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 ِمن دالئِل التوحيد
َنَصب هللا جّل جاللو دالئَل توحيِده يف ُكلِّ ََمُلوق . فدالئُل توحيِد هللا تبارك وتعاىل 

 ِفيَك ويف ُكلِّ ما َحْوِلك ، كما قَاَل اْبُن اْلُمْعتَ ّز :

 فَ َيا َعَجًبا َكْيَف يُ ْعَصى اإِلَلُو ... َأْم َكْيَف ََيَْحُدُه اْْلَاِحُد ؟

 َشْيٍء َلُو آيَ ٌة ... تَ ُدلُّ َعَلى َأنَُّو َواِح  دُ  َويف ُك لِّ 

آايٌت بّينات : يُبِصُرىا األعمى ، ويَعَمى عنها اْلاِحد ، كما قال األَحد الَواِحد : 
وَن( ، )َبْل ُىَو َآاَيٌت بَ يَِّناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َوَما ََيَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ الظَّاِلمُ 

 وقال عّز وَجّل : )َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرِبُ َها ِللنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن( .

 دالئُل توحيِده

 يف الِفَطر السليمة ، والعقول الصحيحة

الُّ َعَلى نَ ْفسِ  ِو ِِباَيتِِو ، فَ ُهَو قال ابن القيم : اْعَلْم َأنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُو يف اْْلَِقيَقِة ُىَو الدَّ
الالِت َواآلاَيِت ، َوَقْد َأْودََع يف اْلِفَطِر  ِليُل ِلِعَباِدِه يف اْْلَِقيَقِة ِبَا َنَصَبُو ََلُْم ِمَن الدَّ الدَّ

ْعِطيِل َواْْلُُحوِد : َأنَُّو ُسْبَحانَُو اْلَكاِمُل يف َأْْسَائِِو َوِصَفاتِ  ْس ِِبلت َّ ِو َوَأنَُّو الَِِّت ََلْ تَ تَ َنجَّ
اْلَمْوُصوُف ِبُكلِّ َكَماٍل ، اْلُمنَ زَُّه َعْن ُكلِّ َعْيٍب َونَ ْقٍص ، فَاْلَكَماُل ُكلُُّو ، َواْْلََماُل 

َواْلَْالُل َواْلبَ َهاُء ، َواْلِعزَُّة َواْلَعَظَمُة َواْلِكْْبِاَيُء : ُكلُُّو ِمْن َلَوازِِم َذاتِِو ، َيْسَتِحيُل َأْن 
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ْمُع َيُكوَن عَ  َلى َغْْيِ َذِلَك ، فَاْْلََياُة ُكلَُّها َلُو ، َواْلِعْلُم ُكلُُّو َلُو ، َواْلُقْدرَُة ُكلَُّها َلُو ، َوالسَّ
ُو َواْلَبَصُر َواإِلرَاَدُة ، َواْلَمِشيَئُة َوالرَّْٓتَُة َواْلِغََن ، َواْْلُوُد َواإِلْحَساُن َواْلِْبُّ ، ُكلُُّو َخاصُّ لَ 

ِو ، َوَما َخِفَي َعَلى اْْلَْلِق ِمْن َكَماِلِو َأْعَظُم َوَأْعَظُم ِمَّا َعَرُفوُه ِمْنُو ، َبْل ال ِنْسَبَة قَاِئٌم بِ 
 ِلَما َعَرُفوُه ِمْن َذِلَك ِإىَل َما ََلْ يَ ْعرُِفوُه . )مدارج السالكني(

 دالئُل توحيِده

 . يف اْلشراِت : فيما يُ َرى ، وما ال يُ َرى َكالَفْيُوَسات

 يف الَبعوَضِة :

 اَي َمْن يَ َرى َمدَّ البَ ُعوِض َجَناَحها ... يف ظُْلَمِة اللَّْيِل الَبِهيِم األْلَيلِ 

لِ   ويَ َرى نَِياط ُعُروِقها يف ََنْرِىا ... واْلُمخَّ يف تِْلَك الِعظَاِم الّنحَّ

كاد َُيّليها للَبَصر قال الزَمشري : ُرِبا رَأيَت يف َتضاِعيف الُكُتب الَعِتيقة ُدويّبة ال يَ 
اْلاّد إالّ ََتَرّكها ، فإذا َسَكنت فالّسكون يُ َوارِيها ، مث إذا َلّوْحَت َلا بِيِدك حاَدت 

 عنها وجتنّ َبْت َمَضرَّهتا .

فسُبحان َمن يُدِرك ُصورَة تلك وأعضاءىا الظاىرة والباطنة ، وتفاصيل ِخْلَقتها ، 
لعل يف َخْلِقو ما ىو أْصَغر منها وأْصَغر . ويبصر َبَصرىا ، ويطّلع على ضمْيىا ، و 

 )الكّشاف(
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 دالئُل توحيِده

 يف الّنملةِ 

 يف الّنحلةِ 

 النملُة جَتَمُع اْلبَّ وُُتَّزنُو ، وتكِسُره لئال ينُبت . َفَمن أَْلََمها ؟

نها َكسرْتو قال ابن القيم : َوِمن َعِجيِب أْمِر الِفْطَنِة ِفيَها : إذا نَ َقَلِت اْْلبَّ إىل َمَساكِ 
ُبُت الِفْلَقتان ِمْنُو َكَسرْتُو أربعا ، فإذا أصابَو َنًدى أو بَ َلٌل  ُبَت فَِإن َكاَن ِمَّا ين ْ ِلَئالّ ين ْ

 وَخاَفْت َعليو اْلفساَد أْخَرَجْتو للشمِس مثَّ َتردُّه إىل بيوهتا ...

ْيُل َومن ِفطنِتها أّّنا ال تَ تَِّخُذ قَ ْريَ َتها إالّ على َنْشٍر ِمن ا َها السَّ ألرض لئالّ يَِفيَض َعَلي ْ
 فيُ ْغرَِقها . اى  .

 والنحلُة أتكُل ِمن الشجِر وتصَنُع الَعَسَل . فَمن َوَىَبها َمصَنَع الَعَسل ؟

َجِر َوِمَّا يَ ْعِرُشوَن ) ِذي ِمَن اْْلَِباِل بُ ُيوًًت َوِمَن الشَّ ( 86)َوَأْوَحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اُتَِّ
 ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل َِيُْرُج ِمْن ُبُطوِّنَا َشَراٌم َُمَْتِلٌف مثَّ 

 َأْلَوانُُو ِفيِو ِشَفاٌء ِللنَّاِس(

 واسأل ُبطوَن النحِل : كيف تقاَطرْت *** َشْهدا وُقل للّشْهِد : َمن َحاّلك ؟؟

 َك ؟قيل ِلَرجل : ِِبَ َعَرْفَت رَبَّ 
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َها تَ ْعِسُل ، َواآلَخِر تَ ْلَسُع ! والَعَسُل َمْقُلوُم الّلْسِع !  قال : َعَرفْ ُتُو بَِنْحَلٍة ِبََِحِد َطَرفَ ي ْ

 )مفاتح الغيب = التفسْي الكبْي ، للرازي(

 دالئُل توحيِده

َراٍت يف َجوِّ يف الطِْي يف َجّو السماِء ما ُّيِسُكُهّن إالّ هللاُ )َأََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّْْيِ   ُمَسخَّ
ُ ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( َماِء َما ُّيِْسُكُهنَّ ِإالَّ اَّللَّ  السَّ

 )َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأَلْرِض َوال طَاِئٍر َيِطُْي ِبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتامِ 
 مثَّ ِإىَل َرّبِِّْم ُُيَْشُروَن( ِمْن َشْيءٍ 

 دالئُل توحيِده

 يف الشاِة والبقرةِ 

َرًة ُنْسِقيُكْم ِمَّا يف ُبُطونِِو ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم َلبَ ًنا َخاِلًصا  )َوِإنَّ َلُكْم يف األَنْ َعاِم َلِعب ْ
ارِِبنَي(  َسائًِغا ِللشَّ

 ** دٍم وفَ ْرٍث : َمن الذي َصّفاك ؟؟بل ساِئِل اللََبِ اْلُمَصّفى كان بَ نْيَ *

َرَة الَِِّت ذََكَرَىا هللاُ عّز َوَجّل يف األنعام َوَما َسَقاََن ِمن ُبطوِّنا  قال ابن القيم : أَتمِل اْلعب ْ
م ...  ِمن اللََِّب اْْلَاِلِص السائِغ اَْلَِِنِء اْلَمِريِء اْْلَارِِج ِمن َبنِي الَفْرِث َوالدَّ
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ْقِديَر ، وأتْ َقَن َىذا َفَسِل اْلُمعَ  َل اْلاِحَد : َمن الذي َدبّ َر َىذا التَّْدِبَْي َوَقّدَر َىذا الت َّ طِّ
 الصُّْنَع ، وَلَطَف َىذا اللْطَف ؟ ِسَوى اللَِّطيِف اْْلَِبْي .

 دالئُل توحيِده

َن اْلَْيِّ َوُُيِْيي اأَلْرَض يف الدجاجِة والَبيَضِة )ُِيْرُِج اْلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُِيْرُِج اْلَميَِّت مِ 
 بَ ْعَد َمْوهِتَا وََكَذِلَك ُُتَْرُجوَن(

 و إذا رأيَت اْليَّ َِيُْرُج ِمن *** َحَنااي َمّيٍت فاسأْلو : َمن أحَياك ؟؟

 قال ابُن كثٍْي رِٓتَو هللاُ :

ُمو وعن الشافعيِّ : أنو ُسئَل عن ُوجوِد الصاِنِع ، فقال : ىذا َوَرُق التُّوت ؛ َطعْ 
واِحٌد ؛ أتُكُلو الدوُد فَيخُرُج منو اإلبريَسُم ، وأتُكُلو الَنحُل فَيخُرُج منو الَعَسُل ، 

وأتُكلو الشاُة والبعُْي واألنعاُم فُتلِقيو بَ ْعرا وَرواث ، وأتُكلو الظّباُء فَيخُرُج منها 
 اْلِمْسُك ، وىو شيٌء واِحد .

لك ، فقال : ىاىنا ِحصٌن َحِصنٌي أمَلس ، عن اإلماِم أٓتَد بِن حنبٍل أنو سئل عن ذو 
ليس لو ِبٌم وال َمنَفذ ، ظاِىُره كالِفّضِة البيضاِء ، وِبِطُنو كالّذىِب اإلبريِز ، فبينا ىو  
كذلك إذ اْنصدََع ِجَدارُه ، فخَرَج منو َحيواٌن ْسيٌع َبصْي ، ذو َشْكٍل َحسٍن وصوٍت 

 منها الدجاجُة .َمِليح . يعِن بذلك الَبيَضَة إذا َخَرجْت 

 َوُسِئَل َأبُو نُ َواٍس َعْن َذِلَك فَأَْنَشَد :
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 أتََمَّْل يف نَ َباِت اأَلْرِض َواْنظُْر ... ِإىَل آاَثِر َما َصَنَع اْلَمِليكُ 

ِبيكُ  َىُب السَّ  ُعُيوٌن ِمْن ْلَُنْيٍ َشاِخَصاٌت ... ِبَِْحَداٍق ِىَي الذَّ

 ... ِبَِنَّ اَّللََّ َلْيَس َلُو َشرِيكُ  َعَلى ُقُضِب الزَّبَ ْرَجِد َشاِىَداتٌ 

 دالئُل توحيِده

 يف النخلةِ 

تُزرَُع نَ َواٌة ايبَسٌة واِحَدٌة ، فَتنُبُت َشَجرٌة ما تَ ْلَبُث أْن تكوَن ساِمَقًة )تُ ْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ 
َا(  ِحنٍي ِبِِْذِن َرّبِّ

 َرٍة ؟!َكم ُتؤِت ِمن َّتَرٍة ، وَكم يف الِعذِق الواِحِد ِمن ِتَْ 

 دالئُل توحيِده

 يف الشجر

َجِر اأَلْخَضِر ََنرًا فَِإَذا َأنْ ُتْم ِمْنُو ُتوِقُدوَن(  )الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ

ىل أتّملَت ُجذوَع األشجاِر يف اْلريف ، ُجذوٌع جافٌّة ، ما َتلِبُث أن ُتوِرَق ، وَِيُرُج 
 منها ّتَاٌر أْلنَيُ ِمَن الزُّبِد !

 ئُل توحيِدهدال

َقم  يف العافيِة ويف السَّ



7 

 

 َمن الّشايف ؟؟

كان رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ِإَذا َأَتى َمرِيًضا َأْو ُأِتَ ِبِو، قَاَل : َأْذِىِب الَباَس َرمَّ النَّاِس ، 
ايف ، اَل ِشَفاَء ِإالّ ِشَفاُؤَك ، ِشَفاًء اَل يُ َغاِدُر َسَقًما" . رواه البخاري اْشِف َوَأْنَت الشَّ

 ومسلم .

 ىل رأيَت مريضا أشَرَف على اْلَموت ، وأِيَس منو األطباء ، مث قام سليما ُمعاََف ؟

 من الذي َشَفاه ؟؟ إنو هللا تعاىل يف ُعاله .

 ُقل للطبيِب َُتَطَّفْتو َيُد الّرَدى = َمن اي طَبيُب ِبِطّبو أرداَك ؟

 ُن الطبِّ َمن عافاَك ؟قل للمريِض جنا وُعويف بعدما = عجزْت فنو 

 قل للصحيِح ّيوُت ال ِمن ِعَلٍة = َمن ِِبملنااي اي صحيُح َدىاك ؟

 دالئُل توحيِده

 يف الشمِس والقمر

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلّّ ََيِْري أَلَجٍل  َر الشَّ َهاَر يف اللَّْيِل َوَسخَّ َهاِر َويُوِلُج الن َّ )يُوِلُج اللَّْيَل يف الن َّ
ى َذلِ  ُ رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِو َما َّيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمٍْي(ُمَسمِّ  ُكُم اَّللَّ

 يَتعاَقُب الَقَمَران ، فال ىذا َِيُرُج عن َمَسارِه ، وال ذاك يَ َتخّلُف عن َوقِتو وِميعاِدهِ 
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َبِغي ََلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال  ْمُس يَ ن ْ َهاِر وَُكلّّ يف فَ َلٍك )ال الشَّ اللَّْيُل َساِبُق الن َّ
 َيْسَبُحوَن(

 دالئُل توحيِده

 يف َحرََكِة الشمِس ، وَتغْيُِّ َمَسارِىا

للشمِس َمَساٌر يف الصيف ، وَمَساٌر يف الشتاِء ، فإذا تغّْي ََمَْراىا ِبذِن رّّبا تغيّ َر اْلُو 
لُّ   فسْبحاَن َمن ىذا ُصنُعو ...  ، وتبّدَل الطقُس ، واختَ َلَف حىت الظِّ

)  )َرمُّ اْلَمْشرِقَ نْيِ َوَرمُّ اْلَمْغرِبَ نْيِ

قال البغوي : أراد َمشِرَق الشتاء وَمشِرَق الصيف ، وأراد ِِبْلَمْغرِبَ نْي : مغرِم الشتاء 
 ومغرِم الصيف . اى  .

 َكم ُعُمُر الشمِس والَقَمر ؟!

ف السننِي ، ال َتتاُج إىل ِصيانة ، وليس فيها مشٌس وّىاَجٌة ، وَقَمٌر ُمِنٌْي ، منذ آال
 ُشقوٌق ..

 دالئل توحيده :

و : إن زَادْت ُسْرَعُتو  يف اَلواِء ، الذي ىو أْلَطُف شيٍء وأرقُّو .. َتْستَ ْنِشُقو وال َُتسُّ
 صار رُيا عاتية ، ُتدّمُر كلَّ شيٍء ِبذن رّّبا
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ُِمِْطُرََن َبْل ُىَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِو رِيٌح ِفيَها  رأْت عاٌد بَ َواِدرَه ، فقالوا : )َىَذا َعاِرضٌ 
َا فََأْصَبُحوا ال يُ َرى ِإالَّ َمَساِكنُ ُهْم(َٕٗعَذاٌم َأِليٌم ) ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبَِْمِر َرّبِّ  ( ُتَدمِّ

 دالئُل توحيِده

 ُت عنويف املاِء إْذ فيو حياُة األحياِء : إّما ُمباَشَرًة وإّما ما يَنُتُج ويَنبُ 

 )َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال يُ ْؤِمُنوَن(

 املاُء واَلواء ال َتستطيعُ أن تقبَض على واِحٍد منهما

 إن زاَد َمنسوُم املياه صاَر ُطوفاَن ..

ا َطَغى اْلَماُء َٓتَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة )  ِكَرًة َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة(( ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتذْ ٔٔ)ِإَنَّ َلمَّ

قال ابن القيم : اْلكمُة إمنا تتمُّ ِبَْلِق اْلُمَتَضاّداِت واْلُمتَ َقاِبالِت ؛ كالليل والنهار 
والُعلوِّ والّسْفل ، والطيِب واْلبيث ، واْلفيِف والثقيل ، واْللِو واملّر ، والْبِد واألَل 

والدواء . َفَخْلُق ىذه اْلُمَتقاِبالِت ىو ََملُّ ظُهوِر  واللذة ، واْلياِة واملوت ، والداءِ 
اْلكمِة الباِىرِة ، وََمَلُّ ظهوِر الُقدرِة القاىرِة ، واملشيئِة الناِفذِة ، واملُ لِك الكامِل 

 التامِّ . اى  .

 دالئُل توحيِده

 يف األرِض ويف السماءِ 
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َماَواِت وَ  اأَلْرَض ِِبْلَْقِّ ِإْن َيَشْأ يُْذِىْبُكْم َوَيَِْت ِبَْلٍق َجِديٍد )َأََلْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َخَلَق السَّ
 ( َوَما َذِلَك َعَلى اَّللَِّ ِبَعزِيٍز(1ٔ)

 َجَعل يف األرض ِفجاًجا ، ويف السماء أبْ َراجا

لَُّهْم يَ ْهَتُدوَن )َوَجَعْلَنا يف اأَلْرِض َرَواِسَي َأْن ِتَِيَد ِّبِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلعَ 
َماَء َسْقًفا ََمُْفوظًا َوُىْم َعْن َآاَيهِتَا ُمْعِرُضوَن(ٖٔ)  ( َوَجَعْلَنا السَّ

َماِء َماًء  َماَء بَِناًء َوَأنْ َزَل ِمَن السَّ قال تعاىل : )الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسَّ
 ْم(فََأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلكُ 

قال ابُن كثْي رٓتو هللا : َوَىِذِه اآليَُة َدالٌَّة َعَلى تَ ْوِحيِدِه تَ َعاىَل ِِبْلِعَباَدِة َوْحَدُه ال َشرِيَك 
رِيَن َكالرَّاِزيِّ َوَغْْيِِه َعَلى ُوُجوِد الصَّاِنِع فَ َقاَل :  َلُو ، َوَقِد اْسَتَدلَّ ِبِو َكِثٌْي ِمَن اْلُمَفسِّ

ْفِليََّة َوِىَي َدالٌَّة َعلَ  ى َذِلَك ِبَطرِيِق اأَلْوىَل ، فَِإنَّ َمْن أتََمََّل َىِذِه اْلَمْوُجوَداِت السُّ
ْفِع ّبَِ  ا َواْلُعْلِويََّة َواْخِتالَف َأْشَكاَِلَا َوَأْلَواِّنَا َوِطَباِعَها َوَمَناِفِعَها َوَوْضِعَها يف َمَواِضِع الن َّ

 َها َوِحْكَمَتُو َوِعْلَمُو َوِإتْ َقانَُو َوَعِظيَم ُسْلطَانِِو .َُمَْكَمٌة ، َعِلَم ُقْدرََة َخاِلقِ 

ِليُل َعَلى ُوُجوِد الرَّمِّ تَ َعاىَل؟ فَ َقاَل : اَي  َكَما قَاَل بَ ْعُض اأَلْعَراِم ، َوَقْد ُسِئَل : َما الدَّ
َر اأَلْقَداِم لََتُدلُّ َعَلى اْلَمِسِْي ، ُسْبَحاَن اَّللَِّ ، ِإنَّ اْلبَ ْعَرَة َلَتُدلُّ َعَلى اْلَبِعِْي ، َوِإنَّ َأث َ 

َفَسَماٌء َذاُت َأبْ َراٍج ، َوَأْرٌض َذاُت ِفَجاٍج ، َوِبَاٌر َذاُت َأْمَواٍج ؟ َأال َيُدلُّ َذِلَك َعَلى 
 ُوُجوِد اللَِّطيِف اْْلَِبِْي ؟ . )تفسْي القرآن العظيم(
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 ّبذا اسَتَدلَّ بعُض أىِل اْلاىليِة على توحيِد هللاِ 

قال ُقسُّ بُن ساِعدَة : ُكلُّ َمْن فَاَت فَاَت ، وَُكلُّ َشْيٍء آٍت آٍت ، َلْيٌل َداٍج ، َوَْسَاٌء 
مَ  اٌج ، َوِجَباٌل َمْرِسيٌَّة ، َوَأنْ َهاٌر ََمْرِيٌَّة ؛ ِإنَّ يف السَّ اِء َْلَبَ ًرا ، َذاُت َأبْ َراٍج ، َوَِبٌْر َعجَّ

 َوِإنَّ يف اأَلْرِض َلِعبَ ًرا . )البداية والنهاية ، البن كثْي(

ُمنذ َخَلَق هللا السماَء ، وَرفَ َعها ِبغْي َعَمٍد ، وىي شاِىَدٌة على َتوحيِده تبارَك وتعاىل، 
 ال ُشقوَق فيها وال َخَلل .

َخْلِق الرَّْٓتَِن ِمْن تَ َفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر  )الَِّذي َخَلَق َسْبَع َْسََواٍت ِطَباقًا َما تَ َرى يف 
َقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َٖىْل تَ َرى ِمْن ُفُطوٍر ) ( مثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَ نْيِ يَ ن ْ

 َحِسٌْي(

َماَواِت بَِغْْيِ َعَمٍد تَ َرْونَ َها َوَأْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسيَ  َأْن ِتَِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها  )َخَلَق السَّ
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرمٍي ) َماِء َماًء فَأَنْ بَ ت ْ ( َىَذا َخْلُق ِٓٔمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأنْ َزْلَنا ِمَن السَّ

 اَّللَِّ فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِو َبِل الظَّاِلُموَن يف َضالٍل ُمِبنٍي(

َر هللاُ تبارك وتعاىل ِبلسِْي يف األرِض ، والّنَظِر َنَظَر اعتباٍر وتفّكٍر يف َمَلكوِت هللا: أمَ 
َناَىا َوزَي َّنَّاَىا َوَما ََلَا ِمْن فُ ُروٍج ) َماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ ( 8)َأفَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإىَل السَّ

َنا ِفيَها َرَوا َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج ّبَِيٍج( .َواأَلْرَض َمَدْدََنَىا َوَأْلَقي ْ  ِسَي َوَأنْ بَ ت ْ
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 دالئُل توحيِده

 يف نَ ْفِسك وأنفاِسك

 تتنّفُس يف اليوم والليلة أربعا وعشرين ألَف نَ َفسٍ 

 وِمن َعِجيِب أْمِر النّ َفِس :

 أن اإلنساَن يتنّفُس يف كل حاٍل : يف حاِل أكِلو وُشرِبو وكالِمو ونوِمو .

ْهلًكا ، وال ِيَتِلُط ىذا هيِق َىواًء نَِقّيا ، وُِيرِج يف الزفْي َىواًء ُمست َ وَيخُذ يف الش
 !ّبذا

( الَِّذي َخَلَقَك 8يف ذاِتك : يف قَ َواِمك )اَي َأي َُّها اإِلْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرمِي )
اَك فَ َعَدَلَك ) َبَك(7َفَسوَّ  ( يف َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكَّ

 َدِمَك ويف نَ ْبِض َقلِبك يف

 قلُبك ينُبُض يف اليوم : مائَة ألِف نَ ْبَضٍة ..

ويف ِجْسِمك َمصاِنٌع : مصَنٌع ِلُكراّيت الدم اْلمراء ، وآَخُر ِلكراّيت الدم البيضاء، 
واثلٌث إلنتاج اْلالاي ، وراِبٌع إلنتاج الّلَعام ، وخاِمٌس لتنقيِة الدم ، وىكذا يف 

 ِسلسلة َتطول ..

 )َويف َأنْ ُفِسُكْم َأَفال تُ ْبِصُروَن(
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 يف َعيِنك ويف ُأُذِنك

ىل فّكرت يوما : أن ىذه األعضاَء ِمنَك ، بل ُكلُّ ِعْرٍق وَخلّيٍة ، وُكلُّ َْلٍم وَدٍم، 
 وكلُّ َعَصٍب وَعْظٍم : ْتيُعها ُخِلَقْت ِمن ُنطَفة !

عْت ُكلُّ الّنَطِف َلَما استطاَع الَبَشُر إَي  اَد َعنْيٍ َتْطِرف ! وال اُُذٍن َتسَمع !فلو ْتُِ

 دالئُل توحيِده

 يف َخْلِق اْلَننيِ 

 هللا َخَلَق ِمن النطفِة َعيًنا ُمْبِصَرة ، وُأذَن واِعية

 وأطباُء األرِض َصَنعوا آلًة ُيسَتعاُن ّبا على إيصاِل الصوِت وَتوضيِح الصورة

 ن َِيُلُقوا َخِلّيًة واِحَدة !ولكنهم مهما بَ َلغوا ِمن الِعلِم فلن َيستطيعوا أ

َِبمُ  ُهُم الذُّ  )ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن َِيُْلُقوا ُذَِبًِب َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْن َيْسُلب ْ
ًئا ال َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُم(  َشي ْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َذَىَب َِيُْلُق َكَخْلِقي، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : قَاَل اَّللَّ
 فَ ْلَيْخُلُقوا َذرًَّة َأْو ِلَيْخُلُقوا َحبًَّة َأْو َشِعْيًَة . رواه البخاري ومسلم .

 ويف رواية : فَ ْلَيْخُلُقوا َحبًَّة ، َوْلَيْخُلُقوا َذرًَّة .
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 ثاال .. فاهللُ َخَلق .. وُىْم َخَرُقوا !الَبَشُر ، َصنَ ُعوا ِت

ا َيِصُفوَن(  )َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُو بَِننَي َوبَ َناٍت ِبَغْْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُو َوتَ َعاىَل َعمَّ

 دالئُل توحيِده

 يف أسَناِنك

 ُكلُّ ِسنٍّ ِمنك لو َعَصٌب يُغّذيو ..

 حىت يف أظفاِرك

 أن ُتوِجَد لك ظُْفرا بو حياٌة يَنُمو ويَتغُْي بَِتغّْيِ ِصّحِة الَبَدنلن تستطيَع ُكلُّ الّتقِنياِت 

 دالئُل توحيِده

 يف الّزرِْع ويف الّضْرع

 يف اإلفراِد ويف اْلْمع

ُبلًة . َفكم فيها ِمن َحّبٍة ؟!  زرََع املزارُِع َحّبًة واِحدة ، فأنْ َبتت ُسن ْ

 النورَ  هللا تبارك وتعاىل َْتَع الظُُّلماِت ، وأفْ َردَ 

قال ابن القيم : َلّما كانِت الظّْلَمُة ِبَْنزَِلِة طُُرِق الباطِل ، والنوُر ِبَْنزَِلِة طريِق اْلق، 
ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا  عِت الظلماُت ، وعلى ىذا جاء قولو : )اَّللَّ فقد أُْفِرَد النوَر وْتُِ
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ِذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُِيْرُِجونَ ُهْم ِمَن النُّوِر ُِيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوالَّ 
ِإىَل الظُُّلَماِت( ، فَ َوّحَد َوِلَّ الذين آمنوا ، وىو هللا الواحُد األحُد ، وَْتََع الذين  

دىم وَكْثرهِتم ، وَْتََع الظلماِت ، وىي طُُرق الّضالِل والغيِّ ِلَكثْ رَ  هِتا َكَفروا ِلتَ َعدِّ
واخِتالِفها ، وَوّحَد الّنوَر ، وىو ِديُنو اْلقُّ وَطريُقو املستقيُم الذي ال َطريَق إليو ِسَواه 

 . اى  .

 دالئُل توحيِده

 يف األُمم الغاِبرِة ، واآلاثِر الباقيةِ 

 أىَلَكهم اْليُّ الذي ال َّيوتُ 

 َكَسَر األكاِسرَة ، وَقَصَم القياِصرةَ 

 ْم ََلْ ُتْسَكْن ِمْن بَ ْعِدِىْم ِإالّ َقِلياًل وَُكنَّا ََنُْن اْلَوارِِثنَي()َفِتْلَك َمَساِكنُ هُ 

)َأَوََلْ يَ ْهِد ََلُْم َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َّيُْشوَن يف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ يف َذِلَك 
 آَلاَيٍت َأَفال َيْسَمُعوَن( .

 

 دالئُل توحيِده

 ياةيف املوت واْل
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 قال ُقّس بُن ساعدَة :

اِىِبنَي اأَلوَِّلي  *** َن ِمَن اْلُقُروِن َلَنا َبَصاِئرْ   يف الذَّ

ا رََأْيُت َمَواِرًدا *** ِلْلَمْوِت لَْيَس ََلَا َمَصاِدرْ   َلمَّ

 َورَأْيُت قَ ْوِمي ََنَْوَىا *** َيْسَعى اأَلَصاِغُر َواأَلَكاِبرْ 

 *** َحْيُث َصاَر اْلَقْوُم َصاِئرْ  َأيْ َقْنُت َأِّنِ ال ََمَاَلةَ 

 دالئُل توحيِده

فِن الَعاِبَرة  يف األمواِج العاتِيِة ، والسُّ

ُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِّبِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة  )ُىَو الَِّذي ُيَسْيُُِّكْم يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكن ْ
َعاِصٌف َوَجاَءُىُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا َأن َُّهْم ُأِحيَط ِّبِْم  َوَفرُِحوا ِّبَا َجاَءتْ َها رِيحٌ 

اِكرِيَن( تَ َنا ِمْن َىِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ يَن لَِئْن َأجْنَي ْ  َدَعُوا اَّللََّ َُمِْلِصنَي َلُو الدِّ

 

 دالئُل توحيِده

 !يف طُلوِع النوِر الذي أخَفى أْضواَء الَقناديِل 

 َطَلَع الصباُح فأطِفئوا الِقنِديال
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 هللا نُوُر السماوات واألرض ، َعّم نُورُه الوجوَد ، فأغَن نُورُه عن ُكّل نُور .

لو اجتمع أىُل األرِض وأرادوا إضاءَة الَكْوِن َكَما ُيضيُء طُلوُع النوِر صباحا ؛ َلَما 
 استطاعوا !

 مِده .َتفّرَد هللا ِبلُقدرِة والقّوِة سبحانو وِب 

 دالئُل توحيِده

 يف الصناعاِت : هللاُ خاِلُق كلِّ َصاِنٍع وما َصَنعَ 

استغَن هللا عن ُمعنٍي أو ُمِشْي .. بينما ال جِتد َصْنعًة إالّ وقد اشرتَك فيها عدٌد ِمن 
الناس ، وكّلما كُْب املصنوُع زاد عدُد العاملنَي واملشارِكني .. أتّمْل يف املصنوعاِت 

 ، كالطائراِت والسياراِت : جَتِْد فيها أجزاَء ِمن بُلداٍن َشىّت !الكبْيِة 

 لكنَّ هللَا وحَده جّل جاللو َتفّرَد ِبْْلَْلِق واإلَياِد وإبداِع الصُّْنِع .

َعَتُو . رواه البخاري يف " َخْلِق  قال رسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : ِإنَّ اَّللََّ َيْصَنُع ُكلَّ َصاِنٍع َوَصن ْ
 أفعاِل العباد " ، واْلاِكُم وصححو على شرط مسلم ، وَواَفقو الذىيب .

 دالئُل توحيِده
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يف الثمار واختالِفها وتَنّوِعها : حاِمٌض وُحلٌو وُمّر ، وأٓتُر وأخضُر وأصفُر ، وَنِفٌع 
راٌت ، وطُُعوٌم وأشكاٌل وضارّّ ؛ األرُض واحدة ، واملاُء واحد .. ِقَطٌع متجاو 

 .َمتلفات

َواٍن  ُر ِصن ْ َواٌن َوَغي ْ يٌل ِصن ْ )َويف اأَلْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍم َوَزرٌْع َوَنَِ
ُل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف اأُلُكِل ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت ِلَقْوٍم  ُيْسَقى ِبَاٍء َواِحٍد َونُ َفضِّ

 يَ ْعِقُلوَن(

فَّاِح . اى  .قال الفْيوز آِبدّي : للرُّ   مَّاِن ستَُّة طُُعوٍم ، َكَما للت ُّ

 دالئُل توحيِده

 يف َكمال قُ ّوتو وُقدرَتِو

 أْبدَع اْْلَْلَق على غْي ِمثاٍل ساِبق

 قال شيخ اإلسالِم ابُن تيميَة : اإلبداُع َخْلُق الشيء على غِْي مثال ..

وأْعَراِضو وَحرَكاتِو ، فليَس لو َنِظٌْي، إْذ  وقال : وأما ُمبدُِع العاَلَِ فهو اْلُمْبدُِع ألعيانِو
 ىو سبحانو ليس َكمثِلو شيٌء : ال يف ذاتِو ، وال يف صفاتِو ، وال يف أفعاِلو .

 وقال ابن القيم : ُمْبدُِع الشيء وَبِديُعو ال َيِصحُّ إطالقُو إالّ على الرّم .
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َواألَْلَباَم ، َوَشِهَدْت ِفَطُر ِعَباِدِه  وقال : َفُسْبَحاَن َمْن بَ َهَرْت ِحْكَمُتُو اْلُعُقولَ 
 َوُعُقوَُلُْم ِِبَنَُّو َأْحَكُم اْْلَاِكِمنَي َوَرمُّ اْلَعاَلِمنَي ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو .

 دالئل توحيده :

يف الصحراء اْلَْرداء ، يَ ْنِزل عليها املاء فتُ ْنِبت ِمن ُكّل َزْوج ّبيج ، فإذا ىي َرُيانة 
 َوْرَدة تَ َتَمايل ، لتقل للَجاِحد :تَ ْهتَ ّز ، و 

 ِل َرّم ُُيْيي األرَض بعد َمْوهِتا

َها اْلَماَء اْىتَ زَّْت َورََبْت َوأَنْ بَ َتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج  )َوتَ َرى اأَلْرَض َىاِمَدًة فَِإَذا َأنْ َزْلَنا َعَلي ْ
 ّبَِيٍج(

َماِء َماًء   فَ ُتْصِبُح اأَلْرُض َُمَْضرًَّة ِإنَّ اَّللََّ َلِطيٌف َخِبٌْي()َأََلْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َأنْ َزَل ِمَن السَّ

)َأَوََلْ يَ َرْوا َأَنَّ َنُسوُق اْلَماَء ِإىَل اأَلْرِض اْْلُُرِز فَ ُنْخرُِج ِبِو َزْرًعا أَتُْكُل ِمْنُو َأنْ َعاُمُهْم 
 َوَأنْ ُفُسُهْم َأَفال يُ ْبِصُروَن(

 دالئُل توحيِده

ن أّمو : اشتَمَل عليو الّرِحُم حىت إذا أِذَن هللا يف ُخُروجو انْ َقَلب يف اْْلَِننِي يف َبطْ 
 وَدفَ َعو الّرِحُم إىل اْلارِج .
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قال ابن القيم : أِعِد الّنظَر ِفيَك َويف نَفِسَك : َمن الذي َدبّ َرك ِِبْلَطِف التَّْدِبِْي وأنَت 
َبَصَر يُْدرُِكَك ، َوال ِحيَلَة َلك يف  َجِننٌي يف بطِن أّمك يف َموِضٍع ال َيَد تَناُلك ، َوال

اْلِتَماِس اْلغَذاِء ، َوال يف دفِع الضََّرِر . َفمن الَِّذي أْجَرى إليَك ِمن َدِم األمِّ َما يَ ْغُذوك  
َم َلبَ ًنا ، َوَل يَ َزل يُ َغّذيَك ِبِو يف أْضيِق  َبات ، وقَ َلَب َذِلك الدَّ َكَما يَغُذو اْلَماُء الن َّ

ِب والطَّلِب حىت إذا َكُمَل َخْلُقك واْسَتْحَكَم اْلَمَوا ِضِع وأبْ َعِدىا ِمن ِحيَلِة الّتَكسُّ
وَقِوَي أِدُّيك على ُمَباشَرة اَْلََواء ، وَبَصُرك على ُمالقاِة الّضياء ، وَصُلَبْت ِعظَاُمك 

َراء : َىاَج الطّْلُق ِِبّمك  فأْزَعَجك إىل على ُمَباشَرِة األْيِدي ، والتّ َقّلِب على الَغب ْ
اْْلُُروِج إّّيَا إْزَعاٍج إىل َعاَلَِ االْبِتالِء ، فَ رََكَضَك الرَِّحُم رَْكَضًة ِمن َمَكاِنك كأنو َل 

ك َقّط ، َوَل َيْشَتمل َعَلْيك ...  َيُضمَّ

َمن الذي أْوَحى إليو أن يَ َتَضاَيَق عليك وأنَت ُنْطَفٌة حىت ال َتفُسَد ُىناك ، وأْوَحى 
َفِسَح حىت َُتُْرَج ِمْنُو َسِليًما ... َفَصَرَف ذلك اللَََّب الذي كنَت إليو أن ي َ  تَِّسَع َلك ويَ ن ْ

 تَ تَ َغّذى ِبِو يف َبِطِن أُّمك إىل ِخَزانَ تَ نْيِ ُمَعّلَقتَ نْيِ على َصدرِىا ...

؟ ال َفَمن َرقّ َقُو َلك وصّفاُه وأطاَم طعَمو وَحّسَن َلونَو وأْحَكَم طَْبَخو أْعدَل إحكاٍم 
 ِِبْْلَارِّ اْلُمؤِذي ، َوال ِِبلباِرِد الّرِدّي ، َوال اْلُمرِّ َوال املاِلِح ، َوال الكريو الرَّاِئَحة ...

حىت إذا َقِوَي َبَدُنك ، واّتَسَعْت أْمَعاؤك ، وَخُشَنْت ِعظاُمك ، واْحَتْجَت إىل ِغَذاٍء 
َعَلْيِو ْلَُْمك : َوَضَع يف ِفيَك آلَة  أْصَلَب ِمن ِغَذائك لَِيشَتد ِبِو َعْظُمك ، ويَ ْقَوى

 اْلَقْطِع والطْحِن ، فَنَصب َلك أْسَناَن تَ ْقَطُع ِّبَا الطََّعاَم ، وَطَواِحنَي تطحُنو ّبَا ؟؟
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َفَمن الذي َحَبَسَها َعْنك أايم َرَضاعك َرْٓتًَة ِِبّمك وُلْطًفا ّبَا ، مُثّ أْعطَاَكَها أايَم 
 اَن إليك وُلْطفا بك ؟؟أْكِلك َرْٓتًَة بك وأحس

فَ َلو أنك َخَرْجَت ِمن اْلَبطن َذا ِسّن وََنٍم وَنِجٍذ وِضرس ، َكيَف َكاَن َحاُل أّمك 
ِبك ؟ َوَلو أنك ُمِنْعَتها َوقَت اْْلَاَجِة إليها ، َكيَف َكاَن حالك ِّبَِذِه األطِعَمِة الِت ال 

 ُتِسيَغها إالّ بَعَد َتقِطيِعها وَطْحِنها ؟؟؟

 اح دار السعادة()مفت

 

 َكتَبو : عبد الرٓتن بن عبد هللا بن صاحل السحيم

 ى  . ٓٗٗٔ –شعبان  ٔالرايض 


