أمم )أ  اشتاب إليقا(، أو أل م أ  يعب د، أو أَلم أ  يحي ي

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 11من  10صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر"( 1العقيدة في هللا )
 

 طيب لما ناخد بقى التالية دول كده ونهقم معاى اسم اهلل " اهلل" من خالل الج ور اللوواة الثالثة،  الوا: 
  "من الولم" هو ال   القلو  هافمٌة في محبتم

 "من ااََلم"         والعقول حافيٌة في عظمتم 
 "من اال م"         والجوارش ياقاد في طاعتم 

ابقددى إذاا لمددا يهقددم في ددت معدداك، لمددا فقمددت اهلل اعاددي إاددم إن أنددت كلمددة بتقولقددا بددس إن ده اسددم اهلل ااعظددم أو لهددظ 
في دت  لقم وعقل  احار فدي عظمتدم وجوارحد  ياقداد فدي طاعتدم،اهلل هو ال   اكون  لب  امالجاللة، ولما عيفت أن 

 معاك كتيي طبعاا.
 

 "الصمد"اسم اهلل 
لما يعيف مثالا اسم من أسماس اهلل باقولم كلاا في اليوم عني ميات أو خمسدة عندي مدية أو أكثدي فدي كدا مو د : اهلل  

هاقعدد نقدول بقدى: الصدمد مدن ديدي يندبيم  وال  أحد، اهلل الصمد، اعاي إام الصمد؟ مهكييه مية كده اعاي إام الصمد؟
يع يددا  وال يحياددد  وال يكييددد، اعاددي إاددم بي ددم الصددمد؟ الكددالم ده بي ددم كددواس ومقددم، لكددن اعاددي إاددم الصددمد؟ هددا 

 عنت م  اسم اهلل الصمد؟
الصدمد، ، يخيدا وأندت يقدول: اهلل الصدمد: هدو الد   يصدمد إليدم الخالفدق فدي حوافجقداالصمد، مما  يا فدي اسدم اهلل 

إلددى اهلل ويصددمد إليددم فددي حوافجقددا، الكافاددات كلقددا، ال يددور يخددي ،  ئاددداقا ويلتجددإوأنددت يتخيددا الخالفددق كلقددا رافعددة 
مالاين ال يور كدا ادوم الصدب ، ولقدا حدوافم مدن الود اس وديدي ذلد ، يصدمد إلدى اهلل فدي هد ه الحدوافم، وااسدماك فدي 

، كدا -سدبحانم ويعدالى-وأماكن مهيه بني دخلقا، كا هد ه اي، قدا اهللالبحار يصمد إلى اهلل، والابايات في الوابات، 
 في كا اوم، ابقى اهلل الصمد. -عء وجا-ه ه الكافاات يصمد إلى اهلل

 
 "المقيت"اسم اهلل 

هدو  -عدء وجدا- هو المقيت، المقيت هو ال   اُع دي وادي،ب القدوت، أمدا يعديف أن اهلل -عء وجا- لما يعلم أن اهلل
حيتان في البحي بتني  أطاان مدن اللدبن، اعادي الحدوت الصدويي أمدا بيي د   مكم من الكافاات اعاي في  المقيت ويتدبي

 اّل االوجبة بتاعتم الو افية د  أطادان مدن اللدبن، لدو حدوت مدن ده جالادا فدي بلدد مدن البلددان فدي مصدي و  كبييةمن أمم ال
يُقيددت هدد ا الحددوت هدد ه ااطاددان مددن اللددبن هيبقددى  فددي أ  بلددد ومددثالا و،ارة مددن الددو،ارات هددي المتكهلددة أنقددا يددي،ب أو

 المو وع عاما إ،ا ؟ 
-يخيا بقى واللبن عمال اتحلب من أبقار واتاقدا وبيو دا ومجقدود شداب ومجقدود بندي  أد إادم وفلدو  أد إادم؟ اهلل

دْن بَددْين  فَددْيث  َوَدم  لَبَداادا َخال صادا"اخدي   -عدء وجدا-بدممي  مدن اهلل -عء وجدا هدو الد    -عدء وجدا-، اهلل66الاحدا: "م 
هددو الدد   ُاخددي  مددن بددين هدد ا الدددم والهدديث لبااددا خالصاددا لقدد ا  -عددء وجددا- ُاخددي  هدد ا اللددبن مددن هدد ا الحددوت، اهلل

هددو الدد   اُقيددت  -سددبحانم ويعددالى- هددو الدد   اُدددبي اامددي، اهلل -عددء وجددا- ، اهلل-عددء وجددا- الحددوت بددممي مددن اهلل
 .-سبحانم ويعالى-متمه ه المخلو ات التي في كا ه ه ااماكن بيح
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 "النكور"اسم اهلل 
ُاجدا،  علدى يمدية  -عدء وجدا- وأن اهلل -عدء وجدا- شدكور، لمدا ندتكلم عدن الندكي هلل -عء وجا- لما يعلم أن اهلل

التمددددديُة  احدددددد كم إن  اهللَ لُييب دددددي: "- دددددلى اهلل عليدددددم وسدددددلم-حدددددد مدددددن الثدددددوا  كمدددددا  دددددال الابددددديمدددددا ادددددوا،  جبدددددا أُ 
هُ  أحدُكم ياُيب   كما واللُّقمُة،  - دلى اهلل عليدم وسدلم-كمدا  دال   ححم االبداني، "أو فصيَلم، حتى يكوَن مثَا ُأحد   فَدُلو 

حددد مددن حتددى يصدديي التمددية كجبددا أُ  - ددلى اهلل عليددم وسددلم-إن الصددد ة الصددويية د  رباددا بييبيقددا لاددا حتددى  ددال الابددي
يقهه بدم  حاجدة خدال ، التمدية ان جايدم، اعادي التمدية مد بعنديااّل ايمية بكام؟ كيلدو التمدي مدثالا بعندية جايدم و  الثوا ،

   .، ومضاعهتم لق ه ااعمال-عء وجا- حد من الثوا  بإام؟ بنكي اهللد  يبقى أد جبا أُ 
 

لدد ل  أهددا الجاددة اللددي فدداهمين  دد  ودخلددوا الجاددة وشددافوا بقددى أعمددالقم كددان فيقددا فسدداد أد إاددم ودهلددة، لمددا جددم اددوم 
ها وكددم مددية لددم اددتم اليكددوع، وكددم مددية لددم اددتم السددجود، وكددم مددية سددقى فددي ة اللددي  دداّل القيامددة وشدداف أعمالددم والصددال

 اليم، وكم مية راسى في أعمالم، وبدأت ااعمال د  يسقط لحد أما ُ هي لم  ليا من ااعمال، فقدال: خدال  أندا 
  الوا إام؟  اُدخلم الجاة، فمها الجاة أما دخلوا الجاة -عء وجا- مه داخا الجاة، فهوجيس أن اهلل

 -هددو النددكور -وجددا عددء- ، دهددي الكثيددي مددن الءلددا وشددكي القليددا مددن العمددا، اهلل34فدداطي: "إ ن  رَبّداَددا َلَوُهددوٌر َشددُكوٌر"
   .-سبحانم ويعالى

 
هدو الدي ،  -عدء وجدا- لما نعيه بقى مد  هد ه ااسدماس والصدهات حيايادا سدتتوييو لد ل  ال بدد أن نعديه مد  أن اهلل

لمدا نعديه مد  هد ه المعداني سديكون ، هو ال   لم كا ه ه السماس وكا ه ه الصدهات، -نم ويعالىسبحا- هو المملوه
 ه ا هو الو اس الحقيقي لقلوباا وهو ال   سيويي حياياا وهو ال   سيحكم اختياراياا في كا أمور الحياة.

   .لصحيحةا أن اي، اا أن نحيا بق ه العقيدة، العقيدة امسالمية -سبحانم ويعالى-أسمل اهلل
 جءاكم اهلل خيياا، و لى اهلل على نبياا محمد  وسلم يسليماا كثيياا، والحمد هلل ر  العالمين.

 
 

 يم بحمد اهلل
 ويهضلوا هاا: ماتداات ال ياق إلى اهلل في في  سم يهياغ الدرو شاهدوا الدر  للاني على الات 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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