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 .1معنى ال إلـٰه إال اهلل

قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 1رمحه اهلل مبينا معىن كلمة التوحيد «ال إلـٰه إال اهلل»:
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
هذه كلمات يف بيان شهادة أن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،وبيان التوحـيد الذي هو حق اهلل على
العبيد  ،وهو أفرض من الصـالة والزكاة وصوم رمضان  ،فرحم اهلل امرءاً نصح نفسه  ،وعرف أن
وجل جعل لكل منهما أعماالً  ،فإن سأل عن ذلك وجـد رأس
وراءه جنة وناراً  ،وإن اهلل َّ
عز َّ
قطعا  ،ولو كان
أعمال أهل اجلنة توحيد اهلل تعاىل  ،فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل اجلنة ً
عليه من الذنوب مثل اجلبال.
ورأس أعمال أهل النار الشرك باهلل  ،فمن مات على ذلك  -فلو أتى يوم القيامة بعبادة اهلل
الليل والنهار  ،والصدقة واإلحسان  -فهو من أهل النار قطعاً  ،كالنصارى الذين يبىن أحدهم
صومعة يف الربية  ،ويزهد يف الدنيا  ،ويتعبد الليل والنهار  ،لكنه خلط ذلك بالشرك باهلل  ،تعاىل
عز وجل وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ، 2وقال
اهلل عن ذلك  ،قال اهلل َّ

 1الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري  ،أحيا اهلل به الدين
إىل يومنا هذا  ،ونفع به ومبؤلفاته  ،كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه  ،ولد الشيخ حممد سنة  1111هـ وتويف سنة  1221هـ ،
عيال عليه إىل يومنا هذا.
وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية ٌ
انظر ترمجته يف كتاب «علماء جند خالل مثانية قرون» للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام  ،وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيخ
حممد بن عبد الوهاب السلفية» للشيخ د .صاحل بن عبد اهلل العبود.
وله ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل  ،وهي مثبتة يف
«جمموعة الرسائل واملسائل النجدية» ( ، )924-373/3وكذا يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)934-372/1
 2سورة الفرقان. 23 :
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 .1معنى ال إلـٰه إال اهلل

تعاىل مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا
على شيء.1
ض الظامل على يديه ويقول يا ليتين اختذت
فرحم اهلل امرءاً تنبه هلذا األمر العظيم قبل أن يعـ َّ
مع الرسول سبيال.2
نسأل اهلل أن يهدينا وإخواننا املسلمني إىل الصراط املستقيم  ،صراط الذين أنعم اهلل عليهم ،
وأن جينبنا طريق املغضوب عليهم  ،وهم العلماء الذين علموا ومل يعملوا  ،وطريق الضالني  ،وهم
العباد اجلهال  ،فما أعظم هذا الدعاء  ،وما أحوج من دعا به أن ُيضر قلبه يف كل ركعة إذا قرأ هبا
بني يدي اهلل تعاىل أن يهديه وأن ينجيه  ،فإن اهلل قد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي يف
«الفاحتة» إذا دعا به اإلنسان من قلب حاضر.
فنقول:
«ال إلـٰه إال اهلل» هي العروة الوثقى  ،وهي كلمة التقوى  ،وهي احلنيفية  -ملة إبراهيم ، -
عز وجل كلمة باقية يف عقبه  ،وهي اليت خلقت ألجلها املخلوقات  ،وهبا
وهي اليت جعلها اهلل َّ
قامت األرض والسماوات  ،وألجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب  ،قال اهلل تعاىل وما خلقت
اجلن واإلنس إال ليعبدون ، 3وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا

 1سورة إبراهيم. 13 :
 2سورة الفرقان. 27 :
 3سورة الذاريات. 11 :
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 .1معنى ال إلـٰه إال اهلل

الطاغوت ، 1واملراد معىن هذه الكلمة  ،وأما التلفظ باللسان مع اجلهل مبعناها فال ينفع  ،فإن
املنافقني يقولوهنا وهم حتت الكفار يف الدرك األسفل من النار.
فاعلم أن معىن هذه الكلمة نفي اإللـٰهية عما سوى اهلل تبارك وتعاىل  ،وإثباهتا كلها هلل وحده ال
شريك له  ،ليس فيها حق لغريه  ،ال مللك مقرب وال لنيب مرسل  ،كما قال تعاىل إن كـل من يف
السموات واألرض إال آت الرمحـٰن عبداً * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة
ٰ

فرداً ، 2وقال تعاىل يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً ال يتكلمون إال من أذن له الرمحـٰن وقال
صواباً ، 3وقال تعاىل يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها 9اآلية.
فإذا قيل( :ال خالق إال اهلل) ؛ فهذا معروف  ،ال خيلق اخللق إال اهلل  ،ال يشاركه يف ذلك ملك
مقرب وال نيب مرسل  ،وإذا قيل (ال يرزق إال اهلل) ؛ فكذلك  ،فإذا قيل «ال إلـٰه إال اهلل» فكذلك ،
فتفكر رمحك اهلل يف هذا  ،واسأل عن معىن «اإللـٰه» كما تسأل عن معىن اخلالق والرازق.

واعلم أن معىن «اإللـٰه» هو املعبود  ،هذا هو تفسري هذه اللفظة بإمجاع أهل العلم  ،فمن عبد
شيئاً فقد اختذه إلـٰهاً من دون اهلل  ،ومجيع ذلك باطل إال إلـٰه واحد  ،وهو اهلل وحده تبارك وتعاىل
علوا كبرياً.

 1سورة النحل. 31 :
 2سورة مرمي. 41 – 43 :
 3سورة النبأ. 33 :
 9سورة النحل. 111 :
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والعبادة أنواع كثرية  ،لكين أمثلها بأنواع ظاهرة ال تنـكر  ،من ذلك السجود  ،فال جيوز لعبد
أن يضع وجهه على األرض ساجداً إال هلل وحده ال شريك له  ،ال مللك مقرب وال لنيب مرسل وال

لويل.

ومن ذلك الذبح  ،فال جيوز ألحد أن يذبح إال هلل وحده  ،كما قرن اهلل بينهما يف القرآن يف
قوله تعاىل قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني * ال شريك له ، 1والنسك هو
الذبح وقال ِ 
فصل لربك واحنر ، 2فتفطن هلذا.
واعلم أن مـن ذبح لغري اهلل من جين أو قرب فكما لو سجد له  ،وقد لعنه رسول اهلل  ، يف
3
احلديث الصحيح قال :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل.
ومن أنواع العبادة الدعاء  ،كما كان املؤمنون يدعون اهلل وحده ليالً وهناراً  ،يف الشـدة والرخاء ،

ال يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة  ،فتفكر رمحك اهلل فيما حدث يف الناس اليوم من دعاء غري
عمن ي ـنـه ــبُهُ، 9
اهلل يف الشدة والرخاء  ،هذا يريد سـفراً فيأيت عند قرب أو غريه فيدخل عليه مباله َّ
وهذا تلحقه الشدة يف الرب أو البحر  ،فيستغيث بعبد القادر أو مشسان أو نيب من األنبياء أو ويل
من األولياء أن ينجيه من هذه الشدة.
فيقال هلذا اجلاهل :إن كنت تعرف أن «اإللـٰه» هو املعبود  ،وتعرف أن الدعاء من العبادة  ،فكيف
تدعو خملوقاً ميتاً عاجزاً  ،وترتك احلي القيوم احلاضر الرءوف الرحيم القدير؟!
 1سورة األنعام. 113 – 112 :
 2سورة الكوثر. 2 :
 3رواه مسلم ( )1473عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
 9أي :يدخل على صاحب القرب يطلب منه أن يعيذه أن يُـ ـنـ ـت ـ ـهب ماله يف سفره.
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فقد يقول هذا املشرك( :إن األمر بيد اهلل  ،ولكن هذا العبد الصاحل يشفع يل عند اهلل وتنفعين
شفاعته وجاهه)  ،ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك!
فيقال هلذا اجلاهل :املشركون عباد األصنام الذين قاتلهم رسول اهلل  وغنم أمواهلم وأبناءهم
ونساءهم كلهم يعتقدون أن اهلل هو النافع الضار الذي يدبر األمر  ،وإمنا أرادوا ما أردت من
الشفاعة عند اهلل  ،كما قال تعاىل ويعبدون من دون اهلل ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء

شفعاؤنا عند اهلل ، 1وقال تعاىل والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل
زلفى ، 2وإال فهم يعرتفون بأن اهلل هو اخلالق الرازق النافع الضار  ،كما أخرب اهلل عنهم بقوله
 قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج
امليت من احلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون.3
فليتدبر اللبيب العاقل الناصح لنفسـه الذي يعرف أن بعد املوت جنة وناراً هذا املوضع ،
ويعرف الشرك باهلل الذي قال اهلل فيه إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن
يشاء ، 9وقال إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار ، 1فما بعد هذا البيان
عز وجل قد حكى عن الكفار أهنم مقرون أنه هو اخلالق الرازق احمليي املميت
بيان إذا كان اهلل َّ
الذي يدبر األمر  ،وإمنا أرادوا ِمن الذين يعتقدون فيهم التقرب والشفاعة عند اهلل تعاىل.
 1سورة يونس. 13 :
 2سورة الزمر. 3 :
 3سورة يونس. 31 :
 9سورة النساء. 93 :
 1سورة املائدة. 72 :

5
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وكم آية يف القرآن ذكر اهلل فيها هذا كقوله تعاىل قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون *
سيقولون هلل إىل قوله فأىن تسحرون ،1وكقوله ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض

وسخر الشمس والقمر ليقولن اهلل ،2ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به األرض من
بعد موهتا ليقولن اهلل اآلية ،3وغري ذلك من اآليات اليت أخرب اهلل هبا عنهم أهنم أقروا هبذا هلل
وحده  ،وأهنم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم إال الشفاعة  ،ال غري ذلك.
فإن احتج بعض املشركني أن أولئك يعتقدون يف األصنام وهي حجارة وخشب  ،وحنن نعتقد
يف الصاحلني ؛ قيل له:
والكفار أيضاً منهم من يعتقد يف الصاحلني  ،مثل املالئكة وعيسى بن مرمي  ،ويف األولياء مثل
وجل ذلك يف كتابه فقال يف الذين
العزير والالت والعزى وناس من اجلن وغريهم  ،وذكر اهلل َّ
عز َّ

يعتقدون يف املالئكة ليشفعوا هلم ويوم يشرهم مجيعاً مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون
* قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبم مؤمنون ،9وقال وال
يشفعون إال ملن ارتضى.1
وقال فيمن اعتقد يف عيسى يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا
املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه اآلية ، 1وقال قل أتعبدون

 1سورة املؤمنون 39 :ـ . 34
 2سورة العنكبوت. 11 :
 3سورة العنكبوت. 13 :
 9سورة سبأ. 91 -92 :
 1سورة األنبياء. 23 :
 1سورة النساء. 171 :
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من دون اهلل ما ال ميلك لكم ضراً وال نفعاً واهلل هو السميع العليم ،1فإذا كان عيسى بن مرمي وهو
من أفضل الرسل قيل فيه هذا  ،فكيف بعبد القادر وغريه أن ميلك ضراً أو نفعاً؟!

وقال يف حق األولياء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويالً *
أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب
ربك كان حمذوراً.2
قال طائفة من السلف :كان أقوام يدعون املالئكة وعزيراً واملسيح  ،فقال اهلل :هؤالء عبيدي كما
3
أنتم عبيدي  ،يرجون رمحيت كما ترجون أنتم رمحيت  ،وخيافون عذايب كما ختافون عذايب.
ِ
فرحم اهلل امرءاً تفكر يف هذه اآلية العظيمة وفيما نزلت فيه  ،وعرف أن الذين اعتقدوا فيهم إمنا
أرادوا التقرب إىل اهلل والشفاعة عنده  ،وهذا كله يدور على كلمتني:
األولى :أن تعرف أن الكفار يعرفون أن اهلل سبحانه هو اخلالق الرازق الذي يدبر األمر وحده ،

وإمنا أرادوا التقرب هبؤالء إىل اهلل تعاىل.

والثانية :أن تعرف أن منهم أناساً يعتقدون يف أناس من األنبياء والصاحلني  ،مثل عيسى والعزير
واألولياء  ،فصاروا هم والذين يعتقدون يف األصنام من احلجر والشجر واحداً  ،فلما قاتلهم رسول
اهلل  مل يُفرق بني الذين يعتقدون يف األوثان من اخلشب واحلجر وبني الذين يعتقدون يف األنبياء
والصاحلني  ،على أن أهل زماننا هذا يعتقدون يف احلجارة على القبور والشجر الذي عليها.

 1سورة املائدة. 71 :
 2سورة اإلسراء 11 :ـ . 17
 3انظر تفسري الطربي يف تفسري اآلية املذكورة.
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إذا تبني هذا وأنه ليس من دين اهلل  ،وقال بعد ذلك املشرك( :هذا بيـن  ،نعرفه من أول) ؛
فقل له :إذا كان أصحاب رسول اهلل  مل يعرفوا هذا إال بعد التعلم ِ ،
ومن الشرك أشياء ما
عرفوها إال بعد سنني  ،وأنت عرفت هذا بال تعلم  ،فأنت أعلم منهم!
بل األنبياء مل يعرفوا هذا إال بعد أن علمهم اهلل تعاىل  ،قال اهلل تعاىل ألعلم اخللق حممد 
فاعلم أنه ال إلـٰه إال اهلل واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات ،1وقال تعاىل ولقد أوحى إليك
لتكونن من اخلاسرين * بل اهلل فاعبد وكن من
وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و َّ
الشاكرين.2
فإذا كان هذا نبينا ؛ فما بال اخلليل إبراهيم عليه السالم يوصي هبا أوالده وهم أنبياء؟ قال تعاىل
ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهلل اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون،3

و قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم ،9فإذا كان هذا أمر ال
ُخياف على املسلمني منه  ،فما بال اخلليل خياف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء حيث قال رب
اجعل هذا البلد آمناً واجنبين وبين أن نعبد األصنام1؟
وما بال العليم احلكيم ملا أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إىل النور جعله يف هذا األمر وكثَّر
الكالم فيه  ،وبينه  ،وضرب فيه األمثال  ،وحذر منه  ،وأبدى وأعاد؟
 1سورة حممد. 14 :
 2سورة الزمر. 11 -11 :
 3سورة البقرة. 132 :
 9سورة لقمان. 13 :
 1سورة إبراهيم. 31 :
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فإذا كان الناس يفهمونه بال تعلم  ،وال ُخياف عليهم من الوقوع فيه ؛ فما بال رب العاملني جعل
أكثر كتابه فيه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم.
من اهلل عليه باإلسالم  ،وعرف أن ما ِمن إلـٰه إال اهلل  ،ال تظن أنك إذا قلت:
وأنت يا من َّ
(هذا هو احلق  ،وأنا تارك ما سواه  ،لكن ال أتعرض للمشركني  ،وال أقول فيهم شيئاً) ؛ ال تظن أن
ذلك يصل لك به الدخول يف اإلسالم  ،بل ال َّ
بد من بغضهم  ،وبغض من يبهم  ،ومسبتهم
ومعاداهتم  ،كما قال أبوك إبراهيم والذين معه إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهلل وحده ،1وقال تعاىل فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى اآلية ، 2وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة
رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت.3
ولو يقول رجل( :أنا اتَّـبع النيب  ، وهو على احلق  ،لكـن ال أتعرض الالت والعزى  ،وال
علي منهم) ؛ مل يصح إسالمه.
أتعرض أبا جهل وأمثاله  ،ما َّ
وأما جمادلة بعض املشركني بأن هؤالء الطواغيت ما أمروا الناس هبذا وال رضوا به ؛ فهذا ال
يقوله إال مشرك مكابر  ،فإن هؤالء ما أكلوا أموال الناس بالباطل وال ترأسوا عليهم وال َّقربوا من

قربوا إال هبذا  ،وإذا رأوا رجالً صاحلاً استحقروه  ،وإذا رأوا مشركاً كافراً تابعاً الشيطان َّقربوه وأحبوه
وزوجوه بناهتم  ،وعدوا ذلك شرفاً!
َّ
 1سورة املمتحنة. 9 :
 2سورة البقرة. 211 :
 3سورة النحل. 31 :

9

 .1معنى ال إلـٰه إال اهلل

وهذا القائل يـعلم أن قوله ذلك كذب  ،فإنه لو يضر عندهم ويسمع بعض املشركني يقول:
ت 1الشيخ أو السيد فنذرت له فخلصين) ؛ مل جيسر أن يقول هذا القائل( :ال
(جاءتين شدة فنخ ـي ـ ُ

يضر وال ينفع إال اهلل)  ،بل لو قال هذا وأشاعه يف الناس ألبغضه الطواغيت  ،بل لو قدروا على
قتله لقتلوه  ،وباجلملة ؛ ال يقول هذا إال مشرك مكابر  ،وإال فدعواهم هذه  ،وختوي ُفهم الناس ،
ِ
السوالف 2الكفرية اليت بآبائهم شيء مشهور ال ينكره من عرف حاهلم  ،كما قال تعاىل
وذكرهم َّ

شاهدين على أنفسهم بالكفر.3

ولنختم الكتاب بذكر آية من كتاب اهلل فيها عربة ملن اعترب  ،قال تعاىل يف حق الكفار وإذا
مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه ،9فذكر عن الكفار أهنم إذا جاءهتم الشدة تركوا
غريه وأخلصوا له الدين  ،وأهل زماننا إذا جاءهتم الشدة والضر خنـوا غري اهلل  ،سبحانه وتعاىل عن
ذلك.
ِ
من اهلل عليه باملعرفة فليحمد
فرحم اهلل من تفكر يف هذه اآلية وغريها من اآليات  ،وأما من َّ
اهلل تعاىل  ،وإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم عما قال اهلل ورسوله  ،وال يبادر باإلنكار ،
رد على اهلل  ،قال اهلل تعاىل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من
رد َّ
ألنه إن َّ
اجملرمني منتقمون.1

 1أي استنخيته  ،واملعىن استثرت فيه خنوته ليغيثين.
 2السوالف أي ِ
القصص.
 3سورة التوبة. 17 :
 9سورة اإلسراء. 17 :
 1سورة السجدة. 22 :
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واعلم رمحك اهلل أن أشياء من أنواع الشرك األكرب وقع فيه بعض املصنفني على جهالة  ،مل
يفطن له  ،من ذلك قوله يف «الربدة»:
ِسواك عند حلول احلادث ِ
العم ِم

يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به

ويف «اهلمزية» 1جنس هذا وغريه أشياء كثرية  ،وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة اليت ال تصلح
إال هلل وحده  ،وإن جادلك بعض املشركني جباللة هذا القائل وعلمه وصالحه  ،وقال جبهله:
(كيف هذا؟) ؛ فقل له :أعلم منه وأجل :أصحاب موسى الذين اختارهم اهلل وفضلهم على
العاملني حني قالوا يا موسى اجعل لنا إلـٰهاً كما هلم آهلة ، 2فإذا خفي هذا على بين إسرائيل مع
جـاللتهم وعلمهم وفضلهم فما ظنك بغريهم؟
وقل هلذا اجلاهل :أصلح من اجلميع وأعلم أصحاب حممد  ، ملا مـروا بشجرة قالوا :يا رسول
اهلل  ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط.
3
فحلف رسول اهلل  أن هذا كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا إلـٰهاً كما هلم آهلة.
ففي هذا عربتان عظيمتان:
األولى :أن النيب  صرح أن من اعتقد يف شجرة أو تربك هبا أنه قد اختذها إلـٰهاً  ،وإال فأصحاب

رسول اهلل  يعرفون أهنا ال ختلق وال ترزق  ،وإمنا ظنوا أن النيب  إذا أمرهم بالتربك هبا صار فيها
بركة.
« 1اهلمزية» منظومة أبيات فيها غلو فاحش بالنيب  يصل إىل مساواته باهلل يف بعض صفاته  ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
 2سورة األعراف. 133 :
 3رواه الرتمذي ( )2132واللفظ له  ،وأمحد ( ، )213/1وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي».
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والعربة الثانية :أن الشرك قد يقع فيمن هو أعلم الناس وأصلحهم وهو ال يدري  ،كما قيل( :الشرك
1
ـني نعرفه).
أخفى من دبيب النمل)  ،خبالف قول اجلاهل( :هذا ب ٌ
فإذا أشكل عليك من هذا شيء  ،وأردت بيانهُ من كالم أهل العلم  ،وإنكارهم جنس الشرك الذي
حرمـه اهلل ؛ فهو موجود  ،وأعين كالم العلماء يف هذا إن أردت من احلنابلة  ،وإن أردت من
2
غيـ ـ ـرهم  ،واهلل أعلم.
 1روى أبو يعلى يف «مسنده» ( )11عن معقل بن يسار رضي اهلل عنه قال :شهدت النيب  مع أيب بكر  -أو قال :حدثين أبو
بكر  -عن النيب  أنه قال :الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.
فقال أبو بكر :وهل الشرك إال من دعا مع اهلل إلـٰها آخر .فقال رسول اهلل  : الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.
مث قال :أال أدلك على ما يذهب عنك صغري ذلك وكبريه؟ قل :اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم  ،وأستغفرك مما ال
أعلم.
واحلديث صححه الشيخ ناصر الدين األلباين يف «األدب املفرد» ( ، )711وأشار يف «السلسلة الضعيفة» حتت احلديث
( )3711إىل ما يشهد له.
وعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه أنه خطب الناس فقال( :يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل).

لنأتني عمر  ،مأذون لنا أو غري مأذون.
فقام إليه عبد اهلل بن حزن وقيس بن املضارب فقاال :واهلل لتخ ـُرج َّن مما قلت أو َّ
قال :بل أخرج مما قلت  ،خطبنا رسول اهلل  ذات يوم فقال :أيها الناس  ،اتقوا هذا الشرك  ،فإنه أخفى من دبيب النمل.
فقال له من شاء اهلل أن يقول :وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهلل؟
قال :قولوا :اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه  ،ونستغفرك ملا ال نعلم.
رواه أمحد يف «مسنده» ( )923/9وحسنه األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)31
وروى ابن أيب حامت يف «تفسريه» ( )12/1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قول اهلل تعاىل فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم

تعلمون :قال :األنداد هو الشرك  ،أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل  ،وهو أن يقول :واهلل وحيات ــك يا
فالنة وحياتـي  ،ويقول :لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص  ،ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص  ،وقول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل
وشئت  ،وقول الرجل :لوال اهلل وفالن  ،ال جتعل فيها (فالن)  ،فإن هذا كله به شرك.
 2انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف كتاب «الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)112 – 122/2
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
سُئُلُالشيخُحممدُبنُالوهابُرمحهُاهللُعنُمعىنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُفأجابُ :
اعلمُرحـمكُاهللُتعاىلُأنُهذهُالكلمةُهيُالفارقةُبنيُالكفرُواإلسالمُُ،وهيُكلمةُالتقوىُُ،
وهيُالعروةُالوثقىُُ،وهيُاليتُجعلهاُإبراهيمُعليهُالسالمُكلمةُباقيةُيفُعُـقُبُهُ 1لعلهمُيرجعونُُ،
وليسُاملرادُقوهلاُباللسانُمعُاجلهلُمبعناهاُُ،فإنُاملنافقنيُيقولوهناُوهمُحتتُالكفارُُ،يفُالدركُ
معرفتهاُبالقلبُُ،وحمبتهاُ
األسفلُمنُالنارُُ،معُكوهنمُيصلونُويتصدقونُُ،ولكنُاملرادُقوهلاُمعُ ُ

وحمبةُأهلهاُوبغضُمنُخالفهاُومعاداتهُُ،كماُقالُالنيبُ(ُ:ُمنُقالُالُإلـٰهُإالُاهللُمخلصا)ُ،ُ2

ويفُرواية(ُ:خالصا ُمنُقلبه)ُ،ُ 3ويفُرواية(ُ :صادقا ُمنُقلبه)ُ،ُ 4ويفُحديثُآخر(ُ :منُقالُ«الُ
ُ1أيُيفُذريته.
ُ 2روىُابنُحبانُ(ُ)222وأمحدُ(ُ،ُ)232/5واللفظُالبنُحبانُُ،عنُجابر ُرضيُاهللُعنهما ُأنُمعاذاُملاُحضرتهُالوفاةُقالُ:
ـجفُُالقبةُُ،مسعتُرسولُاهللُُيقولُ:منُشهدُأنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُخملصاُمنُقلبهُدخلُاجلنةُ .
اكشفواُعينُس ْ
وصححهُالشيخُشعيبُاألرناؤوطُيفُحتقيقهُلـُ«صحيحُابنُحبان»ُُ،وكذاُحمققوُ«املسند»ُ .
الس ْج ــفُهوُالسرتُ.انظرُ«لسانُالعرب»ُ ُ.
و َّ
ُ3عنُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُُ،أنهُسألُالنيبُُ:ُمنُأسعدُالناسُبشفاعتكُيومُالقيامة؟ُفقالُ:أسعدُالناسُبشفاعيتُيومُالقيامةُ
منُقالُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُخالصاُمنُقلبهُُ،أوُنفسهُ .
رواهُالبخاريُ(ُ،ُ)99وأمحدُ(ُ .)373/2
ولفظُأمحدُ:خالصةُمنُقـبلُنفسهُ .
ُ 4الصواب(ُ:صُدقاُمنُقلبه)ُُ،واحلديثُرواهُالبخاريُ(ُ)121عنُأنسُبنُمالكُرضيُاهللُعنهُأنُالنيبُُ-ُ ومعاذُرديفهُعلىُ
الرحُلُُ-قالُ :ياُمعاذُبنُجبلُ .قالُ :لبيكُياُرسولُاهللُوسعديكُ .قالُ :ياُمعاذُ .قالُ :لبيكُياُرسولُاهللُوسعديكُُ،ثالثاُ.
َُّ

قالُ:ماُمنُأحدُيشهدُأنُ«الُإلـٰهُإالُاهللُُ،وأنُحممداُرسولُاهلل»ُصدقاُمنُقلبهُإالُحرمهُاهللُعلىُالنارُ.قالُ:ياُرسولُاهللُُ،
أفالُأُخربُبهُالناسُفيستبشروا؟ ُ
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إلـٰه ُإالُاهلل»ُُ،وكفرُمباُيُعبدُمنُدونُاهلل)ُ،ُ1إىلُغريُذلكُمنُاألحاديثُالدالةُعلىُجهالةُأكثرُ
الناسُهبذهُالشهادةُ .

قالُ:إذاُيُتَّكلواُ .
ُوأخربُهباُمعاذُعندُموتهُتأمثاُ.انتهىُ .
ُومعىنُقولهُ(إذاُيتَّكلوا)ُأيُالُختربهمُفيعتمدواُعلىُجمردُالنطقُهباُدونُحتقيقُمعناهاُُ،ففعلُمعاذُذلكُومل ُخيربُباحلديثُُ،
ولكنُملاُدناُأجلهُأخربُباحلديثُخشيةُالوقوعُيفُإمثُُكتمانُالعلمُ .
عنُرفاعةُاجلهينُرضيُاهللُعنهُقالُ:أقبلناُمعُرسولُاهللُُ،ُحىتُإذاُكناُبالكـديدُُ-أوُقالُ:بقـديدُُ-فجعلُرجالُ
ويفُالبابُ ُ
مناُيستأذنونُإىلُأهليهمُفيأذنُهلمُُ،فقامُرسولُاهللُُفحمدُاهللُوأثىنُعليهُمثُقالُ:ماُبالُرجالُيكونُشقُالشجرةُاليتُتليُ
رسولُاهللُُ أبغضُإليهمُمنُالشقُاآلخر؟ ُفلمُنرُعندُذلكُمنُالقومُإالُباكياُ .فقالُرجلُ :إنُالذيُيستأذنكُبعدُهذاُ
لسفيهُ.فحمدُاهللُوقالُحينئذُ:أشهدُعندُاهللُ؛ُالُميوتُعبدُيشهدُأنُ«الُإلـٰهُإالُاهللُُ،وإينُرسولُاهلل»ُصدقا من قلبهُُ،ثم

يسددُ؛ُإالُسلكُيفُاجلنةُ .

رواهُأمحدُيفُ«املسند»ُ(ُ،ُ)12/4وصححُإسنادهُحمققوُ«املسند»ُحفظهمُاهللُ .
وروىُمسلمُ(ُ)315واللفظُلهُوابنُخزميةُ(ُ)211/1عنُعمرُبنُاخلطابُرضيُاهللُعنهُقالُ :قالُرسولُاهللُُ:ُ إذاُقـالُ
املؤذن«ُ:اهللُأكربُُ،اهللُأكرب»ُفقالُأحدكم«ُ:اهللُأكربُُ،اهللُأكرب»ُُ،مثُقال«ُ:أشهدُأنُالُإلـٰهُإالُاهلل»ُُ،قال«ُ:أشهدُأنُالُ
إلـٰهُإالُاهلل» ُُ،مثُقال«ُ :أشهدُأن ُحممداُرسولُاهلل» ُ؛ُقال«ُ :أشهدُأنُحممداُرسولُاهلل» ُمثُقال«ُ :حيُعلىُالصالة» ُ؛ُقالُ:
«الُحولُوالُقوةُإالُباهلل»ُُ،مثُقال«ُ:حيُعلىُالفالح»ُ؛ُقال«ُ:الُحولُوالُقوةُإالُباهلل»ُُ،مثُقال«ُ:اهللُأكربُُ،اهللُأكرب»ُ؛ُ
قال«ُ:اهللُأكربُُ،اهللُأكرب»ُُ،مثُقال«ُ:الُإلـٰهُإالُاهلل»ُ؛ُقال«ُ:الُإلـٰهُإالُاهلل»ُمن قلبهُ؛ُدخلُاجلنةُ .
وروىُابنُأيبُحامتُيفُتفسريُقولهُتعاىلُفإنُأسلمواُفقدُاهتدوا(ُ آلُعمرانُ)22ُ:عنُالربيعُيفُقولهُفقدُاهتدواُ ؛ُقالُ:
منُتكلمُهبذاُصدقا من قلبهُُ-يعينُاإلميانُُ-فقدُاهتدى.

ُ1رواهُمسلمُ(ُ) 23عنُأيبُمالكُعنُأبيهُُ،وأبوُمالكُهوُسعدُبنُطارقُاألشجعيُُ،ثقةُُ،وأبوهُهوُطارقُبنُأشيمُاألشجعيُُ،
صحايبُ .
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واعلمُأنُهذهُالكلمةُنفيُُوإثباتُُ،نفيُُاإللـٰهيةُعماُسوىُاهللُسبحانهُوتعاىلُمنُاملرسلنيُُ،
حىتُحممدُُ ُ،ُ ومنُاملالئكةُحىتُجربيلُُ،فضالُعنُغريمها ُمنُاألولياءُوالصاحلنيُُ،وإثباهتاُهللُ
عزُوجلُ .
إذاُفهمتُذلكُ؛ُفتأملُاأللوهيةُاليتُأثبتهاُاهللُتعاىلُلنفسهُونفاهاُعن ُحممد ُُ وجربيلُ
ُوغريمهاُأنُيكونُهلمُمنهاُمثقالُحبةُمنُخردلُ 1.
الوالية»ُُُ،واإللـٰه ُمعناهُ
فاعـلمُأنُهذهُاأللوهيةُهيُاليتُتسـميهاُالعـامةُيفُزمـانناُ«السر»ُوُ« ُ
الويلُالذيُفيهُالسُـ ـرُ،ُ 2وهوُالذيُيسمونـهُ«الفقري»ُوُ«الشيخ»ُُ،وتُسُمُيه ُالعامةُ«السيد»ُُ،
وأشباهُهذاُُ،وذلكُأهنمُيظنونُأنُاهللُجعلُخلواصُاخللقُعندهُمنـزلةُيرضىُأنُيلتجئُاإلنسانُ
إليهمُويرجوهمُويستغيثُهبمُوجيعلهمُواسطةُبينهُوبنيُاهللُُ،فالذين ُيزعمُأهلُالشركُيفُزمانناُ

أهنمُوسائطهمُالذينُ3يسموهنمُاألولونُ«اآلهلة»ُُ،والواسطةُهوُ«اإللـٰه»ُُ،فقولُالـرجلُ«الُإلـٰهُإالُ
اهلل»ُإبطالُللوسائطُ .
ُوإذاُأردتُأنُتعرفُهذاُمعرفةُتامةُفذلكُبأمرينُ :
استحلُنساءهمُ
ُ
األولُ :أنُتعرفُأنُالكفارُالذينُقاتلهمُرسولُاهللُُ وقتلهمُوأباحُأمواهلمُو
كانواُمُقُـ ـُرينُهللُسبحانهُ بتوحيدُالربوبيةُُ،وهوُأنهُالُخيلقُوالُيرزقُوالُحيييُوالُمييتُوالُيدبرُ

ُ1أيُ:أنُيكونُهلمُمثقالُحبةُخردلُمنُهذهُاأللوهيةُ .
ُ2هذاُهوُتعريفُاإللـٰهُعندُعامةُالناسُ .
ُ3هكذاُيفُاملطبوعُُ،ولعلُاألوىلُ:همُالذينُ...
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األرضُأمنُميلكُالسمعُواألبصارُ
األمُورُإالُاهللُُ،كماُقالُتعاىلُقلُمنُيرزقكمُمنُالسماءُو
َّ
ومنُخيرجُاحليُمنُامليتُوخيرجُامليتُمنُاحليُومنُيدبرُاألمرُفسيقولونُاهللُ .1
وهذهُمسألةُعظيمةُجليلةُمهمةُ؛ُوهيُأنُتعرفُأنُالكـفارُالذينُقاتلهمُرسولُاهللُُشاهدونُ
مُدماءهمُوالُأمواهلمُُ،وكانواُ
ُ
هبذاُكلهُومقرونُبهُُ،ومعُهذاُملُيُدخلهمُذلكُيفُاإلسالمُُ،وملُحير
كونُأشياءُمنُاحملرماتُخوفاُمنُاهللُعزُوجلُ .
أيضاُيتصدقونُوحيجونُويعتمرونُويتعبدونُويرت
َّ
ُكفرهم ُوأحل ُدماءهم ُوأمواهلم ُ؛ ُوهوُأهنم ُمل ُيشهدُوا ُهلل ُبتوحيدُ
ولكن ُاألمر الثاني ُهو ُالذي َُّ

األلوهيةُُ،وهوُأنُالُيُدعىُوالُيرجىُإالُاهللُوحدهُالُشريكُلهُُ،والُيُستغاثُبغريهُُ،والُيذبحُ
لغريهُُ،والُيُنذُرُلغريهُُ،الُلـُمُلُكُمُقَُُّربُُ،والُنيبُمُرسلُُ،فمنُاستغاثُبغريهُفقدُكفرُُ،ومنُذبحُ
لغريهُفقدُكفرُُ،ومنُنذرُلغريهُفقدُكفرُُ،وأشباهُذلكُ .
ومتامُهذاُأنُتعرفُأنُاملشركنيُالذينُقاتلهمُرسولُاهللُُُكانواُيدعونُالصاحلنيُمثلُاملالئكةُ
وعيسىُوأمهُوعزيرُوغريهمُمنُاألولياءُُ،فكفُرواُهبذاُمعُإقرارهمُبأنُاهللُسبحانهُهوُاخلالقُالرازقُ
املدبرُُ،إذاُعرفتُهذاُعرفتُمعىنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُُ،وعرفتُأنُمنُخناُ2نبياُأوُملكاُأوُندبهُأوُ
استغاثُبهُفقدُخرجُمنُاإلسالمُُ،وهذاُهوُالكفرُالذيُقاتلهمُعليهُرسولُاهللُُ .ُ

فإنُقالُقائلُمنُاملشركني ُ :حننُنعرفُأنُاهللُهوُاخلالقُالرازقُاملدبرُُ،لكنُهؤالءُالصاحل ُونُ
مقربونُُ،وحننُندعوهمُوننذرُهلمُوندخلُعليهمُونستغيثُهبمُُ ُ،ونريدُبذلكُالوجاهةُوالشفاعةُُ،
َّ
وإالُفنحنُنفهمُأنُاهللُهوُاخلالقُالرازقُاملدبرُ؛ُفقلُ :
ُ1سورةُيونس.ُ31ُ:
ُ2أيُاستثارُخنوتهُبأنُطلبُمنهُالعونُُ،ومقصودُاملؤلفُاإلشارةُإىلُفعلُاملشركنيُمنُطلبُالعونُمنُغريُاهللُُ،نبياُأوُغريهُ .
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كالمك ُهذا ُمذهب ُأيب ُجهل ُوأمثاله ُُ ،فإنـهم ُيدعون ُعيسى ُوعزيراً ُواملالئكة ُواألولياء ُيريدونُ
ذلكُ ُُ،كماُقالُتعاىلُوالذينُاختذواُمنُدونهُأولياءُماُنعبدهمُإالُليقربوناُإىلُاهللُزلفىُ،ُ 1

وقالُتعاىلُويعبدونُمنُدونُاهللُماُالُيضرهمُوالُينفعهمُويقولونُهؤالءُشفعاؤناُعندُاهللُ .2

فإذاُتأملتُهذاُتأمالً ُجيدُاً ُُ ُ،وعرفتُأنُالكفارُيشهدونُهللُبتوحيدُالربوبيةُُ،وهوُتفردهُ
باخللقُوالرزقُوالتدبريُُُ،وهمُينخـونُعيسىُواملالئكةُواألولياءُُ،يقصدونُأهنمُيقربوهنمُإىلُاهللُ
زلفىُُ،ويشفعونُهلمُعندهُُ،وعرفتُأنُمنُالكفارُُ -خصوصاًُالنصارىُمنهمُُ -منُيعبدُاهللُ
الليلُوالنهارُُ،ويزهدُيفُالدنياُُ،ويتصدقُمباُدخلُعليهُمنهاُُ،معتزالُيفُصومعةُعنُالناسُُُ،وهوُ
معُهذاُكافرُعدوُهللُخملدُيفُالنارُبسببُاعتقادهُيفُعيسىُأوُغريهُمنُاألولياءُُ،يدعوهُأوُيذبحُ
لكُكيفُصفةُاإلسالمُالذيُدعاُإليهُنبيكُحممدُُ،ُوتبنيُلكُأنُكثرياُ
لهُأوُينذرُلهُ؛ُتبنيُ ُ3
منُالناسُعنهُمبعزلُُ،وتبنيُلكُمعـىنُقولهُُ:ُبدأُاإلسالمُغريباًُُ،وسيعودُغريباُكماُبدأُ 4.

ُ1سورةُالزمر.ُ3ُ:

ُ2سورةُيونس.ُ113ُ:
ُ3قولهُ(تبني)ُمعطوفةُعلىُ(عرفت)ُيفُأولُالفقرةُ .
ُ4وردُاخلربُبغربةُاإلسالمُيفُأربعةُأحاديثُصحيحةُُ،وهيُ :
األولُ:حديثُابنُعمرُرضيُاهللُعنهماُالذيُرواهُمسلمُ(ُ)142ولفظه ُ:إنُاإلسالمُبدأُغريباُُ،وسيعودُغريباُكماُبدأُُ،وهوُ
يأرزُُبنيُاملسجدينُكماُتأرزُاحليةُإىلُجحرهاُ .
ُ
ومعىنُيأرزُأيُينضمُوجيتمعُ.انظرُ«شرحُالنوويُعلىُمسلم»ُ .
الثانيُ:حديثُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُالذيُرواهُمسلمُ(ُ)145واللفظُلهُوابنُماجهُ(ُ،ُ)3912قالُ:قالُرسولُاهللُُ:ُبدأُ
اإلسالمُغريباُُ،وسيعودُكماُبدأُغريباُُ،فطوىبُللغرباءُ .
الثالثُ:حديثُعبدُاهللُبنُمسعودُرضيُاهللُعنهُالذيُرواهُالرتمذيُ(ُ)2229ولفظهُ:إنُاإلسالمُبدأُغريباُُ،وسيعودُغريباُكماُ
بدأُُ،فطوىبُللغرباءُ .
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اينُُ،متسكواُبأصلُدينكمُُُ،وأولهُوآخرهُُُ،وأُسُ ـ ـهُورأسهُ؛ ُشهادةُ«أنُالُإلـٰهُ
َُّ
فاهللُاهللُياُإخو
إال ُاهلل» ُ ُ ،واعرفوا ُمعناها ُُ ،وأحبوا ُأهلها ُُ ،واجعلوهم ُإخوانكم ُولو ُكانوا ُبعيدين ُُ ،واكفرواُ
بالطواغيتُوعادوهمُوابغضوهمُُ،وابغُضواُمنُأحبهمُأوُجادلُعنهمُأوُملُيُـكُـفُرهمُُ،أوُقال(ُ:ماُ
فقدُكُلَّفهُاهللُتعاىلُ
علي ُمنهم)ُ،ُ 1أوُقال(ُ :ماُكُلَّفنـيُاهللُبـهم)ُ؛ ُفقدُكذُبُعلىُاهللُوافرتىُُ ُ،
َّ
بـهمُُ،وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهُوأوالدهُُ،فاهللُاهللُياُإخواينُُ،
متسكوا ُبذلكُ 2لعلكم ُتلقون ُربكم ُوأنتم ُال ُتشركون ُبه ُشيئا ُُ ،اللهم ُتوفنا ُمسلمني ُُ ،وأحلقناُ
بالصاحلنيُ ُ.
ولنختمُالكالمُبآيةُذكرهاُاهللُيفُكتابهُتبنيُلكُأنُكفرُاملشركنيُمنُأهلُزمانناُأعظمُمنُكفرُ
الذينُقاتـلهمُرسولُاهللُُ؛ُقالُاهللُتعاىلُوإذاُمسكمُالضرُيفُالبحرُضلُمنُتدعونُإالُإياهُ
فلماُجناكمُإىلُالربُأعرضتمُوكانُاإلنسانُكفوراُ،ُ3فقدُذكرُاهللُعنُالكفارُأهنمُإذاُمسهمُالضرُ

واحلديثُصححهُاأللباينُكماُيفُ«صحيحُالرتمذي»ُ .

الرابعُ:روىُأمحدُيفُمسندهُ(ُ)114/1واللفظُلهُُ،وأبوُيعلىُيفُ«مسنده»ُ(ُ)99/2عنُسعدُبنُأيبُوقاصُرضيُاهللُعنهُ
قالُ:مسعتُرسولُاهللُُوهوُيقولُ ُ:
إنُاإلميانُبدأُغريباُوسيعودُكماُبدأُُ،فطوىبُيومئذُللغرباءُإذاُفسدُالناسُُ،والذيُنفسُأيبُالقاسمُبيدهُ؛ُليأرزنُاإلميانُبنيُ
هذينُاملسجدينُكماُتأرزُاحليةُيفُجحرهاُ .
قالُحمققوُ«املسند»ُ:إسنادهُجيد.
 1هذهُعبارةُعاميةُعندُأهلُجندُتعينُ:ليسُيلُشأنُهبمُُ،أيُالُأحبُالطواغيتُوالُأكرههمُ.
ُ2أيُبأصلُدينكمُُ،وهوُاألمرُاملذكورُيفُبدايةُالقطعة.
ُ3سورةُاإلسراء.ُ27ُ:
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تركواُالساداتُواملشائخُ،ُ1فلمُيدعُواُأحداُمنهمُُوملُيستغيثُواُبهُُ،بلُيُـخلصونُهللُوحدهُالُشريكُ
لهُُ،ويستغيثونُبهُوحدهُُ،فإذاُجاءُالرخاءُأشركواُ .
ُيدعي ُأنه ُمن ُأهل ُالعلم ُُ ،وفيه ُزهدُ
وأنت ُتـرى ُاملشركني ُمن ُأهل ُزماننا ُُ ،ولعل ُبعضهم َُّ
2
أجلُ
واجتهادُوعبادةُُ،إذاُمسهُالضرُيستغيثُبغريُاهللُُ،مثلُمعروف ُأوُعبدُالقادرُاجليالينُُ،و ُّ
أجلُمنُهؤالءُُ،مثلُرسولُاهللُُ،ُفاهللُاملستعانُُ،
منُهؤالءُُ،مثلُزيدُبنُاخلطابُوالزبريُُ،و ُّ
وأعظمُمنُذلكُوأطمُأهنمُيستغيثونُبالطواغيتُوالكفرةُُواملردةُُ،مثلُمشـسانُوإدريسُ–ُويقالُلهُ
األشقرُُ-ويوسفُوأمثاهلمُ،ُ3واهللُسبحانهُوتعاىلُأعلمُُ،واحلمدُهللُأوالُوآخراُُ،وصلىُاهللُعلىُ
خريُخلقهُُ،حممدُُ،وآلهُوصحبهُأمجعنيُ 4.

ُ1لعلُالصوابُ:املشايخُُ،مجعُشيخُ.انظرُ«لسانُالعرب»ُُ،مادةُ:شيخ.
ُ2أيُمعروفُالكرخيُ .
ُ 3وانظرُماُقالهُرمحهُاهللُيفُتسميةُماُعبدُمنُدونُاهللُبـُ«السر» ُ«ُ،الدررُالسنية» ُ(ُ،ُ)41/2والتسميةُبـُ«السيد»ُيفُ«الدررُ
السنية»ُ(ُ .)72/1
 4انتهىُكالمهُرمحهُاهللُُ،وكالمهُمثبتُيفُكتابُ«الدررُالسنيةُمنُاألجوبةُالنجدية»ُ(ُ )122ُ –ُ 112/2وُ«مؤلفاتُالشيخُ
اإلمامُحممدُبنُعبدُالوهاب»ُ(.)329ُ–ُ323/1
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ،أجزل اهلل له األجر والثواب  ،وأسكنه اجلنة بغري حساب:
حممدا رسول اهلل»  ،وقد غلط أهل
هذه كلمات يف معرفة شهادة أن «ال إلـٰه إال اهلل  ،وأن ً
زماننا فيها  ،وأثبتوا لفظها دون معانيها  ،وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على اجلاهل املسكني ،
ومن ليس له معرفة يف الدين  ،وذلك يفضي إىل أعظم املهالك.
فمن ذلك قوله  : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فإذا قالوها عصموا
1
مين دماءهم وأمواهلم  ...احلديث.
وكذلك قوله  ملا سـئل عن شفاعته ؛ من أحق هبا يوم القيامة؟
2
قال :من قال «ال إلـٰه إال اهلل» خالصاً من قلبه.
وقوله  : من كان آخر كالمه «ال إلـٰه إال اهلل» دخل اجلنة.

3

 1رواه البخاري يف «الصحيح»  )1011 ، 1311( ،ولفظه :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :ملا تويف رسول اهلل  وكان أبو بكر
رضي اهلل عنه  ،وكفر من كفر من العرب  ،فقال عمر :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل  : أمرت أن أقاتل الناس حىت
يقولوا «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهلل؟
فقال :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة  ،فإن الزكاة حق املال  ،واهلل لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل 
لقاتلتهم على منعها.
قال عمر رضي اهلل عنه :فواهلل ما هو إال أن شرح اهلل صدر أيب بكر رضي اهلل عنه  ،فعرفت أنه احلق.
 2تقدم خترجيه.
 3رواه أبو داود ( )3113عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه  ،وأمحد يف «مسنده» ( ، )233/5وصححه األلباين وحمققو «املسند».
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وكذلك حديث عتبان :فإن اهلل قد حرم على النار من قال «ال إلـٰه إال اهلل» يبتغي بذلك وجه اهلل.

1

وهذه األحاديث الصحيحة إذا رآها هذا اجلاهل أو بعضها  ،أو مسعها من غريه ؛ طابت نفسه

وقرت عين ـه  ،واستفزه املساعد 2على ذلك  ،وليس األمر كما يظنه هذا اجلاهل املشرك  ،فلو أنه
دعا غري اهلل  ،أو ذبح له  ،أو حلف به  ،أو نذر له  ،مل َير ذلك شركاً وال حمرماً وال مكروهاً  ،فإذا
أنكر عليه أح ٌد بعض ما ينايف التوحيد هلل والعمل مبا أمر اهلل ؛ امشأز ونفر  ،وعارض بقوله( :قال

رسول اهلل  ،وقال رسول اهلل)  ،وهذا مل يدر حـقيقة احلال  ،فلو كان األمر كما قال ؛ ملا قال
الصديق رضي اهلل عنه يف أهل الردة :واهلل لو منعوين عناقاً  ،أو قال عقاالً  ،كانوا يؤدونه إىل رسول
3
اهلل  لقاتلتهم عليه.
 1رواه البخاري ( ، )025ومسلم ( ، )33ولفظ مسلم :ال يشهد أحد أن «ال إلـٰه إال اهلل  ،وأين رسول اهلل» فيدخل النار  ،أو
تطعمه.
 2لعله يقصد بالـمساع د قرين اإلنسان من الشياطني ممن يأمر بالشر  ،فإن لكل إنسان قرينا  ،ودليله حديث عائشة رضي اهلل عنها
الذي رواه مسلم ( )2115أن رسول اهلل  خرج من عندها ليال  ،قالت :فغرت عليه  ،فجاء فرأى ما أصنع  ،فقال :مالك يا
عائشة  ،أغـرت؟
فقلت :وما يل ال يَغار مثلي على مثلك؟
فقال رسول اهلل  : أقد جاءك شيطانك؟
قالت :يا رسول اهلل  ،أو معي شيطان؟
قال :نعم.
قلت :ومع كل إنسان؟
قال :نعم.
قلت :ومعك يا رسول اهلل؟
أسلم.
قال :نعم  ،ولكن ريب أعانين عليه حىت َ
 3انظر «صحيح البخاري» .)1011 ، 1311( ،
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أفيظن هذا اجلاهل أهنم مل يقولوا «ال إلـٰه إال اهلل»؟
وما يصنع هذا اجلاهل بقول رسول اهلل  يف اخلوارج( :أينما لقيتموهم فاقتلوهم  ،فإن يف قتلهم

أجراً ملن قتلهم)( ، 1فإهنم شر قتيل حتت أدمي 2السماء).3
أفيظن هذا اجلاهل أن اخلوارج الذين قال فيهم رسول اهلل  هذا أهنم مل يقولوا «ال إلـٰه إال اهلل»؟
وقال  : خيرج يف هذه األمة (ومل يقل :منها) قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم  ،يقرؤون القرآن
ال جياوز حلوقهم – أو حناجرهم . -

0

 1رواه البخاري ( )3131ومتامه :فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة  ،ومسلم ( ، )1133عن علي رضي اهلل عنه.
 2أدمي السماء هو ما ظهر منها .انظر «لسان العرب».
 3ما بني القوسني هو من كالم أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه  ،رواه عنه أمحد يف «املسند» ( )253/5عن أيب غال قال:
ملا أتـي برؤوس األزارقة فنصبـت على َد َرج دمشق ؛ جاء أبو أمامة  ،فلما رآهم دمعت عيناه فقال :كالب النار  ،ثالث مرات ،
هؤالء شر قتلى قتلوا حتت أدمي السماء  ،وخري قتلى قتلوا حتت أدمي السماء الذين قتلهم هؤالء.
قال :فقلت :فما شأنك دمعت عيناك؟
قال :رمحة هلم  ،إهنم كانوا من أهل اإلسالم.
قال :قلنا :أبرأيك قلت هؤالء كالب النار  ،أو شيء مسعته من رسول اهلل  ؟
قال :إين جلريء  ،بل مسعته من رسول اهلل  غري مرة وال ثنتني وال ثالث  ،قال :فعد مرارا.
قلت :حسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل كما «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني» (.)011/1
واألزارقة فرقة من فرق اخلوارج.
 0رواه البخاري ( )3131وقد ضبطت النص منه  ،ومسلم ( ، )1130عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.
وقد جاء يف وصفهم أيضا حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه الذي رواه البخاري ( )5151أنه قال :مسعت رسول اهلل 
يقول :خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم  ،وصيامكم مع صيامهم  ،وعملكم مع عملهم  ،ويقرؤون القرآن ال جياوز
حناجرهم  ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  ،ينظر يف الن ـ صل فال يرى شيئا  ،وينظر يف القدح فال يرى شيئا  ،وينظر
يف الريش فال يرى شيئا  ،ويتمارى يف الفـوق.
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وكذلك أهل حلقة الذكر ملا رآهم أبو موسى يف املسجد  ،يف كل حلقة رجل يقول :سبحوا مائة ،
هلـ ـ ـلوا مائة  ...احلديث.
فلما أنكر عليهم صاح رسول اهلل  قالوا :واهلل ما أردنا إال اخلري.
قال :كم من مريد للخري مل يصبه  ،إن رسول اهلل  حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن ال جياوز
حلوقهم  ،أو قال :تراقيهم.1
وأمي اهلل  ،ال أدري أن يكون فيكم أكثرهم.
فما كان إال قليالً حىت رأوا أولئك يطاعنون 2أصحاب رسول اهلل  يوم النهروان مع اخلوارج!3
 1قال ابن اجلوزي يف «غري احلديث» :الرتقوة :العظم املشرف يف أعلى الصدر  ،ومها ترقوتان  ،واجلمع تراقي.
 2يعين :حياربون  ،كنـى بالطعان عن احملاربة.
 3رواه الدارمي يف «سننه»  ،املقدمة  ،باب كراهة أخذ الرأي  ،ونصه:
أخربنا احلكم بن املبارك  ،أنا عمرو بن حيىي قال :مسعت أيب حيدث عن أبيه قال:
كنا جنلس على باب عبد اهلل بن مسعود قبل صالة الغداة  ،فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد  ،فجاءنا أبو موسى األشعري فقال:
أخ َـرج إليكم أبو عبد الرمحـٰن بعد؟
َ
قلنا :ال  ،فجلس معنا حىت خرج  ،فلما خرج قمنا إليه مجيعا  ،فقال له أبو موسى:
يا أبا عبد الرمحـٰن  ،إين رأيت يف املسجد أنفا أمرا أنكرته  ،ومل أر واحلمد هلل إال خريا.
قال :فما هو؟
فقال :إن عشت فسرتاه  ،قال :رأيت يف املسجد قوما حـلقا جلوسا ينتظرون الصالة  ،يف كل حلقة رجل  ،ويف أيديهم حصا ،
فيقول( :كب ـروا مائة)  ،فيكربون مائة  ،فيقول( :هلـ ـلوا مائة)  ،فيهللون مائة  ،ويقول( :سبحوا مائة)  ،فيسبحون مائة.
قال :فماذا قلت هلم؟
قال :ما قلت هلم شيئا انتظار رأيك  -أو انتظار أمرك . -
وضمنت هلم أن ال يَضيع من حسناهتم؟
قال :أفال أمرتَـهم أن يعدوا سيئاهتم َ ،
مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك احلـلق فوقف عليهم فقال :ما هذا الذي أراكم تصنعون؟
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أفيظن هذا اجلاهل املشرك أهنم يشركون لكوهنم يسبحون ويهللون ويكربون؟
وكذلك املنافقون على عصر رسول اهلل  ، جياهدون يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم  ،ويصلون
مع رسول اهلل  الصلوات اخلمس  ،وحيجون معه  ،قال اهلل تعاىل إن املنافقني يف الدرك األسفل
من النار ،1أفيظن هذا اجلاهل أهنم مل يقولوا «ال إلـٰه إال اهلل»؟
وكذلك قاتل النفس بغري احلق يقتل  ،أفيظن هذا اجلاهل أنه مل يقل «ال إلـٰه إال اهلل»  ،وأنه مل
يقلها خالصاً من قلبه؟

فسبحان من طبع على قل من شاء من عباده  ،وأخفى عليه الصواب  ،وأسلكه مسلك
البهائم والدواب  ،إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال ، 2حىت قال هؤالء اجلهلة ممن
3
ينتس إىل العلم والفقه :قبلـتنا َمن أمها ال يَكفر.

قالوا :يا أبا عبد الرمحـٰن  ،حصا نـَعد به التكبري والتهليل والتسبيح.
قال :فعـ ـدوا سيئاتكم  ،فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم شيء  ،وحيكم يا أمة حممد  ،ما أسرع هلكتكم  ،هؤالء صحابة
تبل  ،وآنيته مل تكسر  ،والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد أو
نبيكم  متوافرون  ،وهذه ثيابه مل َ
مفتتحوا باب ضاللة.
قالوا :واهلل يا أبا عبد الرمحـٰن ما أردنا إال اخلري.
قال :وكم من مريد للخري لن يصيبه  ،إن رسول اهلل  حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم  ،وأمي اهلل  ،ما أدري لعل
أكثرهم منكم.
مث توىل عنهم  ،فقال عمرو بن سلمة :رأينا عامة أولئك احللق يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج.
 1سورة النساء. 105 :
 2سورة الفرقان. 00 :
 3أي :من توجه إىل القبلة يف صالته – وهي الكعبة – فإنه ال يكفر  ،ولو عمل ما عمل! هكذا قالوا.
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فـ ـ ـ «ال إلـٰه إال اهلل» نفي وإثبات اإللـٰهيـة كلها هلل  ،فمن قصد شيئاً من قرب أو شجر أو جنم ،
أو ملَك مقرب  ،أو نيب مرسل  ،جلل نفع وكشف ضر  ،فقد اختذه إلـٰهاً من دون اهلل  ،مكذب بـ
«ال إلـٰه إال اهلل»  ،يستتاب  ،فإن تاب وإال قتل.

فإن قال هذا املشرك( :لـم أقصد إال التربك  ،وإين ألعلم أن اهلل هو الذي ينفع ويضر) ؛ فقـل
له :إن بين إسرائيل ما أرادوا إال مـا أردت  ،كما أخرب اهلل عنهم أهنم ملا جاوزوا البحر فأتوا على
قوم يعكفون على أصنام هلم قالـوا يا موسى اجعل لنا إلـٰهاً كما هلم آهلة ، فأجاهبم بقوله إنكم
قوم جتهلون ، 1اآليتني.
وحديث أيب واقد الليثي قال :خرجنا مع رسول اهلل  إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر ،
وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنـواط  ،فمررنا بسدرة فقلنا:
(يا رسول اهلل  ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنـواط)  ،فقال رسول اهلل  : اهلل أكرب  ،إهنا
السنن  ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا إلـٰهاً كما هلم آهلة، 
2
لرتكبـن َسـنن من كان قبلكم.
وقال تعاىل أفرأيتم الالت والعزى ، 3ويف الصحيح عن ابن عباس وغريه :كان يلت السويق
للحاج فمات  ،فعكفوا على قربه.

 1سورة األعراف. 131 – 131 :
 2رواه الرتمذي ( )2111واللفظ له  ،وأمحد ( ، )211/5وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي».
 3سورة النجم. 11 :
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فريجع هذا املشرك يقول( :هذا يف الشـجر واحلجر  ،وأنا اعتقد يف أناس صاحلني  ،أنبياء
وأولياء  ،أريـد منهم الشفاعة عند اهلل  ،كما يشفع ذو احلاجة عند امللوك  ،وأريد منهم القربة إىل
اهلل)!
فقل له :هذا دين الكفار بعينه  ،كما أخرب سبحانه بقوله والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم
إال ليقربونا إىل اهلل زلفى ،1وقوله ويعبدون من دون اهلل ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء

شفعاؤنا عند اهلل.2
وقد ذكر أن 3أناساً يعبدون املسيح وعزيراً  ،فقـال اهلل :هؤالء عبيدي  ،يرجون رمحيت كما ترجوهنا ،
وخيافون عذايب كما ختافونه  ،وأنـزل اهلل سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون
5 0
كشف الضر عنكم وال حتويالً اآليتني .
وقال تعاىل ويوم حيشرهم مجيعاً مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون * قالوا سبحانك
اآليتني.3
والقرآن  ،بل والكت السماوية من أوهلا إىل آخرها  ،مصرحة ببطالن هذا الدين وكفر أهله ،
وأهنم أعداء اهلل ورسوله  ،وأهنم أولياء الشيطان  ،وأنه سبحانه ال يغفر هلم وال يقبل عمالً منهم ،
 1سورة الزمر. 3 :
 2سورة يونس. 11 :
( 3أن) ليست يف املطبوع  ،فلعلها ساقطة فأثب ـت ـها  ،ألنه ال يستقيم الكالم بدوهنا.
 0سورة اإلسراء. 55 – 53 :
 5انظر تفسري الطربي عند اآلية املذكورة.
 3سورة سبأ. 01 – 01 :

02

 .3معنى «ال إلـٰه إال اهلل»  ،واإلجابة عن شبهات حولها

كما قال تعاىل إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء.1
وقال تعاىل وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً.2

وقال تعاىل فال جتعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون ،3قال ابن مسعود وابن عباس :ال جتعلوا له أكفاء
0
من الرجال  ،تطيعوهنم يف معصية اهلل.
وقال رجل للنيب  : ما شاء اهلل وشئت.
قال :أجعلتين هلل ندا؟ قل :ما شاء اهلل وحده.

5

 1سورة النساء. 01 :
 2سورة الفرقان. 23 :
 3سورة البقرة. 22 :
 0انظر تفسري الطربي عند اآلية املذكورة.
 5رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( )513عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.
ورواه النسائي يف «الكربى» ( )11551بلفظ :أجعلتين هلل عدال.
ورواه البيهقي ( )215/3وأمحد ( )210/1بلفظ :أجعلتين واهلل عدال؟ بل ما شاء اهلل وحده.
وهو حديث حسن كما قال حمققو «املسند»  ،وانظر «السلسلة الصحيحة» (.)131
وللفائدة  ،فقد روى النسـائي يف «الكربى» ( )11551عن جابر رضي اهلل عنهما أن رجال أتى النيب  فكلمه فقال :ما شاء
اهلل ( ،يعين :وشئت).
فقال :ويلك  ،أجعلتين واهلل عدال؟ قل :ما شاء اهلل وحده.
وروى الطيالسي ( )031عن حذيفة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن  ،ولكن قولوا :ما
شاء اهلل وحده.
ورواه النسـائي يف «الكربى» ( ، )11555وأبو داود ( ، )0111والبيهقي يف «الكربى» ( ، )213/3وأمحد يف «مسنده»
( )310/5بلفظ :قولوا :ما شاء اهلل مث شاء فالن.
وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)135
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وروى أمحد يف «مسنده» ( )52/5عن طفيل بن سخربة أخي عائشة ألمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود
فقال :من أنتم؟
قالوا :حنن اليهود.
قال :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون إن عزيرا ابن اهلل.
فقالت اليهود :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون( :ما شاء اهلل وشاء حممد).
مث مر برهط من النصارى فقال :من أنتم؟
قالوا :حنن النصارى.
فقال :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون( :املسيح ابن اهلل).
قالوا :وإنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون( :ما شاء اهلل وما شاء حممد).
فلما أصبح أخرب هبا من أخرب  ،مث أتى النيب  فأخربه فقال :هل أخربت هبا أحدا؟
قال عفان :قال :نعم.
فلما صلوا خطبهم فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال :إن طفيال رأى رؤيا فأخرب هبا من أخرب منكم  ،وإنكم كنتم تقولون كلمة كان
مينعين احلياء منكم إن أهناكم عنها  ،قال :ال تقولوا :ما شاء اهلل وما شاء حممد.
وصححه األلباين كما يف «السلسلة الصحيحة» (.)131
ورواه عبد الرزاق ( )11113يف مصنفه  ،وابن حبان كما يف «موارد الظمآن» (.)1111
وروى البيهقي يف «الكربى» ( )213/3والنسائي يف «اجملتىب» ( - )3512واللفظ للبيهقي  -عن قتيلة بنت صيـفي اجلهين
عم القوم أنتم لوال أنتم تشركون.
قالت :جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل  فقال :يا حممد  ،ن َ
قال :سبحان اهلل! وما ذلكم؟
قال :تقولون إذا حلفتم :بالكعبة.
فأمهل النيب  مث قال :من حلف فليحلف برب الكعبة.
عم القوم أنتم لوال أنكم تقولون :ما شاء اهلل وشاء فالن.
مث قال :ن َ
فأمهل رسول اهلل  مث قال :من قال (ما شاء اهلل) فليجعل بينهما :مث شئت.
وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)133
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وقال  ألصحابه :أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر.
1
فسئل عنه فقال :الرياء.
وباجلـملة فأكثر أهل األرض مفتونون بعبادة األصنام واألوثان  ،ومل يتخلص من ذلك إال
احلنفاء  ،أتباع ملة إبراهيم عليه السالم  ،وعبادهتا يف األرض من قَـبل قوم نوح كما ذكر اهلل  ،وهي
كلها ووقوفها 2وسدانتها 3وحجابتها 0والكت املصنفة يف شرائع عبادهتا طَـب َق األرض ، 5قال إمام
احلنفاء واجنبين وبين أن نعبد األصنام ، 3كما قص اهلل ذلك عنهم يف القرآن  ،وأجنى الرسل
وأتباعهم من املوحدين.

قال حمققو «املسند» ( )311/31وفقهم اهلل :وي ـقاس على هذا كل لفظ يوهم التسوية بني اخلالق وبني املخلوق  ،مثل قول العامة
وأشباههم :توكلنا على اهلل وعليك  ،وما يل غري اهلل وغريك  ،وباسم اهلل والشع  ،مما ينبغي جتنبه واالنتهاء عنه والتوبة منه  ،أدبا
مع اهلل سبحانه.
 1رواه أمحد ( )021/5عن حممود بن لبيد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال:
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر.
قالوا :وما الشرك األصغر يا رسول اهلل؟
ي الناس بأعماهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا  ،فانظروا هل
قال :الرياء  ،يقـول اهلل عز وجل هلم يوم القيامة إذا جـ ـز َ
جتدون عندهم جزاء.
قال حمققو «املسند» :إسناده جيد  ،رجاله رجال الصحيح.
 2وقوفها مجع وقف  ،أي األوقاف املخصصة هلا.
 3السدانة هي احلدمة  ،والسادن هو اخلادم.
 0حجابتها أي حفظها والقيام عليها .انظر «النهاية».
 5أي َم َلها.
 3سورة إبراهيم. 35 :
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ث النار 1من كل
وكفى يف معرفة كثرهتم وأهنم أكثر أهل األرض ما صح عن النيب  أن ْبع َ
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ، 2قال اهلل تعاىل فأىب أكثر الناس إال كفوراً ،3وقال وإن تطع
أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهلل ،0وقال وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني.5

وملا أراد سبحانه إظهـار توحيده وإكمال دينه  ،وأن تكون كلمته هي العليا  ،وكلمة الذين
حممدا  خامت النبيني  ،وحبي رب العاملني  ،وما زال يف كل جيل
كفروا هي السفلى  ،بعث ً

مذكورا  ،إىل أن أخرج اهلل تلك الدرة بني بين كنانة وبين
مشهورا  ،ويف توراة موسى وإجنيل عيسى
ً
ً
زهرة  ،فأرسله على حني فرتة من الرسل  ،وهداه إىل أقوم السبل  ،فكان له  من اآليات
والدالالت على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره  ،فمن ذلك قوله  : أنا دعوة أيب إبراهيم ،
وبشارة عيسى  ،ورؤيا أمي اليت رأت حني وضعتين أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض
الشام.

3

 1أي الذين يبعثون لدخول النار.
 2رواه البخاري ( ، )3301ومسلم ( )222عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.
 3سورة اإلسراء. 11 :
 0سورة األنعام. 113 :
 5سورة يوسف. 113 :
 3رواه أمحد ( ، )121 ، 125/0والطرباين يف «مسند الشاميني» ( ، )1055وابن حبان ( ، )313/10وهذا لفظ ابن حبان :عن
العرباض بن سارية الفزاري رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل  يقول:
إين عند اهلل مكتوب خبامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته  ،وسأخربكم بأول ذلك :دعوة أيب إبراهيم  ،وبشارة عيسى  ،ورؤيا
أمي اليت رأت حني وضعتين أنه خرج منها نور أضاءت هلا منه قصور الشام.
وقال حمققو «املسند» :حديث صحيح لغريه.

32

 .3معنى «ال إلـٰه إال اهلل»  ،واإلجابة عن شبهات حولها

وولد  ليلة االثنني  ،الثاين عشـر من ربيع األول  ،عام الفيل  ،وانشق إيوان 1كسرى ليلة
مولده  ،حىت مسع انشقاقه  ،وسقط أربع عشرة شرفة ، 2وهو باق إىل اليوم آية من آيات اهلل ،
ومخدت نار فارس  ،ومل ختمد قبل ذلك  ،وغاضت حبرية «ساوة»  ،وكانت حبرية عظيمة يف مملكة
العراق  ،عراق العجم ومهدان  ،تسري فيها السفن  ،وهي أكثر من ستة فراسخ  ،فأصبحت ليلة
مولده يابسة ناشفة كأن مل يـكن هبا ماء  ،واستمرت على ذلك حىت بنـي مـكان «ساوة»  ،وباقية
إىل اليوم.
وأرسلت الشه على الشياطني  ،كما أخرب اهلل بقوله وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع،3
وأنبته اهلل نباتاً حسناً  ،وكان أفضل قومه مروءة  ،وأحسنهم خلـقاً  ،وأعزهم ج ـواراً  ،وأعظمهم
حلماً  ،وأصدقهم حديثاً  ،حىت مساه قومه (األمني)  ،لما جعل اهلل فيه من األحوال الصاحلة
واخلصال املرضية.

َوَوصل بصرى من أرض الشام مرتني  ،فرآه حبريا الراه فعرفه  ،وأخرب عمه أنه رسول اهلل 
وأمر برده  ،فرده مع بعض غلمانه ، 0وقال لعمه( :احتفظ به  ،فلم جند قدماً أشبه من ال َق َدم الذي
 1اإليوان واإلوان بيت مؤزج غري مسدود الوجه .انظر «أساس البالغة».
 2رواه البيهقي يف «دالئل النبوة» ( ، )123/1خرب انشقاق اإليوان ومخود نار فارس.
 3سورة اجلن. 1 :
 0قال حممد بن سعد يف «الطبقات»  ،باب «ذكر أيب طال وضمه رسول اهلل  إليه  ،وخروجه معه إىل الشام يف املرة األوىل»:
أخربنا خالد بن خداش  ،حدثنا معتمر بن سليمان  ،مسعت أيب حيدث عن أيب جملز أن عبد املطل  ،أو أبا طـال  - ،شك
خالد  -قال :ملا مات عبد اهلل عطف على حممد  ، فكان ال يسـافر سفرا إال كان معه فيه  ،وإنه توجه حنو الشام فنزل منزال
فأتاه فيه راه فقال :إن فيكم رجال صاحلا  ،مث قال :أيـن أبو هذا الغالم؟
قال :فقال :هاأنذا وليه  ،أو قيل :هذا وليه.
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2

باملقام 1من قدمه).
واستمرت كفالة أيب طال كما هو مشهور  ،وبـغضت إليه األوثان ودين قومه  ،فلم يكن شيء
أبغض إليه من ذلك.
والدليل على أنه رسول اهلل  من العقل والنقل  ،أما النقل فواضـح  ،وأما العقل فنبه عليه
القرآن  ،من ذلك ترك اهلل خلقه بال أمر وال هني ال يناس يف حق اهلل  ،ونبه عليه يف قوله وما
قدروا اهلل حق قدره إذ قالوا ما أنـزل اهلل على بشر من شيء قل من أنـزل الكتاب الذي جاء به
موسى نوراً وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال
آباؤكم.3
ومنها أن قول الرجل( :إين رسول اهلل) ؛ إما أن يكون خري الناس  ،وإما أن يكون شرهم وأكذهبم ،
والتمييز بني ذلك سهل يعرف بأمور كثرية  ،ونبه على ذلك بقوله هل أنبئكم على من تنـزل
الشياطني * تنـزل على كل أفاك أثيم اآليات.0
قال :احتفظ هبذا الغالم وال تذه به إىل الشام  ،إن اليهود حسـ ْد  ،وإين أخشاهم عليه.
قال :ما أنت تقول ذاك ولكن اهلل يقوله فرده  ،وقال :اللهم إين أستودعك حممدا.
مث إنه مات.
 1أي :مقام إبراهيم.
َ 2وه َم الشيخ رمحه اهلل  ،فالذي قال هذا قوم من بين مدجل وليس حبريا الراه  ،وهذا نص كالم ابن سعد يف «الطبقات الكربى»
باب «ذكر ضم عبد املطل رسول اهلل  إليه بعد وفاة أمه  ،وذكر وفاة عبد املطل  ،ووصية أيب طال برسول اهلل :» 
وقال قوم من بين مدجل لعبد املطل  :احتفظ به  ،فإنا مل نر قدما أشبه بالقدم اليت يف املقام منه.
فقال عبد املطل أليب طال  :امسع ما يقول هؤالء  ،فكان أبو طال حيتفظ به.
 3سورة األنعام. 11 :
 0سورة الشعراء. 223 -221 :
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ومنها شهادة اهلل بقوله قل كفى باهلل شهيداً بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب.1
ومنها شهادة أهل الكتاب مبا يف كتبهم  ،كما يف اآلية.
ومنها  -وهي أعظم اآليات العقلية  -هذا القرآن الذي حتداهم اهلل بسورة من مثله  ،وحنن إن مل
نعلم وجه ذلك من جهة العربية  ،فنحن نعلمها من معرفتنا بشدة عداوة أهل األرض له  ،علمائهم
وفصحائهم  ،وتكريره هذا واستعجازهم به  ،ومل يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه
وإدخال الشبه على الناس.
ومنها متام ما ذكرنا ؛ وهو إخباره سبحانه أنه ال يقدر أحد أن يأيت بسورة مثله إىل يوم القيامة ،
فكان كما ذكر  ،مع كثرة أعدائه يف كل عصر  ،وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم.
ومنها نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس.
ومنها خذالن من عاداه وعقوبته يف الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم.
ومنها أنه رجل أمي ال خيط وال يقرأ اخلط  ،وال أخذ عن العلماء  ،وال ادعى ذلك أحد من أعدائه
مع كثرة كذهبم وهبتاهنم  ،ومع هذا أتى بالعلم الذي يف الكت األوىل  ،كما قال تعاىل وما كنت
تتلوا من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون.2
وقال رمحه اهلل تعاىل:3
وملا بلغ أربعني سنة ؛ بعثه اهلل بشـرياً ونذيراً  ،وداعياً إىل اهلل بإذنه وسراجاً منريا  ،وملا أتى قومه
ب ـ ـ ـ «ال إلـٰه إال اهلل» قالت قريش أجعل اآلهلة إلـٰهاً واحداً.
 1سورة الرعد. 03 :
 2سورة العنكبوت. 01 :
 3هذه رسالة أخرى للشيخ تقع بعد األوىل مباشرة يف كتاب «الدرر» الذي نقلت منه.
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قال الرتمذي :حدثين حممد بن صاحل  ،عن عاصم بن عمرو بن قتادة  ،وزيد بن مروان  ،وغريهم ،
قالوا:
قام رسول اهلل  ثالث سـنني مستخفياً  ،مث أعلن يف الرابعة  ،فدعا عشر سنني  ،يوايف املوسم كل
عام فيقول( :أيها النـاس قولوا «ال إلـٰه إال اهلل» تفلحوا  ،وتـملكوا هبا العرب  ،وتدين لكم هبا
صابئي كذاب ،
العجم  ،فإذا متم كنتم ملوكاً يف اجلنة)  ،وأبو هل وراءه يقـول :ال تطيعوه  ،فإنه
ٌّ
فريدون عليه أقبح الرد.

1

 1روى ابن سعد يف «الطبقات»  ،باب ذكر دعاء رسول اهلل  قبائل العرب يف املواسم  ،عن عبد اهلل بن كع بن مالك وعن
الزهري وعن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان  ،قالوا:
أقام رسول اهلل  مبكة ثالث سنني من أول نب وته مستخفيا  ،مث أعلن يف الرابعة  ،فدعا الناس إىل اإلسالم عشر سنني  ،يوايف
املواسم كل عام  ،يتبع احلاج يف منازهلم يف املواسم  ،بعكاظ وجمنة وذي اجملاز  ،يدعوهم إىل أن مينعوه حىت يبلغ رساالت ربه وهلم
اجلنة  ،فال جيد أحدا ينصره وال جييبه  ،حىت إنه ليسأل عن القبائل ومنازهلا قبيلة قبيلة ويقول :يا أيها الناس  ،قولوا «ال إلـٰه إال
اهلل» تفلحوا  ،ومتلكوا هبا العرب  ،وتذل لكم العجم  ،وإذا آمنتم كنتم ملوكا يف اجلنة.
وأبو هل وراءه يقول( :ال تطيعوه فإنه صابئ كاذب  ،فريدون على رسول اهلل  أقبح الرد ويؤذونه ويقولون :أسرتك وعشريتك
أعلم بك حيث مل يتبعوك)  ،ويكلمونه وجيادلونه  ،ويكلمهم ويدعوهم إىل اهلل ويقول :اللهم لو شئت مل يكونوا هكذا.
ورواه ابن خزمية يف «صحيحه» ( )12/1عن طارق احملاريب رمحه اهلل قال :رأيت رسول اهلل  مر يف سوق ذي اجملاز وعليه حلة
محراء  ،وهو يقول( :يا أيها الناس  ،قولوا «ال إلـٰه إال اهلل» تفلحوا)  ،ورجل يتبعه يرميه باحلجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو
يقول :يا أيها الناس  ،ال تطيعوه فإنه كذاب.
فقلت :من هذا؟
قالوا :غالم بين عبد املطل .
فقلت :من هذا الذي يتبعه يرميه باحلجارة؟
قالوا :هذا عبد العزى أبو هل .
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل :هذا حديث صحيح.
انظر «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني» (.)001/1
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وملا أمره اهلل باهلجرة هاجر  ،وأظهر اهلل دينه على الدين كله  ،وقاتل مجيع املشركني  ،ومل مييز
بني من اعتقد يف نيب وال ويل وال شجر وال حجر  ،ومازال يعلم الناس التوحيد  ،ويقمع من دعاة
الشرك كل شيطان مريد  ،حىت أزال اهلل اجلهل واجلهال  ،وبان للناس من التوحيد ساطع اجلمال.
وعن أنس قال :قال أناس :يا رسول اهلل  ،يا خرينا وابن خرينا  ،وسيدنا وابن سيدنا.
فقال  : يا أيها الناس  ،أنا حممد عبد اهلل ورسوله  ،ما أح أن ترفعوين فوق منـزليت اليت أنـزلين
1

اهلل عز وجل.
وعن عبد اهلل بن الشخري قال :انطلقت يف وفد بـين عامر إىل النيب  فقلت :أنت سيدنا.
2
فقال :السيد اهلل تبارك وتعاىل.
وعن عمر أن رسول اهلل  قال :ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي  ،فإمنا أنا عبده  ،فقولوا:
3

عبد اهلل ورسوله.
ومازال  معلماً ألصحابه هذا التوحيد  ،وحمذراً من الشرك  ،حىت أتاهم وهم يتذاكرون
الدجال فقال :أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟
 1حديث صحيح  ،رواه أمحد ( ، )201 ، 153/3والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ، )201( )201وابن حبان (، )3201
وصححه حمققو «املسند» وقالوا يف ( :)23/21على شرط مسلم.
 2حديث صحيح  ،رواه أبو داود ( ، )0113والنسائي يف «الكربى» ( ، )11153والبخاري يف «األدب املـفرد» ( ، )211وأمحد
( ، )20/0وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود»  ،ومتامه:
قلنا :وأفضلنا فضال  ،وأعظمنا طَوال.
فقال :قولوا بقولكم أو بعض قولكم  ،وال يستجرينكم الشيطان.
ومعىن طوال :أي أعظمنا عطاءً وعلواً على األعداء  ،انظر «عون املعبود».
 3رواه البخاري ( )3005واللفظ له  ،وأمحد ( ، )23/1والدارمي (.)2515
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قالوا :بلى يا رسول اهلل.
1
قال :الشرك اخلفي  ،يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل.
وحىت قال :ال حتلفوا بآبائكم  ،من حلف باهلل فليصدق  ،ومن حلف له باهلل فلريض  ،ومن مل
2
يرض فليس من اهلل.
3
وحىت قال :ال يقل أحدكم :ما شاء اهلل وشاء فالن.
وحىت قال :ال تقولوا :لوال اهلل وفالن.

0

 1رواه ابن ماجه ( ، )0210وحسنه األلباين كما يف «صحيح ابن ماجه».
وروى ابن خزمية ( ) 135من طريق أيب خالد سليمان بن حبان وعيسى بن يونس  ،كالمها عن سعد بن إسحاق بن كع بن
ع َجَرَة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد رضي اهلل عنه قال :خرج النيب  فقال :أيها الناس  ،إياكم وشرك السرائر.
قالوا :يا رسول اهلل  ،وما شرك السرائر؟
قال :يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى من نظر الناس إليه  ،فذلك شرك السرائر.
ورواه ابن أيب شيبة (« )1013باب الرجل حيسن صالته حيث يراه الناس»  ،عن سعد بن إسحاق به.
ورواه البيهقي يف «الكربى» ( )211-211/2به عن حممود بن لبيد عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال :خرج النيب 
فقال :وذكره.
واحلديث حسنه األلباين كما يف «صحيح الرتغي والرتهي » (.)31
 2رواه ابن ماجه ( ، )2111وصححه األلباين كما يف «صحيح ابن ماجه».
 3تقدم خترجيه.
 0حديث ضعيف  ،رواه إسحاق بن راهويه يف «مسنده» ( )2011فقال :أخربنا أمحد بن أيوب عن أيب محزة السكري عن عبد اهلل
بن يسار اجلهين قال :أخربتين امرأة منا أهنا مسعت النيب  خيط وهو يقول :ال يقول أحدكم :لوال اهلل وفالن  ،فإن كان ال بد
فاعال فليقل :ولوال اهلل مث فالن.
قال الشيخ أبو مالك الرياشي حفظه اهلل:
رجاله ثقات  ،غري أمحد بن أيوب شيخ ابن راهويه  ،قال عنه ابن حبان يف «الثقات» :مستقيم احلديث.
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1

وحىت قال :ال يقل أحدكم :عبدي وأميت.
2
وحىت قال :من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك.
وحذرهم من الشرك باهلل يف األقوال واألعمال  ،حىت قال :إمنا أنا بشر  ،يوشك أن يأتيين رسول
3
ريب فأجي  ،وأنا تارك فيكم كتاب اهلل  ،فيه اهلدى والنور  ،ومن تركه كان على الردى.
وحىت قال :إن أصدق احلديث كتاب اهلل  ،وأحسن اهلدي هدي حممد  ، وشر األمور حمدثاهتا ،
وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار.

0

إال أن يف سند احلديث انقطاعا بني أيب محزة السكري وعبد اهلل بن يسار اجلهين  ،وذلك ألن عبد اهلل بن يسار من كبار الطبقة
الثالثة  ،وأيب محزة السكري من الطبقة السابعة  ،وبينهما مفاوز  ،ويغين عنه األحاديث الثابتة املتقدمة .انتهى.
 1رواه مسلم ( )2201عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،ونصه :أن رسول اهلل  قال :ال يقولن أحدكم :عبدي وأميت  ،كـلكم عبيد
اهلل  ،وكل نسائكم إماء اهلل  ،ولكن ليقل :غالمي وجارييت  ،وفتاي وفتايت.
 2رواه الرتمذي ( )1535عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
ورواه أبو داود ( )3251وابن حـبان ( )0351وأمحد ( ، )31/2وأبو عوانة ( )5135بلفظ :من حلف بغري اهلل فقد أشرك.
وهذا اللفظ هو املعتمد كما قال الشيخ حممد علي آدم األثيويب حفظه اهلل  ،فقد روى الرتمذي هذا احلديث وشك الراوي فيه
فقال :فقد كفر  -أو أشرك . -
 3روى مـسلم يف صحيحه ( )2011عن زيد بن أرقم قال :قام رسول اهلل  يوما فينا خطيبا مباء يدعى «خ ًّـما» بني مكة واملدينة ،
فحمد اهلل وأثىن عليه  ،ووعظ وذكر  ،مث قال :أما بعد  ،أال أيها الناس  ،فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجي  ،وأنا
تارك فيكم ثقلني ؛ أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور  ،فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به.
ويف رواية :كتاب اهلل فيه اهلدى والنور  ،من استمسك به وأخذ به كان على اهلدى  ،ومن أخطأه ضل.
ورواه أمحد ( )333/0وغريه.
ومل أجد يف أي من الروايات اليت وقفت عليها قوله :ومن تركه كان على الردى.
 0رواه مسلم ( ، )135وابن خزمية ( ، )1515والنسائي يف الكربى ( ، )1511واللفظ له  ،عن جابر رضي اهلل عنهما.
ورواه ابن ماجه ( )03عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
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وحىت أنه مل يرتك النهي عند املوت  ،والتحذير لنا من هذا الشرك  ،حىت قال :اللهم ال جتعل قربي
1
وثناً يعبد  ،اشتد غض اهلل على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد.
2

وحىت قال :دخل اجلنة رجل يف ذباب  ،ودخل النار رجل يف ذبـاب  ...احلديث.
وحىت حذرهم عن الكفر بنعمة اهلل  ،قيل :هو قول الرجل هذا مايل ورثته عن آبائي.
وقال بعضهم :هو كقوله :الريح طيبة  ،واملالح حاذق  ،وحنو ذلك.

وملا ذكر شيخ اإلسالم تقي الدين األحاديث( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن «ال إلـٰه
إال اهلل») ، 3وكذلك حديث ابن عمر يف الصحيحني( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن «ال
إلـٰه إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل»  ،ويقيموا الصالة  ،ويؤتوا الزكاة) 0؛ قال:
إن الصالة من حـقها  ،والزكاة من حقها  ،كما قال الصديق لعمر  ،ووافقه عمر وسائرهم 5على
 1رواه أمحد ( ، ) 203/2وأبو يعلى ( )3311واحلميدي يف «مسنده» (.)005/2
ورواه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر  ،باب جامع الصالة عن عطاء بن يسار مرفوعا  ،وقـد وصله البزار  ،ولفظه( :وثنا
يعبد).
ورواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» برقم ( ) 11111عن زيد بن أسلم مرسال  ،واحلديث صححه األلباين رمحه اهلل يف «حتذير
الساجد» ص  ، 11وقال حمققو «املسند» :إسناده قوي.
 2رواه ابن أبـي شيبة يف «املصنف» ( ، )33121وأمحد يف «الزهد»  ،كتاب املقدمة  ،وأبو نعيم يف «احللية» ( )231/1عن
سلمان الفارسي موقوف ا  ،وصححه الشيخ عبد القادر األرناؤوط رمحه اهلل كما يف خترجيه ألحاديث كتاب «التوحيد»  ،باب ما
جاء يف الذبح لغري اهلل.
 3تقدم خترجيه.
 0رواه البخاري ( )25ومسلم ( ، )22ونصه :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن «ال إلـٰه إال اهلل  ،وأن حممدا رسول اهلل» ،
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل.
 5أي سائر الصحابة.
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ذلك  ،ويكون ذلك أنه إذا قاهلا قد شرع 1يف العصمة وإال بطلت.
وقد قال النيب  كل واحد من احلديثني يف وقت  ،ليعلم املسلمون أن الكافر إذا قاهلا وج
الكف عنه  ،مث صار القتال جمرداً إىل الشهادتني  ،ليـعلم أن متام العصمة حيصل بذلك لئال يقع
شبهة  ،وأما جمرد اإلقرار فال يعصمهم على الدوام ، 2كما وقعت لبعض الصحابة  ،حىت جالها
0 3
الصديق رضى اهلل عنه  ،ووافقه عمر .
أيضا رمحه اهلل:5
وقال ً
ملا بلغ رسول اهلل  أربعني سنة ؛ بعثه اهلل بشرياً ونذيراً  ،وداعياً إىل اهلل بإذنه وسراجاً منرياً ،
ونذكر قبل ذلك شيئاً من أمور اجلاهلية وما كانت عليه قبل بعثته:
قال قتادة :ذكر لنا أنه كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اهلدى وشريعة من احلق  ،مث
اختلـفوا بعد ذلك  ،فبعث اهلل هلم نوحاً  ،وكان أول رسول أرسل ألهل األرض  ،قال ابن عباس يف
قوله تعاىل كان الناس أمة واحدة ، 3قال :على اإلسالم.

 1أي إذا قاهلا فقد عصم دمه وماله  ،وإال مل يكن معصوم الدم واملال.
 2ينبغي التنبه إىل أن هذه العصمة تنتقض إذا ارتك قائل الشهادتني ناقض من نواقض اإلسالم  ،كدعاء غري اهلل مثال.
 3وكان هذا ملا جحد أقوام فرضية الزكاة مع إقرارهم بفرضية الصالة  ،فظن عمر أن قول «ال إلـٰه إال اهلل» عاصم لدمائهم وأمواهلم ،
فبني له أبو بكر أن من فرق بني اإلقرار بفرضية الصـالة وفرضية الزكاة فقد نقض «ال إلـٰه إال اهلل» كما تقدم يف احلديث السابق.
« 0شرح العمدة» (.)33 – 32/0
 5هذه رسالة ثالثة للشيخ  ،تقع بعد الرسالة الثانية مباشرة يف كتاب «الدرر» الذي نقلت منه.
 3البقرة. 213 :
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وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصاحلني  ،كما ذكر اهلل ذلك يف كتابه وقالوا ال
تذرن آهلتكم وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً.1

قال الكليب :هؤالء قوم صاحلون  ،فماتوا يف شهر  ،فجزع عليهم أقارهبم  ،وقال هلم رجل :هل لكم
أن أعمل لكم مخسة أصنام على صورهم؟
2
قـالوا :نعم  ،فنحت هلم مخسة أصنام  ،ونصبها هلم.
ويف غري حديثه :قال أصحاهبم :لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إىل العبادة  ،فكان الرجل يأيت
أباه وابن عمه فيعظمه  ،حىت ذه القرن األول  ،مث جاء القرن اآلخر وعظموهم أشد من األول ،
3
مث جاء القرن الثالث فقالوا :ما عظم أولونا هؤالء إال وهم يرجون شفاعتهم  ،فعبدوهم.
فلما بعث اهلل نوحاً  ،وأغرق من أغرق  ،وأهبط املاء هذه األصنام من أرض إىل أرض  ،حىت قذفها

فسـ َفت 0الريح عليها حىت وارهتا  ،مث َع َمر
إىل أرض جدة  ،فلما نض املاء بقيت على الشاطئ َ ،
نوح وذريته األرض  ،وبقوا على اإلسالم ما شاء اهلل  ،مث حدث فيهم الشرك.

وما من أمة إال ويبعث اهلل فيها رسوالً يأمرهم بعبادة اهلل وحده وينهاهم عن الشرك  ،فمنهم
عاد اليت مل خيلق مثلها يف البالد  ،بعـث اهلل هلم هوداً عليه السالم  ،وكانوا يف ناحية اجلنوب بني
اليمن وعمان  ،فكذبوه فأرسل اهلل عليهم الريح فأهلكتهم  ،وجنا اهلل هوداً ومن معه.

 1سورة نوح. 23 :
 2كتاب «األصنام» (.)51/1
 3رواه ابن اجلوزي بإسناده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف «التبصرة» ( ، )35/1حتقيق د .مصطفى عبد الواحد  ،الناشر دار
الكتاب املصري  ،مصر  ،ط . 1
 0أي سفت عليها الرتاب  ،حىت وارت تلك األصنام وأخفتها.
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مث بعث اهلل صاحلا إىل مثود  ،وكانوا بالشمال بني الشام واحلجاز فاستحبوا العمى على
اهلدى ،1فأرسل اهلل عليهم صيحةً فأهلكتهم  ،وجنا اهلل صاحلاً ومن معه.
مث بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السالم  ،وأهل األرض إذ ذاك كلهم كفار  ،فكذبوه إال
ابنة عمه سارة  ،زوجته  ،ولوطاً أيضاً  ،فأكرمه اهلل ورفع قدره  ،وجعله إماماً للناس  ،وجعل يف
ذريته النبوة والكتاب.
2

ومنذ ظهور إبراهيم مل يعدم التوحيد يف األرض  ،كما قال تعاىل وجعلها كلمة باقية يف عقبه
لعلهم يرجعون ، 3وكان له ابنان  ،أحدمها إسحاق عليه السالم  ،وهو أبو بين إسرائيل  ،وإسرائيل
يعقوب بن إسحاق  ،والثاين إمساعيل عليه السالم  ،وهو أبو العرب  ،وقصته وأمه مشهورة ملا
وضعها عليه السالم يف مكة وكان هو يف الشام  ،فنشأ إمساعيل عليه السالم يف أرض العرب ،
فصار له وألوالده والية البيت ومكة.
ك مكة ،
فملَ َ
فلم يزالوا بعده على دين إمساعيل  ،حىت نشأ فيهم عمرو بن حلي بن قمعة َ ،
وكان معظماً فـ يهم بسب الدين والدنيا  ،فسار إىل الشام  ،ورآهم يعبدون األوثان  ،فاستحسن
ئي 0من اجلن فأتاه  ،فقال( :عجل
ذلك وزينه ألهل مكة  ،مث اقتدى هبم أهل احلجاز  ،وكان له ر ٌ

السري والظعن من هتامة  ،بالسعد والسالمة  ،ائت جدة  ،جتد فيها أوثاناً معدة  ،فأوردها هتامة وال
هتَ  ،مث ادع العرب إىل عبادهتا تـ َج ْ ).
 1سورة فصلت. 15 :
 2أي يف ذريته.
 3سورة الزخرف. 21 :
 0الـرئي هو التابع من اجلن يتعرض للرجل .انظر «النهاية».
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فأتى جدة فاستثارها مث محلها  ،فلما حضر احلـج دعا العرب إىل عبادهتا فأجابوه  ،ففرقها يف كل
قبيلة واحد ، 1فلم تزل تعبد حىت بعث رسول اهلل  فكسرها  ،وقال :رأيت عمرو بن عامر جير

قصبه 2يف النار.

3

وكان أول من سي السوائ  ، 0وغري دين إبراهيم  ،ونص األوثان  ،وكان أهل اجلاهلية إذ
ذاك فيهم بقايا من دين إبراهيم  ،مثل تعظيم البيت  ،والطواف به  ،واحلج والـعمرة  ،وإهداء

البدن ، 5وكانت نـزار 3تقول يف إهالهلا :لبيك ال شريك لك  ،إال شريكا هو لك  ،متلكه وما
5
ملك.
« 1األصنام» للكليب (( )50/1حتقيق أمحد زكي باشا  ،الناشر :دار الكت املصرية  ،القاهرة  ،ط)0
 2أي أمعاءه.
 3رواه البخاري ( ، )0323ومسلم ( ، )2153عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 0السائبة هي الناقة  ،كانت تسي  ،أي ترتك ترعى يف الصـحراء  ،فال متنع من مرعى وال تطرد عن ماء تعظيما هلا  ،يفعلون ذلك
تقربا لطواغيتهم اليت كانوا يعبدوهنا  ،وانظر «صحيح البخاري» (.)0323
5
البدنة هي الناقة اليت مت هلا مخس سنني  ،فهذه هتدى للبيت  ،فتذبح ويقسم حلمها على فقراء مكة.
َ
 3نزار :حي من العرب  ،ينتس إليهم النيب  ، فإن النيب  هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطل بن هاشم بن عبد مناف بن
قصي بن كالب بن مرة بن كع بن لؤي بن غال بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ابن مضر
بن نزار بن معد بن عدنان .انظر «زاد املعاد» (.)51/1
 5روى مسلم يف «صحيحه» ( )1115عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :كان املشركون يقولون( :لبيك ال شريك لك).
قال :فيقول رسول اهلل  : ويلكم قَـ ـد قَـ ـد.
فيقولون :إال شريكا هو لك  ،متلكه وما ملك.
يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
وقول النيب ( : قَـ ـد قَـ ـد) أي يكفي هذا  ،فاقتصروا عليه.
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ومن أقدم أصنامهم (مناة) على ساحل البحر  ،بـ «قديد» بني مكة واملدينة  ،ومل يكن أحد
أشد تعظيماً له من األوس واخلزرج  ،فبعث رسول اهلل  علياً فهدمها عام الفتح  ،مث اختذوا
الالت بالطائف  ،وكان أصله رجالً صاحلاً يلت السويق 1للحاج  ،فمات فعكفوا على قـربه  ،فلما
أسلمت ثقيف بعث رسول اهلل  املغرية بن شعبة فهدمها.
مث اختذوا العزى  ،وكانت بوادي «خنلة»  ،وبنوا عليها بيتاً  ،وكانوا يسمعون منه الصوت  ،فلما

ضدها ، 2وكانت ثالث َمسرات ، 3فلما
فعـ َ
فتح رسول اهلل  مكة ؛ بعث خالد بن الوليد فأتاها َ
عضد الثالثة إذ هو جبنية نافشة شعرها  ،فقال خالد:
يا عزى كفرانك ال سبحانك

إين رأيت اهلل قد أهانك

5 0

مث ضرهبا ففلق رأسها فإذا هي حـ َممة .

وكان من العرب من يتعلق على املالئكة يريدون شفاعتهم  ،وهم بنو ملح  ،وكان منهم من
يدعو اجلن  ،وكانت النصارى تدعوا عيسى وأمه  ،وكان من الناس من يدعو أناساً صاحلني غري ما
 1السويق ما يتخذ من احلنطة والشعري «لسان العرب»  ،واللت اجلمع  ،يقال لت السويق بالسمن يلته لتا  ،إذا قرن بينهما يف
اخللط واجلمع .انظر «تفسري غري ما يف الصحيحني» للحميدي.
 2عضدها أي قطعها .انظر «خمتار الصحاح».
 3السـمر ضرب من الشجر ذو شوك  ،صغار الورق  ،قصار الشوك  ،وله برمة صفراء  ،يأكلها الناس  ،وليس يف الشجر ذو الشوك
شيء أجود خشبا من السمر  ،واحدهتا مسرة .انظر «لسان العرب».
 0الـح َمم :الفحم البارد  ،الواحدة ح َـممة .انظر «كتاب العني» للخليل بن أمحد الفراهيدي.
 5انظر «السنن الكربى» للنسائي ( ، )11013و «مسند أيب يعلى» ( ، )112و «أخبار مكة» للزقي ( ، )111/1باب ما جاء
يف الالت والعزى.
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ذكرنا  ،وهو أول أنواع الشرك وقوعاً يف األرض كما تقدم  ،وامتلت أرض العرب وغريها من
األوثان والشرك باهلل  ،وكان لكل قوم شيء يقصدونه غري ما كان عند اآلخرين.

فلما بـعث رسول اهلل  بالتوحيد قالوا أجعل اآلهلة إلـٰهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب.1
وملا فتح رسول اهلل  مكة وجد حول البيت ثالمثائة وستني صنماً  ،وجعل يطعن يف وجوهها
ويقول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ،2وهي تساقط على رؤوسها  ،مث أمر هبا
3

فأخرجت من املسجد وح ـ ـرقت.
وقال بعض الصحابة يف الالت:
ال تنصروا الالت إن اهلل مهلكها
إن اليت حرقت بالسد فاشتعلت
وصلى اهلل على حممد.

وكيف ينصركم من ليس ينتصر
0
فلم تقاتل لدى أحجارها َه َدر

5

 1سورة ص. 5 :
 2سورة اإلسراء. 11 :
 3انظر حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه الذي رواه البخاري ( ، )0211 ، 0215ومسلم (.)1511
 0قاله شداد بن عارض اجلشمي حني هدمت وحرقت  ،ينهى ثقيفا عن العود إليها والغض هلا .انظر «األصنام» للكليب (.)15/1
 5انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو عبارة عن ثالث رسائل متتالية  ،وهي مثبتة يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» (– 10/2
.)111
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
سُئلُالشيخُعبدُالرمحـٰنُبنُحسنُ1قدسُاهللُروحهُونورُضرحيهُعماُيفُالصحيحُعنُالنيبُُ

أنهُقالُ :منُقالُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُُ،وكفـرُمباُيُعبدُمنُدونُاهللُ؛ُحرمُمالهُودمه ُُ،وحسابهُعلىُ
اهللُعزُوجلُ 2.
َّ
فأجابُ :
 1هــوُالشــيخُعبــدُالرمحـٰنُبــنُحســنُبــنُالشــيخُحممــدُبــنُعبــدُالوهــابُرمحاــُ،اهللُ عــا ُُ،ولــدُســن ُُ1111هــُيفُالدرعيـ ُُ،نشــأُيفُ
بيــجُجــدشُالشــيخُحممــدُبــنُعبــدُالوهــابُُ،ودرسُعليــهُوعلــىُأعمامــهُال،وحيــدُوااــدي ُوالفعــهُُ،كمــاُدرسُااــدي ُعلــىُبعـ ُ
املشايخُيفُمصرُُ،كالشيخُحسنُالعويسيينُُ،والشيخُعبدُالرمحـٰنُاجلربيتُُ،والشيخُعبدُاهللُباسودانُُ،وكذاُقرأُعلىُمفيتُاجلزائرُ
الشيخُحممدُبنُحممودُاجلزائريُاانفيُاألثريُُ،وقدُأجازشُهؤالءُاملشايخُجبميعُمروياهت.،
كماُدرسُالشيخُعبدُالرمحـٰنُعلىُمشايخُآخرينُيفُمصرُيفُالنحوُوالعراءاتُوغريها.
وقدُ ،لمذُعلىُالشيخُعبدُالرمحـٰنُجُ،غفريُمنُالطلب ُُ،أبرزهُ،ابنهُالشيخُعبدُاللطيفُ .
وللشيخُعبدُالرمحـٰنُعدةُمصنفاتُُ،أشارهاُك،ابهُ«ف،حُاجمليد»ُُ،وهوُخم،صرُلك،ـابُابـنُعمـهُُ،الشـيخُسـليمانُبـنُعبـدُاهللُبـنُ
حممــدُبــنُعبــدُالوهــابُ «ُ،يســريُالعزيــزُااميــدُبشــرلُك،ــابُال،وحيــد»ُُ،ولــهُأي ــاُ«قــرةُعيــونُاملوحــدينُيفُععي ـ ُدعــوةُاألنبيــاءُ
واملرسلني»ُُ،وهوُحاشي ُعلىُك،ابُال،وحيدُ .
كمــاُألــفُالشــيخُعبــدُالرمح ـٰنُرســائلُكثــريةُُ،وهــيُمبثوثـ ُيفُ«الــدررُالســني ُمــنُاألجوبـ ُالن دي ـ »ُُ،وكــذاُيفُ«جمموع ـ ُالرســائلُ
واملسائلُالن دي »ُ .
ــويفُرمحــهُاهللُعــامُُ1221ه ــُبعــدُأنُأبلــىُبــنءُحســناُيفُنصــرةُا ســنمُُ،ودع ـُوةُالنــاسُإ ُال،وح ــيدُا،ــالضُُ،ودح ـ ُالبــد ُ
والشركياتُيفُجندُوغريهاُ .
انظرُ رمج،هُيفُمعدم ُك،ابُ«ف،حُاجمليد»ُب،حعي ُأشرفُبنُعبدُاملعصودُُ،والرتمج ُافيدشُُ،الشـيخُإبـراهيُ،بـنُحممـدُبـنُإبـراهيُ،
بنُعبدُالرمحـٰنُبنُحسنُُ،رمحاُ،اهلل.
ُ2رواشُمسلُ)22(ُ،عنُأيبُمالكُعنُأبيهُُ،وأبوُمالكُهوُسعدُبنُطارقُاألش عيُُ،ثع ُُ،وأبوشُهوُطارقُبنُأشـيُ،األشـ عيُُ،
صحايبُ .
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اعلُ،أنُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُهيُُكلم ُا سنم ُُ ،ومف،الُدارُالسنم ُُ ،وهيُالعروةُالوثعى ُُ،
وكلم ُال،عوىُُ،وهيُالكلم ُاليتُجعلااُإبراهيُ،ا،ليلُعليهُالسنمُباقي ُيفُععبهُ1لعلاُ،يرجعونُُ،
ومعناهاُنفيُالشركُيفُا لـٰاي ُعماُسوىُاهللُُ،وإفرادُاهللُ عا ُبا لـٰاي ُ ُ.
وا لُـٰاي ُهي ُ أله ُالعلب ُبأنوا ُالعبادة ُُ ،كاحملب ُوا ،و ُُ ،والذل ُوالدعاء ُُ ،واالس،عان ُُ،
أمراُ
والرجاء ُوا،وفُُ،والرغب ُوالرهب ُُ،وغريُذلكُمنُأنوا ُالعبادةُاليتُذكرُاهللُيفُك،ابهُالعزيز ًُ ُ ،
و رغيباًُللعبادُأنُيعبدواُهباُرهبُ،وحدشُ ُ.

وهيُاسُ،جامعُلكلُماُحيبهُاهللُويرضاش ُُ ،منُاألقوالُواألعمالُالظاهرةُوالباطن ُُ ،وكلُفردُ
منُأفرادُالعبادةُالُيس،ح ُأنُيُعصدُبهُإالُاهللُوحدشُُ،فمنُصرفهُلغريُاهللُفعدُأشركهُيفُح ُاهللُ
الذيُالُيصلحُلغريشُُ،وجعلُلهُأندادُاًُ ُ.
وقدُعمجُُالبلوىُهبذاُالشركُاألكربُبأربابُالعبورُواألش ارُواألح ارُُ،واختذواُذلكُدينُاًُُ،
َُّ
زعمواُأنُاهللُحيبُذلكُويرضاشُُ،وهوُالشركُالذيُالُيغفرشُاهللُُ،كماُقالُ عا ُإنُاهللُالُيغفرُ
أنُيشركُبهُاآلي ُ،ُ2وقالُ عا ُإنهُمنُيشركُباهللُفعدُحرمُاهللُعليهُاجلن ُومأواشُالنارُ ُ.2
ُ

ُ1أيُذري،ه.
ُ2سورةُالنساءُ .ُ82ُ:
ُ2سورةُاملائدة.ُ22ُ:
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وقالُ1يفُمعىنُهذاُال،وحيدُوق ىُربكُأالُ عبدواُإالُإياشُ،ُ2أيُأمـرُووصىُُ،وهذاُمعىنُ
«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُُ،فعولهُأالُ عبدواُهوُمعىنُالُإلـٰهُيفُكـلم ُا خنصُُ،وقولهُإالُإياشُ
هوُمعىنُاالس،ثناءُيفُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُُ،ونظائرُهذشُاآلي ُيفُالعرآنُكثريُكماُسنذكرُبع هُ ُ.

وقالُ عا ُوأنُاملساجدُهللُفنُ دعواُمعُاهللُأحدُاًُ،ُ2وهذاُهنيُعامُي،ناولُكلُمدعوُمنُ
ملكُأوُنيبُأوُغريمها ُُ ،فإنُأحدُاًُ نكرةُيفُسياقُالنايُوهيُ عُ ،ُ ،وأمثالُهذشُاآلي ُكثري ُُ،

كعولهُ عا ُقلُإمناُأدعواُريبُوالُأشركُبهُأحداُ .8
ويفُحدي ُمعاذُالذيُيفُالصحيحنيُ:فإنُح ُاهللُعلىُالعبادُأنُيعبدوشُوالُيشركواُبهُشيئُاًُ 1.
وفياماُأي ًاُ:منُماتُوهوُيدعوُمنُدونُاهللُندًّاُدخلُالنارُ 1.
ُ

 1أيُاهللُ عا .
ُ2سورةُا سراءُ .ُ22ُ:
ُ2سورةُاجلنُ .ُ12ُ:
ُ8سورةُاجلنُ .ُ22ُ:
ُ1رواشُالبخاريُ(ُ،ُ)2211ومسل.)22(ُ،
ُ1رواشُالبخاريُ(ُ،ُ)8812وأمحدُ(ُ،ُ)821ُ،ُ228/1وملُخيرجهُمسلُ،كماُوهُ،املؤلفُرمحهُاهللُ .
ولفظُالبخاريُ:عنُعبدُاهللُقالُالنيبُُُكلم ُوقلجُأخرىُ؛ُقالُالنيبُُ:ُمنُماتُوهوُيدعوُمنُدونُاهللُنداُدخلُالنارُ .
وقلجُأناُ:منُماتُوهوُالُيدعوُهللُنداُدخلُاجلن ُ .
قالُرسولُاهللُُُكلم ُوقلجُأخرىُ؛ُقالُرسولُاهللُُيعولُ:منُماتُالُيشركُباهللُشيئاُدخلُاجلن ُ .
ولفظُأمحدُ ُ:
قالُ:وقلجُ:منُماتُيشركُباهللُشيئاُدخلُالنارُ .
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وإخنصُالعبادةُهللُ عا ُهوُال،وحيدُالذيُجحدشُاملشركونُقدمياًُوحديثُاًُُ،وملاُقالُرسولُاهللُ
ُ لعومهُوغريهُ،منُأحياءُالعرب(ُ :قولواُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُ فلحوا)ُ 1؛ ُقالواُأجعلُاآلهل ُإلـٰااُ

واحداًُإنُهذاُلشيءُع ابُ*ُوانطل ُاملألُمناُ،أنُامشواُواصربواُعلىُآهل،كُ،إنُهذاُلشيءُيرادُ
*ُماُمسعناُهبذاُيفُاملل ُاآلخرةُإنُهذاُإالُاخ،نقُ 2.2
فعرفواُمعىنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُوأنهُ وحيدُالعبادةُلكنُجحدوشُُ،كماُقالُعنُقومُهودُأجئ،ناُ

لنعبدُاهللُوحدشُ ،ُ 8وقالُ عا ُعن ُمشركيُهذشُاألم ُإهنُ،كانواُإذاُقيلُهلُ،ال ُإلـٰه ُإالُاهللُ
يس،كربونُ* ُويعولونُأئناُل،اركواُآهل،ناُلشاعرُجمنونُ ،ُ 1عرفواُأن ُاملرادُمنُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُ ركُ
الشركُيفُالعبادةُُ،وأنُيرتكواُعبادةُماُسواشُمماُكانواُيعبدونهُمنُملكُأوُنيبُأوُش رُأوُح رُأوُ
غريُذلكُ ُ.
 1عدمُخترجيه.
ُ2سورةُصُ .ُ2ُ–ُ1ُ:
ُ2روىُابـنُجريـرُيفُ« فســريش»ُعنـدُ فسـريُهــذشُاآليـ ُعــنُابـنُعبـاسُرضــيُاهللُعنامـاُقــالُ:مـر ُأبـوُطالــبُُ،فأ ـاشُرســولُاهللُُ
يعــودشُُ،وهــُ،حولــهُجلــوسُُ،وعنــدُرأسـهُمكــانُفــارهُُ،فعــامُأبــوُجاـلُف لـ ُفيــهُُ،فعــالُأبــوُطالـبُ:يــاُابــنُأخــيُُ،مــاُلعومــكُ
يَشكـونك؟ ُ
قالُ:ياُعُ،ُ،أريدهُ،علىُكلم ُ َدينُهلُ،هباُالعربُُ،و ؤديُإلياُ،هباُالع ُ،اجلزي ُ .
قالُ:ماُهي؟ ُ
قال«ُ:الُإلـٰهُإالُاهلل»ُ .
فع ــامواُوه ــُ،يعول ــونُ:م ــاُمسعن ــاُهب ــذاُيفُامللـ ـ ُاآلخ ــرةُإنُه ــذاُإالُاخـ ـ ـ،نقُ،ُون ـَُـزلُالع ــرآنُصُ*ُوالع ــرآنُذيُال ــذكرُ،ُذيُ
الشَُرفُُُ،بلُالذينُكفرواُيفُعزةُوشعاقُ،ُحىتُقولهُأجعلُاآلهل ُإلـٰااُواحدا.
َُّ
ُ8سورةُاألعرافُ .ُ22ُ:
ُ1سورةُالصافاتُ .ُ21ُ–ُ21ُ:
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فإخنصُالعبادةُهللُهوُأصلُدينُا سنمُالذيُبع ُاهللُبهُرسلهُوأنُـزلُبهُك،به ُُ ،وهوُسُرُُ
ا،ل ُُ ،قالُ عا ُلنبيهُ ُ قلُإمناُأمرتُأنُأعبدُاهللُوالُأشركُبهُإليهُأدعواُوإليهُمآبُ،ُ 1

وقالُ عا ُومنُيسلُ،وجاهُإ ُاهللُوهوُحمسنُفعدُاس،مسكُبالعروةُالوثعىُ،ُ2فإسنمُالوجهُ
هوُإخنصُاألعمالُالباطن ُوالظاهرةُكلااُهللُ عا ُ .
وهذا ُهو ُ وحيد ُا لـٰاي ُو وحيد ُالعبادة ُو وحيد ُالعصد ُوا رادة ُُ ،ومن ُكان ُكذلك ُفعدُ
اس،مسكُبالعروةُالوثعىُوهيُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُُ ،فإنُمدلوهلاُنفيُالشركُوإنكارش ُُ ،والرباءةُمنه ُُ،
وإخنصُالعبادةُهللُوحدش ُُ ،وهوُمعىنُقولُا،ليلُعليهُالسنمُإينُوجاجُوجايُللذي ُفطرُ
السمواتُواألر ُحنيفاًُوماُأناُمنُاملشركنيُ .2
وهذاُهوُا خنصُالذيُهوُدينُاهلل ُُ ،الذيُملُير ُلعبادشُديناًُسواش ُُ ،كماُقالُ عا ُ

فاعبدُاهللُخملصاًُلهُالدينُ*ُأالُهللُالدينُا،الضُ،ُ8والـدينُهوُالعبادةُُ،وقدُفسرشُأبوُجعفرُ
ابنُجريرُيفُ فسريشُبالدعاءُُ،وهوُبع ُأفرادُالعبادةُُ،كماُيفُالسننُمنُحديـ ُأن (ُ:الدعاءُ ُ
ُ
ُ

ُ1سورةُالرعدُ .ُ21ُ:
ُ2سورةُلعمانُ .ُ22ُ:
ُ2سورةُاألنعامُ .ُ21ُ:
ُ8سورةُالزمرُ .ُ2ُ–ُ2ُ:
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مخُالعبادة)ُ ،ُ 1وحدي ُالنعمانُبنُبشريُ(الدعاءُهوُالعبادة)ُ ،ُ 2أيُمعظماا ُُ ،وذلكُأنهُجيمعُ
منُأنوا ُالعبادةُأموراًُسنذكرهاُإنُشاءُاهللُ عا ُ ُ.
وقال ُ عا ُقل ُإين ُأمرت ُأن ُأعبد ُاهلل ُخملصاً ُله ُالدينُ ،ُ 2وقال ُقل ُاهلل ُأعبد ُمـخلصاً ُلهُ
ديينُ،ُ8وقالُ عا ُفادعواُاهللُخملصنيُلهُالدينُ،ُ1والدعاءُيفُهذشُاآلي ُهوُالدعاءُبنوعيهُ؛ُ
دعاءُالعبادةُودعاءُاملسأل ُ ُ.
وقالُوماُأمرواُإالُليعبدواُاهللُخملصنيُلهُالدينُحنفاءُ ،ُ 1واانيفُهوُالراغبُعنُالشركُُ،
املنكرُله ُُ ،وقدُفسرشُابنُالعيُ،رمحهُاهللُب،فسريُشامل ُملدلولُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُفعال(ُ :اانيفُ:
الـمُعبلُعلىُاهلل ُُ ،الـمُعر ُعنُكلُماُسواش)ُ ،ُ 2وهذاُال،وحيدُهوُالذيُأنكرشُأعداءُالرسلُمنُ
أوهلُ،إ ُآخرهُ ُ.،

ُ1رواشُالرتمذيُ(ُ،ُ)2221وهوُضعيفُُ،يفُسندشُعبدُاهللُبنُهليع ُُ،ويغينُعنهُاادي ُالذيُبعدش.
ُ2رواشُالرتمـ ـ ــذيُ(ُ،ُ)2111وأب ـ ـ ــوُداودُ(ُ،ُ)1821واب ـ ـ ــنُماج ـ ـ ــهُ(ُ،ُ)2222والنسـ ـ ــائيُيفُ«الكـ ـ ــربى»ُ(ُ،ُ)11818وأمحـ ـ ــدُيفُ
«املســند»ُ(ُ،ُ)212/8وابــنُحبــانُ(ُ،ُ)212وااــاكُ،ُ)811/1(ُ،وغــريهُ،عــنُالنعمــانُبــنُبشــريُُ،وصــححهُالشــيخُناصــرُيفُ
«صحيحُأبـيُداود»ُ(.)1821
ُ2سورةُالزمرُ .ُ11ُ:
ُ8سورةُالزمرُ .ُ18ُ:
ُ1سورةُغافرُ .ُ18ُ:
ُ1سورةُالبين ُ .ُ1ُ:
ُ2قالــهُيفُ«جــنءُاألفاــامُيفُف ــلُالصــنةُوالســنمُعلــىُخــريُاألنــامُ(ُ،ُ»الفصــلُا،ــام ُُ،يفُذكــرُإبـراهيُ،خليــلُالرمح ـٰنُُ،ُ
صُُ،ُ221ُ–ُ221ونصهُ ُ:
فاألم ُهوُالعدوةُاملعلُ،للخريُُ،والعانجُ:املطيعُهللُ عا ُُ،املنزمُلطاع،هُُ،واانيفُ:املعبلُعلىُاهللُ عا ُُ،املعر ُعماُسواشُ.
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وقدُبُيَّـنُ عا ُضنهلُ،بالشركُ ُُ،كماُقالُ عا ُواختذواُمنُدونهُآهل ُالُخيلعونُشيئاًُوهُ،
خيلعونُوالُميلكونُألنفساُ،ضراًُوالُنفعاًُوالُميلكونُمو اًُوالُحياةُوالُنشورُاًُ ،ُ 1وقالُ عا ُ

قلُأرأيُ،،ماُ دعونُمنُدونُاهللُأروينُماذاُخلعواُمنُاألر ُأمُهلُ،شركُيفُالسماواتُائ،وينُ
بك،ابُمنُقبلُهذاُأوُأثارةُمنُعلُ،إنُكنُ،،صادقنيُ،ُ2وهذاُاملذكورُيفُهذشُاآلي ُهوُ وحيدُ
الربوبي ُُ،ومشركوُالعربُواألمُ،ملُجيحدوشُُ،بلُأقرواُبهُهللُُ،فصارُح ُعلياُ،فيماُجحدوشُمنُ
ا لـٰاي ُُ،وهلذاُقالُبعدُهذشُاآلي ُومنُأضلُممنُيدعواُمنُدونُاهللُمنُالُيس ،يبُلهُإ ُيومُ
العيام ُوهُ،عنُدعائاُ،غافلونُ،ُ2وقالُ عا ُويعبدونُمنُدونُاهللُماُملُينُـزلُبهُسلطاناًُوماُ
لي ُهلُ،بهُعلُ،وماُللظاملنيُمنُنصريُ،ُ8واآلياتُيفُهذاُاملعىنُكثريةُجدُاًُُ،بلُالعرآنُمنُأولهُ
منًاُوال،ز ًُاماُ .
إ ُآخرشُيدلُعلىُهذاُال،وحيدُمطابع ُو ُ
وهوُالدينُالذيُبُع ُبهُاملرسلنيُمنُأوهلُ،إ ُآخرهُ ،ُ،كماُقالُ عا ُواذكرُأخاُعادُإذُ
أنذرُقومهُباألحعافُوقدُخلجُالنذرُمنُبنيُيـديهُومنُخلفهُأالُ عبدواُإالُاهللُ،ُ1فدلجُهذشُ
اآلي ُوماُقبلااُعلىُأنُاهللُ عا ُإمناُأرادُمنُعبادشُأنُخيلصواُلهُالعبادةُوهيُأعماهلُ،ُ،وهناهُ،أنُ
جيعلواُلهُشريكاًُيفُعباداهتُ،وإراداهتُ،اليتُالُيس،حعااُغريشُكماُ عدمُُ،قالُ عا ُواعبدواُاهللُوالُ

ُ1سورةُالفرقانُ .ُ2ُ:
ُ2سورةُاألحعافُ .ُ8ُ:
ُ2سورةُاألحعافُ .ُ1ُ:
ُ8سورةُااج.ُ21ُ:
ُ1سورةُاألحعافُ .ُ21ُ:
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شركواُبهُشيئُاًُ ،ُ 1وقالُ عا ُفإلـٰاكُ،إلـٰه ُواحدُفلهُأسلمواُوبشرُاملخب،نيُ ،ُ 2وقالُ عا ُ
وإذ ُبوأنا ُ براهيُ ،مكان ُالبيج ُأن ُال ُ شرك ُيب ُشيئاً ُوطار ُبييت ُللطائفني ُوالعائمني ُوالركعُ
الس ودُ،ُ2واملرادُ طاريشُعنُالشركُيفُالعبادةُُ،وهلذاُقالُ عا ُذلكُومنُيعظُ،حرماتُاهللُ
فاوُخريُلهُعندُربهُوأحلجُلكُ،األنعامُإالُماُي،لىُعليكُ،فاج،نبواُالرج ُمنُاألوثانُواج،نبواُ
قولُالزورُ* ُ حنفاءُهللُغريُمشركنيُبهُومنُيشركُباهللُفكأمناُخرُمنُالسماءُف،خطفهُالطريُأوُ
هتوىُبهُالريحُيفُمكانُسحي ُ .8

وقدُبنيُاهللُ عا ُيفُمواضعُمنُالعـرآنُمعىنُكلم ُا خنصُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُُ ،وملُيكُـلُ
عبادشُيفُبيانُمعناهاُإ ُأحدُسواش ُُ ،وهوُصراطهُاملس،عيُ ،ُ ،كماُقالُ عا ُوأنُاعبدوينُهذاُ
صراطُمس،عيُ ،ُ 1،وقالُ عا ُوإذُقالُإبراهيُ،ألبيهُوقومهُإنينُبراءُمماُ عبدون ُ* ُإالُالذيُ

فطرينُفإنهُسيادينُ* ُوجعلااُكلم ُباقي ُيفُععبهُلعلاُ،يرجعونُ ،ُ 1فعربُعنُمعىنُ«الُإلـٰه»ُ
بعولهُإنينُبراءُمماُ عبدونُ،ُوعربُعنُمعىنُ«إالُاهلل»ُبعولهُإالُالذيُفطرينُ،ُف،بنيُأنُمعىنُ
«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُهوُالرباءةُمنُعبادةُكلُماُسوىُاهلل ُُ ،وإخنصُالعبادةُجبميعُأنواعااُهللُ عا ُُ
ـنيُملنُجعلُاهللُلهُبصريةُوملُ ،غريُفطر هُُ،والُخيفىُإالُعلىُمنُعميجُ
كماُ عدمُُ،وهذاُواضحُب ِ ُ
ُ1سورةُالنساء.ُ21ُ:
ُ2سورةُااجُ .ُ28ُ:
ُ2سورةُااج.ُ21ُ:
ُ8سورةُااجُ .ُ21ُ-22ُ:
ُ1سورةُيـٰ ُ .ُ11ُ:
ُ1سورةُالزخرفُ .ُ22ُ–ُ21ُ:
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بصري هُبالعوائدُالشركي ُُ،و عليدُمنُخرجُمنُالصراطُاملس،عيُ،منُأهلُاألهواءُوالبد ُوال نلُُ،
ومنُملُجيعلُاهللُلهُنوراًُفماُلهُمنُنورُ .1
وقالُ عا ُيفُبيانُمعناهاُقلُياُأهلُالك،ابُ عالواُإ ُكلم ُسواءُبينناُوبينكُ،أالُنعبدُإالُ
اهللُوالُنشركُبهُشيئاًُوالُي،خذُبع ناُبع اًُأربـاباًُمنُدونُاهللُ .2
منُكانُ2منُنيبُأوُغريشُكاملسيحُبنُمرميُوالعزيرُوحنومهاُ .
واملعىنُ:أيُُ،بع ُ ُ
ويفُقولهُأالُنعبدُ؛ُمعىنُ«الُإلـٰه»ُ .
وقولهُ«إالُاهلل»ُ؛ُهوُاملس،ثىنُيفُكلم ُا خنصُ .
وهذاُال،وحيدُهوُالذيُدعاُإليهُالنيبُُ أهلُالك،ابُوغريهُ،منُا ن ُواجلن ُُ ،كماُقالُ
عا ُ قل ُهذش ُسبيلي ُأدعو ُإ ُاهلل ُعلى ُبصرية ُأنا ُومن ُا بعين ُوسبحان ُاهلل ُوما ُأنا ُمنُ

املشركنيُ .8
وقد ُقال ُ عا ُيف ُمعىن ُهذش ُالكلمـ ـ ـ ـ ُعن ُأصحاب ُالكاف ُوإذ ُاع،زل،موهُ ،وما ُيعبدون ُإالُ
اهللُ،ُ1ففيُقولهُوإذُاع،زل،موهُ،معىنُ«الُإلـٰه»ُ .
وقولهُإالُاهللُهوُاملس،ثىنُيفُكلم ُا خنصُ .

ُ1سورةُالنورُ .ُ82ُ:
ُ2سورةُآلُعمرانُ .ُ18ُ:
ُ2يفُاملطبو (ُ:بع ُكان)ُُ،فلعلهُخطأُمطبعيُُ،والصواب(ُ:بع ُمنُكان)ُُ،واملعصودُ:بع ُمنُكانُيعبدُمنُنيبُأوُغريش.
ُ8سورةُيوسف.ُ122ُ:
ُ1سورةُالكافُ .ُ11ُ:
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وقالُ عا ُوربطناُعلىُقلوهبُ،إذُقامواُ إ ُقولهُلنُندعوُمنُدونهُإلـٰاُاًُ ،ُ 1ف،عررُهبذاُأنُ
ا لـٰاي ُهيُالعبادة ُُ ،وأنُمنُصرفُشيئاًُلغريُاهللُفعدُجعلهُهللُندُاًُُ ،والعرآنُكلهُيفُ عريرُمعىنُ

وذكرُثوابُأهلُال،وحيدُُ،وععابُأهلُالشركُ .
«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُوماُ ع ،يهُوماُ س،لزمهُُ ُ،

ومعُهذاُالبيانُالذيُلي ُفوقهُبيانُ ُ؛ُكثرُالغـلطُيفُامل،أخرينُمنُهذشُاألم ُيفُمعىنُهذشُ
الكلم ُُ ،وسببهُ عليدُامل،كلمنيُا،ائ ني ُُ ،فظـنُبع اُ،أنُمـعىنُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُإثباتُوجودُ
اهللُ عا ُُ،وهلذاُقدرواُا،ربُاحملذوفُيفُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُوقالواُ(الُإلـٰه ُموجودُإالُاهلل)ُُ،ووجودشُ
عا ُقد ُأقر ُبه ُاملشركون ُاجلاحدون ُلـمعىن ُهذش ُالكلم ُُ ،وطائف ُظنوا ُأن ُمعناها ُقدر ه ُعلىُ
االخرتا ُُ ،وهذا ُمعلوم ُبالفطرة ُوما ُيُشاهد ُمن ُعظيُ ،خملوقات ُاهلل ُ عا ُُُ،كخل ُالسماواتُ
واألر ُوماُفياماُمنُع ائبُاملخلوقات ُُ ،وبهُاس،دلُالكليُ،موسىُعليهُالصنةُوالسنمُعلىُ

فرعونُملاُقالُوماُربُالعاملنيُ* ُقالُربُالسمواتُواألر ُوماُبيناماُإنُكنُ،،موقننيُ* ُقالُ
ملنُحولهُأالُ س،معونُ*ُقالُربكُ،وربُآبائكُ،األولنيُ،ُ2ويفُسورةُبينُإسرائيلُلعدُعلمجُ
ح َُدشُ ُمكابرةُ
لكنُج َُ
َُ
ماُأنُزلُهؤالءُإالُربُالسماواتُواألر ُبصائرُ ،ُ ففرعونُيعرفُاهللُُ،و
وعنادُاً ُُ ،وأما ُغري ُفرعونُمن ُأعداء ُالرسلُمن ُقوماُ ،ومشركي ُالعرب ُوحنوهُ ،فأقرواُبوجود ُاهللُ
وربوبي،هُكماُقالُ عا ُولئنُسأل،اُ،منُخل ُالسماواتُواألر ُليعولنُخلعانُالع ـ ـ ـ ـزيزُ ُ

ُ1سورةُالكافُ .ُ18ُ:
ُ2سورةُالشعراءُ .ُ21ُ–ُ22ُ:
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العليُ،ُ1،وقالُ عا ُولئنُسأل،اُ،منُخلعاُ،ليعولنُاهللُ،ُ2فلُ،يدخلاُ،ذلكُيفُا سنمُملاُ
جحدواُماُدلجُعليهُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُمنُإخنصُالعبادةُجبميعُأفرادهاُهللُوحدشُ .
ويفُاادي ُالصحيحُ:منُماتُوهوُيدعوُهللُنداًُدخلُالنارُ 2.
و عدم ُقول ُقوم ُهود ُأجُئ،نا ُلنعبد ُاهلل ُوحدشُ ،ُ 8دليل ُعلى ُأهنُ ،أقروا ُبوجودش ُوربوبي،ه ُوأهنُ،
لكناُ،أبَواُأنُجيردواُالعبادةُهللُوحدشُدونُآهل،ـاُ،اليتُكانواُيعبدوهناُمعهُُ،فا،صوم ُبنيُ
ُ
يعبدونهُُ،
الرسلُوأمماُ،ليسجُيفُوجودُالربُوقدر هُعلىُاالخرتا ُُ ،فإنُالفطرُوالععولُدل،اُ،علىُوجودُ
الرب ُُ ،وأنهُربُكلُشيءُومليكُـه ُُ ،وخال ُكلُشيء ُُ ،وامل،صرفُيفُكلُشيء ُُ ،وإمناُكانجُ
ا،صوم ُيفُ ركُماُكانواُيعبدونهُمنُدونُاهلل ُُ ،كماُقالُ عا ُولعد ُأرسلناُنوحاًُإ ُقومهُإينُ
لكُ،نذيرُمبنيُ* ُأالُ عبدواُإالُاهللُإينُأخافُعليكُ،عذابُيومُأليُ ،ُ1،وقالُ عا ُوإبراهيُ،
إذُقالُلعومهُاعبدواُاهللُوا عوشُذالكُ،خريُلكُ،إنُكن ُ،،علمونُ* ُإمناُ عبدونُمنُدونُاهللُأوثاناًُ
وختلعونُإفكاً ُإنُالذينُ عبدونُمنُدونُاهللُالُميلكونُلكُ،رزقاً ُفاب،غواُعندُاهللُالرزقُواعبدوشُ
واشكروا ُله ُإليه ُ رجعون ُ* ُوإن ُ كذبوا ُفعد ُكذب ُأمُ ،من ُقبلكُ ،وما ُعلى ُالرسول ُإال ُالبنهُ

ُ1سورةُالزخرفُ .ُ1ُ:
ُ2سورةُالزخرفُ .ُ22ُ:
 ُ2عدمُخترجيه.
ُ8سورةُاألعرافُ .ُ22ُ:
ُ1سورةُهودُ .ُ21ُ-21ُ:
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املبنيُ،ُ1فالشركُيفُالعبادةُهوُالذيُعمجُبهُالبلوىُيفُالناسُقدمياًُوحديثاًُكماُقالُ عا ُقلُ
سريواُيفُاألر ُفانظرواُكيفُكانُعاقب ُالذينُمنُقبلُكانُأكثرهُ،مشركنيُ .2
وقدُأخربُالنيبُُأنُهذشُاألم ُ أخذُمأخذُالعرونُقبلااُُ،شرباًُبشربُُ،وذراعاًُبذرا ُُ،وهلذاُ
أنكرُكثريُمنُأعداءُالرسلُيفُهذشُاألزمن ُوقبلااُعلىُمنُدعاهُ،إ ُإخنصُالعبادةُهللُوحدشُُ،
وجحدواُماُجحد هُاألمُ،املكذب ُمنُال،وحيدُُ،واق،دواُمبنُسلفُمنُأعداءُالرسلُيفُمسب،اُ،منُ
دعاهُ،إ ُإخنصُالعبادةُهللُونسب،هُإ ُا،طأُوال نلُ ُُ،كماُرأيناُذلكُيفُكنمُكثريُمناُ،كـابنُُ
كمالُاملشاورُبالشركُوال نلُُ،وقدُكمُـلُيفُجالهُوضنلهُُ،وأ ىُيفُكنمهُبأحملُاحملالُُ،وقدُ
اشُ،ـارُعنهُبأخبارُالثعاتُأنهُيعول(ُ:عبدُالعادرُيفُقربشُيسمعُُ،ومعُمسعهُينفع)ُُ،وماُيُشعرشُأنهُ
رىُأنُاايُالذيُقدُ
ُ
يفُقربشُاآلنُرفاتُكحالُاألمواتُُ،وهذاُقولُشنيعُُ،وشركُفظيعُُ،أالُ
كملجُقو هُُ،وصحجُحاس ُمسعهُوبصرشُُ،لوُيناديُمنُمساف ُُفرسخُُأوُفرسخنيُُملُميكنهُمسا ُ
نداءُمنُناداش؟ُفكيفُيسمعُميجُمنُمساف ُشارُأوُشارينُأوُدونُذلكُأوُأكثرُُ،وقدُذهبجُ
قو هُوفارق،هُروحهُوبطلجُحواسُه؟! ُ
ُوجل ُماُيبطلهُُ،قالُاهللُ
هذاُمنُأعظُ،ماُعُيلهُ 2الععولُو نكرشُالفُطرُُ،ويفُكـ
َّ
،ابُاهللُعز َّ

عا ُذلكُ،اهللُربكُ،لهُامللكُوالذينُ دعونُمنُدونهُماُميلكونُمنُقطمريُ* ُإنُ دعوهُ،الُ
يسمعـوا ُدعاءكُ ،ولو ُسـمعوا ُما ُاس ،ابـوا ُلكُ ،ويوم ُالعيام ُيكُفُرون ُبشرككُ ،وال ُينبئك ُمثلُ
ُ1سورةُالعنكبوتُ .ُ12ُ–ُ11ُ:
ُ2سورةُالرومُ .ُ82ُ:
ُ2أيُ ُعرفُالععولُاس،حال،ه.
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خبريُ ،ُ 1فأخرب ُا،بري ُجل ُوعن ُأن ُمساعاُ ،مم،نع ُُ ،واس ،اب،اُ ،ملن ُدعاهُ ،مم،نع ُُ ،فاؤالءُ
املشركونُملاُاس،غرقواُيفُالشركُونشـئوا ُعليهُأ واُيفُأقواهلُ،بالـمس،حيل ُُ،وملُيصدقواُالـخبريُيفُ
إخبارشُُ،وقالُ عا ُوالذينُيدعونُمنُدونُاهللُالُخيلعونُشيئاًُوهُ،خيلعونُ*ُأمواتُغريُأحياءُ
وماُيشعرونُأيانُيبعثونُ ُ ،ُ 2فذكرشُ عا ُأهنُ،أمواتُدليلُعلىُبطننُدعوهتُ،ُ،وكذلكُعدمُ
لوُ
ُوجل ُيفُك،ابه ُاا ُوأبطلُالباطلُو ُ
شعورهُ،يبنيُ عا ُهبذاُجالُاملشركُوضنلهُُ،فأح َّ
ُعز َّ
كرشُاملشركونُُ،لكنُهؤالءُملاُعظُُ،شركـاُ،نَُّـزلواُاألمواتُيفُعلُ،الغيبُمنُـزل ُعنمُالغيوبُُ،
الذي ُيعلُ ،خائن ُاألعني ُوما ُ ـخفى ُالصدور ُُ ،وشُبَّـاوهُ ،برب ُالعاملني ُُ ،سبحانه ُو عا ُعماُ
يشـركونُُ،قالُاهللُ عا ُأيشركونُماُالُخيل ُشيئاًُوهُ،خيُلعونُ* ُوالُيس،طيعونُهلُ،نصراًُوالُ
أنفساُ،ينصرون ُ،ُ2ولي ُعندُهؤالءُاملنحدةُماُيصدونُبهُالعام ُعنُأدل ُالك،ابُوالسن ُاليتُ

فيااُالنايُعنُالشركُيفُالعبادةُإالُقوهل(ُ:،قالُأمحدُبنُح رُاهلي،ميُُ،قالُفننُُ،وقالُفننُ:
جيوزُال،وسلُبالصااني)ُُ،وحنوُذلكُمنُالعباراتُالفاسدةُُ،فنعولُ:هذاُوأمثالهُليسواُحب ُ نفعُ
عند ُاهللُوختلصكُ،منُعذابهُُ،بلُاا ُماُيفُك،ابُاهللُوسن ُرسولُُ الثابُ ،عنهُُ،وماُأمجعُ
عليهُسلفُاألم ُوأئم،ااُُ،وماُأحسنُماُقالهُا مامُمالكُرمحهُاهللُ :أوكلماُ 8جاءناُرجلُأجدلُ

منُرجلُُ،نرتكُماُنُـزلُبهُجربائيلُعلىُحممدُُجلدلُه؟!ُ 1

ُ1سورةُفاطرُ .ُ18ُ-12ُ:
ُ2سورةُالنحل.ُ21ُ–ُ22ُ:
ُ2سورةُاألعرافُ .ُ112ُ–ُ111ُ:
ُ8يفُاملطبو ُ:وكلماُُ،ولعلهُ صحيف.
ُ1قالُا مامُأمحدُيفُ«العللُومعرف ُالرجال»ُ(ُ)22/2برقُ:)1121(ُ،حدثناُإسحاقُبنُالطبا ُقالُ:رأيـجُمالـكُبـنُأنـ ُيعيـبُ
اجلدالُواملـراءُيفُالدينُُ،قالُ:أفكلماُكانُرجلُأجدلُمنُرجلُ؛ُأردناُأنُنردُماُجاءُبهُجربيلُإ ُالنيبُُ .ُ
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إذاُعُرفُذلكُفال،وسلُيطل ُعلىُشيئنيُُ،فإنُكانُابنُح رُوأمثالهُأرادواُسؤالُاهللُبالرجلُ
الصاحلُ؛ُفاذاُلي ُيفُالشريع ُماُيدلُعلىُجوازشُُ،ولوُجازُملاُ ركُالصحاب ُالسابعونُاألولونُ
منُاملااجرينُواألنصارُرضيُاهللُعناُ،ال،وسلُبالنيبُُ بعدُوفا هُكماُكانواُي،وسلونُبدعائهُيفُ
حيا هُإذاُقحطواُ ُ،وثبجُعنُأمريُاملؤمننيُعمرُبنُا،طابُرضيُاهللُعنهُأنهُخرجُبالعباسُبنُ
عبدُاملطلبُعامُالرمادةُمبح رُمنُالسابعنيُاألولنيُيس،سعونُُ،فعالُعمرُ :اللاُ،إناُكناُإذاُ

أجـدبناُن،وسلُإليكُبنبيناُف،سعيناُُ،وإناُن،وسلُإليكُبعُ،نبيناُفاسعُناُ 1.
لوُ
مثُقالُ:ارفعُيديكُياُعباسُُ،فرفعُيديهُيسألُاهللُ عا ُُ،وملُيسألهُجباشُالنيبُُوالُبغريشُُ،و ُ
كانُهذاُال،وسلُحعُاًُُ2كانواُإليهُأسب ُوعليهُأحرصُ .
فإنُكانواُأرادواُبال،وسلُدعاءُامليجُواالس،شفا ُبهُفاذاُهوُشركُاملشركنيُبعينهُُ،واألدل ُعلىُ
بطننهُيفُالعرآنُكثريةُجداًُُ،فمنُذلكُقولهُ عا ُأمُاختذواُمنُدونُاهللُشفعاءُقلُأولوُكانواُالُ
ميلكونُشيئاًُوالُيععلونُ* ُقلُهللُالشفاع ُمجيعاًُلهُملكُالسماواتُواألر ُمثُإليهُ رجعونُ،ُ 2
فالذيُلهُملكُالسماواتُواألر ُهوُالذيُيأذنُيفُالشفاع ُ ُُ،كماُقالُ عا ُمنُذاُالذيُ
يشفعُعندشُإالُبإذنهُ .8

ورواشُالبياعيُيفُ«شعبُا ميان»ُ(.)2812
ُ1رواشُالبخاريُ(ُ،ُ)1212والطرباينُيفُ«األوسط»ُ(ُ)2812عنُعمارةُبنُعبدُاهللُبنُأن ُعنُأن ُرضيُاهللُعنهُ .
ُ2أيُال،وسلُبالنيبُ.ُ
ُ2سورةُالزمرُ .ُ88ُ-82ُ:
ُ8سورةُالبعرةُ .ُ211ُ:
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ُوقالُ عا ُوكُ،منُملكُيفُالسماواتُالُ غين ُشفاع،اُ،شيئاًُإالُمنُبعدُأنُيأذنُاهللُملنُ
يشاءُويرضىُ ،ُ 1وهوُالُيرضىُإالُا خـنصُيفُاألقوالُواألعمالُالباطن ُوالظاهرةُ ُُ،كماُصرلُ
بهُالنيبُُيفُحدي ُأيبُهريرةُوغريشُ .
وأنكرُ عا ُعلىُاملشركنيُاختاذُالشفعاءُفعالُ عا ُويعبدونُمنُدونُاهللُماُالُي رهُ،والُ
ينفعاُ،ويعولونُهؤالءُشفعاؤناُعندُاهللُقلُأ نبئونُاهللُمباُالُيعلُ،يفُالسماواتُوالُيفُاألر ُ

سبحانهُو عا ُعماُيشركونُ،ُ2فبنيُ عا ُيفُهذشُاآلي ُأنُهذاُهوُشركُاملشركنيُُ،وأنُالشفاع ُ
مم،نع ُيفُحعاُ،ملاُسألوهاُمنُغريُوجاااُُ،وأنُهذاُشركُ ُنُـزشُنفسهُعنهُبعولهُ عا ُسبحانهُ
و عا ُعماُيشركونُ،ُفالُفوقُهذاُالبيانُبيان؟ُ ُ
وقالُ عا ُ والذينُاختذواُمنُدونهُأولياءُماُنعبدهُ،إالُليعربوناُإ ُاهللُزلفىُإنُاهللُحيـكُ،بيناُ،
فكفرهُ،بطلباُ،منُغريشُأنُ
يفُماُهُ،فيهُخي،لفونُإنُاهللُالُياديُمنُهوُكاذبُكفارَُّ ُ ،ُ 2
يعربوهُ،إليهُ .
وقدُ عدمُبع ُاألدل ُعلىُالنايُعنُدعوةُغريُاهللُوال،غليظُيفُذلكُُ،وأنهُيفُغاي ُال نلُُ،
وأنهُشركُباهللُوكفرُبهُ ُُ،كماُقالُ عا ُومنُيد ُمعُاهللُإلـٰااًُآخرُالُبرهانُلهُبهُفإمناُحسابهُ

عندُربهُإنهُالُيفلحُالكافرونُ ُ.8

ُ1سورةُالن .ُ21ُ:،
ُ2سورةُيون ُ .ُ12ُ:
ُ2سورةُالزمرُ .ُ2ُ:
ُ8سورةُاملؤمنونُ .ُ112ُ:
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فمنُأرادُالن اةُفعليهُال،مسكُبالوحينيُالذينُمهاُحبلُاهللُُ،ولُ ـُيََُد َُ ُعنهُبُ ـنياتُ 1الطري ُ ُُ،
كماُقالُ عا ُوأنُهذاُصراطيُمس،عيماًُفا بعوشُوالُ ،بعواُالسبلُف،فرقُبكُ،عنُسبيلهُذالكُ،
وصاكُ،بهُلعلك، ُ،عونُ .2

وقدُمُثَّلُالنيبُُ الصراطُاملس،ـعيُ،ُ،وخطُخـطوطاًُعنُميينهُوعـنُمشالهُُ،وقالُ :هذشُهيُ
السبلُُ،وعلىُكلُسبيلُشيطانُيدعوُإليهُ .
واادي ُيفُالصحيحُوغريشُعنُعبدُاهللُبنُمسعودُ 2.
ُبزخُُرفُُأهلُاألهواءُفاوُشيطانُ ُ.
وكلُمنُزاهُعنُاهلدىُوعار ُأدل ُالك،ابُوالسن ُ

فصل
والعاقلُإذاُ أملُماُعار ُبهُأولئكُالدعاةُإ ُالشركُباهللُيفُعباد هُُ-كابنُكمالُوغريشُُ-
منُدعاُالناسُإ ُإخنصُالعبادةُهللُوحدشُالُشريكُلهُ؛ُ فالعاقلُيعلُ،أنُمعارض،اُ،قدُاش،ملجُ
علىُأمورُكثريةُ :
األمر األولُ:أهنُ،أنكرواُماُجاءتُبهُالرسلُمنُ وحيدُالعبادةُُ،وماُنُـزلجُفيهُالك،بُا لـٰاي ُمنُ

هذاُال،وحيدُُ،فاُُ،يفُااعيع ُإمناُعارضواُالرسلُوالك،بُاملنُـزل ُعلياُ،منُعندُاهللُ ُ.

 1بُنياتُالطري ُهيُالطرقُالصغارُاليتُ ،شعبُمنُاجلادةُ.انظرُ« اجُاللغ »ُ .
ُ2سورةُاألنعامُ .ُ112ُ:
 2لي ُاادي ُيفُالصحيحنيُوالُيفُأحدمهاُُ،بلُأخرجهُأمحدُ(ُ)821/1وغريشُعنُعبدُاهللُبنُمسعودُرضيُاهللُعنهُُ،ولفظهُ :
ـطُلنــاُرســولُاهللُُخطــاُمثُقــالُ:هــذاُســبيلُاهللُُ،مثُخــطُخطوطــاُعــنُميينــهُوعــنُمشالــهُمثُقــالُ:هــذشُســبلُُ-قــالُيزيــدُ(وهــوُ
خـ َُّ
أحدُالرواة)ُ:م،فرق ُُ-علىُكلُسبيلُمنااُشيطانُيـدعوُإليـهُُ،مثُقـرأُوأنُهـذاُصـراطيُمسـ،عيماُفـا بعوشُوالُ ،بعـواُالسـبلُف،فـرقُ
بكُ،عنُسبيلهُ.واادي ُحسنُكماُقالهُحمععوُ«املسند»ُوفعاُ،اهللُ .
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لُ
األمر الثاني ُ :منجُمعارض،اُ،قبولُالشركُاألكربُونصر هُُ،وهوُالذيُأرسلُاهللُرسلهُوأنُـز ُ

ك،بهُبالنايُعنهُُ،وقدُخالفواُمجيعُالرسلُوالك،بُُ،فاُ،يفُااعيع ُقدُأنكرواُعلىُمنُدانُهبذاُ
ال،وحيدُودعاُإليهُمنُاألولنيُواآلخُـرينُ .
األمر الثالثُ:وقدُ منجُمعارض،اُ،أي اًُمسب ُمنُدعاُإ ُال،وحيدُوأنكرُالشركُُ،أسوةُأعداءُ

الرسلُ ُُ،كعومُنولُإذُقالواُإناُلنراكُيفُضنلُمبنيُ،ُ1وقالُقومُهودُإناُلنراكُيفُسفاه ُوإناُ

لنظنكُمنُالكاذبنيُ،ُ2وقولُمنُقالُمنُمشركيُالعربُللنيبُُإنُُهذاُإالُإفكُافرتاشُوأعانهُ
عليهُقومُآخرونُفعدُجاؤواُظلماً ُوزورُاًُ ،ُ 2فالظلُ،والزورُيفُكنمُهؤالءُاملنكُرينُلل،وحيدُأمرُ
ظاهرُيعرفهُكلُعاقلُمنصفُ ُ،فعدُ ناولجُمسب،اُ،كلُمنُدعاُإ ُا سنمُوعملُبهُمنُاألولنيُ
واآلخرينُ ُُ،كماُأنُمنُكذبُرسوالًُمباُجاءُبهُمنُاا ُفعدُكذبُاملرسلنيُ ُُ،كماُذكرشُاهللُ عا ُ
يفُقُصضُاألنبياءُُ،فمنُأنكرُماُجاءتُبهُالرسلُفاوُعدوُُهلُ .،
األمر الرابعُ :و منجُمعارض،اُ ،أي اُالكذب ُوا فك ُوالبا،ان ُوزخرفُالعولُيفُذلكُُ،أسوةُ

أعداءُالرسل ُُ،الذينُقالُاهللُفياُ،وكذلكُجعلناُلكلُنيبُعدواُشياطنيُا ن ُواجلنُيوحيُ
بع اُ،إ ُبع ُزخرفُالعـولُغرورُاًُ ،ُ 8فاذشُحالُكلُداعي ُإ ُالـشركُباهللُيفُعباد ه ُمنُ
األولنيُواآلخرينُُ،فإذاُ أملُاللبيبُماُزخرفوش ُوأ وا ُبهُمنُالفشر ُواألكاذيب ُوجدهاُكماُقالُ

ُ1سورةُاألعرافُ .ُ12ُ:
ُ2سورةُاألعرافُ .ُ11ُ:
ُ2سورةُالفرقانُ .ُ8ُ:
ُ8سورةُاألنعامُ .ُ112ُ:
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عا ُكسرابُبعيع ُحيسبهُالظمآنُماءُحىتُإذاُجاءشُملُجيدشُشيئًاُووجدُاهللُعندشُفوفاشُحسابهُ
واهللُسريعُااسابُ .1
واألمر الخامسُ:معارض ُأولئكُلآلياتُاحملكماتُالبيناتُاليتُهيُيفُغاي ُالبيانُوالربهانُوبيانُ

ماُينايفُال،وحيدُمنُالشركُوال،نديدُُ،فعارضواُبعولُأناسُمنُامل،أخرينُالُجيوزُاالع،مادُعلياُ،يفُ
أصولُالدين ُُ،فيعولون(ُ :قالُابن ُح رُاهلي،مي ُُ،قالُالبي اوي ُُ،قالُفنن) ُُ،والُريبُأنُ
الزخمشريُوأمثالهُمنُاملعطل ُأعلُ،منُهؤالءُوأدرىُيفُفنونُالعلُ،ُ،لكناُ،أخطئوُاُكخطأُُهؤالءُُ،
ويفُ فسريُالزخمشريُمنُدسائ ُاالع،زالُماُالُخيفىُُ،وليسواُبأعلُ،منهُ .
وعلىُكلُحالُفليسواُحب ُيعار ُهباُنصوصُالك،ابُوالسن ُوماُعليهُسلفُاألم ُوأئم،ااُ
منُالدينُاانيف ُُ،الذيُهوُمل ُإبراهيُ،ا،ليلُعليهُالسنم ُودينُالرسل ُالذيُقالُاهللُ عا ُفيهُ
شر ُلكُ،منُالدينُما ُوصىُبهُنوحاًُوالذيُأوحيناُإليكُوماُوصيناُبهُإبراهيُ،وموسىُوعيسىُ
أنُأقيمواُالدينُوالُ ،فرقواُفيهُكربُعلىُاملشركنيُماُ دعوهُ،إليهُ،ُ2فأولئكُاملعارضونُللح ُممنُ
أمثاهلُ،فياُ،شـبهُمبنُقالُاهللُفياُ،وكذلكُماُأرسلناُمنُقبلكُيفُقري ُمنُنذيرُإالُقالُ
َُ
ذكرناُو

مرتفوهاُإناُوجـدناُآباءناُعلىُأم ُوإناُعلىُآثارهُ،مع،دون ُ* ُقالُأولوُجـئ،كُ،بأهدىُمماُوجدمتُ
عليهُآباءكُ،قالواُإناُمبا ُأرسلُ،،بهُكافرونُ ،ُ 2وهذاُعلىُ عدير ُأهنُ،أصابواُيفُالنعل ُعناُ،ُ ،
ولعلاُ،أخطئواُوكذبواُعلياُ،ُ،واهللُأعلُ .،

ُ1سورةُالنورُ .ُ21ُ:
ُ2سورةُالشورىُ .ُ12ُ:
ُ2سورةُالزخرفُ .ُ28ُ–ُ22ُ:
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واألدل ُبا مجا ُثنث ُ :الك،اب ُوالسن ُوإمجا ُسلف ُاألم ُوأئم،اا ُُ ،وأما ُالعياس ُالصحيحُ
فعندُبع ُالعلماءُح ُإذاُملُخيالفُك،ابُاًُوالُسن ُُ،فإنُخالفُنصُاًُأوُظـاهرُاًُملُيكنُح ُُ،

وهذاُهوُالذيُأمجعُعليهُالعلماءُسلفاًُوخلفاًُُ،و فصيلُذلكُيفُك،بُأصولُالفعهُ .

وأما قوله  في الحديث الصحيح(ُ :1وكفرُمباُيُـعبدُمنُدونُاهلل)ُ؛ ُفاذاُشرطُعظيُ ،الُ
يصحُقولُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُإالُبوجودش ُُ ُ،وإنُملُيوجد ُملُيكنُمنُقـالُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُمعصومُ

الدمُواملالُُ،ألنُهذاُهوُمعىنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُُ،فلُ،ينفعهُالعولُبدونُا يانُباملعىنُالذيُدلجُ
عليه ُمُنُ ركُالشرك ُوالرباءةُمنهُوممنُفعلهُ ُ،فإذاُأنكرُعبادةُكلُماُيعبدُمنُدونُاهللُو ربأُمنهُ
وعادىُمنُفعلُذلكُصارُمسلما ُمعصومُالدم ُواملالُُ،وهذاُمعىن ُقولُاهللُ عا ُفمنُيكفرُ
بالطاغوتُويؤمنُباهللُفعدُاس،مسكُبالعروةُالوثعىُالُانفصامُهلاُواهللُمسيعُعليُ .2،
وقدُقُـُيِدتُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُيفُاألحادي ُالصحيح ُبعيودُثعالُالبدُمنُا يانُجبـميعااُقو ُالًُ
نًُ،ُ 2فمن ُذلكُحدي ُع،بانُالذيُيفُالصحيح(ُ :فإن ُاهللُقدُحرمُعلىُالنارُمنُ
اع،عادا ُوعم ُ
و ً
1
8
خالصاُمنُ
قالُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُيب،غىُبذلكُوجهُاهلل) ُُ،ويفُحدي ُآخر(ُ:صدقاُمنُقلبه) ًُ (ُ،
ُ1هذاُشرو ُيفُإجاب ُالسؤالُالذيُهوُعنوانُهذشُاملعال .
ُ2سورةُالبعرةُ .ُ211ُ:
 2منُهناُشر ُالشيخُيفُشرلُشروطُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُبإجياز.
ُ8رواشُالبخــاريُ(ُ،ُ)821ومســلُ،ُ)22(ُ،عــنُع،بــانُبــنُمالــكُرضــيُاهللُعنــهُُ،ولفــظُمســلُ:،الُيشــادُأحــدُأنُ«الُإل ـٰهُإالُاهللُُ،
وأينُرسولُاهلل»ُ ُفيَدخلُالنارُُ،أوَُُطعمه.
ُ1رواشُالبخاريُ(ُُ)122وأمحدُيفُ«مسندش»ُ(ُ)222/1عنُأن ُبنُمالـكُرضـيُاهللُعنـهُُ،وقـدُ عـدمُنعـلُسـياقُااـدي ُبطولـهُُ،
ُوذكرُبع ُاألحادي ُامل،علع ُبالبابُ.
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قلبُهُ)(ُ، 1مس،يعناُهباُقلبه)(ُ ،ُ 2غريُشاكُ)ُ ،ُ 2فنُ نفعُهذشُالكلم ُقائلااُإالُهبذشُالعيودُإذاُ
اج،معجُلهُُ،معُالعلُ،مبعناهاُوم موهناُ ُُ،كماُقالُ عا ُوالُميلكُالذينُيدعونُمنُدونهُ

الشفاع ُإالُمنُشادُباا ُوهُ،يعلمونُ،ُ8وقالُ عا ُلنبيهُُفاعلُ،أنهُالُإلـٰهُإالُاهللُ،ُ1
فمعناهاُيعبلُالزيادةُُ،لعوةُالعلُ،وصنلُالعملُ 1.
ُ1رواشُالبخاريُ(ُ،ُ)11وأمحدُ(ُ)222/2عنُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُُ،وقدُ عدمُنعلُسياقُاادي ُبطولهُ .
ُ2رواشُمسـلُ)21(ُ،عــنُأيبُهريـرةُرضــيُاهللُعنــهُولفظـهُُ:كنــاُقعــوداُحـولُرســولُاهللُُ،ُمعنــاُأبـوُبكــرُوعمــرُيفُنفـرُُ،فعــامُرســولُ
اهللُُمـنُبــنيُأظارنــاُفأبطــأُعلينــاُُ،وخشــيناُأنُيُع،طــعُدوننــاُُ،وُفَـ ـُزعناُوقمنــاُُ،فكنــجُأولُمــنُفــز ُُ،فخــرججُأب،غــيُرســولُاهللُ
ُحــىتُأ يــجُحائطــاُلألنصــارُلبــينُالن ــارُُ،فــدرتُُبــهُهــلُأجــدُلــهُبابــاُفلــُ،أجــدُُ،فــإذاُربيــعُيــدخلُيفُجــوفُحــائطُمــنُبئــرُُ
يس َُعينُاملدخل)ُكماُحي،فزُالثعلبُُ،فدخلجُعلـىُرسـولُاهللُُ،ُفعـالُ:أبـوُ
خارج ُُُ،والربيعُاجلدولُُ،فاح،فزتُ(أيُ اممجُل َُ
هريرة؟! ُ
ـجُبــنيُأظارنــاُُ،فعمــجُفأبطــأتُعلينــاُُ،فخشــيناُأنُ ع،طــعُدوننــاُففزعنــاُُ،
فعلــجُ:نعــُ،يــاُرســولُاهللُ.قــالُ:مــاُشــأنك؟ُقلــجُُ:كنـ َ
فكنــجُأولُمــنُفــز ُُ،فأ يــجُهــذاُااــائطُُ،فــاح،فزتُكمــاُي ـح،فزُالثعلــبُُ،وهــؤالءُالنــاسُورائــيُ.فعــالُ:يــاُأبــاُهريــرةُُ،وأع ـطاينُ
ـيُهــا نيُُ،فمــنُلعيــجُمــنُوراءُهــذاُااــائطُيشــادُأنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُمســينينا بهــا ق ــهُفبشــرشُباجلنـ ُ.
نعليــهُُ،قــالُ:اذهــبُبنعلـ َُّ
قالُ:نعُ.،قالُ:فنُ فعلُُ،فإينُأخشىُأنُيَُّ،كلُالناسُعليااُُ،فخُلِاُ،يعملونُ.قالُرسولُاهللُُ:ُفخلِـاُ .،

قوله(ُ:منُبئرُُخارج ُ)ُأيُخارج ُُعنُااائطُ.انظرُشرلُالنوويُللحدي .
ُ2رواشُمسـلُ)22(ُ،عــنُأيبُهريــرةُرضـيُاهللُعنــهُقــالُُ:كنـاُمــعُالنــيبُُيفُمســريُُ،قـالُ:فنفــدتُأزوادُالعــومُُ،قـالُ:حــىتُهـ َُّـُ،بنحــرُُ
ادُالعومُفدعوتُاهللُعليااُ .
َُ
ياُرسولُاهللُُ،لوُمجعجُماُبعىُمنُأزو
َُ
بع ُمحائُلُاُ(ُ،أيُركاهبُ،وهيُا بل)ُُ،قالُ:فعالُعمرُ:
قالُ:ففعلُُ،قالُ:ف اءُذوُالبُـُِرُبب ـُِرشُُ،وذوُال،مـرُب،مـرشُُ،قـالُ:وقـالُجماهـدُ:وذوُالنـواةُبنـواشُُ،قلـجُ:ومـاُكـانواُيصـنعونُبـالنوى؟ُ
ـومُأزود ـاُ،ُ،قـالُ:فعـالُعنـدُذلـك«ُ:أشـادُأنُالُإلـٰهُإالُ
قالُُ:كانواُيـمصونهُويشربونُعليهُاملاءُُ،قالُ:فدعاُعلياـاُحـىتُمـألُالع ُ
اهللُُ،وأينُرسولُاهلل»ُُ،الُيلعىُاهللُهبماُعبدُغير شاكُفياماُإالُدخلُاجلن .
ُ8سورةُالزخرفُ .ُ21ُ:
ُ1سورةُحممدُ .ُ11ُ:
ُ1أيُأنُإدراكُمعىنُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»ُيعبلُالزيادةُُ،ألنُالعلُ،هباُيعبلُالزيادة.
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فنبدُمنُالعلُ ،حبعيع ُمعىن ُهذشُالكلم ُع ما ُينايفُاجلالُُ،خبنفُمنُيعوهلاُوهو ُالُيعـرفُ

معناهاُ .

والبدُمنُالينينُاملنايفُللشكُفيماُدلجُعليهُمنُال،وحيدُ .
فإنُكثرياُمنُالناسُيعوهلاُوهوُيشركُيفُالعبادةُوينكرُمعناهاُ
والبدُمنُاإلخالصُاملنايفُللشركُُ ُ،
ويعاديُمنُاع،عدشُوعملُبهُ .
والبدُمنُالصدق ُاملنايفُللكذبُُ،خبنفُحالُاملناف ُالذيُيعوهلاُمنُغريُصدقُ ُُ،كماُقالُ
عا ُيعولونُبألسن،اُ،ماُلي ُيفُقلوهبُ .1،

والبدُمنُالن ولُاملنايفُللردُُ،خبنفُمنُيعوهلاُوالُيعملُهباُ .
والبدُمنُالمح ة ُملاُدلجُعليهُمنُال،وحيدُوا خنصُوغريُذلكُُ،والفرلُبذلكُاملنايفُ،نفُ

هـٰذينُاألمرينُ .

والبدُمنُاالننيادُبالعملُهباُوماُدلجُعليهُمطابع ُو مناُوال،زاماُُ،وهذاُهوُدينُا سنمُالذيُ

الُيعبلُاهللُديناُسواشُ .
كابنُ
ُكثريا ُممنُيدعىُالعلُ،والفاُ،قدُعك ُمـدلولُ«ال ُإلـٰه ُإالُاهلل»ُُ ُ
وأنج ُأيااُالرجلُ رى ًُ
كـمالُوحنوشُمنُالطواغيجُُ،فيثب،ونُما ُنف،ه ُ«الُإلـٰه ُإالُاهلل» ُمنُالشركُيفُالعبادةُُ،ويع،عدونُ
ذلكُالشركُديناًُُ،وينكرونُماُدلجُعليهُمنُا خنصُويش،مونُأهلهُُ،وقدُقالُ عا ُإناُأنُـزلناُ
إليكُالك،ابُباا ُفاعبدُاهللُخملصاًُلهُالدينُ*ُأالُهللُالدينُا،الضُ .2
ُ1سورةُالف،حُ .ُ11ُ:
ُ2سورةُالزمرُ .ُ2-2ُ:
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وهذاُالنو ُمنُالناسُالذينُقدُف،نواُوفَـَ،ـنواُيس ،الونُأهلُا سنمُويس،ازئونُهبُ،ُ،أسوَُةُمنُ
سلفُمنُأعداءُالرسلُُ،وقدُقالُاهللُ عا ُيفُأمثالُهؤالءُوإذاُذكرُاهللُوحدشُامشأزتُقلوبُ
الذينُالُيؤمنونُباآلخرةُوإذاُذكرُالذينُمنُدونهُإذاُهُ،يس،بشرونُ 2.1

ُ1سورةُالزمرُ .ُ81ُ:
 2ان،اىُكنمهُرمحهُاهللُُ،وهوُمثبجُيفُ«الدررُالسني ُمنُاألجوب ُالن دي »ُ(ُ .)281ُ–ُ221/2
ُ
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل يف بيان مـعىن «ال إلـٰه إال

اهلل»  ،وشروطها  ،ومعىن العبادة  ،وأنواع التوحيد  ،وأقسام العلم النافع  ،قال رمحه اهلل:
أما الكالم يف معىن «ال إلـٰه إال اهلل» فأقول وباهلل التوفيق:

أما هذه الكلمة العظيمة فهي اليت شهد اهلل بـها لنفسه  ،وشهد هبا له مالئكته وأولوا العلم من
خلقه  ،كما قال تعاىل شهد اهلل أنه ال إلـٰه إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إلـٰه إال
هو العزيز احلكيم ، 1فـ «ال إلـٰه إال اهلل» هي كلمة اإلسالم  ،ال يصح إسالم أحد إال مبعرفة ما
وضعت له ودلت عليه وقبوله واالنقياد للعمل به  ،وهي كلمة اإلخالص املنايف للشرك  ،وكلمة
التقوى اليت تقي قائلها من الشرك باهلل  ،فال تنفع قائلها إال بشروط سبعة:
األول :العلم مبعناها نفياً وإثباتًا.

الثاني :اليقني  ،وهو كمال العلم هبا  ،املنايف للشك والريب.

الثالث :اإلخالص املنايف للشرك.
الرابع :الصدق املانع من النفاق.
الخامس :احملبة هلذه الكلمة وملا دلت عليه  ،والسرور بذلك.
السادس :القبول املنايف للرد  ،فقد يقوهلا من يعرفها لكن ال يقبلها ممن دعاه إليها تعصباً وتكرباً ،

كما قد وقع من كثري.
 1سورة آل عمران. 11 :
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السابع :االنقياد حبقوقها  ،وهي األعمال الواجبة  ،إخالصاً هلل وطلباً ملرضاته.
إذا عرفـت ذلك ؛ فقولك «ال إلـٰه إال اهلل» ؛ فـ «ال» نافية للـجنس  ،و «اإللـٰه» هو املألوه
بالعبادة  ،وهو الذي تأهله القلوب وتقصده رغبة إليه يف حصول نفع أو دفع ضر  ،كحال من عبد
األموات والغائبني واألصنام  ،فكل معبود مألوه بالعبادة.
وخرب «ال» املرفوع حمذوف  ،تقديره :حق.
وقوله «إال اهلل» استثناء من اخلرب املرفوع.
فاهلل سبحانه هو احلق  ،وعبادته وحده هي احلق  ،وعبادة غريه منتفية بـ «ال» يف هذه الكلمة ،
قال اهلل تعاىل ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، 1فإلـٰهية ما سـواه
باطل  ،فدلت اآلية على أن صرف الدعاء الذي هو مخ العبادة عنه لغريه باطل.
فتبني أن اإللـٰهية هي العبادة  ،ألن الدعاء من أفرادها  ،فمن ص ـرف منها شيئا لغريه تعاىل فهو
باطل  ،والقرآن كله يدل على أن اإللـٰهية هي العبادة  ،كما قال تعاىل وإذ قال إبراهيم ألبيه
وقومه إنين براء مما تعبدون * إال الذي فطرين ، 2فذكر الرباءة من كل معبود سوى اهلل ومل يستثن
إال عبادة من فطره  ،مث قال وجعلها كلمة باقية يف عقبه ، 3أي «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فعرب عن
اإللـٰهية بالعبادة يف النفي واإلثبات.

 1سورة احلج. 22 :
 2سورة الزخرف. 22 -22 :
 3سورة الزخرف. 21 :
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1
وقال تعاىل قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك به أحدا ، فقوله قل إمنا أدعو ريب هو معىن «إالّ
اهلل» يف كلمة اإلخالص  ،وقوله وال أشرك به أحدا هو املنفي يف كلمة اإلخالص بـ «ال إلـٰه» ،

فتبني أن «ال إلـٰه إال اهلل» دلت على الرباءة من الشرك يف العبادة يف حق كل ما سوى اهلل.
وقال اهلل تعاىل قل إين أمرت أن أعبد اهلل خملصا له الدين ، 2والدين هو العبادة.
وقال تعاىل قل إمنا أمرت أن أعبد اهلل وال أشرك بـه إليه أدعوا وإليه مآب ، 3قل إمنا أنا بشر

مثلكم يوحى إيل أمنا إلـٰهكم إلـٰه واحد ، 4أي الذي ال تصلح اإللـٰهـية إال لـه وحده  ،فانتفت
اإللـٰهية وبطلت يف حق كل ما سوى اهلل  ،والقرآن يبني بعضه بعضا ويفسره  ،والرسل إمنا يفتتحون
دعوهتم مبعىن «ال إلـٰه إال اهلل» اعبدوا اهلل مالكم من إلـٰه غريه ، 5يا قوم اعبدوا اهلل مالكم من
إلـٰه غريه.2
فتبني أن اإللـٰهية هي العبادة  ،وهلذا قال قوم هود ملا قال يا قوم اعبدوا اهلل مالكم من إلـٰه
غريه ، قالوا أجئتـنا لنعبد اهلل وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ، 2فتبني باآلية أهنم مل يستنكفوا
من عبادة اهلل  ،لكنهم أبوا أن خيلصوا العبادة هلل وحده  ،فلم ينفوا ما نفته «ال إلـٰه إال اهلل» ،
فاستوجبوا ما وقع هبم من العذاب لعدم قبوهلم ما دعاهم إليه من إخالص العبادة  ،كما قال تعاىل
 1سورة اجلن. 22 :
 2سورة الزمر. 11 :
 3سورة الرعد. 32 :
 4سورة الكهف. 112 :
 5سورة املؤمنون. 32 :
 2سورة األعراف ، )15-23( ، )25-55( :وهود.)14-21( :
 2سورة األعراف. 22 :
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 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه ، وهم الرسل
مجيعهم أال تعبدوا إال اهلل ، 1وهذا هو معىن كلمة اإلخالص الذي اجتمعت عليه الرسل.
فقوله أال تعبدوا هو مـعىن ال إلـٰه ، وقوله إال اهلل هو املستثىن يف كلمة اإلخالص  ،فهذا
هو حتقيق معناها حبمد اهلل.
وإنذار الرسل مجيعهم أممهم عن الشرك يف العبادة  ،وأن خيلصوها هلل وحده ال شريك له  ،فما
اف ٍ
كاف و ٍ
ذكرناه يف هذه اآليات يف معناها ٍ
شاف  ،وهلل احلمد واملنة.
وأما تعريف العبـادة فقد قال العالمة ابن القـيم رمحه اهلل يف «الكافية الشافية»:
وعبادة

الرمحـٰن

غاية

مع

حبه

ذل

عابده

مها

قطبان

.ما
.وعليهما فلك العبادة دائر
.
.
ال باهلوى والنفس والشيطان
ومداره باألمر أمر رسوله
.
.
فذكر أصل العبادة اليت يصلح العمل مع حصوهلا إذا كان على السنة  ،فذكر قطبيها ومها غاية احملبة
دار

حىت

قامت

القطبان

هلل يف غاية الذل له  ،والغاية تفوت بدخول الشرك  ،وبه يبطل هذا األصل  ،ألن المشرك البد أن
يحب معبوده والبد أن يذل له  ،ف ـفسد األصل بوجود الشرك فيه  ،وال حتصل الغاية فيهما إال
بانتفاء الشرك وقصر احملبة والتذلل هلل وحده  ،وهبذا تصلح مجيع األعمال املشروعة  ،وهي املراد
بقوله (وعليهما فلك العبادة دائر)  ،والدائر هي األعمال  ،وال تصلح إال مبتابعة السنة.
 1سورة األحقاف. 21 :
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وهذا معىن قول الفضيل بن عـياض رمحه اهلل يف قوله تعاىل ليبلوكم أيكم أحسن عمال ، 1قال:
أخلصه وأصوبه.
قالوا :يا أبا علي  ،ما أخلصه وأصوبه؟
قال :إن العمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل  ،وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل
2
حىت يكون خالصاً صواباً  ،واخلالص ما كان هلل  ،والصواب ما كان على السنة.
وأما أقسام التوحيد فهي ثالثة :توحيد اإللـٰهية  ،وهي العبادة كما تقدم  ،فهي تعلـق بأعمال

العبد وأقواله الباطنة والظاهرة  ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :العبادة اسم جامع لكل ما حيبه
3
اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة.

 1سورة امللك. 2 :
 2رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» ( ، )51/1قال :حدثنا أيب  ،ثنا حممد بن أمحد بن يزيد وحمـمد بن جعفر قاال :ثنا إمساعيل ابن
يزيد  ،ثنا إبراهيم بن األشعث قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول:
الغبطة من اإلميان واحلسد من النفاق  ،واملؤمن يغبط وال حيسد  ،واملنافق حيسد وال يغبط  ،واملؤمن يسرت ويعظ وينصح  ،والفاجر
يهتك وي ـعـ ـيـ ـر ويفشي.
ومسعته يقول :قيل لسفيان بن عيينة :ويل لك إن مل يعف عنك  ،إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغريه.
ومسعته يقول :كان يقال :ال يزال العبد خبري ما إذا قال قال هلل  ،وإذا عمل عمل هلل.
مسعته يقول يف قوله ليبلوكم أيكم أحسن عمال ، قال :أخلصه وأصوبه  ،فإنه إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل  ،وإذا
كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل  ،حىت يكون خالصا  ،واخلالص إذا كان هلل  ،والصواب إذا كان على السنة.
ومسعته يقول :ترك العمل من أجل الناس هو الرياء  ،والعمل من أجل الناس هو الشرك.

انتهى خمتصرا.
« 3جمموع الفتاوى» (.)145/12
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فمن صرف منها شيئا لغري اهلل فهو مشرك باهلل  ،فهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنـزلت الكتب
باإلنذار عنه  ،وترتبت عليه عقوبات الدنيا واآلخرة يف حق من مل يتب منه.
ويـسمى هذا الـتوحيد إذا كان هلل وحده «توحيد القصد والطلب واإلرادة»  ،وهو الذي جحده
املشركون من األمم  ،وقد بعث اهلل نبينا حممدا  باألمر به والنهي عما ينافيه من الشرك  ،فأىب
املشركون إال التمسك بالشرك الذي عهدوه من أسالفهم  ،فجاهدهم  على هذا الشرك وعلى
إخالص العبادة هلل وحده  ،كما قال تعاىل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا
ساحر كذاب * أجعل اآلهلة إلـٰها واحدا إىل قوله وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على
آهلتكم إن هذا لشيء يراد.1
النوع الثاني« :توحيد الربوبية»  ،وهو العلم واإلقرار بأن اهلل تعاىل رب كل شيء ومليكه ،
وهو املدبر ألمور خلقه مجيعهم  ،كما قال تعاىل قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك
السمع واألبصار إىل قوله ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون ، 2وقال قل ملن
األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون هلل قل أفال تذكرون إىل قوله فأىن تسحرون، 3
وأمثال هذه اآليات يف القرآن كثري  ،وهذا النوع قد أقر به املشركون كما دلت عليه اآليات.
ومما قاله رمحه اهلل يف هذا الباب ( :)213-212/15واإلميان اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،والكفر اسم جامع لكل ما
يبغضه اهلل وينهى عنه  ،وإن كان ال يكفر العبد إذا كان معه أصل اإلميان وبعض فروع الكفر من املعاصي  ،كما ال يكون مؤمنا
إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع اإلميان.
 1سورة ص. 2 - 4 :
 2سورة يونس. 31 :
 3سورة املؤمنون . 15 – 14 :قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل ﴿فأىن تسحرون﴾ :أي فكيف تذهب عقولكم يف
عبادتكم معه غريه مع اعرتافكم وعلمكم بذلك.
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والنوع الثالث« :توحيد األمساء والصفات»  ،وهو أن يوصف اهلل تعاىل مبا وصف به نفسه

ووصفه به رسوله  من صفات الكمال اليت تـعرف هبا سبحانه إىل عباده  ،وينفي ما ال يليق
جبالله وعظمته.
وهذا النفي أقسام  ،ذكرها العالمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف «الكافية الشافية».
فأهل السـنة واجلماعة سلفاً وخلفاً يثبتون هلل هذا التوحيد على ما يليق جبالل اهلل وعظمته  ،إثباتا
بال متثيل  ،وتنـزيها بال تعطيل  ،وهذا النوع والذي قبله هو «توحيد العلم واالعتقاد».

وأما تعريف التوحيد 1فقد ذكـره ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف «الكافية الشافية» بقوله:
فالصدق

واإلخالص

ركنا

التوحيد

ذلك

.وحيد
وحقيقة
كـالركنني
حيد
.
.
اجلهد
و.الصدق توحيد اإلرادة وهو بذل
.
.
2
مث ذكر توحيد املتابعة فقال:
اإلخالص

توحيد

فال

املراد

كالركنني

يزامحه
ال

للبنيان

مراد
كسالً

وال

ثان
للبنـيان
متوان

قلت :ووجه املقارنة بني املسحور وبني من اختذ مع اهلل إلـٰها آخر أن املسحور قد ذهب عقله بتأثري السحر  ،فكذلك من اختذ مع
اهلل إلـٰها آخر مع اعرتافه بأن اهلل تعاىل هو الرازق املالك املدبر  ،فإنه قد شابه بفعله املسحور الذي ذهب عقله.
 1أي توحيد األلوهية.
 2أي متابعة النيب . 
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والسنة
فلو ٍ
احد
.
وقد ذكر

فتوحيد
لسالكها
املثلى
.
كن واحداً يف و ٍ
واإلميان
احلق
طريق
أعين
احد
.
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل اإلخالص مبثل ما ذكره ابن القيم رمحه اهلل فقال:

اإلخالص حمبة اهلل وإرادة وجهه.

الطريق

األعظم

السلطان

1

وأما أقسام العلـم النافع الذي جيب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره ، 2وهو ثالثة
أقسام ذكرها العالمة ابن القيم رمحـه اهلل يف «الكافية الشافية»  ،قال:
3

من رابع (خل ـ ًوا عن الروغان)
.
للرمحـٰن
األمساء
وكذلك
.
الثان
املعاد
يوم
وجزاؤه
.

والعلم أقسام ثالثة ما هلا
.
علم بأوصاف اإللـٰه وفعله
.
واألمر والنهي الذي هو دينه
.

وهبذا مت اجلواب عما أوردناه  ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

4

 1مل أجده هبذا النص  ،وأقرب ما وجدته قوله رمحه اهلل يف «جمموع الفتاوى» ( :)245/22النية أصلـها حب اهلل ورسوله وإرادة
وجهه.
 2أي من أقسام التوحيد الثالثة.
 3هكذا وهو خطأ  ،والصواب( :واحلق ذو تــبيان).
 4انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)252 – 245/2
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قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن رمحه اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،وصلى اهلل على سيد املرسلني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني  ،وسلم
تسليما.
اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على اخللق  -قوالً وعمالً واعتقاداً  -ما شهد اهلل به لنفسه من

اختصاصه باإللـٰهية دون مجيع خلقه أزالً 1وأبداً  ،قال تعاىل شهد اهلل أنه ال إلـٰه إال هو واملالئكة
وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إلـٰه إال هو العزيز احلكيم ، 2فكرر الشهادة به يف هذه اآلية  ،وأخرب
أن مالئكته وأويل العلم شهدوا له بذلك جل وعال  ،وأخرب عباده هبذه الشهادة  ،ودعاهم إىل أن
يشهدوا له هبا  ،قال تعاىل اهلل ال إلـٰه إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق

من اهلل حديثاً ، 3وقال تعاىل اهلل ال إلـٰه إال هو له األمساء احلسىن ، 4وقال وهو اهلل ال إلـٰه إال
هو له احلمد يف األوىل واآلخرة ، 5وأخرب أنه بعث هبذه الشهادة الرسل مجيعهم فقال وما أرسلنا
من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون.6
 1األزل بالتحريك هو ِ
القـدم  ،ومنه قوهلم( :هذا شيء أزيل) أي قدمي  ،وذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قوهلم للقدمي :مل
يزل .انظر «لسان العرب».
 2سورة آل عمران. 11 :
 3سورة النساء. 18 :
 4سورة طـٰه. 1 :
 5سورة القصص. 87 :
 6سورة األنبياء. 25 :
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فبيـن يف هذه اآلية وأمثالـها كقوله أن اعبدوا اهلل مالكم من إلـٰه غريه 1أن اإللـٰهية هـ ـ ـي
العـبادة  ،فإن «اإللـٰه» هو املألوه الذي تأهله القلوب حمبة وتعظيماً وتذلالً وخضوعاً وتوكالً ورغبة إليه
ورهبة وخوفاً ورجاءً  ،وغري ذلك من أنواع العبادة.
وقال تعاىل ذلكم اهلل ربكم ال إلـٰه إال هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، 2
وبني تعاىل ما تضمنته هذه الشهادة من النفي واإلثبات بقوله عن خليله عليه السالم أنه قال ألبيه

وقومه إنين براء مما تعبدون * إال الذي فطرين فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم
يرجعون ، 3والكلمة هي «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فعرب عنها اخلليل مبعناها  ،فنفى ما نفته هذه الكلمة
من الشرك يف العبادة بالرباءة من كل ما يعبد من دون اهلل  ،واستثىن الذي فطره وهو اهلل سبحانه ،
الذي ال يصلح من العبادة شيء لغريه  ،كما قال تعاىل ألـٰر * كتاب أحـكمت آياته مث فصلت

من لدن حكيم خبري * أال تعبدوا إال اهلل ، 4فقوله أال تعبدوا فيه معىن «ال إلـٰه»  ،وقوله إال
عاما بـ
اهلل هو املستثىن يف هذه الكلمة العظيمة  ،ويف هذه اآليات نفى اإللـٰهية عما سوى اهلل نفيًا ً
«ال» النافية للجنس  ،وأثبت اإللـٰهية له وحده دون كل ما سواه.
واآليات يف معىن هذه الكلمة كثرية يف القرآن  ،قال تعاىل وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه، 5
فقوله أال تعبدوا نفى اسـتحقاق العبادة لغريه  ،وأثبتها لنفسه بقوله إال إياه.
 1سورة املؤمنون. 32 :
 2سورة األنعام. 172 :
 3سورة الزخرف. 21 - 26 :
 4سورة هود. 2-1 :
 5سورة اإلسراء. 23 :
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وقال تعاىل أمر أن ال تعبدوا إال إياه.1
وأمر نبيه  أن يدعو أهل الكتاب إىل معىن هذه الكلمة وما تضمنته من النفي واإلثبات ،

فقال تعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل ، 2فتضمنت
هذه اآلية معىن «ال إلـٰه إال اهلل» من نفي اإللـٰهية عما سوى اهلل وتفرده بالعبادة دون كل ما سواه ،
ومعىن تعالوا أي هلموا وأقبلوا إىل أن نكون حنن وأنتم يف توحيد اهلل جمتمعني على ذلك  ،مث قرر
تعاىل بقوله وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أربـاباً من دون اهلل اآلية.3

وهذه الكلمة هي اليت دعا رسول اهلل  قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا هبا  ،وقال هلم:
(قولوا «ال إلـٰه إال اهلل» تفلحوا  ،كلمة متلكون هبا العرب وتدين لكم هبا العجم  ،وتكونون هبا
ملوكاً يف اجلنة) ، 4فقالوا أجعل اآلهلة إلـٰهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ، 5وما مسعنا هبذا يف
امللة اآلخرة ، 6وذلك أهنم نشئوا يف الفرتة 8بعد عبادة األصنام  ،حني استخرجها عمرو بن حلي
اخلزاعي وفرقها يف القبائل  ،وهي األصنام اليت عبدها قوم نوح فعبدوها ، 1وكثرت عبادة األوثان
واألصنام  ،فصار عند الكعبة ثالمثائة وستون صنماً على صورة من كانوا يعبدونه  ،وعبدوا الالت

 1سورة يوسف. 47 :
 2سورة آل عمران. 64 :
 3سورة آل عمران. 64 :
 4تقدم خترجيه.
 5سورة ص. 5 :
 6سورة ص. 8 :
 8أي الفـرتة اليت بني عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم.
 1أي قريش.
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والعزى ومناة وذا اخللصة وغريها مما ال حيصى كثرة  ،ولذلك أنكروا معىن «ال إلـٰه إال اهلل» ملا دعاهم
النيب  إىل ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون اهلل  ،فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة األوثان
واألصنام وأن يلصوا العبادة هلل وحده.
وملعرفتهم معىن هذه الكلمة هنوا أبا طالب عن أن يقوهلا عند موته ملا قال له رسول اهلل : 
أي عم  ،قل «ال إلـٰه إال اهلل»  ،كلمة أحاج 1لك هبا عند اهلل.
2

فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية :يا أبا طالب  ،ترغب عن ملة عبد املطلب؟
علموا أنه لو قاهلا لرتك عـبادة غري اهلل وأنكرها  ،ملعرفتهم ما دلت عليه من النفي واإلثبات  ،قال
اهلل تعاىل إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إلـٰه إال اهلل يستكربون * ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر
جمنون.3
وأما هذه األمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر يف أولئك  ،وبـنيت الـمساجد على القبور
وعبدت  ،وبنيت املـشاهد على اسم من بنيت بامسه من الصاحلني وعبدت ؛ صاروا يقولون «ال إلـٰه
إال اهلل» والشرك قد قام يف قلوهبم واختذوه ديناً  ،فأثبتوا ما نفـته هذه الكلمة من عبادة غري اهلل ،
وأنكروا ما دلت عليه من اإلخالص  ،فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكوهنم أثبتوا ما نفته
من الشرك ونفوا ما أثبتته من اإلخالص الذي هو حق اهلل على عباده  ،فيقول قائلهم «ال إلـٰه إال
اهلل» وقد اعـتقد عكس ما دلت عليه  ،وهذا غاية اجلهل والضالل  ،يقول كلمة تتضمن النفي

 1ويف البخاري برقم ( )1367بلفظ :أشهد.
 2رواه البخاري ( ، )3114ومسلم ( )24عن سعيد بن املسيب عن أبيه.
 3سورة الصافات. 36 – 35 :

57

 .6معنى «ال إلـٰه إال اهلل»

واإلثبات فال يعرف ما نفت وال ما أثبتت  ،هذا وهم فيما يقرؤونه ويق ِرئونه يف مذاهبهم  ،وما كانوا
يتعاطونه من العلوم ؛ ال جيهلون مثل هذا.

وكثري منهم له يف علم املعقول 1اليد الطوىل  ،فسبحان اهلل؟ كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه
الرسل من توحيد اهلل ونفي الشرك الذي هنوا أممهم عنه  ،كما هو صريح يف القرآن  ،ال يفى على
من له أدىن فهم إن وفق لفهمه؟!
فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول والعمل  ،ووضعوا التوحيد موضع الشرك باإلنكار على من
دعا إليه وعداوته.
فبهذا يتبين لك معنى مـ خببـر بـه النبـ  مـن وللـه (بـأخ اسالـ غ يريبـ  ،والـيعل يريبـ امـ

بأخ) ، 2ف يربة لإلال غ خعظم من هذه الغربة الت عليه األاثرون ف هذه القرون المتأبرة.
وقد ذكر العلماء رمحهم اهلل من أهل السنة واجلماعـة يف معىن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،وبيان ما نفته
وما أثبتته ؛ ما يفيد العلم اليقيين مبعناها الذي أوجب اهلل تعاىل معرفته  ،وما تضمنته من النفي
واإلثبات.
قال الوزير أبو املظفر يف «اإلفصاح»:
قوله( :شهادة أن «ال إلـٰه إال اهلل») ؛ يقتضي أن يكون الشاهد عاملـاً بأن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،كما
 1لعله يقصد به علم املنطق.
 2رواه مسلم ( )146عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ولفظه :إن اإلسالم بدأ غريبا  ،وسيعود غريبا كما بدأ  ،وهو يأ ِرز بني املسجدين
كما تأرز احلية إىل جحرها.
ومعىن يأ ِرز أي ينضم وجيتمع .انظر «شرح النووي».
وقد تقدم ذكر أحاديث يف هذا الباب يف ختريج سابق.
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قال تعاىل فاعلم أنه ال إلـٰه إال اهلل.1

قال :واسم «اهلل» مرتفع بعد إال ، من حيث أنه الواجب له اإللـٰهية  ،فال يستحقها غريه
سبحانه.
قال :ومجلة الفائدة يف ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت واإلميان باهلل ،
فإنك ملا نفيت اإللـٰهية وأثبت اإلجياب هلل تعاىل ؛ كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن باهلل.
قال ابن القيم رمحه اهلل يف «البدائع»:
فداللتها – أي «ال إلـٰه إال اهلل» – على إثبات اإللـٰهية أعظم من داللة قولنا (اهلل إلـٰه)  ،وال
2
يسرتيب أحد يف هذا الب ـتة.
انتهى مبعناه.
وقال رمحه اهلل :اإللـٰه هو الذي تأهله القلوب حمبة وإنابة وإجالال وإكراما وتعظيما وذال وخضوعا
3
وخوفا ورجاء وتوكال.
وقال ابن رجب :واإللـٰه هو الذي يطاع فال يعصى  ،هيبة له وإجالال  ،وحمبة وخوفا ورجاء  ،وتوكال
عليه  ،وسؤاال منه ودعاء له  ،وال يصلح ذلك كله إال هلل عز وجل  ،فمن أشرك خملوقا يف شيء من

 1سورة حممد. 11 :
 2انظر «بدائع الفوائد» ( ، )126-125/3الناشر :دار عامل الفوائد  -مكة.
« 3إغاثة اللهفان»  ،ص . 82

78

 .6معنى «ال إلـٰه إال اهلل»

هذه األمور اليت هي من خصائص اإللـٰهية كان ذلك قدحا يف إخالصه يف قول «ال إلـٰه إال اهلل»
1
ونقصا يف توحيده  ،وكان فيه من عبودية املخلوق حبسب ما فيه من ذلك.
وقال أبو عبد اهلل القرطيب يف تفسريه « :ال إلـٰه إال اهلل»  ،أي ال معبود إال هو.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمـية رمحه اهلل :اإللـٰه هو املألوه  ،واملألوه هو الذي يستحق أن يعبد  ،وكونه
يستحق أن يعبد هو مبا اتصف به من الصفات اليت تستلزم أن يكون هو احملبوب غاية احلب ،
2

املخضوع له غاية اخلضوع.
وقال رمحه اهلل تعاىل :3فإن اإللـٰه هو احملبوب املعبود الذي تأهله القلوب حببها  ،وختضع له وتذل له
وختافه وترجوه  ،وتنيب إليه يف شدائدها  ،وتدعوه يف مهماهتا  ،وتتوكل عليه يف مصاحلها  ،وتلجأ
إليه وتطمئن بذكره  ،وتسكن إىل حبه  ،وليس ذلك إال هلل وحده.

« 1كلمة اإلخالص» ص  ، 25الناشر :دار الشريف  -الرياض.
ومما قاله رمحه اهلل يف هذا الباب (ص :)25
وحتقيق هذا املعىن وإيضاحه أن قول العبد «ال إلـٰه إال اهلل» يقتضي أن ال إلـٰه له غري اهلل.

تنبيه :أدخل املؤلف رمحه اهلل – تبعا ملن نقل عنه وهو الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن مؤلف «فتح اجمليد»  -كالم ابن القيم مع
كالم ابن رجب يف فقرة واحدة على أهنا من كالم ابن القيم  ،وقد ضبطت النص وعزوته لكل واحد منهما  ،واهلل أعلم.
« 2جمموع الفتاوى» ( ، )241/17وقد ضبطت النص منه.
وقال أيضا ( :)272/13واإللـٰه هو املألوه  ،أي املستحق ألن يؤله أي يعبد  ،وال يستحق أن يؤله ويعبد إال اهلل وحده  ،وكل
معبود سواه من لدن عرشه إىل قرار أرضه باطل.
 3القائل هو ابن القيم رمحه اهلل يف «طريق اهلجرتني»  ،فصل يف حمبة العوام.
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وهلذا كانت «ال إلـٰه إال اهلل» أصدق الكالم  ،وكان أهلها أهل اهلل وحزبه  ،واملنكرون هلا أعداؤه
وأهل غضبه ونقمته  ،فهذه املسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره  ،وإذا صحت صح هبا كل
مسألة وحال وذوق  ،وإذا مل يصححها العبد فالفساد الزم له يف علومه وأعماله وأحواله وأقواله.
وقال البقاعي« :ال إلـٰه إال اهلل» أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبودا حبق غري امللك األعظم ،
فإن هذا العِلم هو أعظم الذكرى املنجية من أهوال الساعة  ،وإمنا يكون ِعلماً إذا كان نافعاً  ،وإمنا
يكون نافعا إذا كان مع اإلذعان والعمل مبا تقتضيه  ،وإال فهو جهل ِصرف.
وهذا الذي ذكرناه عن شيخ اإلسالم والبِقاعي هو املوجود يف كالم أهل السنة مجيعهم.

إذا عرفت ذلك ؛ فمما يدل على غربة اإلسالم ؛ ما أخرب به النيب  من وقوع الشرك يف هذه
1
األمة  ،كما يف الصحيح من حديث ثوبان :وحىت تعبد فئام من أميت األوثان.
وأخرج أبو داود عن عبد اهلل بن مسعود عن النيب  أنه قال :تدور رحى اإلسالم لـخمـ ـس
وثالثني  ،أو ست وثالثني  ،أو سبع وثالثني  ،فإن يهلكوا فسبيل من هلك  ،وإن يقم هلم دينهم
يقم تسعني عاماً.
قال :قلت :أمما بقي أو مما مضى؟
قال :مما مضى.

2

 1مل أجده يف الصحيح  ،وإمنا رواه أبو داود ( ، )4252وأمحد ( ، )281/5وصححه األلباين كما يف «صحيح أيب داود»  ،وكذا
صححه حمققو «املسند».
« 2سنن أيب داود» ( ، )4254وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)186
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ومما ي ـبني غربة اإلسالم وشدهتا ما جرى من امللوك والقضاة والرؤساء على شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل من العداوة واحلبس وشدة اإلنكار عليه ملا دعاهم إىل ما تضمنته «ال إلـٰه إال اهلل»

ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء  ،وقد ردوا عليه بشبهات واهية وضالالت يف
الضالل متناهية  ،رد عليهم رمحه اهلل تعاىل يف «منهاج السنة»  ،و «اقتـضاء الصـراط املستقيم»
وكتاب «االستغاثة يف الرد على ابن البكري»  ،ورد على أهل البدع مجيعهم من الفالسفة
واملتكلمني كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة.
وذكر رمحه اهلل أن هؤالء كلهم وإن كثرت أحباثهم ومصنفاهتم فما منهم من يعرف ما دلت
عليه كلمة اإلخالص «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته  ،وال الشرك الذي نفته ،
هذا معىن كالمه  ،ولتلميذه العالمة ابن القيم يف بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع ؛
املصنفات الكثرية املفيدة  ،فمن أحسنها «إغاثة اللهفان» وكتاب «الصواعق املرسلة يف الرد على
اجلهمية واملعطلة»  ،وللحافظ ابن عبد اهلادي «الصارم املنكي يف الرد على السبكي».
ولـهم أصحاب كثري أخذوا عنهـ ـم  ،فلما طال األمد بعدهم صارت كتبهم يف أيدي أناس
جهلة  ،ويف خزائن الكتب املوقوفة  ،فلم يلتفتوا إليها  ،فرجعوا إىل ما كان عليه من قبلهم ممن
مضى من املبتدعة  ،وكثر الشرك يف القرى واألمصار  ،وصاروا ال يعرفون من التوحيد إال ما تدعيه
األشاعرة من تأويل صفات الرب واإلحلاد فيها  ،فصاروا كذلك  ،حىت نسي العلم وعم الشرك
والبدع إىل منتصف القرن الثاين عشر  ،فإنه ال يعرف إذ ذاك عامل أنكر شركاً أو بدعة مما صار يف
آخر هذه األمة.
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فشرح اهلل صدر شيخنا ، 1فضال من اهلل ونعمـة عظيمة من هبا تعاىل يف آخر هذا الزمان ،
فعـرف من احلق ما عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية وأصحابه  ،بتدبره اآليات احملكمات  ،وصحيـحي
البخاري ومسلم والسنن واملسانيد واآلثار  ،ومعرفة ما كان عليه رسول اهلل  والتابعون وأتباعهم ،
وما عليه سلف األمة وأئمتها واألئمة من أهل احلديث والتفسري والفقهاء  ،كاألئمة األربعة ومن
أخذ عـنهم  ،فتبني له التوحيد وما ينافيه  ،والسنة وما يناقضها.
فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يرتكوا عبادة أرباب القبور والطواغيت  ،وعبادة
األشجار واألحجار  ،والذبح للجن وحنو ذلك  ،وكل هذا قد وقـع يف قرى جند وغريها كالبـوادي ،
فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه  ،وطرده أهل قريته عنها وهي حرميال  ،وصار يف العيينة يدعو إىل
دين اإلسالم  ،وينهى عن الشرك وعبادة األوثان  ،وقبِل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية  ،مث
بعد ذلك ضاق نطـ اق أمري العيينة ملا رآه قد أنكر قوله اخللق الكثري واجلم الغفري  ،وقد نصب له
العداوة أهل القرى واألمصار والبادي واحلاضر  ،فأمره أن ينتقل من بلده عنه.
وصار يف الدرعية عند حممد بن سعود وأوالده وإخوانه وبعض األعيان من مجاعته  ،فصار هلم
قبول هلذه الدعوة  ،فصربوا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم  ،وكـل قصدهم باحلرب  ،فثبتهم اهلل
على قلتهم وكثرة من خالفهم  ،وقـتل من قتل من أعـياهنم  ،فصربوا وصارت احلرب بينهم سجاال ،
واهلل حيميهم ويقوي قلوهبم  ،وما جرى بينهم وبني عدوهم مذكور يف التاريخ.
فأظهر اهلل هذا الدين يف جند والبادية  ،حىت مل يكن فيهم من ينازع وجيادل  ،ألن اهلل أبطل كل
شبهة مبا أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته اليت صارت يف أيدي املسلمني  ،وانتشرت دعوته يف
 1يقصد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل.
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األمصار  ،وقبلها القليل منهم ممن له التفات إىل ما ينفعه  ،خبالف من مل يرفع بذلك رأسا ومل
يقبل هدى اهلل وهم األكثرون  ،فلله احلمد على هذه النعمة العظيمة  ،فيا سعادة من هدي إىل
معرفة حقيقة دين اإلسالم واتبعه.
وقد وجدت للعالمة ابن القيم رمحه اهلل كالما يف «الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة»
يتعني نقله هنا لعظيم فائدته وشدة احلاجة إليه  ،قال رمحه اهلل تعاىل:
(هذا فصل عظيم النفع جليل القدر  ،إمنا ينتفع به من عرف نوعي التوحيد :القويل العلمي
اخلربي  ،والتوحيد القصدي اإلرادي العملي  ،كما دل على األول سورة قل هو اهلل أحد وعلى
الثاين سورة قل يا أيها الكافرون ، وكذلك دل على األول قوله قولوا آمنا باهلل وما أنـزل إلينا
اآلية ، 1وعلى الثـاين قوله تعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم اآلية.2
وهلذا كان النـيب  يقرأ بـهاتني السورتني يف سنة الفجر وسنة املغرب  ،ويقرأ بـهما يف ركعيت
الطواف  ،ويقرأ باآليتني يف سنة الفجر  ،لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي.
والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب  ،ومباينته خللقه  ،وتنـزيهه عن العيوب
والنقائص والتمثيل  ،والتوحيد العملي أساسه جتريد القصد  ،باحلب واخلوف والرجاء والتوكل
واإلنابة واإلستعانة واالستغاثة  ،والعبودية بالقلب واللسان واجلوارح هلل وحده.
ومدار ما بعث اهلل به رسله وأنـزل به كتبه على هـٰذين التوحيدين  ،وأقرب اخللق إىل اهلل أقومهم
هبما علماً وعمال  ،وهلذا كانت الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أقرب اخللق إىل اهلل  ،وأقرهبم إليه
 1سورة البقرة. 136 :
 2سورة آل عمران. 64 :
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وسيلة أولوا العزم  ،وأقرهبم اخلليالن  ،وخامتهم سيد ولد آدم وأكرمهم على اهلل  ،لكمال توحيده
وعبوديته هلل.
فهذان األصالن مها قطب رحى القرآن وعليهما مداره  ،وبياهنما من أهم األمور  ،واهلل سبحانه
بينهما غاية البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية واألمثال املضروبة  ،ونـ ـوع سبحانه الطرق يف
إثباهتما أكمل التنويع  ،حبيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة هلا مبنـزلة رؤية
األعني املبصرة اليت ال آفة هبا للشمس والقمر والنجوم واألرض والسماء  ،فذاك للبصرية مبنـزلة هذه
للبصر.
فإن سـلط التأويل على التوحيد اخلربي العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي
أسهل  ،وامنحت رسوم التوحيد  ،وقامت معامل التعطيل والشـرك  ،وهلذا كان الشرك والتعطيل
متالزمني  ،ال ينفك أحدمها عن صاحبه  ،وإمام املعطلني املشرتكني فرعون  ،فهو إمـام كل معطل
ومشرك إىل يوم القيامة  ،كما أن إمام املوحدين إبراهيم وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهما إىل يوم
1
القيامة).
وقال أيضا ملا ذكر سبب عبادة األصنام اليت صورها قوم نوح على صور الصاحلني:
( وما زال الشيطان يوحي إىل عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من حمبة أهل
القبور من األنبياء والصاحلني  ،وأن الدعاء عندها مستجاب  ،مث ينقلهم من هذه املرتبة إىل الدعاء
باملقبور واإلقسام به على اهلل  ،فإن شأن اهلل أعظم من أن يقسم به عليه  ،أو يسأل بأحد من
 1انتهى نقله عن ابن القيم  ،وقد ضبطت كالمه من النسخة احملققة ( ، )473-471/2الناشر :دار العاصمة  -الرياض.
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خلقه  ،فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إىل دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واختاذ قربه وثنا  ،تـعلق
عليه القناديل والستور  ،ويطاف به ويستلم ويقبل  ،وحيج إليه ويذبح عنده.
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إىل دعاء الناس إىل عبادته واختاذه عيدا ومنسكا  ،ورأوا أن
ذلك أنفع هلم يف دنياهم وأخراهم  ،وكل هذا قد علم باالضطرار من دين اإلسالم أنه مضاد ملا
بعث اهلل به رسوله  من جتريد التوحيد وأال يعبد إال اهلل.
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إىل أن من هنى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية
وحطهم عن منـزلتهم  ،وزعم أنه ال حرمة هلم وال قدر  ،وغضب املشركون وامشأزت قلوهبم ، 1كما
قال تعاىل وإذا ذكر اهلل وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا
هم يستبشرون ، 2وسرى ذلك يف نفوس كثري من اجلهال والطغـام  ،وكثري ممن ينتسب إىل العلم
والدين  ،حىت عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم  ،ووالوا أهل الشرك
وعظموهم  ،وزعموا أهنم أولياء اهلل وأنصار دينه ورسوله  ،ويأىب اهلل ذلك وما كانوا أولياءه إن
4 3
أولياؤه إال املتقون.) 
انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل.

 1أي غضب أولئك القبوريون لـما هناهم املوحدون عن عبادة املقبورين  ،وإشراكهم إياهم مع اهلل يف العبادة.
 2سورة الزمر. 45 :
 3سورة األنفال. 34 :
 4باختصار وتصرف من «إغاثة اللهفان»  ،ص  ، 311 – 317الناشر :دار ابن اجلوزي – الدمام.
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(وقال تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل لن يلقوا
ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب * ما

قدروا اهلل حق قدره إن اهلل لقوي عزيز.1
فتأمل هذا املثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه  ،فمن مل يستمعه فقد عصى أمره  ،كيف تضمن
إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان يف أوجز عبارة وأحسنها وأحالها  ،وأسجل على مجيع آهلة
املشركني أهنم لو اجتمعوا كلهم يف صعيد واحد  ،وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ املعاونة ؛
لعجزوا عن خلق ذباب واحد  ،مث بني ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حني
يسقط عليهم؟
فأي إلـٰه أضعف من هذا اإللـٰه املطلوب ومن عابده الطالب؟

فهل قـدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آهلة هذا شأهنا؟
فأقام سبحانه حجة التوحيد  ،وبـني إفك أهل الشرك واإلحلاد بأعذب ألفاظ وأحسنها  ،مل
يس ِرتكهها غموض  ،ومل ِ
يشنها تطويل  ،ومل يعبها تقصري  ،ومل تـزِر هبا زيادة وال نقص  ،بل بلغت
يف احلسن والفصاحة واإلجياز ماال يتوهم متوهم وال يظن ظان أن يكون أبلغ يف معناها منها ،
وحتتها من املعىن اجلليل القدر  ،العظيم الشريف القدر  ،البالغ يف النفع القدر  ،ما هو أجل من
2
األلفاظ).

 1سورة احلج. 84-83 :
 2ما بني القوسني نقله الشيخ رمحه اهلل عن ابن القيم يف «الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» ( ، )468-466/2الناشر :دار
العاصمة – الرياض.
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انتهى  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على حممد.

1

 1انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)226 – 211/2
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قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن رمحه اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
اعلم رمحك اهلل أن كلمة اإلخالص «ال إلـٰه إال اهلل» ال تنـفع قائلها إال مبعرفة معناها  ،وهو
نفي اإللـٰهية عما سوى اهلل تعاىل  ،والبـراءة من الشرك يف العبادة  ،وإفراد اهلل بالعبادة بـجميع
أنواعها  ،كما قال تعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال
نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل.1
ومعىن سواء بيننا وبينكم أي نستوي حنن وأنتم يف قصر العبادة على اهلل  ،وترك الشرك كله.
وقال اخلليل عليه السالم إنين براء مما تعبدون * إال الذي فطرين فإنه سيهدين * وجعلها كلمة
باقية يف عقبه لعلهم يرجعون ، 2فهذا هو حقـيقة معىن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،وهو الرباءة مـن كل ما

يعبد من دون اهلل  ،وإخالص العبادة له وحده  ،وهذا هو معناها الذي دلت عليه هذه اآليات وما

يف معناها  ،فمن حتقق ذلك وعلمه فقد حصل له العلم 3هبا  ،املنايف ملا عليه أكثر الناس  -حىت
من ينتـسب إىل العلم  -من اجلهل مبعناها.
فإذا عرفت ذلك  ،فالبد له من القبول 4ملا دلت عليه  ،وذلك ينايف الرد  ،ألن كثريا ممن يقوهلا

ويعرف معناها ال يقبلها  ،كحال مشركي قريش والعرب وأمثاهلم  ،فإهنم عرفوا ما دلت عليه من
 1سورة آل عمران. 44 :
 2سورة الزخرف. 22 - 24 :
 3هذا هو الشرط األول من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
 4هذا هو الشرط الثاين من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
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الرباءة لكن مل يقبلوه  ،فصارت دماؤهم وأمواهلم حالال ألهل التوحيد  ،فإهنم كما قال تعاىل إهنم
كانوا إذا قيل هلم ال إلـٰه إال اهلل يستكربون * ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون ، 1عرفوا أن

«ال إلـٰه إال اهلل» توجب ترك ما كـانوا يعبدونه من دون اهلل.

والبد أيضا من اإلخالص 2املنايف للشرك  ،كما قال تعاىل قل إين أمرت أن أعبد اهلل خملصا
له الدين * وأمرت ألن أكون أول املسـلمني إىل قوله قل اهلل أعبد خملصا له ديين * فاعبدوا ما
شئتم من دونه.3
4
ويف حديث عتبان :من قال «ال إلـٰه إال اهلل»  ،يبتغي بذلك وجه اهلل ...

وال بد أيضا من المحبة 5املنافية لضدها  ،فال حيصل لقائلها معرفة وقبول إال مبحبة ما دلت
عليه من اإلخالص ونفي الشرك  ،فمن أحب اهلل أحب دينه  ،ومن ال فال  ،كما قال تعاىل ومن
الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا حيبوهنم كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل ، 4فصارت
حمبتهم هلل ولدينه خاصة  ،فأحبوا هلل ولدينه  ،ووالوا هلل ولدينه  ،فأحبوا من أحبه اهلل  ،وأبغضوا من

 1سورة الزخرف. 34 - 35 :
 2هذا هو الشرط الثالث من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
 3سورة الزمر. 15 - 11 :
 4رواه البخاري ( ، )425ومسلم ( ، )33ولفظ مسلم :ال يشهد أحد أن «ال إلـٰه إال اهلل  ،وأين رسول اهلل» فيدخل النار  ،أو
تطعمه.
 5هذا هو الشرط الرابع من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل»..
 4سورة البقرة. 145 :
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أبغضه اهلل  ،ويف احلديث( :وهل الدين إال احلب والبغض) ، 1وهلذا وجب أن يكون الرسول 
أحب إىل العبد من نفسه وولده ووالده والناس أمجعني  ،فإن شهادة «ال إلـٰه إال اهلل» تستلزم شهادة

 1رواه احلاكم يف «املستدرك» ( )291/2عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل : 
الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا يف الليلة الظلماء  ،وأدناه أن حتب على شيء من اجلور وتبغض على شيء من العـدل ،
وهل الدين إال احلب والبغض؟ قال اهلل عز وجل قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل.
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
وتعقبه الذهيب يف «تلخيص املستدرك» بقوله :عبد األعلى  ،قال الدارقطين :ليس بثقة.
وضعفه ابن اجلوزي يف «العلل املتناهية» ( )223/2لنفس العلة  ،ونقل عن ابن حبان قوله يف عبد األعلى :ال جيوز االحتجاج به
حبال.
وكذا ضعف عبد األعلى حيىي بن معني  ،انظر «اجملروحني» البن حبان.
ويغين عنه حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل  قال :من أحب هلل  ،وأبغض هلل  ،وأعطى هلل  ،ومنع هلل  ،فقد
استكمل اإلميان.
أخرجه أبو داود ( )4421وصححه األلباين رمحه اهلل.
وأخرج أمحد يف «مسنده» ( )144/5وأبو داود يف «سننه» ( )4599عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال :خرج إلينا رسول اهلل 
فقال :أتدرون أي األعمال أحب إىل اهلل عز وجل؟
قال قائل :الصالة والزكاة.
وقال قائل :اجلهاد.
قال :إن أحب األعمال إىل اهلل عز وجل احلب يف اهلل والبغض يف اهلل.
قال حمققو «املسند» :حسن لغريه.
وأخرج أمحد ( )224/4وغريه عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال :كنا جلوسا عند النيب  فقال ... :إن أوسط عرى اإلميان
أن حتب يف اهلل وتبغض يف اهلل.
قال حمققو «املسند» :حديث حسن بشواهده.
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«أن حممدا رسول اهلل»  ،وتقتضي متابعته  ،كما قال تعاىل قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم
اهلل ويغفر لكم ذنوبكم.1
والبد أيضا من االنقياد 2حلقوق «ال إلـٰه إال اهلل»  ،بالعمل مبا فرضـه اهلل  ،وترك ما حرمه اهلل ،

والتزام ذلك  ،وهو ينايف الشرك  ،فإن كثريا ممن يدعي الدين يستخف باألمر والنهي  ،وال يبايل
بذلك  ،وحقيقة اإلسالم أن يـسلم العبد بقلبه وجوارحه هلل تعاىل  ،وينقاد له بالتوحيد والطاعة ،
كما قال تعاىل بلى من أسلم وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عند ربه ، 3وقال تعاىل ومن
يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.4
وإحسان العمل البد فيه من اإلخالص  ،ومتابعة ما شرعه اهلل ورسوله.

وروى ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )33434عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  : أوثق عرى اإلميان
احلب يف اهلل والبغض يف اهلل.
وروى ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )33412عن جماهد قال :أوثق عرى اإلميان احلب يف اهلل والبغض فيه.
وروى ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )33422عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه قال :من أقام الصالة وآتى الزكاة ومسع وأطاع فقد
توسط اإلميان  ،وأحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان.
وروى ابن أيب حامت يف «تفسريه» ( )494/2يف تفسري العروة الوثقى عن سامل بن أيب اجلعد قال :العروة الوثقى ؛ احلب يف اهلل
والبـغض يف اهلل.
 1سورة آل عمران. 31 :
 2هذا هو الشرط اخلامس من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
 3سورة البقرة. 112 :
 4سورة لقمان. 22 :
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وال بد أيضا لقائل هذه الكلمة من اليقين 1مبعناها  ،املنايف للشك والريب  ،كما يف احلديث

الصحيح( :مستيقنا هبا قلبه)( ، 2غري شاك فيهما) ، 3ومن مل يكن كذلك فإهنا ال تنفعه  ،كما دل
عليه حديث سؤال امليت يف قربه.
والبد أيضا من الصدق 4املنايف للكذب  ،كما قال تعاىل عن املنافقني يقولون بألسنتهم ما

ليس يف قلوهبم ، 5فالصادق يعرف معىن هذه الكلمة ويقبله ويعمل مبا تقتضيه وما يلزم قائلها من
واجبات الدين  ،فيصدق قلبه لسانه.
فال تصح هذه الكلمة إال إذا اجتمعت هذه الشروط  ،وباهلل التوفيق.

4

 1هذا هو الشرط السادس من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
 2رواه مسلم ( )31عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،وقد تقدم نقل سياق احلديث بطوله.
 3رواه مسلم ( )22عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،وقد تقدم نقل سياق احلديث بطوله.
 4هذا هو الشرط السابع من شروط حتقيق «ال إلـٰه إال اهلل».
 5سورة الفتح. 11 :
 4انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» ( ، )255- 252/2و «جمموعة الرسائل واملسائل
النجدية»  ،اجمللد الثاين  ،القسم األول  ،ص . 2 – 5
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل:
اعلم رمحك اهلل أن معىن «ال إلـٰه إال اهلل» نفي وإثبات « ،ال إلـٰه» نـفي « ،إال اهلل» إثبات ،
تنفي أربعة أنواع  ،وتثبت أربعة أنواع.
املنفي :اآلهلة والطواغيت واألنداد واألرباب.
ف ـ ـ «اإللـٰه» :ما قصدتَـه بشيء من جلب خري أو دفع ضر فأنت متخذه إلـٰها.
والطواغيت :من عُـبد وهو راض  ،أو تَرشـح للعبادة مثل مشسان أو تاج أو أبو حديدة.
ك عن دين اإلسالم من أهل أو مسكن أو عشرية أو مال فهو ند  ،لقوله تعاىل
واألنداد :ما َج َذبَ َ
ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا حيبوهنم كحب اهلل.1
واألرباب :من أفـتاك مبخالفة احلق وأطعته مصدِّقا  ،لقوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من
دون اهلل واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إلـٰها واحدا ال إلـٰه إال هو سبحانه عما يشركون.2

 1سورة البقرة. 161 :
 2سورة التوبة. 11 :
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وتـُ ـثبت 1أربعة أنواع:2
القصد :كونَـك ما تقـصد إال اهلل  ،والتـعظيم واحملبة لـقوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا هلل، 1

واخلوف والرجاء لقوله تعاىل وإن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد
لفضله يصيب به من يشاء من عبادة وهو الغفور الرحيم.4
فمن عرف هذا قطع العالئق من غري اهلل  ،وال يكبُـر عليه َجهامة الباطل ، 1كما أخرب اهلل عن

وتربيـه من قومه  ،لقوله تعاىل
إبراهيم  -على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم  -بتكسريه األصنام ِّ
 قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من
7 6
دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهلل وحده. 

 1أي كلمة «ال إلـٰه إال اهلل».
 2الذي سيذكره الشيخ مخسة أنواع تنفيها كلمة «ال إلـٰه إال اهلل» وليس أربعة  ،فلعله سهو منه  ،وهي توحيد القصد  ،واحملبة
والتعظيم واخلوف والرجاء.
 1سورة البقرة. 161 :
 4سورة يونس. 107 :
 1اجلهامة هي السحابة ال ماء فيها  ،وجهامة الباطل أي سحابة الباطل.
 6سورة املمتحنة. 1 :
 7انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)121 – 122/2
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قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم  ،وبه نستعين.
احلمد هلل وكفى  ،وسالم على عباده الذين اصطفى  ،أما بعد:
فاعلم رمحك اهلل أن اهلل تعاىل خلق اخللق ليعبدوه وال يشركوا به شيئا  ،قال تعاىل وما خلقت
اجلن واإلنس إال ليعبدون ، 1والعبادة هي التوحيد  ،ألن اخلصومة بني األنبياء واألمم فيه  ،كما

قال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت.2

والتوحيد ثالثة أصول ؛ توحيد الربوبية  ،وتوحيد األلوهية  ،وتوحيد الذات واألمسـاء

والصفات.

األصل األول :توحيد الربـوبية  ،وهو الذي أقر به املشركون يف زمن رسول اهلل  ، وال

أدخلهم يف اإلسالم  ،وقاتلهم رسول اهلل  ، واستحل دماءهم وأمواهلم  ،وهو توحيد اهلل بفعله ،
والدليل عليه قوله تعاىل  قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج
احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون ، 3وقوله قل
ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون هلل قل أفال تذكرون * قل من رب السموات
السبع ورب العرش العظيم * سيقولون هلل قل أفال تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري
 1سورة الذاريات. 65 :
 2سورة النحل. 35 :
 3سورة يونس. 31 :
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وال جيار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون هلل قل فأىن تسحرون ، 1واآليات على هذا كثرية جدا ،
أكثر من أن حتصر  ،وأشهر من أن تذكر.
واألصل الثاني وهو توحيد األلوهية  ،فهو الذي وقع فيه النـزاع يف قدمي الدهر وحديثه  ،وهو

توحيد اهلل بأفعال العباد  ،كالدعاء والرجاء واخلوف واخلشية واالستعانة واالستعاذة واحملبة واإلنابة
والنذر والذبح والرغبة والرهبة واخلشوع والتذلل والتعظيم.
فدليل الدعاء قوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم 2اآلية  ،وكل نوع من هذه األنواع
عليه دليل من القرآن.

وأصل العبادة جتريد اإلخالص هلل تعاىل وحده  ،وجتريد املتابعة للرسول  ، قال تعاىل وأن

املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا ، 3وقوله تعاىل فآمنوا باهلل ورسوله النيب األمي الذي يؤمن
باهلل وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون ، 4وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه
إال أنا فاعبدون ، 6وقوله تعاىل له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء
إىل قوله وما دعاء الكافرين إال يف ضالل ، 5وقوله ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من

 1سورة املؤمنون. 48 – 44 :
 2سورة غافر. 56 :
 3سورة اجلن. 14 :
 4سورة األعراف. 164 :
 6سورة األنبياء. 26 :
 5سورة الرعد. 14 :
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دونه هو الباطل 1اآلية  ،وقوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ، 2وقوله
تعاىل قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم.3
األصل الثالث وهو توحيد الذات واألمساء والصفات  ،كما قال تعاىل قل هو اهلل أحد * اهلل

الصمد * مل يلد ومل يولد * ومل يكن له كفوا أحد ، وقوله تعاىل وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا
وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون ، 4وقال تعاىل ليس كمثله شيء وهو
السميع البصري.6

واعلم أن ضد التوحيد الشرك  ،وهو ثالثة أنواع :شرك أكرب  ،وشرك أصغر  ،وشرك خفي.
والدليل على الشرك األكرب قوله تعاىل إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن

يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالال بعيدا ، 5وقوله تعاىل وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا
اهلل ريب وربكم إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار.7

 1سورة احلج. 52 :
 2سورة احلشر. 7 :
 3سورة آل عمران. 31 :
 4سورة األعراف. 146 :
 6سورة الشورى. 11 :
 5سورة النساء. 115 :
 7سورة املائدة. 72 :
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وهو أربعة أنواع:
النوع األول :شرك الدعوة  ،والدليل عليه قوله تعاىل فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصني له

الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون * ليكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.1

النوع الثاني :شرك النية  ،وهى اإلرادة والقصد  ،والدليل عليه قوله تعاىل من كان يريد
احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون * أولئك الذين ليس هلم يف

اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.2

النوع الثالث :شرك الطاعة  ،والدليل عليه قوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من

دون اهلل واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إلـٰها واحدا ال إلـٰه إال هو سبحانه عما يشركون، 3

وتفسريها الذي ال إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد يف معصية اهلل سبحانه  ،ال دعاؤهم إياهم ،
كما فسرها رسول اهلل  لعدي بن حامت ملا سأله فقال :لسنا نعبدهم  ،فذكر له أن عبادهتم
طاعتهم يف املعصية.
النوع الرابع :شرك احملبة  ،والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا

حيبوهنم كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هلل
مجيعا وأن اهلل شديد العذاب إىل قوله وما هم خبارجني من النار.4
 1سورة العنكبوت. 55 - 56 :
 2سورة هود. 15 - 16 :
 3سورة التوبة. 31 :
 4سورة البقرة. 157 - 156 :
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والنوع الثاني 1شرك أصغر وهو الرياء  ،والدليل عليه قوله تعاىل فمن كان يرجو لقاء ربه

فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا.2

والنوع الثالث شرك خفي ، 3والدليل عليه قوله  : الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب

النمل على الصفاة السوداء يف ظلمة الليل.

4

 1أي من أنواع الشرك.
 2سورة الكهف. 116 :
 3الشرك اخلفي شرك أصغر يف األصل  ،ومسي خفيا ألنه دقيق ال يتفطن له عامة الناس  ،وهو شرك يف األلفاظ دون األعمال وقصد
القلوب  ،اللهم إال إذا اعتقد قائلة املساواة بني اهلل وبني خلقه فهنا يكون أكربا.
 4أخرجه احلاكم عن عائشة رضي اهلل عنها  ،ولفظه :الشرك أخفى يف أميت من دبيب النمل على الصفا يف الليلة الظلماء.
وهو ضعيف جدا كما بينه األلباين يف «السلسلة الضعيفة» (.)3766
ويغين عنه ما رواه أبو يعلى ( )51عن معقل بن يسار رضي اهلل عنه قال :شهدت النيب  مع أيب بكر  -أو قال :حدثين أبو
بكر  -عن النيب  أنه قال :الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.

فقال أبو بكر :وهل الشرك إال من دعا مع اهلل إلـٰها آخر.
فقال رسول اهلل  : الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.
مث قال :أال أدلك على ما يذهب عنك صغري ذلك وكبريه؟ قل :اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم  ،وأستغفرك مما ال
أعلم.
واحلديث صححه الشيخ ناصر الدين األلباين يف «األدب املفرد» ( ، )715وأشار يف «السلسلة الضعيفة» حتت احلديث
( )3766إىل ما يشهد له.
وعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه أنه خطب الناس فقال( :يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل).
ني عمر  ،مأذون لنا أو غري مأذون.
فقام إليه عبد اهلل بن حزن وقيس بن املضارب فقاال :واهلل لتخرجن مما قلت أو لنأت ن
قال :بل أخرج مما قلت  ،خطبنا رسول اهلل  ذات يوم فقال :أيها الناس  ،اتقوا هذا الشرك  ،فإنه أخفى من دبيب النمل.
فقال له من شاء اهلل أن يقول :وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهلل؟
قال :قولوا :اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه  ،ونستغفرك ملا ال نعلم.

010

 .9أقسام التوحيد والشرك والنفاق والكفر

وكفارته قوله  : اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم  ،وأستغفرك من الذنب الذي ال
1
أعلم.
والكفر كفران ؛ كفر خيرج من امللة  ،وهو مخسة أنواع:
النوع األول كفر التكذيب  ،والدليل عليه قوله تعاىل ومن أظلم ممن افرتى على اهلل كذبا أو

كذب باحلق ملا جاءه أليس يف جهنم مثوى للكافرين.2

النوع الثاني كفر االستكبار واإلباء مع التصديق  ،والدليل عليه قوله وإذ قلنا للمالئكة

اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من للكافرين.3

النوع الثالث كفر الشك  ،وهو كفر الظن  ،والدليل عليه قوله تعاىل ودخل جنته وهو ظامل
لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا * وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريا

رواه أمحد يف «مسنده» ( )463/4وحسنه األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)35
كما ورد هذا الوصف للشرك موقوفا على ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،فقد روى ابن أيب حامت يف «تفسريه» ( )52/1عند قول
اهلل تعاىل فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله فال جتعلوا هلل أندادا ، قال :األنداد هو
الشرك  ،أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل  ،وهو أن يقول :واهلل وحياتك يا فالنة وحيايت  ،ويقول :لوال
كلبة هذا ألتانا اللصوص  ،ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص  ،وقول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل وشئت  ،وقول الرجل :لوال اهلل
وفالن  ،ال جتعل فيها (فالن)  ،فإن هذا كله به شرك.
 1تقدم خترجيه يف التعليق السابق  ،وبكل حال فإنه ينبغي مع ذكر الكفارة التوبة واالستغفار إىل اهلل من الشرك دقيقه وجليله  ،ألن
الشرك من املعاصي  ،وقد شرع اهلل االستغفار من عموم املعاصي  ،واهلل أعلم.
 2سورة العنكبوت. 54 :
 3سورة البقرة. 34 :
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منها منقلبا * قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك
رجال.1
النوع الرابع كفر اإلعراض  ،والدليل عليه قوله تعاىل والذين كفروا عما أنذروا معرضون.2
النوع الخامس كفر النفاق  ،الدليل عليه قوله تعاىل ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع على

قلوهبم فهم ال يفقهون.3

وكفر أصغر 4ال خيرج من امللة  ،وهو كفر النعمة  ،والدليل عليه قوله تعاىل وضرب اهلل مثال

قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل ، 6وقوله
إن اإلنسان لظلوم كفار.5
وأما النفاق فهو نوعان ؛ نفاق اعتقادي ونفاق عملي.

فأما االعتقادي فهو ستة أنواع :تكذيب الرسـول  ،أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول  ،أو

بغض الرسول  ،أو بغض ما جاء به الرسول  ،أو الـمسنرة 7باخنفاض دين الرسول  ،أو الكراهية
النتصار دين الرسول.
 1سورة الكهف. 37 - 36 :
 2سورة األحقاف. 3 :
 3سورة املنافقون. 3 :
 4وهو النوع الثاين من أنواع الكفر.
 6سورة النحل. 112 :
 5سورة إبراهيم. 34 :
 7أي :اإلسرار بذلك يف النفس.
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فهذه األنواع الستة صاحبها من أهل الدرك األسفل من النار  ،نعوذ باهلل من الشقاق والنفاق.
وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع :إذا حدث كذب  ،وإذا خاصم فجر  ،وإذا عاهد
غدر  ،وإذا ائتمن خان  ،وإذا وعد أخلف.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد  ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبريا.

 1انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)72 – 55/2
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بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن 1رمحه اهلل تعاىل:
فصل
ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور واملواالة واملعاداة والركون والشرك وحنو ذلك من
األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة ؛ قد يراد هبـا مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة  ،وقد يراد هبا
مطلق احلقيقة  ،واألول هو األصل عند األصوليني  ،والثاني ال يمل الكما عليه إال بقرينة لفظية

أو معنوية  ،وإمنا يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسري السنة  ،قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال

 0هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل  ،ولد سنة  1221هـ
يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية  ،درس على يد عدد من املشايخ  ،منهم والده الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن  ،وكذا ابن عمه
الشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب  ،وال شيخ حممد بن حممود اجلزائري  ،مفيت الديار اجلزائرية يف وقته ،
وغريهم.
وبعد تضلعه يف العلم تتلمذ عليه عدد من التماميذ  ،أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن
سحمان رمحه اهلل تعاىل.
له العديد من الكتب والرسائل  ،أما الكتب فأشهرها «مصباح الظما يف الرد على من كذب على الشيخ اإلما »  ،وأيضا
«منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس».
أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من «جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»  ،وبعضها مفرق يف بعض
اجمللدات األخرى  ،كما يقع بعضها يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية».
تويف رمحه اهلل سنة  1221هـ.
باختصار وت ــصرف من ترجـمته يف مقـدمة كتابه «مصباح الظما »  ،والرتمجة من إعداد الشيخ د .عبد العزيز بن عبد اهلل الزير
حفظه اهلل.

501

 .01معنى نفي اإليمان عن مرتكب الكبيرة  ،وذكر الفرق بين المـواالة والتولي  ،وبيان الكفر االعتقادي
والعملي  ،والشرك األكبر واألصغر  ،والنفاق االعتقادي والعملي

بلسان قومه ليبني هلم 1اآلية  ،وقال تعاىل وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسألوا

أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون * بالبينات والزبر وأنـزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نـزل إليهم ولعلهم
يتفكرون.2
وكذلك اسم املؤمن والبـر والـتـقي ؛ يراد هبا عند اإلطماق والثناء غري املعىن املراد يف مقا األمر
والنهي  ،أال ترى أن الزاين والسارق والشارب وحنوهم يدخلون يف عمو قوله تعاىل يا أيها الذين

آمنوا إذا قمتم إىل الصماة 1اآلية  ،وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى
فربأه اهلل مما قالوا اآلية ، 4وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ، 1وال يدخلون يف
قوله إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل يرتابوا ، 6وقـوله والذين آمنوا باهلل ورسله أولئك

هم الصديقون 7اآلية.

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم اإلميان والــب ــر  ،ويف احلـديث( :ال يزين
الزاين حني يزين وهو مؤمن  ،وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن  ،وال ينتهب نـهبة يرفع الناس
إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن) ، 8وقوله( :ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه) ، 2لكن نفي اإلميان
 1سورة إبراهيم. 4 :
 2سورة النحل. 44 - 41 :
 1سورة املائدة. 6 :
 4سورة األحزاب. 62 :
 1سورة املائدة. 106 :
 6سورة احلجرات. 11 :
 7سورة احلديد. 12 :
 8رواه البخاري ( ، )6772ومسلم ( ، )17عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2رواه البخاري ( )6016عن أيب شريح رضي اهلل عنه  ،ولفظه أن النيب  قال :واهلل ال يؤمن  ،واهلل ال يؤمن  ،واهلل ال يؤمن.
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هنا ال يـدل على كفره ، 1بل يطلق عليه اسم اإلميان وال يكون كمن كفر باهلل ورسله  ،وهذا هو
الذي فهمه السلف وقرروه يف باب الرد على الـخوارج والـمرجئة وحنوهم من أهل األهواء  ،فافهم
هذا  ،فإنه مضلة أفها  ،ومـ ـزلة أقدا .
وأما إحلاق الوعيد املرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد مينع منه مانع يف حق املعني، 2
كحب اهلل ورسوله  ،واجلهاد يف سبيله  ،ورجحان الـحسنات  ،ومغفرة اهلل ورحـمته  ،وشفاعة
املؤمنني  ،والـمصائب املكفرة  ،يف الدور الثماثة ، 1ولذلك ال يشهدون ملعني من أهل القبلة جبنة وال
نار  ،وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم يفرقون بني العا املطلق واخلاص املقيد ،
وكان عبد اهلل بن محار يشرب اخلمر  ،فأيت به إىل رسول اهلل  ف ـل ـع ـن ـه رجل وقال( :ما أكثر ما

يؤتى به إىل رسـول اهلل  ، ) فقال النيب ( : ال تلعنه  ،فإنه يب اهلل ورسوله) ، 4مع أنه لعن
اخلمر وشارهبا وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه.
قيل :ومن يا رسول اهلل؟ قال :الذي ال يأمن جاره بوائقه.
 1يقرر الشيخ هنا أن ارتكاب املعاصي من الكبائر والصغائر ال يقتضي انتفاء اإليـمان  ،ليكون صاحبـه كافرا خارجا من الـملة
اإلسمامية  ،كما  ،بل املقصود هو نفي كمال اإلميان  ،فيكون صاحبه ناقص اإلميان  ،مع بقاءه على وصف اإلسما واإلميان ،
وإمنا جاء إطماق نفي اإلميان عن صاحبه زجرا  ،ومما يبني ذلك أن اهلل خاطب بعض العصاة بلفظ اإلميان  ،فقال يف حق
الطائفتني املتقاتلتني إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم ، مع أن مقاتلة املسلمني ألخيه من الكبائر  ،وقال للذي شرب
اخلمر – كما سيأيت – أنه يب اهلل ورسوله  ،وهذا يدل على إميانه  ،وغري ذلك من األمثلة اليت سيذكرها الشيخ.
 2أي الشخص املعني وليس يف عمو الناس.
 1أي الدنيا والربزخ واآلخرة  ،مما يقع فيها من األمور اليت حتول دون إحلاق الوعيد به.
 4روى البخاري ( )6780عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رجما على عهد النيب  كان امسه عبد اهلل  ،وكان يلقب محارا ،
وكان يضحك رسول اهلل  ، وكان النيب  قد جلده يف الشراب  ،فأتـي به يوما فأمر به فجلد  ،فقال رجل من القو  :اللهم
العنه  ،ما أكثر ما يؤتى به.
فقال النيب  : ال تلعنوه  ،فواهلل ما علمت إال أنه يب اهلل ورسوله.
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وتأمل قصة حاطب بن أيب بلتعة وما فيها من الفوائد  ،فإنه هـاجر إىل اهلل ورسوله  ،وجاهد يف
سبيله  ،لكن حدث منه أنه كتب بسـر رسول اهلل  إىل املشركني من أهل مكة  ،خيربهم بشأن
يدا عندهم حتمي أهله وماله مبكة  ،فنـزل الوحي
رسول اهلل  ومسريه جلهادهم  ،ليتخذ بذلك ً
خبربه  ،وكان قد أعطى الكتاب ظعينة 1جعلته يف شعرها  ،فأرسل رسول اهلل  علياً والزبري يف
طلب الظعينة  ،وأخربمها أهنما جيداهنا يف روضة «خاخ»  ،فكان ذلك  ،وهتدداها حىت أخرجت

الكتاب من ضفائرها ، 2فأيت به رسول اهلل  ، فدعا حاطب بن أيب بلتعة  ،فقال له :ما هذا؟
فقال :يا رسول اهلل  ،إين مل أكفر بعد إمياين  ،ومل أفعل هذا رغبة عن اإلسما  ،وإمنا أردت أن
تكون يل عند القو يد أمحي هبا أهلي ومايل.
فقال  : صدقكم  ،خلوا سبيله.
واستأذن عمر يف قتله فقال :دعين أضرب عنق هذا املنافق.
1
فقال :وما يدريك أن اهلل اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
وأنـزل اهلل يف ذلك صدر سورة املمتحنة فقال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم
أولياء اآليات.

 1قال ابن األثري يف «النهاية» :وأصل الظعينة الراحلة اليت يرحل ويظعن عليها أي يسار  ،وقيل للمرأة ظعينة ألهنا تظعن مع الزوج
حيثما ظعن  ،أو ألهنا تـحمل على الراحلة إذا ظعنت  ،وقيل :الظعينة املرأة يف اهلودج  ،مث قيل للهودج بما امرأة  ،وللمرأة بما
هودج ظعينة.
 2مجع ضفرية  ،قال اخلطايب :ضفرت املرأة شعرها إذا أدخلت بعضه يف بعض.
 1انظر «صحيح البخاري» ( ، )1007ومسلم ( )2424عن علي رضي اهلل عنه.
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فدخل حاطب في المخاطبة باسم اإليمان  ،ووصـفه به  ،وتناوله النهي بعمومه  ،وله
خصوص السبب الدال على إرادته  ،مع أن يف اآلية الكرمية ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة ،
وأنه أبلغ إليهم باملودة  ،وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل.
لكن قوله (صدقكم  ،خلوا سبيله) ظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان مـؤمناً باهلل ورسوله  ،غري
شاك وال مرتاب  ،وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي  ،ولو كفر ملا قال :خلوا سبيله.

وال يقال( :قوله  لعمر  :ما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم) هو املانع من تكفـريه  ،ألنا نقول :لو كفر ملا بقي من حسناته ما مينع من لـحاق
الكفر وأحكامه  ،فإن الكفر يهد ما قبله  ،لقوله تعاىل ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله، 1

وقوله ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون ، 2والكفر حمبط للحسنات واإلميان باإلمجاع ،
1
فما يظن هذا.
4
قوما يؤمنون باهلل واليو
وأما قوله تعاىل ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ، وقوله ال جتد ً
األخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ، 1وقوله يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم

 1سورة املائدة. 1 :
 2سورة األنعا . 88 :
 1هنا انتهى الشيخ من بيان املقصود من اآليات واألحاديث الواردة يف نفي اإلميان عن مرتكيب الكبائر  ،وسيشرع اآلن يف بيان معىن
املواالة.
 4سورة املائدة. 11 :
 1سورة اجملادلة. 22 :
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هزوا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهلل إن كنتم مؤمنني ، 1فقد
ً
فسرته السنة وقـ ـيدته وخصته باملواالة املطلقة العامة.
وأصل املواالة هو احلب والنصرة والصداقة  ،ودون ذلك مراتب متعددة  ،ولكل ذنب حظه
وقسطه من الوعيد والذ  ،وهذا عند السلف الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني معروف يف
هذا الباب ويف غريه  ،وإمنا أشكل األمر وخفيت املعاين والتبست األحكا على خلوف من العجم
والـمولـدين ، 2الذين ال دراية هلم هبذا الشأن ، 1وال ممارسة هلم مبعاين السنة والقرآن  ،وهلذا قال
احلسن رضي اهلل عنه( :من العجمة 4أت ـ ـوا).1
وقال عمرو بن العماء لعمرو بن عبيد ملا ناظره يف مسألة خلود أهل الكبائر يف النار  ،واحتج ابن

عبيد أن هذا وعد  ،واهلل ال خيلف وعده  ،يشري إىل ما يف القرآن من الوعيد على بعض الكبائر

 1سورة املائدة. 17 :
 2الـمولدين مجع مولد  ،وهو الرجل العريب غري احملض  ،ويطلق أيضا على من ولد عند العرب ونشأ بينهم  ،والقصور عندهم يكمن
يف عد استيعاهبم للغة العربية  ،ففهموها فهما ناقصا  ،مث انعكس ذلك على فهمهم للقرآن والسنة  ،فإذا تولوا منصب توجيه
وتعليم نقلوا ذلك الفهم الناقص واخلاطىء للناس  ،وقدميا قيل :فاقد الشيء ال يعطيه  ،واهلل املستعان.
 1ابتدأ الشيخ هنا يف تقرير أن من أعظم أسباب الضمال يف فهم بعض املسائل الشرعية العقدية هي العجمة  ،وانظر معناها يف
التعليق الماحق.
 4العجمة هي تأثر اللسان العريب باللغة األعجمية  ،يقال فمان فيه عجمة  ،وهي سبب رئيس لعد فهم املصطلحات الشرعية فهما
سليما  ،خبماف من ول ـد بني العرب  ،وخالطهم خمالطة كاملة  ،وتكلم بلساهنم منذ نعومة أظفاره  ،وتعلم اللغة  ،فإن فهمه
للكما العريب سيكون سليما  ،ولسانه سيكون فصيحا  ،سواء كان الشخص عربيا أو أعجميا.
 1قال البخاري يف «خلق أفعال العباد»  ،باب ما ن ـق ـش النيب  يف خامته من كتاب اهلل تعاىل  ،وما جاءت به احلاجة:
وقال احلسن البصري :إمنا أهلكتهم العجمة.
وقال الــمروزي يف مقدمة كتاب «السنة» :قال احلسن :إمنا أتـ ـي القو من قـ ـبـ ـل العجمة.
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والذنوب بالنار واخللود  ،فقال له ابن العماء( :من العجمة أتيت  ،هذا وعيد ال وعد)  ،وأنشد
قول الشاعر:
وإين وإن أوعدته أو وعدته

لـمخلف إيعادي وم ـنجز موعدي

1

وقال بعض األئمة فيما نقل البخاري أو غريه :إن من سعادة األعجمي والعريب إذا أسلما أن يوفقا
لصـاحب سنة  ،وإن من شقاوهتما أن ميتحنا وييسرا لصاحب هوى وبدعة.
 1قال ابن بطة يف «اإلبانة» ( ، )102/2كتاب القدر « ،ذكر األئمة املضلني الذين أحدثوا الكما يف القدر»:
حـدثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عبد اهلل بن شهاب قال :حدثنا أيب قال :حدثنا أمحد بن إبراهيم الوراق قال :حدثنا سوار بن
عبد اهلل قال :حدثنا عبد امللك األصمعي قال:
كنا عند أيب عمرو بن العماء قال :فجاء عمرو بن عبيد فقال :يا أبا عمرو  ،يـخلف اهلل وعده؟
قال :ال.
قال :أرأيت من وعده اهلل على عمل عقابا  ،أليس هو منجزه له؟
فقال له أبو عمرو :يا أبا عثمان  ،من العجمة أوتيت  ،ال يعد عارا وال خـلفا أن ت ـعد شرا مث ال تفي به  ،بل ت ـعده فضما وكرما ،
إمنا العار أن ت ـع ـد خريا مث ال تفي به.
قال :ومعروف ذلك يف كما العرب؟
قال :نعم.
قال :أين هو؟
قال أبو عمرو :قال الشاعر:
ال يرهب ابن العمر ما عشت صوليت
وإنـي وإن أوعـدته أو وعـدته

وال أخ ـت ـن ـي من صولة املتـهدد
ملخلف إيعادي ومنجز موعدي

انتهى.
قلت :ومعىن (أختين) أي انكسر واهنز .
وقوله (من العجمة أوتيت)  ،يعين بسبب تأثرك باللسان األعجمي دخل عليك فلم تفهم املراد من الكما .
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ونضرب لك مثماً هو أن رجلني تنازعا يف آيات من كتاب اهلل  ،أحدمها خارجي 1واآلخر مرجئ.2
قال اخلارجي :إن قوله إمنا يتقبل اهلل من املتقني 1دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار
وبطماهنا  ،إذ ال قائل أهنم من عباد اهلل املتقني.
قال املرجئ :هي يف الشرك  ،فكل من اتقى الشرك يـ ـقبل منه عمله  ،لقوله تعاىل من جاء احلسنة
فله عشر أمثاهلا.4
أبدا 1يرد ما
قال اخلـارجي :قوله تعاىل ومن يعص اهلل ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ً

ذهبت إليه.
قال املرجئ :املعصية هنا الشرك باهلل واختاذ األنداد معه لقوله إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما
دون ذلك ملن يشاء.6
قال اخلارجي :قوله أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 7دليل على أن الفاسق من أهل النار
اخلالدين فيها.

 1اخلارجي نسبة إىل فرقة اخلوارج  ،واليت من وجوه احنرافها تكفري مرتكب الكبرية  ،فشارب اخلمر – مثما – عندهم كافر.
 2املرجىء نسبة لفرقة املرجئة  ،مسيت بذلك ألهنا ترجىء ال عمل عن مسمى اإلميان  ،فيقولون :ال يضر مع اإلميان ذنب  ،وهذه
الفرقة – كما ترى  -على اجلانب اآلخر من طريقة اخلوارج  ،وكمامها ضال.
 1سورة املائدة. 27 :
 4سورة األنعا . 160 :
 1سورة اجلن. 21 :
 6سورة النساء. 48 :
 7سورة السجدة. 18 :
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قال لـه املرجئ :قوله يف آخر اآلية وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 1دليل
علـى أن املراد من كذب اهلل ورسوله  ،والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل اإلميان.
ومن وقف علـى هذه املناظرة من جهال الطلبة واألعاجم ظن أهنا الغاية املقصودة  ،وعض عليها
بالنواجذ  ،مع أن كما القولني ال يرتضى  ،وال يكم بإصابته أهل العلم واهلدى  ،وما عند السلف
والراسخني يف العلم خماف هذا كله  ،ألن الرجوع إىل السنة املبينة للناس ما ن ـ ــزل إليهم واجب ،
2
وأما أهل البدع واألهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.
وقد بلغين أنكم تأولتم قوله تعاىل يف سورة حممد ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نـزل اهلل

سنطيعكم يف بعض األمر 1على بعض ما جيري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصاحلة أو هدنة
لبعض رؤساء الضالني وامللوك املشركني ، 4ومل تنظروا ألول اآلية وهى قوله إن الذين ارتدوا على
أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى ، 1ومل تفقهوا املراد من هذه الطاعة  ،وال املراد من األمر

 1سورة السجدة. 20 :
 2انتهى الشيخ هنا من بيان ما يرتتب على العجمة من سوء فهم ملراد اهلل ومراد رسوله . 
 1سورة حممد. 26 :
 4عاد الشيخ هنا ملسألة املواالة  ،ليبني أن التعامل بني الـمسلمني والكفار – بإجراء صلح مثما أو هدنة وحنوها  -ال يستلز مواالة
وال تويل  ،وأنه من األمور اجلائزة.
قلت :وقد تويف النيب  ودرعه مرهونة عند يهودي  ،ودعاه يهودي إىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه عليه الصماة والسما ،
وهذا مل يقتض مواالة من جانبه عليه الصماة والسما  ،ألن مقصده الدعوة  ،ال املؤانسة والركون اليت هي من مقتضيات املواالة.
 1سورة حممد. 21 :
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املعروف املذكور يف هذه اآلية الكرمية  ،ويف قصة صلح احلديبية  ،وما طلبه املشركون واشرتطوه
وأجاهبم إليه رسول اهلل  ما يكفي يف رد مفهومكم ودحض أباطيلكم.

1

فصل
وهنا أصول ؛ أحدها :أن السنة واألحاديث النبوية هي املبيـنة لألحكا القرآنية وما يراد من
النصوص الواردة يف كتاب اهلل يف باب معرفة حدود ما أنـزل اهلل  ،كمعرفة املؤمن والكافر  ،واملشرك
والـموحد  ،والفاجر والبـر  ،والظامل والتقي  ،وما يراد باملواالة والتويل  ،وحنو ذلك من احلدود  ،كما
أهنا املبيـنة ملا يراد من األمر بالصماة على الوجه املراد يف عددها وأركاهنا وشروطها وواجباهتا ،
وكذلك الزكاة فإنه مل يظهر املراد من اآليات املوجبة ومعرفة النصاب واألجناس اليت جتب فيها من
األنعا والثمار والنقود ووقت الوجوب واشرتاط احلول يف بعضها ومقدار ما جيب يف النصاب
وصفته إال ببيان السنة وتفسريها.
وكذلك الصو واحلج جاءت السنة ببياهنما وحدودمها وشروطهما ومفسداهتما وحنو ذلك مما
توقف بيانه على السنة  ،وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما جيري فيه وما ال جيري  ،والفرق بينه
وبني البيع الشرعي  ،وكل هذا البيان أخذ عن رسول اهلل  براوية الثقات العدول عن مثلهم إىل أن
تنتهي السنة إىل رسول اهلل  ، فمن أمهل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم واإلميان ،
ومعرفة معاين التنـزيل والقرآن.

 1وقد وقع يف وماننا هذا – القرن اخلامس عشر اهلجري – من بعض املتحمسني شيء من هذا  ،فلما ظنوا – جهما  -أن اهلدنة
مع الكفار أو الصلح معهم ليس جبائز يف الشريعة مطلقا ؛ اهتموا من فعل ذلك من احلكا مبواالة الكفار  ،بل ألصقوا هذا االهتا
ببعض العلماء الكبار ملا أفتوا جبواز ذلك حتقيقا للمصلحة العامة  ،واهلل املستعان.
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األصل الثاني :أن اإلميان أصل له شعب متعددة ، 1كل شعبة منها تسمى إميانًا  ،فأعماها
شهادة أن «ال إلـٰه إال اهلل»  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق  ،فمنها ما يزول اإلميان بزواله
إمجاعا كرتك إماطة األذى عن الطريق  ،وبني
اعا كشعبة الشهادتني  ،ومنها ما ال يزول بزواله ً
إمج ً
هاتني الشعبتني شعب متفاوتة  ،منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب  ،ومنها ما يلحق
بشعبة إماطة األذى عن الطريق ويكون إليها أقرب  ،والتسوية بني هذه الشعب يف اجتماعها خمالف
للنصوص وما كان عليه سلف األمة وأئمتها.
أيضا ذو أصل وشعب  ،فكما أن شعب اإلميان إميان ؛ فشعب الكفر كفر ،
وكذلك الكفر ً
واملعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب اإلميان  ،وال يسوى بينهما يف
األمساء واألحكا .
وفرق بني من ترك الصماة أو الزكاة أو الصيا أو أشرك باهلل أو استهان باملصحف  ،وبني من
سـرق أو زىن أو شرب أو انتهب  ،أو صدر منه نوع مواالة كما جرى حلاطب  ،فمن سوى بني
شعـب اإلميان يف األمساء واألحكا  ،أو سوى بني شعب الكفر يف ذلك ؛ فهو خمالف للكتاب
والسنة  ،خارج عن سبيل سلف األمة  ،داخل يف عمو أهل البدع واألهواء.
األصل الثالث :أن اإلميان مركب من قول وعمل  ،والقول قسمان :قـول القلب وهو اعتقاده ،

وقول اللسان وهو التكلــم بكلمة اإلسما .

 1عاد الشيخ هنا ملسألة اإلميان  ،ليبني أن اإلميان له شعب متعددة  ،مث عقب ذلك ببيان أن اإلميان مركب من قول وعمل  ،مث بني
أن الكفر له شعب متعددة  ،بعضها خمرج من امللة  ،وبعضها ليس مبخرج  ،فمن فهم هذه الضوابط فقد وفق لفهم السلف
الصاحل رضي اهلل عنهم  ،وأما من جعله شيئا واحدا إما مؤمن خالص أو كافر خالص فقد ضل فهمه وزلت قدمه  ،واهلل اهلادي.
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والعمل قسمان :عمل القلب  ،وهو قصده واختياره وحمبته ورضاه وتصديقه  ،وعمل اجلوارح
كالصماة والزكاة واحلج واجلـهاد وحنو ذلك من األعمال الظاهرة  ،فإذا زال تصديق القلب ورضاه
وحمبته هلل وصـدقه ؛ زال اإلميان بالكلية  ،وإذا زال شيء من األعمال كالصماة واحلج واجلهاد مع
بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا حمل خماف ؛ هل يزول اإلميان بالكلية إذا ترك أحد األركان
اإلسمامية كالصماة واحلج والزكاة والصيا أو ال يزول؟ وهل يكفر تاركه أو ال يكفر؟ وهل يفرق بني
الصماة وغريها أو ال يفرق؟
فأهل السنة مـجمعون على أنه ال بد من عمل القلب الذي هو حمبته ورضاه وانقياده  ،واملرجئة
تقول( :يكفى التصديق فقط  ،ويكون به مؤمنًا)  ،واخلماف يف أعـمال اجلوارح هل يكفر أو ال

يكفر واقع بني أهل السنة  ،واملعروف عند السلف تكفري من ترك أحد املباين اإلسمامية  ،كالصماة
والزكاة والصيا واحلج.
والقول الثاين :أنه ال يكفر إال من جحدها.
والثالث :الفرق بني الصماة وغريها.
وهذه األقوال معروفة.
وكذلك املعاصي والذنوب  ،اليت هي فعل احملظورات  ،فرقوا فيها بني ما يصاد أصل اإلسما
كفرا وما مل يسمه  ،هذا ما عليه أهل األثر املتمسكون
وينافيه وما دون ذلك  ،وبني ما مساه الشارع ً

بسنة رسول اهلل  ، وأدلة هذا مبسوطة يف أماكنها.
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األصل الرابع :أن الكفر نوعان :كفر عمل  ،وكفر جحود وعناد  ،وهو 1أن يكفر مبا عـلم أن
وعنادا  ،من أمساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه اليت
الرسول  جاء به من عند اهلل ،
جحودا ً
ً
أصلها توحيده وعبادته وحده ال شريك له  ،وهذا مضاد لإليمان من كل وجه.
وأما كفر العمل فمنه ما يضاد اإلميان كالسجود للصنم  ،واالسـتهانة باملصحف  ،وقتل النيب
 وسبه.
وأما احلكم بغري ما أنـزل اهلل وترك الصماة فهذا كفر عمل ال كفر اعتقاد  ،وكذلك قوله : 
كفارا  ،يضرب بعضكم رقاب بعض) ، 2وقوله( :من أتى حائضا  ،أو امرأة يف
(ال ترجعوا بعدى ً
دبرها  ،أو كاهنا فصدقه مبا يقول ؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد) ، 1فهذا من الكفر العملي ،
وليس كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف وقتل النيب  وسبه  ،وإن كان الكل يطلق عليه
الكفر.
كافرا مبا ترك
وقد مسى اهلل سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنًا مبا عمل به و ً

العمل به  ،قال تعاىل وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم
إىل قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4اآلية  ،فأخرب تعاىل أهنم أقروا مبيثاقه الذي
أمرهم به والتزموه  ،وهذا يدل على تصديقهم به  ،وأخـرب أهنم عصوا أمره  ،وق ـت ـل فريق منهم فري ًقا
آخرين  ،وأخرجوهم من ديارهم  ،وهذا كفر مبا أخذ عليهم  ،مث أخرب أهنم ي ـفدون من أسر من
 1أي كفر اجلحود والعناد.
 2رواه البخاري ( )1712عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،ومسلم ( )66عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.
 1رواه الرتمذي ( ، )111وابن ماجه ( ، )612وأمحد ( ، )408/2عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
 4سورة البقرة. 81 - 84 :
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ذلك الفريق  ،وهذا إميان منهم مبا أخذ عليهم يف الكتاب  ،وكانوا مؤمنني مبا عملوا به من امليثاق ،
كافرين مبا تركوه منه.
فاإلميان العملي يضاده الكفر العملي  ،واإلميان االعتقادي يضاده الكفر االعتقادي  ،ويف
احلديث الصحيح( :سباب املسلم فسوق  ،وقتاله كفر) ، 1ففرق بني سبابه وقتاله  ،وجعل أحدمها
فسوق ال يكفر به  ،واآلخر كفراً  ،ومعلو أنه إمنا أراد الكفر العملي ال االعتقادي  ،وهذا الكفر ال
خيرجه من الدائرة اإلسمامية وامللة بالكـلية  ،كما مل خيرج الزاين والسارق والشارب من امللة  ،وإن زال
عنه اسم اإلميان.
وهذا التفصيل قول الصحابة  ،الذين هم أعلم األمة بكتاب اهلل وباإلسما والكفر ولوازمهما ،
فما تـتلقى هذه املسائل إال عنهم  ،واملتأخرون مل يفهموا مرادهم فانقسموا فريقني ؛ فريق أخرجوا من
امللة بالكبائر ، 2وقضوا على أصحاهبم باخللود يف النار  ،وفريق جعلوهم مؤمنني كاملي اإلميان، 1
فأولئك غلوا وهؤالء جفوا  ،وهدى اهلل أهل السنة للطريقة املثلى والقول الوسط  ،الذي هو يف
املذاهب كاإلسما يف امللل  ،فهاهنا كفر دون كفر  ،ونفاق دون نفاق  ،وشرك دون شرك  ،وظلم
دون ظلم  ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قوله تعاىل ومن مل يكم مبا أنـزل اهلل فأولئك هم
الكافرون ، 4قال( :ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه).

 1رواه البخاري ( ، )48ومسلم ( ، )64عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
 2أي أخرجوا أصحاب الكبائر من املسلمني.
 1وهم املرجئة.
 4سورة املائدة. 44 :

551

 .01معنى نفي اإليمان عن مرتكب الكبيرة  ،وذكر الفرق بين المـواالة والتولي  ،وبيان الكفر االعتقادي
والعملي  ،والشرك األكبر واألصغر  ،والنفاق االعتقادي والعملي

رواه عن سفيان وعبد الرازق.

1
2

ويف رواية أخرى :كفر ال ينقل عن امللة.
1
وعن عطاء :كفر دون كفر  ،وظلم دون ظلم  ،وفسق دون فسق.
كافرا  ،وسـمى
وهذا بيـن يف القرآن ملن تأمله  ،فإن اهلل سبحانه مسى احلاكم بغري ما أنـزل اهلل ً
كافرا  ،وليس الك ـفران على حد سواء  ،ومسى الكافر ظاملا يف قوله
اجلاحد لـما أنـزل اهلل على رسوله ً

والكافرون هم الظاملون ، 4ومسى من يتعد حدوده يف النكاح والطماق والرجعة والـخلع ظال ًـما
وقال ومن يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه ، 1وقال يونـس عليه السما إين كنت من

 1قال احلاكم يف «مستدركه» ( :)111/2أخربنا أمحد بن سليمان املوصلي  ،ثنا علي بن حرب  ،ثنا سفيان بن عيينة عن هـشا بن
حجري عن طاوس قال :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه  ،إنه ليس كفرا ينقل عن ملة  ،ومن
مل يكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون ، كفر دون كفر.
وقال املروزي يف «تعظيم قدر الصماة» (( )171حتقيق كمال بن السيد سامل  ،الناشر :مكتبة العلم – مصر) :حدثنا حممد بن
يىي  ،ثنا عبد الرزاق  ،عن سفيان  ،عن رجل  ،عن طاوس  ،عن ابن عباس  ،قال :كفر ال ينقل عن امللة.
 2قال املروزي يف «تعظيم قدر الصماة» ( :)174حدثنا إسحاق  ،أنا وكيع عن سفيان عن سعيد املكي عن طاوس قال :ليس بكفر
ينقل عن امللة.
 1قال الـمروزي يف «تعظيم قدر الصماة» ( :)171حدثنا إسحاق  ،أنا وكيع عن سفيان عن ابن جـريج عن عطاء قال :كفر دون
كفر  ،وظلم دون ظلم  ،وفسق دون فسق.
مث قال املروزي :قالوا :وقد صدق عطاء  ،قد يسمى الكافر ظاملا  ،ويسمى العاصي من املسلمني ظاملا  ،فظلم ال ينقل عن ملة
اإلسما وظلم ال ينقل  ،قال اهلل الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ، وقال إن الشرك لظلم عظيم.
يراجع حبث األلباين يف «الصحيحة» (.)2704 ، 2112
 4سورة البقرة. 214 :
 1سورة الطماق. 1 :
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الظاملني ، 1وقال آد عليه السما ربنا ظلمنا أنفسنا ، 2وقال مـوسى رب إين ظلمت

نفسي ، 1وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم.
ومسى الكافر فاسقا يف قوله وما يضل به إال الفاسقني ، 4وقوله ولقد أنـزلنا إليك آيات بينات
وما يكفر هبا إال الفاسقون ، 1ومسى العاصي فاس ًقا يف قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا ، 6وقال يف الذين يرمـون احملصنات وأولئك هم الفاسقون ، 7وقال فما رفث وال
فسوق وال جدال يف احلج ، 8وليس الفسوق كالفسوق.

وكذلك الشرك شركان ؛ شرك ينقل عن امللة وهو الشرك األكرب  ،وشرك ال ينقل عن امللة وهو

الشرك األصغر  ،كشرك الرياء.

وقال تعاىل يف الشرك األكرب إنه من ي شرك باهلل فقد حر اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما
10
للظاملني من أنصار ، 2وقال تعاىل ومن يشرك باهلل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري
اآلية.
 1سورة األنبياء. 87 :
 2سورة األعراف. 21 :
 1سورة القصص. 16 :
 4سورة البقرة. 26 :
 1سورة البقرة. 22 :
 6سورة احلجرات. 6 :
 7سورة النور. 4 :
 8سورة البقرة. 127 :
 2سورة املائدة. 72 :
 10سورة احلج. 11 :
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وقال تعاىل يف شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمماً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه
أحدا.1
ً
2
ويف احلديث( :أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر)  ،ويف احلديث( :من حلف بغري اهلل فقد
أشرك).1
ومعلو أن حلفه بغري اهلل ال خيرجه عن امللة  ،وال يوجب له حكم الكفار ، 4ومن هذا قوله : 
1
الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل.

 1سورة الكهف. 110 :
 2رواه أمحد ( )428/1عن حممود بن لبيد أن رسول اهلل  قال :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر.
قالوا :وما الشرك األصغر يا رسول اهلل؟
قال :الرياء  ،يقـول اهلل عز وجل هلم يو القيامة إذا جزي الناس بأعماهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا  ،فانظروا هل
جتدون عندهم جزاء.
قال حمققو «املسند» :إسناده جيد  ،رجاله رجال الصحيح.
 1رواه أبو داود ( )1211والرتمذي ( )1111وأمحد ( )62/2وابن حبان ( )4118وأبو عوانة ( ، )1267عن ابن عمر رضي اهلل
عنهما  ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
وهذا اللفظ هو املعتمد كما قال الشيخ حممد علي آد األثيويب حفظه اهلل  ،وللعلم فقد روى الرتمذي هذا احلديث وشك الراوي
فيه فقال :فقد كفر  -أو أشرك . -
 4فائدة :ملا كان احللف بغري اهلل له ناشئ من تعظيم احمللوف به ؛ فاحللف بغري اهلل له حالتان :األولى :أن يعظم احلالف بغري اهلل
احمللوف به عند حلفه به  -عند حلفه به  -تعظيما كتعظيم اهلل فهذا شرك أكرب.

الثانية :أن يعظمه تـعظيما دون تعظيم اهلل  ،فهذا شرك أصغر  ،جيب تركه والتوبة منه  ،ألنه ذريعة للنوع األول.
وهذا النوع يعترب من أنواع الشرك اخلفي الذي هو شرك أصغر يف األصل  ،ومسي خفيا ألنه دقيق ال يتفطن له عامة الناس.
 1روى أبو يعلى يف «مسنده» ( )61عن معقل بن يسار رضي اهلل عنه قال :شهدت النيب  مع أيب بكر  -أو قال :حدثين أبو
بكر  -عن النيب  أنه قال :الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.
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فانظـر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إىل ما هو كفر ينقل عن امللة  ،وإىل ما ال ينقل
عن امللة.
وكذلك النفاق نفاقان ؛ نفاق اعتقادي ونفاق عملي  ،والنفاق االعتقادي مذكور يف القرآن

يف غري موضع  ،أوجب هلم تعاىل به الدرك األسفل من النار  ،والنفاق العملي جاء يف قوله : 

خالصا  ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت
أربع من كن فيه كان مناف ًقا ً
1
يدعها ؛ إذا أؤمتن خان  ،وإذا حدث كذب  ،وإذا عاهد غدر  ،وإذا خاصم فجر.
فقال أبو بكر :وهل الشرك إال من دعا مع اهلل إلـٰها آخر.
فقال رسول اهلل  : الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.
مث قال :أال أدلك على ما يذهب عنك صغري ذلك وكبريه؟ قل :اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم  ،وأستغفرك مما ال
أعلم.
واحلديث صححه الشيخ ناصر الدين األلباين يف «األدب املفرد» ( ، )716وأشار يف «السلسلة الضعيفة» حتت احلديث
( )1711إىل ما يشهد له.
وعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه أنه خطب الناس فقال( :يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل).
فقا إليه عبد اهلل بن حزن وقيس بن املضارب فقاال :واهلل لتخرجن مما قلت أو لنأتني عمر  ،مأذون لنا أو غري مأذون.
قال :بل أخرج مما قلت  ،خطبنا رسول اهلل  ذات يو فقال :أيها الناس  ،اتقوا هذا الشرك  ،فإنه أخفى من دبيب النمل.
فقال له من شاء اهلل أن يقول :وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهلل؟
قال :قولوا :اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه  ،ونستغفرك ملا ال نعلم.
رواه أمحد يف «مسنده» ( )401/4وحسنه األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)16
وروى ابن أيب حامت يف «تفسريه» ( )62/1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قول اهلل تعاىل فما جتعلوا هلل أندادا وأنتم
تعلمون :قال :األنداد هو الشرك  ،أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل  ،وهو أن يقول :واهلل وحيات ـك يا
فمانة وحياتـ ي  ،ويقول :لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص  ،ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص  ،وقول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل
وشئت  ،وقول الرجل :لوال اهلل وفمان  ،ال جتعل فيها (فمان)  ،فإن هذا كله به شرك.
 1رواه البخاري ( ، )14ومسلم ( )18عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما  ،واللفظ للبخاري.
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وكقوله  : آية املنافـق ثماث :إذا حدث كذب  ،وإذا وعـد أخلف  ،وإذا أؤمتن خان.

1

قال بعض األفاضل :وهذا النفاق قد جيتمع مع أصل اإلسما  ،ولكن إذا استحكم وكـمل فقد
ينسلخ صاحبه من اإلسما بالكلية وإن صلى وصا وزعم أنه مسلم  ،فإن اإلميان ينهى عن هذه
خالصا.
اخلمال  ،فإذا كملت للعبد ومل يكن له ما ينهاه عن شيء منها ؛ فهذا ال يكون إال مناف ًقا
ً
انتهى.
األصل الخامس أنه ال يلز من قيا شعبة من شعب اإلميان بالعبد أن يسمى مؤمنًا  ،وال يلز

كافرا وإن كان ما قا به كفر  ،كما أنه ال يلز من قيا
من قيا شعبة من شعب الكفر أن يسمى ً
فقيها.
جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالـ ًما أو طبيبًا أو ً

وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر  ،كما يف احلديث( :اثنتان يف الناس مها هبم كفر:
الطعن يف النسب  ،والنياحة على امليت) ، 2وحديث( :من حلف بغري اهلل فقد كفـر) ، 1ولكنـه ال
يستحق اسم الكفر على اإلطماق.
فمن عـرف هذا عرف فقه السلف  ،وعمق علومهم  ،وقلة تكلفهم  ،قال ابن مسعود:
من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب حممد  ، فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوبًا  ،وأعمقها
علما  ،وأقلها تكل ًفا  ،وأقومها هديا  ،وأحسنها حاال  ،قو اختارهم اهلل تعاىل لصحبة نبيه ، 
ً
4
فاعرفوا هلم فضلهم  ،واتبعوهم يف آثارهم  ،فإهنم كانوا على اهلدي املستقيم.
 1رواه البخاري ( ، )11ومسلم ( )12عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2رواه مسلم ( ، )67وأمحد ( )426/2عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 1تقد خترجيه  ،وبيان أن لفظ( :من حلف بغري اهلل فقد أشرك) هو اللفظ املعتمد.
« 4جامع بيان العلم وفضله» ( ، )1810الناشر :دار ابن اجلوزي – الدما .
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وقد كاد الشيطان بين آد مبكيدتني عظيمتني  ،ال يبايل بأيهما ظ ـفر  ،أحدمها :الغلو وجماوزة
احلد واإلفراط  ،والثاين هو اإلعراض والرتك والتفريط.
قال ابن القيم ملا ذكر شيئاً من مكائد الشيطان:
قال بعض السلف( :ما أمر اهلل سبحانه بأمر إال وللشيطان فيه نـزغتان ؛ إما إىل تفريط وتقصري ،
وإما إىل جماوزة وغلو  ،وال يبايل بأيـ ـها ظفر).

وقد اقـتطع 1أكثر الناس إال أقل القـليل يف هذين الواديني ؛ وادي التقصري  ،ووادي الـمجاوزة
والتعدي  ،والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول اهلل  وأصحابه.
وعد رمحه اهلل كثرياً من هذا النوع إىل أن قال:

وقصر بقو حىت قالوا :إميان أفسق الناس وأظلمهم كإميان جربيل وميكائيل  ،فضماً عن أيب بكر
2
وعمر.
4 1
وجتاوز بآخرين حىت أخرجوا من اإلسما بالكبرية الواحدة .

 1أي قطع عليه الطريق  ،والقاطع هو الشيطان أعاذنا اهلل منه  ،فقد اقتطع أكثر الناس إال القليل.
 2وهؤالء هم املرجئة.
 1وهؤالء هم اخلوارج.
« 4إغاثة اللهفان» ( ، )221-224/1الناشر :دار ابن اجلوزي – الدما .
وهنا انتهى كمامه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية» ( )481 – 470/1و «جمموعة الرسائل
واملسائل النجدية» (( )12 – 7/2ط املنار – مصر)  ،وبينهما فروقات يسرية  ،وقد اخرتت منها ما هو أنسب للسياق  ،أما
األحاديث واآلثار فضبطتها من مصادرها.
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 .01معنى نفي اإليمان عن مرتكب الكبيرة  ،وذكر الفرق بين المـواالة والتولي  ،وبيان الكفر االعتقادي
والعملي  ،والشرك األكبر واألصغر  ،والنفاق االعتقادي والعملي

قال ناسخ الرسالة :هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة العظيمة املنافع  ،القاضية بالرباهني والدالئل
القواطع  ،وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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