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القول السديد في شرح شروط كلمة
التوحيد

«ال إلـٰه إال اهلل»
إعداد
ماجد بن سليمان الرسي
شوال  1433هـ

مقدمة

مقدمة
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،أما بعد:
فإن الغاية اليت من أجلها خلق اهلل اجلن واإلنس هي أن يعبدوه وحده وال يشركوا به شيئا  ،قال
تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ، والعبادة تشمل كل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،من
األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة.
« فالصالالالة والةكالالاة والصالاليام واحل ال ودالالدأل احلالالدي وأداد األمانالالة وب الالر الوالالالدين ودالاللة األ حالالام والوف الالاد
بالالالعهود واألمالالر بالالااعروي والنهالالي عالالن اانفالالر وجهالالاد الفإلالالا واانالالافقل  ،واإلحسالالان إىل اجلالالا والي الالي
وااسفالالل وابالالن السبال اليل وااملالالو  ،واإلحسالان إىل البهالالا  ،والالدعاد والالالاكر والقالرادة وأمكالالال لال مالالن
العبادة.
وكال حال اهلل و والوله  ،وخشالية اهلل واإلنابالة إلياله  ،وإخالالن الالدين لاله  ،والصالو حلفماله  ،والشالفر
لنعم الاله  ،والرضالالا بقضالالا ه  ،وال وكالالل عليالاله  ،والرجالالاد لرو الاله  ،واذالالوي مالالن عاابالاله  ،وأمكالالال لال هالالي
أيضا»1.

من العبادة هلل ً
وضد العبادة الشر يف عبادة اهلل  ،بأن جيعل اإلنسان هلل شريفا يعبده كما يعبد اهلل  ،وخيافه كما
خياي اهلل  ،وي قالرب إليه بشيد من العبادات كما ي قرب هلل  ،من دعاد ودالة أو بح أو نا أو
غري ل .
والفالم يف هاا البح ااخ صر منص على شرح الشروط الكمانية ل حقيق كلمة ال وحيد «ال إلالٰه

إال اهلل»  ،حي أن حتقيق كلمة ال وحيد يف النإلس من أه ااهمات  ،كيف ال  ،ودخول اجلنة
والنجاة من النا منوط هبا؟
 1نقال من «جمموع الإل اوى» البن تيمية وه اهلل ( )150 – 149/10ب صري يسري.

1

مقدمة

والاي او نبط شروط «ال إلالٰه إال اهلل» هو الشيخ عبد الروالٰن بن حسن 1وه اهلل تعاىل  ،انظر
كالمه يف «الد السنية من األجوبة النجدية» ( ، )246 ، 244 – 243/2كما عةاها له الشيخ
وليمان بن وحمان وه اهلل  ،فقد قال كما يف «الد السنية من األجوبة النجدية» (- 350/2
:)362

«وأما شروطها اليت كر شيخنا الشيخ عبد الروالٰن بن حسن أنه البد منها يف شهادة «أالَّ إلالٰه إال
اهلل» فقال وه اهلل:
البد يف شهادة « أالّ إلالٰه إال اهلل » من وبعة شروط  ،ال تنإلع قا لها إال باج ماعها :

األول  :العل اانايف للجهل  ،فمن مل يعري ااعىن فهو جاهل مبدلوهلا.

 1هالو الشاليخ عبالد الرو الٰن بالن حسالن بالالن الشاليخ دمالد بالن عبالد الوهالاب وه ال اهلل تعالاىل  ،ولالد والنة  1196ه ال يف الد عيالة  ،نشالالأ يف
بيالت جالالده الشاليخ دمالالد بالن عبالالد الوهالاب  ،ود ى عليالاله وعلالى أعمامالاله ال وحيالد واحلالالدي والإلقاله  ،كمالالا د ى احلالدي علالالى بع ال

ااشايخ يف مصر  ،كالشيخ حسن القويسيين  ،والشيخ عبد الروالٰن اجلويت  ،والشيخ عبد اهلل باوودان  ،وكاا قالرأ علالى مإلاليت اجلةا الر
الشيخ دمد بن دمود اجلةا ري احلنإلي األثري  ،وقد أجازه هؤالد ااشايخ جبميع مروياهت .
كما د ى الشيخ عبد الروالٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو والقرادات وغريها.
وقد ت لما على الشيخ عبد الروالٰن مجا غإلريا من الطلبة  ،أبرزه ابنه الشيخ عبد اللطيف.

وللشيخ عبد الروالٰن عدة مصنإلات  ،أشهرها ك ابه «ف ح اجمليد»  ،وهو خم صر لف اب ابن عماله  ،الشاليخ والليمان بالن عبالد اهلل بالن

دمالد بالالن عبالالد الوهالاب « ،تيسالالري العةيالالة احلميالالد بشالرح ك الالاب ال وحيالالد»  ،ولاله أيضالالا « قالالرة عيالالون ااوحالدين يف حتقيالالق دعالالوة األنبيالالاد
واارولل»  ،وهو حاشية على ك اب ال وحيد.
كمالا ألالف الشالاليخ عبالد الرو الٰن والا ل ككالرية  ،وهالالي مبكوثالة يف « الالالد السالنية مالن األجوبالالة النجديالة»  ،وكالالاا يف «جمموعالة الروالالا ل
وااسا ل النجدية».
ت الالويف والاله اهلل عالالام  1285هال ال بعالالد أن أبلالالى بالالالد حسالالنا يف نصالالرة اإلوالالالم  ،ودعالالوة النالالاى إىل ال وح الاليد اذالالال  ،ودح ال البالالدع
والشركيات يف جند وغريها.
انظر ترمج ه يف مقدمة ك اب «ف ح اجمليد» ب حقيق أشري بن عبد ااقصود  ،والرتمجة حلإليده  ،الشاليخ إبالراهي بالن دمالد بالن إبالراهي
بن عبد الروالٰن بن حسن  ،وه اهلل.
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الثاني  :اليقل اانايف للش  ،ألن من الناى من يقوهلا وهو شا فيما دلت عليه من معناها.
الثالث  :اإلخالن اانايف للشر  ،فإن مل خيل
اإلخالن.

أعماله كلها هلل فهو مشر شركاً يناىف

الرابع  :الصدأل اانايف للنإلاأل  ،ألن اانافقل يقولوهنا  ،ولفنه مل يطابق ما قالوه اا يع قدونه ،
فصا قوهل كاباً اخالإلة الظاهر للباطن.

الخامس  :ال َقبول اانايف للرد  ،ألن من الناى من يقوهلا مع معرف ه معناها  ،لفن ال يالقالبالل ممن
دعاه إليه  ،إما كواً أو حسداً أو غري ل من األوباب ااانعة من القبول  ،ف جده يعادي أهل
اإلخالن ويوايل أهل الشر وحيبه .

السادس  :االنقياد اانايف للشر  ،ألن من الناى من يقوهلا وهو يعري معناها  ،لفنه ال ينقاد
لإلتيان حبقوقالها ولوازمها من الوالد والواد والعمل بشرا ع اإلوالم  ،وال يال المه إال ما وافالق هالواه أو
تالحصيل دنياه  ،وهاه حال ككري من الناى.
السابع  :احملبة اانافية لضدها.

ان هى ما كره الشيخ».

قال مقيده عإلا اهلل عنه:
ان هى كالم الشيخ وليمان بن وحمان وه اهلل  ،وهو مكبت يف «الد السنية من األجوبة
النجدية» (.)360-359/2
أوأل اهلل تعاىل بأمسا ه ودإلاته العال أن يوفقنا وااسلمل مجيعا إلخالن العمل هلل وحده  ،وأن
جينبنا وإياه طرأل الشر والضالل  ،واهلل أعل  ،ودلى اهلل على نبينا دمد  ،وآله ودحبه وول
تسلميا ككريا.
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وك به  ،ماجد بن وليمان الروي
الكامن والعشرين من شعبان لعام  1433هجري
هاتف 00966505906761 :
ااملفة العربية السعودية
www.saaid.net/book ، majed.alrassi@gmail.com
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فهرست
مقدمة
باب شروط «ال إلـٰو إال اهلل»
سرد شروط «ال إلـٰو إال اهلل» الثمانية مع شرحها
براىين «ال إلـٰو إال اهلل»
شرح شروط ال إلـٰو إال اهلل
الشرط األول :العلم مبعناىا علما جازما  ،وضده اصتهل بو.
الشرط الثاني :القبوؿ عتا  ،وضده ردىا وعدـ اإلنتاف مبا تقتضيو.
الشرط الثالث :اإلخالص فيها  ،وضده الوقوع يف الشرؾ.
الشرط الرابع :ا﵀بة عتا وظتا دلت عليو  ،وضده بغض تلك الكلمة.
فصل يف أنواع الناس يف باب الوالء للمؤمنٌن  ،والرباءة من الكافرين
الشرط الخامس :االنقياد عتا  ،بفعل األوامر وترؾ النواىي.
الشرط السادس :التي قن ّٔا  ،وىو كماؿ العلم ّٔا علما يقينيا  ،وضده الشك فيما دلت
عليو وتقتضيو.
الشرط السابع :الصدؽ فيها  ،وىو موافقة إنتاف القلب بقوؿ اللساف وعمل اصتوارح ،
وضده النفاؽ.
الشرط الثامن :الكفر مبا ينافيها  ،وضده اإلنتاف مبا ينافيها أو بعضو.
استطراد يف شرح معىن «الطاغوت»
فصل في فضل ذكر اهلل بـ «ال إلـٰو إال اهلل»
خاتمة
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مقدمة
بسم اهلل الرحمـٰـن الرحيم
اضتمد ﵁ وحده  ،والصالة والسالـ على من ال نيب بعده  ،أما بعد:
فإف شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» ىي أعظم شهادة يف الوجود من أعظ ِم ٍ
شاىد وىو ا﵁ جل وعز ،
قاؿ تعاذل شهد ا﵁ أنو ال إلػٰو إال ىو واظتالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إلػٰو إال ىو العزيز

اضتكيم ، ٔفشهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» ىي أكمل الشهادات.
وخلِقت
(«وأشهد أف ال إلػٰو إال ا﵁ وحده ال شريك لو»  ،كلمةٌ قامت ّٔا األرض والسماوات ُ ،
ألجلها رتيع اظتخلوقات  ،ؤّا أرسل ا﵁ تعاذل رسلو  ،وأنزؿ كتبو  ،وشرع شرائعو  ،وألجلها نُ ِ
صبت
الػموازين  ،وو ِ
ضعت الدواوين  ،وقاـ سوؽ اصتنة والنار  ،وبػها انقسمت الػخليقة إذل اظتؤمنٌن
ُ
والكفار  ،واألبرار والفجار  ،فهي منشأُ اطتلق واألمر  ،والثواب والعِقاب  ،وىي اضتق الذي ُخلِقت
لو اطتليقة  ،وعنها وعن حقوقِها السؤاؿ واضتساب  ،وعليها يقع الثواب والعقاب  ،وعليها نُ ِ
صبت

القبلة  ،وعليها أُ ّْسست اظتلة  ،وألجلها ُجّْردت سيوؼ اصتهاد  ،وىي حق ا﵁ على رتيع العباد ،
فهي كلمة اإلسالـ  ،ومفتاح دار السالـ  ،وعنها يسأؿ األولوف و ِ
اآلخروف  ،فال تزوؿ قدما العبد
ُ
ٕ
بٌن يدي ا﵁ حىت يُسأؿ عن مسألتٌن :ماذا كنتم تعبدوف  ،وماذا أجبتم اظترسلٌن.
فجواب األولى بتحقيق «ال إلـٰو إال اهلل» مع ِرفة وإقرارا وعمال.

وجواب الثانية بتحقيق أن «محمدا رسول اهلل» معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة).

ٖ

وكلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» تُسمى ك لمة اإلخالص  ،واطتالص ىو ما كاف صافيا من الشوائب ،
والشوائب ىنا ىو ما يقدح يف حتقيق كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،فمن أخلص «ال إلػٰو إال ا﵁» فقد
ٔ سورة آؿ عمراف. ٔٛ :

ٕ دليل ذلك من الكتاب قولو تعاذل ﴿وقيل عتم أين ما كنتم تعبدوف * من دوف ا﵁ ىل ينصرونكم أو ينتصروف﴾  ،وقولو تعاذل
﴿ويوـ يناديهم فيقوؿ ماذا أجبتم اظترسلٌن﴾ .سورة الشعراء ، ٜٖ – ٜٕ :وسورة القصص. ٙ٘ :
وروى ابن جرير بإسناده عن أيب العالية يف تفسًن قولو تعاذل  فوربك لنسألنهم أرتعٌن * عما كانوا يعملوف ، قاؿ :يُسأؿ العباد
كلهم عن ُخلَّتٌن يوـ القيامة ؛ عما كانوا يعبدوف  ،وعما أجابوا اظترسلٌن.
تفسًن سورة اضتجر  ،اآليات ٕ. ٜٖ – ٜ
قاؿ ابن القيم رزتو ا﵁ :وىاتاف الكلمتاف قتا مضموف الشهادتٌن.
«الرسالة التبوكية»  ،ص ٓ ، ٛالناشر :مكتبة اطتراز – جدة.
ٖ قالو ابن القيم رزتو ا﵁ يف «زاد اظتعاد» (ٔ ، ) ٖٗ/الناشر :مؤسسة الرسالة  -بًنوت.
وقريبا منو ما قالو رزتو ا﵁ يف «الداء والدواء»  ،ص ٖٔٓ  ،حتقيق :سليم بن عيد اعتالرل  ،الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ.
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أخلص دينو ﵁ عز وجل  ،ودل كتعل ألحد فيو شيئا  ،وح ّقق قوؿ ا﵁ فيو قل ا﵁ أعبُ ُد ؼتلصا لو
ديين.ٔ
وحػ َػد
وكلمػة «ال إل ػٰو إال ا﵁» تُسػمى أيضػا بكلمػة التوحيػػد  ،ألف مؤداىػا توحيػد ا﵁ يف العبػادة  ،مػن َّ
يوحػد  ،إذا جعػل الشػيء واحػدا  ،وضػدىا الشػرؾ  ،أي اختػاذ معبػود مػع ا﵁  ،أيػا كػاف ذلػك اظتعبػػود
ّْ
ملَكا أو نبيا أو قربا أو وليا أو غًن ذلك  ،وأيا كانت تلك العبادة.

فكلمػػة «ال إلػ ػٰو إال ا﵁» كلمػػة عظيمػػة  ،ب ػػل ىػػي أعظػػم الكلمػػات الػ ػ يُػذكر ا﵁ تعػػاذل ّٔػػا  ،وق ػػد
جػػاءت اآليػػات واألحاديػ الكثػػًنة ببيػػاف عِظَ ِمهػػا  ،فمػػن ذلػػك قولػػو تعػػاذل ﴿قػػل إفتػػا يػػوحى إرل أفتػػا
إلػٰهكم إلػٰو واحد فهل أنتم مسلموف﴾ٕ  ،ففي ىذه اآلية نرى أف ا﵁ تعاذل حصر الػوحي يف التوحيػد

بػػأداة اضتص ػػر «إفت ػػا»  ،قػػاؿ الش ػػيا ػتم ػػد األمػػٌن ب ػػن ػتم ػػد اظتختػػار الش ػػنقيطيٖ رزت ػػو ا﵁ يف بي ػػاف
النكتة من حصر الوحي يف توحيد األلوىية يف اآلية اظتتقدمة يف قولو «إفتا»:
ص ػُر الػػوحي يف توحيػػد األلوىيػػة حصػ ٌػر لػػو يف أصػػلو األعظػػم الػػذي يَرجػػع إليػػو رتيػػع الفػػروع  ،ألف
َح ْ
ش ػرائع ك ػل األنبيػػاء داخلػػة يف ضػػمن «ال إلػ ػٰو إال ا﵁»  ،ألف معناىػػا خلػػع كػػل األنػػداد سػػوى ا﵁ يف
رتيع العبػادات  ،وإفػراد ا﵁ يميػع أنػواع العبػادات  ،فيػدخل يف ذلػك رتيػع األوامػر والنػواىي القوليػة
ٗ
والفعلية واالعتقادية .انتهى.
قلت :ونظًن ىذه اآلية قولو تعاذل يف السورة نفسها ﴿وما أرسلنا من قبلك مػن رسػوؿ إال نػوحي إليػو

أنو ال إلػٰو إال أنا فاعبدوف﴾٘.
ويف ىذا التكرار ظتهمة األنبياء يف سورة «األنبياء» تأكيد علػى أقتيػة توحيػد العبػادة يف حيػاة األنبيػاء ،
صلوات ا﵁ وسالمو عليهم.
وؽتػا يػػدؿ مػن األحاديػ النبويػة علػػى عِظَػػم كلمػة «ال إل ػٰو إال ا﵁» حػدي عبػػد ا﵁ بػن عمػػرو رضػػي
ا﵁ عنو عن النيب  أف نوحا قاؿ البنو عند موتو :آمػرؾ بػاننتٌن  ،وأاػاؾ عػن اننتػٌن  ،آمػرؾ بػال إل ػٰو
ٔ سورة الزمر. ٔٗ :
ٕ سورة األنبياء. ٔٓٛ :
ٖ ىو الشيا العالمة األصورل اظتفسر  ،ػتمد األمٌن بن ػتمد اظتختار الشنقيطي  ،من علماء القرف الرابع عشر اظتربزين  ،كاف غزير
العلم  ،متوقد الذكاء  ،ذو حافظة نادرة  ،لو ؿت و عشرين كتابا  ،أكثرىا يف التفسًن والفقو والعقيدة  ،أشهرىا ذكرا «أضواء البياف
يف إيضاح القرآف بالقرآف»  ،و «مذكرة أصوؿ الفقو على روضة الناظر»  ،وقد رتعت مؤلفاتو يف موسوعة علمية واحدة بعنواف
«آنار الشيا ػتمد األمٌن الشنقيطي» .تويف رزتو ا﵁ عاـ ٖ ٖٜٔىػ .
باختصار من تررتتو اظتذكورة يف مقدمة كتاب «األضواء»  ،الناشر :دار عادل الفوائد – مكة.
ٗ «دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة األنبياء. ٔٓٛ :
٘ سورة األنبياء. ٕ٘ :
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إال ا﵁  ،فإف السماوات السػبع واألرضػٌن السػبع لػو و ِ
ضػعت يف كفػة  ،ووضػعت «ال إل ػٰو إال ا﵁» يف
ُ
كِ َّف ػةٍ ؛ رجحت بػِ ِه َّن «ال إلػٰو إال ا﵁».
ٕ
ولو أف السماوات السبع يف حلقة ُمبهمةٔ قصمتهن «ال إلػٰو إال ا﵁»  ..اضتدي .
وؽتا يدؿ على عِظَم كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» أاا تصعد إذل ا﵁ ليس بينها وبينو حجاب  ،فعن

عبد «ال إلػٰو إال ا﵁» قط ؼتلصا إال فتحت لو
أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو عن النيب  أنو قاؿ :ما قاؿ ُ
ٖ
أبواب السماء حىت تُ ِ
فضي إذل العرش ما اجتنب الكبائر.
وؽتا يدؿ على عِظَم كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» أف التلفظ ّٔا أفضل شعب اإلنتاف  ،فعن أيب ىريرة

رضي ا﵁ عنو عن النيب  قاؿ :اإلنتاف بضع وسبعوف – أو بضع وستوف  -شعبة  ،فأفضلها قول
«ال إلـٰو إال اهلل»  ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق  ،واضتياء شعبة من اإلنتاف.

ٗ

أقوؿ :وظتا كانت كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» ّٔذه اظتكانة  ،فقد قاؿ سفياف بن عيينة رزتو ا﵁ :ما
٘
عرفهم «ال إلػٰو إال ا﵁».
أنعم ا﵁ على العباد نعمة أعظم من أف َّ
نفي األلوىية والعبادة عما ِسوى ا﵁  ،وإنباهتا ﵁
وكلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» تتضمن نفيًا وإنباتًا َ ،

وحده  ،فكل ما يُعبد من دوف ا﵁ فإف «ال إلػٰو إال ا﵁» تدؿ على أف عبادتو باطلة  ،أيِّا كاف ذلك
سجودا أو ذبًا
اظتعبود  ،ملَكا أو نبيا أو قربا أو وليا أو غًن ذلك  ،وأيِّا كاف نوع عبادتو  ،دعاءً أو
ً

نذرا أو طوافًا أو غًن ذلك  ،ألنو ال يستحق العبادة إال ا﵁ وحده  ،كما قاؿ تعاذل وما خلقت
أو ً
اصتن واإلنس إال ليعبدوف ، ٙوقاؿ تعاذل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أف اعبدوا ا﵁ واجتنبوا
الطاغوت.ٚ
قاؿ الشيا ػتمد األمٌن الشنقيطي رزتو ا﵁ يف تفسًن سورة الفاحتة:
قولو تعاذل إياؾ نعبد :أشار يف ىذه اآلية الكرنتة إذل حتقيق معىن «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،ألف
ب من أمرين :نفي وإنبات  ،فالنفي :خلع رتيع اظتعبودات غًن ا﵁ تعاذل يف رتيع أنواع
معناىا ُمرَّك ٌ

ٔ مبهمة أي ال صدع فيها .انظر «لساف العرب»  ،مادة :بَ َػهم.
ٕ رواه البخاري يف «األدب اظتفرد» ( )٘ٗٛوأزتد يف «مسنده» (ٕ ، )ٔٚٓ/وصححو ػتققو «اظتسند»  ،وكذا األلباشل يف
«السلسلة الصحيحة» (ٖٗٔ).
ٖ رواه الرتمذي (ٓ ، )ٖٜ٘وحسنو األلباشل يف «صحيح اصتامع» (.)٘ٙٗٛ
ٗ رواه البخاري ( )ٜومسلم (ٖ٘)  ،واللفظ ظتسلم.
٘ انظر «كلمة اإلخالص» البن رجب  ،فصل :فضائل كلمة التوحيد.
 ٙسورة الذاريات. ٘ٙ :

 ٚسورة النحل ، ٖٙ :وانظر ما قالو الشنقيطي يف « أضواء البياف» يف تفسًن ىذه اآلية الكرنتة.
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العبادات  ،واإلنبات :إفراد رب السماوات واألرض وحده يميع أنواع العبادات على الوجو
اظتشروع.
وقد أشار إذل النفي من «ال إلػٰو إال ا﵁» بتقدصل اظتعموؿ الذي ىو «إياؾ»  ،وقد تقدـ أف
تقدصل اظتعموؿ من صيغ اضتصر.
وأشار إذل اإلنبات منها بقولو نعبد.
وقػػد بُػ ّْػٌن معناىػػأ اظتشػػار إليػػو ىنػػا مفصػػال يف آيػػات أخػػر كقول ػو يػػا أيهػػا النػػاس اعبػػدوا ربكػػم، ٕ
فصرح باإلنبات منها بقولػو اعبػدوا ربكػم ، وصػرح بػالنفي منهػا يف آخػر اآليػة الكرنتػة بقولػو فػال
جتعلوا ﵁ أندادا وأنتم تعلموف .ٖ

وكقولػو  ولقػػد بعثنػػا يف كػل أمػػة رسػوال أف اعبػدوا ا﵁ واجتنبػوا الطػػاغوت ، ٗفصػرح باإلنبػػات بقولػػو
٘
أف اعبدوا ا﵁ ، وبالنفي بقولو واجتنبوا الطاغوت.

وكقولػو  فمػن يكفػػر بالطػاغوت ويػػؤمن بػا﵁ فقػػد استمسػك بػػالعروة الػونقى ، ٙفصػػرح بػالنفي منهػػا
بقولو فمن يكفر بالطاغوت ، وباإلنبات بقولو ويؤمن با﵁.
وكقولو وإذ قاؿ إبراىيم ألبيو وقومو إنين براء ؽتا تعبدوف * إال الذي فطرشل ٚاآلية.
وكقولو وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلػٰو إال أنا فاعبدوف.ٛ
وقولو  واسأؿ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دوف الرزت ػٰن آعتػة يُعبػدوف .ٜانتهػى كالمػو
ٓٔ

رزتو ا﵁.
وقاؿ ابن القيمٔٔ رزتو ا﵁ يف بياف معىن كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁»:
ٔ أي كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁».
ٕ سورة البقرة.ٕٔ :
ٖ سورة البقرة.ٕٕ :
ٗ سورة النحل. ٖٙ :
٘ سيأيت مزيد بياف ظتعىن الطاغوت يف شرح الشرط الثامن إف شاء ا﵁.
 ٙسورة لقماف. ٕٕ :
 ٚسورة الزخرؼ. ٕٚ – ٕٙ :
 ٛسورة األنبياء. ٕ٘ :
 ٜسورة الزخرؼ. ٗ٘ :
ٓٔ «أضواء البياف»  ،تفسًن سورة الفاحتة  ،باختصر يسًن.

وانظر ما قالو رزتو ا﵁ يف كتابو «أضواء البياف» يف تفسًن اآلية األخًنة من سورة اضتجر.
ٔٔ
الزَرعي مث الدمشقي  ،اظتعروؼ بابن قيم اصتوزية  ،من علماء اظتائة الثامنة  ،الزـ شيخو ابن تيمية
ىو ػتمد بن أيب بكر بن سعد ُّ
إذل أف مات سنة  ، ٕٚٛفكاف من كبار تالمذتو  ،مث زتل بعده لواء الدعوة واصتهاد العلمي إذل أف مات سنة ٔ٘ ، ٚكاف واسع
اظتعرفة واالطالع  ،كثًن اظتصنفا ت  ،قوي اضتجة واالستنباط  ،واسع القبوؿ  ،حىت صار من بعده عياال عليو  ،ومؤلفاتو مقبولة عند
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وروح ىذه الكلمة ِ
وسُّرىا :إفراد الرب جل نناؤه وتقدست أشتػاؤه با﵀بػة واإلجػالؿ والتع ػظيم واطتػوؼ
ػًنه فإفتػا
والرجاء  ،وتوابع ذلك من التوكل واإلنابة والرغبة والرىبػة  ،فػال ُِلتػب سػواه  ،وكػل مػا ُِلت ُّ
ػب غ ُ
ػب تبعػػا ﵀بتػػو  ،وكونػػو وسػػيلة إذل زيػػادة ػتبتػػو  ،وال َمتػاؼ سػواه  ،وال يرجػػو سػواه  ،وال يتوكػػل إال
ُلتَػ ُّ
عليو  ،وال يرغب إال إليو  ،وال يرىب إال منو  ،وال لتلف إال باشتو  ،وال ينذر إال لػو  ،وال يتػاب إال
حسب إال بو  ،وال يُستعاف يف الشدائد إال بو  ،وال يُلتجػأ إال إليػو ،
إليو  ،وال يُطاع إال أمره  ،وال يُػتَ َّ
وال يُسػجد إال لػػو  ،وال يُػػذبح إال لػو وباشتػػو  ،وكتتمػػع ذلػك كلػػو يف حػػرؼ واحػد  ،وىػػو :أف ال يُعبػػد
ٔ
إال إياه يميع أنواع العبادة  ،فهذا ىو حتقيق شهادة أف ال إلػٰو إال ا﵁.
ب الدين وأساس
فعبادة ا﵁ وحده واجتناب عبادة ما سواه ىي ِمػحور دعوة الرسل  ،وىي لػُ ُّ
اظتلَّة ؛ وحتقيقها شر ٌط لدخوؿ اصتنة والنجاة من النار ؛ وعليو فينبغي ظتن كاف قصده ا﵁ والدار
اآلخرة أف لتقق معىن ىذه الشهادة يف نفسو  ،وال سبيل إذل ذلك إال مبعرفة معىن ىذه الشهادة ،
ومعرفة شروطها  ،وذلك أف ىذه الكلمة ال تُقبل من قائلها مبجرد نُ ِ
طقها باللساف فقط ؛ بل ال بد
من أداء ّْ
حقها وفرضها  ،واستيفاء شروطها الواردة يف كتاب ا﵁ وسنة رسوؿ ا﵁  ، فإنو من
اظتعلوـ أف كل طاعة يُتقرب ّٔا العبد إذل ا﵁ ال تُقبل منو إال بشروطها  ،فالصالة ال تُقبل إال

بشروطها  ،كاإلسالـ والطهارة واستقباؿ القبلة  ،واضتج ال يُقبل إال بشروطو  ،كاإلسالـ والبلوغ
ووجود ا﵀رـ بالنسبة للمرأة  ،وكذلك األمر يف «ال إلػٰو إال ا﵁» ؛ فإاا ال تُقبل إال بشروط معلومة
قد جاء ذكرىا يف الكتاب والسنة  ،استقرأىا بعض أىل العلم  ،مث رتعوىا يف مصنفات لتقريبها
ٕ
للناس.

رتيع الناس  ،نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا  ،ورد على اظتبتدعة نظما ونثرا  ،السيما اظتتفلسفة والقبورية واظتؤولة واظتتصوفة ،
رزتو ا﵁ رزتة واسعة  ،فقد جدد ىو وشيخو دين ا﵁  ،فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية .انظر تررتتو يف «شذرات الذىب»
البن العماد و «ذيل طبقات اضتنابلة» البن رجب  ،ومن أرتع من ترجم لو الشيا بكر بن عبد ا﵁ أبو زيد رزتو ا﵁ يف كتابو «ابن
قيم اصتوزية  ،حياتو وآناره».
ٔ «الداء والدواء»  ،ص ٖٔٓ  ،الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ  ،باختصار يسًن.
ٕ بتصرؼ من «فقو األدعية واألذكار»  ،شروط «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،للشيا د .عبد الرزاؽ بن عبد ا﵀سن البدر حفظو ا﵁.
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باب شروط «ال إلـٰو إال اهلل»
إف ؽتا استقر عند السلف الصاحل رزتهم ا﵁ أف لشهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» شروطا  ،فقد قيل
لوىب بن منبؤ :أليس مفتاح اصتنة «ال إلػٰو إال ا﵁»؟
قاؿ :بلى  ،ولكن ليس من مفتاح إال ولو أسناف  ،من أتى الباب بأسنانو فُتح لو  ،ومن دل يأت
ٕ
الباب بأسنانو دل يفتح لو.
اضتق تبارؾ وتعاذل أشار
وقبل الشروع يف ذكر تلكم الشروط وشرحها فإنو لتسن التنبيو إذل أف َّ

إذل أف القياـ بشروط كلمة التوحيد «ال إلػٰو إال ا﵁» من أوصاؼ أىل اصتنة يف كتابو العزيز يف قولو
والذين ىم بشهاداهتم قائموف ، ٖوىذه الشهادة  -وإف كاف اظتقصود ّٔا عموـ الشهادات -
فإف شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» ىي أَوذل تلك الشهادات بالقياـ بتحقيقها  ،وداخلة يف اظتقصود دخوال
ٗ
َّأوليا.
سرد شروط «ال إلـٰو إال اهلل» الثمانية مع شرحها

اعلػػم رزتػػك ا﵁ أف شػػهادة «ال إل ػٰو إال ا﵁» ال تنػػفع قائلهػػا إال بتحقيػػق ذتانيػػة شػػروط  ،فػػإذا حققهػػا
العبػػد يف نفسػػو فإنػػو يصػ ُدؽ عليػػو القػػوؿ بأنػػو قػػد حق ػق كلمػػة «ال إل ػٰو إال ا﵁» يف نفسػػو  ،واسػػتحق
نوأّػػا  ،وأن ػو مػػن أىلهػػا  ،وإف دل لتققهػػا كػػاف نطقػػو عتػػا غتػػرد كػػالـ  ،دل يدخلػػو يف ديػػن اإلسػػالـ ،
كاظتنافقٌن الذين يقولواا بألسنتهم لتكوف سرتا عتم بٌن اظتؤمنٌن وعاصػمة لػدمائهم وأمػواعتم  ،ولكنهػا
لػػن تػػنفعهم عنػػد ا﵁ يػػوـ القيامػػة  ،ألنػػو دل ينعقػػد عليهػػا اعتقػػاد القلػػب وعمػػل اصت ػوارح  ،ويف اآلخػػرة
سػػيكونوف يف ال ػػدرؾ األس ػػفل م ػػن الن ػػار  ،كح ػػاؿ إخ ػواام الك ػػافرين  ،ق ػػاؿ تع ػػاذل ﴿إف اظتن ػػافقٌن يف
الدرؾ األسفل من النار ولن جتد عتم نصًنا﴾٘.
والشروط الثمانية ىي:
ٔ وىب بن منبو تابعي نقة كما قاؿ العجلي  ،ولد يف زمن عثماف سنة ٖٗ ىػ  ،وروايتو للحدي
اإلسرائيليات وصحائف أىل الكتاب .انظر «السًن» (ٗ.)٘ٗ٘/
ٕ رواه أبو نعيم يف «اضتلية» (ٗ( ، )ٙٛ/الناشر :دار الكتب العلمية  -بًنوت)  ،والبيهقي يف «األشتاء والصػفات» (رقم ، )ٕٓٛ
(الناشر :مكتبة السوادي  -جدة)  ،وإسحاؽ بن راىويو كما يف «اظتطػالب العالية» (ج ٕٔبرقم ، )ٕٜٖٛ :الناشر :دار العاصمة
 الرياض.قليلة  ،وإفتا غزارة علمو يف

ٖ سورة اظتعارج. ٖٖ :
ٗ انظر للفائدة ما قالو أىل التفسًن يف تفسًن ىذه اآلية  ،وانظر أيضا ما قالو ابن القيم رزتو ا﵁ يف القياـ ّٔذه الشهادة وأنواع الناس
يف القياـ ّٔا يف كتابو «الداء والدواء»  ،ص ٕٖٓ  ،الناشر :دار ابن اصتوزي  -الدماـ.
٘ سورة النساء. ٔٗ٘ :
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الشرط األول :العلم مبعناىا علما جازما  ،وضده اصتهل بو.
الشرط الثاني :القبوؿ عتا  ،وضده ردىا وعدـ اإلنتاف مبا تقتضيو.
الشرط الثالث :اإلخالص فيها  ،وضده الوقوع يف الشرؾ.
الشرط الرابع :ا﵀بة عتا وظتا دلت عليو  ،وضده بغض تلك الكلمة.
الشرط الخامس :االنقياد عتا  ،بأداء األوامر وترؾ النواىي.
الشرط السادس :التيقن ّٔا  ،وىو كماؿ العلم ّٔا علما يقينيا  ،وضده الشك فيما دلت عليو
وتقتضيو.
الشرط السابع :الصدؽ فيها  ،وىو موافقة إنتاف القلب بقوؿ اللساف وعمل اصتوارح  ،وضده
النفاؽ.
الشرط الثامن :الكفر مبا ينافيها  ،وضده اإلنتاف مبا ينافيها أو بعضو.
وقد َرتع الشيا حافظ بن أزتد اضتكمئ رزتو ا﵁ شروط «ال إلػٰو إال ا﵁» يف منظومتو «سلم
الوصوؿ إذل علم األصوؿ يف التوحيد» فقاؿ:
ويف نصوص الوحي حقا وردت
وبشروط سبعة قد قُّْػيدت
فإنو دل ينتػ ػفع قائلها
القبوؿ
العلم واليقٌن و ُ

والصدؽ واإلخالص وا﵀بة

بالنطق إال حي يستكملها
أقوؿ
واالنقػياد فاد ِر ما ُ
وفَّقك ا﵁ ظتا أحبو

كما رتع بعض العلماء شروط شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» الثمانية يف بيتٌن:
علم يقٌن وإخالص وصدقك مع ػتػبة وانػقياد والػقبوؿ لػها
ٔ ىو الشيا العالمة حافظ بن أزتد بن علي اضتكمي  ،أحد علماء اظتملكة العربية السعودية  ،وعلم من أعالـ منطقة اصتنوب ،
طلب العلم على الشيا عبد ا﵁ بن ػتمد القرعاوي رزتو ا﵁  ،صنف منظومات عدة يف العقيدة والفقو واظتصطلح والسًنة
والفرائض واآلداب  ،وقد قاـ اظتلك الراحل سعود بن عبد العزيز آؿ سعود رزتو ا﵁ بطباعة كتبو كلها  ،ولو الكتاب اظتشهور
« معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إذل علم األصوؿ يف التػ ػوحيد»  ،تنقل يف الدعوة بٌن قرى منطػ ػقتو  ،استفاد منو طلبة ع ػ ػلم
ُكػثُر  ،صاروا فيما بعد علماء وقضاة ودعاة  ،تويف رزتو ا﵁ عن ست ػػس ونالنٌن سنة يف عاـ  ٖٔٚٚىجرية يف مكة بعد أف قضى

مناسك اضت ػ ػػج على إنر ضربة مشس  ،رزتو ا﵁ رزتة واسعة  ،وأسكنو فسيح جناتو.
باختصار من تررتتو البنو د .أزتد بن حافظ اضتكمي  ،وتقع يف مقدمة كتابو «معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إذل علم األصوؿ
يف التوحيد»  ،الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ.
وانظر تررتتو لتلميذه الشيا زيد بن ػتمد اظتدخلي يف مقدمة كتابو «األفناف الندية شرح السبل السوية».
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وِزيد نامنها ال ُكفراف منك مبا

سوى اإللػٰو من األشياء قد أُلػِها
براىين «ال إلـٰو إال اهلل»

اعلم رزتك ا﵁ أف الربىاف األعظم على استحقاؽ ا﵁ تعاذل ألف يُعبد وحده دوف ما سواه ىو
تفرده تعاذل بربوبية ىذا الكوفٔ  ،ال شريك لو يف ذلك وال معٌن  ،والرب ىو من بيده اطتلق واظتلك
والرزؽ واألمر – أي أمر تدبًن ىذا الكوف  ، -فال خالق إال ا﵁  ،وال مالك إال ىو  ،وال رازؽ
إال ىو  ،وال آمر إال ىو  ،قاؿ تعاذل مبينا تفرده باطتلق ﴿أَالَ لَوُ ا ْطتَلْ ُق َواأل َْمُر﴾ٕ  ،وقاؿ تعاذل
مبدعٗ  ،واظتعىن م ِ
بديع السماوات واألرض﴾ٖ  ،بديع أي ِ
وجد السماوات واألرض.
ُ
فاطر أي م ِ
وقاؿ تعاذل اضتمد ﵁ فاطر السماوات واألرض﴾٘  ،ومعىن ِ
وجد.ٙ
ُ
ودليل انفراده بالػملك قولو تعاذل  وقل اضتمد ﵁ الذي دل يتخذ ولدا ودل يكن لو ش ريك يف
اظتلك ، ٚوقولو تبارؾ الذي بيده اظتلك ، ٛوقولو تعاذل ﴿ذَلِ ُكم اللَّو ربُّ ُكم لَو الْملْ ُ َّ ِ
ين
ُ َُ ْ ُ ُ
ك َوالذ َ
تَ ْد ُعو َف ِمن ُدونِوِ َما نتَْلِ ُكو َف ِمن قِطْ ِم ًٍن﴾.ٜ
ودليل انفراده باألمر – ويعرب عنو أيضا بالتدبًن  -قولو تعاذل أال لو اطتلق واألمر ، وقولو إفتا
قولنا لشيء إذا أردناه أف نقولو لو كن فيكوف ، ٔٓوقولو يدبر األمر من السماء إذل األرض مث
يعرج إليو﴾ٔٔ  ،وقولو وإليو َيرجع األمر كلو.ٕٔ
فتدبًن ىذا الكوف من ٍ
ػدب  ،وغىن وفق ٍر  ،وصحةٍ
إحياء وإماتةٍ  ،ومط ٍر وجػ ػ ػ ػ ٍ
ٍ
ومرض  ،وأم ٍن
ً
ٍ
وخوؼ  ،وغًن ذلك ؽتا كتري يف ىذا الكوف ؛ إفتا ىو بأمر ا﵁ تعاذل.

ٔ وىو اظتعروؼ بتوحيد الربوبية.
ٕ سورة األعراؼ. ٘ٗ :
ٖ سورة البقرة. ٔٔٚ :

ٗ انظر «مفردات ألفاظ القرآف الكرصل» للراغب األصفهاشل رزتو ا﵁.
٘ سورة فاطر. ٔ :
 ٙانظر «مفردات ألفاظ القرآف الكرصل» للراغب األصفهاشل رزتو ا﵁.
 ٚسورة اإلسراء. ٔٔٔ :
 ٛسورة اظتلك. ٔ :

 ٜسورة فاطر. ٖٔ :
ٓٔ سورة يػٰس. ٕٛ :
ٔٔ سورة السجدة. ٘ :
ٕٔ سورة ىود. ٕٖٔ :
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ودليل انفراده بالرزؽ قولو تعاذل  ا﵁ الذي خلقكم مث رزقكم مث نتيتكم مث لتييكم ىل من
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء.ٔ
قاؿ الشيا ػتمد األمٌن الشنقيطي رزتو ا﵁ يف كالـ لو عن االستدالؿ باطتلق والرزؽ على
استحقاؽ ا﵁ للعبادة دوف ما سواهٕ:
وخلْ ُقو لنا من غرائب
من أعظم براىٌن عبادة ا﵁ وحده أنو خلقنا واخرتعنا من العدـ إذل الوجود َ ،
وعجائب صنعو كما نبٌن منو فتوذجاً قليالً ىنا:

أوالً :ا﵁ يف القرآف كتعل الفرؽ والعالمة الفارقة بٌن من يستحق أف يُعبد ومن ال يستحق أف يُعبد
ىي اإلبراز واإل خرتاع واإلبداء من العدـ إذل الوجود  ،فمن مترتعك ويربزؾ من العدـ إذل الوجود

عليك أف تعبده  ،ومن ال متلقك فهو ػتتاج إذل خالق – مثلكٖ – فأنت وىو ُملزماف بأف تعبدا
من خلقكما ولذا قاؿ ىنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم﴾ٗ  ،وقاؿ جل وعال أفمن متلق كمن ال
ال متلق﴾٘   ،أـ جعلوا ﵁ شركاء خلقوا كخلقو فتشابو اطتلق عليهم قل ا﵁ خالق كل شئ وىو
الواحد القهار﴾ ، ٙوخالق كل شئ ىو معبود كل شي  ،وىذه اضتالة ال خلقنا عليها خالق الكوف
الكوف ىي من غرائب وعجائب صنع من خلقنا  ،وقد أمرنا أمراً واجباً على كل إنساف منا أف ينظر
فيها ٚويتأمل حي قاؿ فلينظر اإلنساف مم خلق﴾ ، ٛىذا أمر واجب من خالق الكوف ...
وصور بين آدـ على ىذه الصورة  ،جعل األنف ىنا  ،والعينٌن ىنا  ،ودل يشتبو انناف  ،طَبَع كل
َّ
إنساف على صورةٍ ؼتالفةٍ لصورةِ اآلخر  ،وىذه الصورة ال ُوضع عليها كل واحد ىي سابقة يف
وو ِضع تنفيذاً على ؿتو ما سبق بو العلم  ،ولو ُخلِق ماليٌن اظتاليٌن زائداً على من
العلم األزرل ُ ،
يضق العلم  ،فكل و ٍ
خلِق دل ِ
احد توجد لو صورةٌ ؼتالفةٌ لصورةِ اآلخر  ،حىت آنارىم يف األرض
ُ
وأصوات نغماهتم وبصماهتم يف األوراؽ كلها ؼتتلفة  ،ىذه صنائع رب العاظتٌن  ،وىذه أسرار قليلة

ٔ سورة الروـ. ٗٓ :

ٕ مت النقل باختصار من كتاب «الرحلة إذل أفريقيا»  ،ص ٕٗ – ٖٓ  ،وىو كتاب ضم ػتاضرات قاـ ّٔا الشيا الشنقيطي إباف
رحلتو الدعوية ألفريقيا  ،وقد ُد ّْونت تلك ا﵀اضرات على أشرطة صوتية  ،مث فُػّْرغت ورتبت يف الكتاب اظتذكور  ،وقد قاـ بتحقيق
الكتاب الشيا د .خالد بن عثماف السبت حفظو ا﵁  ،ونشرتو دار عادل الفوائد – مكة.
ٖ أي :ىو مثلك.
ٗ سورة البقرة. ٕٔ :
٘ سورة النحل. ٔٚ :
 ٙسورة الرعد. ٔٙ :
 ٚالضمًن عائد على حالة اطتلق اظتشار إليها يف السطر الذي قبلو.
 ٛسورة الطارؽ. ٘ :
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من أسرار معىن ربكم الذي خلقكم﴾  ،يعين :فمن فعل فيكم ىذا من األفعاؿ والغرائب
والعجائب يف كل عضو وكل َمطَْرِح إبرة ىو ربكم الذي يستحق أف تعبدوه.

وال متفى عليكم أف ربَّنػا فعػل فينػا ىػذا مػن الغرائػب والعجائػب وؿتػن يف بطػوف أمهاتنػا  ،دل لتػتج إذل
يشػق َّأـ الواحػد منػأ وال أف يب ػنّْجهإ وال ي ػ ػ ّْنومها يف ِ
صػ ّْحيةٖ  ،بػل فعػل كػل ىػذه العمليػات واألـ
أف ُ
ُ
ُ

واألـ الىية تفرح ودتػرح  ،ال تػدري عػن شػي ؽتػا يُفعػل يف داخلهػا مػن غرائػب صػنع ا﵁ وعجائبػو  ،مث
يُػيَ ّْس ػر طريػػق اطتػػروج  ،وؿتػػن دائم ػاً نػػذكر ى ػػذا ألف ا﵁ يلفتنػػا إليػػو حي ػ يقػػوؿ متلقكػػم يف بط ػػوف
أمهػػاتكم خلق ػاً مػػن بعػػد خلػػق يف ظلمػػات نػػالث﴾  ،ظلمػػة الػػبطن وظلمػػة الػػرحم وظلمػػة اظتشػػيمة ،
ذلكم ا﵁ ربكم لو اظتلك ال إل ػٰو إال ىػو فػأسل تصػرفوف﴾ٗ  ،وىػو ػتػل الشػاىد  ،فهـاا الـاي يفعـل
ىاا الخلق واإليجاد ىاا ىو الاي يستحق أن يُعبد ....

مث زاد يف الرباىٌن العقلية الذي جعػل لكػم األرض فراشػاً يعػين :ىػذا مػن غرائػب صػنعو وعجائػب

أمره ال تستدعي أف يُعبد وحده ويُعلم أنو الرب وحده.

وىػذا الػذي فػرش ىػذه األرض لػيس ب ٍ
ػأخرؽ٘ واألرض فرشػناىا فػنعم اظتاىػدوف ، ٙجعلهػا ليسػت
شديدة االستعداد يف أخذ اضتر زمن اضتر وال ألخذ الربودة زمن الربودة  ،فلػو جعػل األرض كلهػا مػن
حديد أو من ؿتاس أو من رصاص أو قصدير ىلػك كػل مػن عليهػا  ،جعلهػا رخػوة لينػة يعػيخل اطتلػق
عليه ػػا  ،قابل ػػة للزراع ػػات وأنػ ػواع الغِراس ػػات وإجػ ػراء العي ػػوف واألا ػػار وبن ػػاء البي ػػوت  ،ومثبَّػ ػػتة ُموطَّػػدة
باصتباؿ  ،تدفن فيها األموات كما قاؿ أدل ؾتعل األرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً.ٚ

ِ
وتض ُّمكم أحياءً على ظهرىا وأمواتاً يف القبػور
وقولو كفاتاً مصدر َك ػ َفػػتَوُ إذا َّ
ضمػوُ  ،أي تكفتُكم ُ
يف بطنهػا  ،وىػػذه األرض الػ فرشػػها ىػػذا الفػػرش بػ فيهػػا جػػل وعػػال مػػن ىػػذه اصتبػػاؿ وعلػػى ألػواف
ؼتتلفػة ومػن اصتبػاؿ ُجػدد بػػيض وزتػر ؼتتلػف ألوااػا وغرابيػب سػػود * ومػن النػاس والػدواب واألنعػػاـ
ؼتتلػف ألوانػو كػذلك إفتػا متشػى ا﵁َ مػن عبػاده العلمػاء ، ٛبػ فيهػا مػن أنػواع اضتيوانػات واألشػػجار
والثمػػار وأن ػواع اضتبػػوب والػػزروع واظتعػػادف واصتبػػاؿ مػػع اخػػتالؼ األل ػواف واألشػػكاؿ واظتنػػافع واألق ػػدار
 1أي يشق بطنها .
ٕ أي يُػخدّْرىا.
ٖ أي مستشفى صحي.
ٗ سورة الزمر. ٙ :

٘ األخرؽ ىو اصتاىل بعملو .انظر «النهاية».
 ٙسورة الذاريات. ٗٛ :
 ٚسورة اظترسالت. ٕٙ - ٕ٘ :
 ٛسورة فاطر. ٕٛ - ٕٚ :
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والطعوـ  ،ويف األرض قطع متجاورات وجنػات مػن أعنػاب وزرع وـتيػل صػنواف وغػًن صػنواف يُسػقى
مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األُ ُكل إف يف ذلك آليات لقوـ يعقلوف.ٔ
مث قػػاؿ والسػػماء بنػػاء أي :وجعػػل ىػػذه السػػماء بنػػاء سػػقفاً مرفوع ػاً  ،ال يتفطػػر وال يتشػػقق  ،وال
لتتاج إذل تػرميم وال إصػالح مػع أنػو دتػر عليػو آالؼ السػنٌن فػارجع البصػر ىػل تػرى مػن فطػور * مث
ارجع البصر كرتٌن ينقلب إلبك البصر خاسئاً وىو حسًن ٕأي :فاتِراً ذليالً من عِظم ما رأى.
[برىـان الـرز ق قــول اهلل تعـالى  وأنـلل مــن السـماء مـاء فــأخر بـو مـن الثمـرات رزقـا ل ـم فــال
ٖ ٗ

تجعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون] 

ىب أف ا﵁ جل وعال خلق اظتاء وأبدعو بقدرتو وإرادتو مث أنزلو على ىػذا األسػلوب الغريػب العجيػب
يشػػق األرض ومتػػرج منهػػا مبسػػمار
ورويػػت األرض َ
وش ػربت  ،مػػن ىػػو الػػذي يقػػدر علػػى أف ُ
اعتائػػل َ ،
النبات؟!
ىب أف مسمار النبات٘ خرج  ،من ىو الذي يَقدر على أف يُػخرِج منو السنبلة؟
ىب أف السنبلة خرجت  ،من ىو الذي يقدر على أف يُنبت فيها اضتب؟

نميػػو وين ُقلػػو مػػن طػػور إذل طػػور حػػىت يكػػوف تام ػاً
ىػػب أف اضتػػب ُخلػػق  ،مػػن الػػذي يقػػدر علػػى أف يُ ّْ
صاضتاً لألكل   ،انظروا إذل ذتره إذا أذتر وينعو إف يف ذلكػم آليػات لقػوـ يؤمنػوف ، ٙولػذا قػاؿ جػل
وعػال فلينظر اإلنساف إذل طعامو * أنا صببػ ػػنا اظتاء صباً * مث شقػقنا األرض يعين  :عػن النبػات –
شقاً * فأنبتنا فيها حباً * وعنباً وقضػباً ، ىػذا مػن غرائػب وعجائػب صػنع رب العػاظتٌن جػل وعػال
ولذا قاؿ وأنزؿ من السماء ماء فأخرج بو من الثمرات رزقاً لكم.

ٔ سورة الرعد ، ٗ :وقد قاؿ رزتو ا﵁ يف التعليق عليها:
فاألرض ال تػنػبُت فيها الثمار واحدة  ،ألف قطعها متجاورة  ،واظتاء الذي تُسقى بو ماء واحد  ،والثمار خترج متفاضلة ؼتتلفة يف
األلواف واألشكاؿ والطعوـ واظتقادير واظتنافع.
فهذا أعظم برىاف قاطع على وجود فاعل ؼتتار  ،يفعل ما يشاء كيف يشاء  ،سبحانو جل وعال عن الشركاء واألنداد.
«أضواء البياف»  ،تفسًن سورة النحل. ٖٔ :
ٕ وانظر ما قالو رزتو ا﵁ يف «أضواء البياف»  ،تفسًن سورة األحقاؼ ٖ :من عند قولو :وبذلك تَعلم أنو ما خلق السماوات واألرض
واألرض وما بينهما إال خلقا متلبسا بأعظم اضتق الذي ىو إقامة الربىاف القاطع على توحيده جل وعال ...
ٖ سورة البقرة. ٕٕ :
ٗ ما بٌن اظتعقوفتٌن من وضع مقيده عفا ا﵁ عنو دتييزا لكالـ الشيا بعضو عن بعض.
٘ أي ساقو.
 ٙسورة األنعاـ. ٜٜ :
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فإذا علمتم ىذا وعرفتم أف خالق الكػوف ىػو الػذي رفػع ىػذه السػماء ودحػى ىػذه األرضٔ  ،وأبػرزكم
مػن العػدـ إذل الوجػػود  ،وأنبػت لكػػم األرزاؽ ؛ ال تع ِ
ػادلوا ّٔػذا مػػن ال يقػدر علػػى شػيء  ،وال تصػرفوا
شػيئاً مػن حقوقػو إذل عػاجز ضػػعيف ال يقػدر علػى شػي  ،ولػذا قػػاؿ فػال جتعلػوا ﵁ أنػداداً ، نُظػراء
تَصرفوف عتم حقوقو يف العبادة  ،وأنتم تعلموف أنو الواحد الػرب وحػده ا﵀يػي اظتميػت القػادر علػى
كل شيء  ،الذي يستحق أف يُعبد وحده .انتهى كالمو رزتو ا﵁.
فصل

وقد كاف اظتشركوف يف عهد النيب  يػُ ػ ِقُّروف بربوبية ا﵁ تعاذل مع إشراكهم بو يف العبادة  ،فأنكر ا﵁
عليهم ذلك  ،ألف اإلقرار بالربوبية ال يكفي للدخوؿ يف اإلسالـ حىت يُضم إليو إفر ُاده بالعبودية ،

قاؿ تعاذل ل نبيو حانا لو على أف يقوؿ للمشركٌن اظتعرتفٌن ﵁ بالربوبية  ،اظتشركٌن معو غًنه يف العبادة
ِ
ِِ
ض َوَمن
ض َوَمن ف َيها إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف * َسيَػ ُقولُو َف للَّو قُ ْل أَفَال تَ َذ َّكُروف * قُل ظتن األ َْر ُ
﴿قُل ظتن األ َْر ُ
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِ
ش
السْب ِع َوَر ُّ
فِ َيها إِف ُك ُنت ْم تَػ ْعلَ ُموف * َسيَػ ُقولُو َف لِلَّوِ قُ ْل أَفَال تَ َذ َّكُروف * قُ ْل َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
ِِ
ِِ
ِ
وت ُك ّْل َش ْي ٍء َوُى َو ُِكت ًُن َوال ُكتَ ُار َعلَْيوِ إِف
الْ َعظيم * َسيَػ ُقولُو َف للَّو قُ ْل أَفَال تَػتَّػ ُقوف * قُ ْل َمن بِيَده َملَ ُك ُ
ٕ ٖ
ُك ُنت ْم تَػ ْعَل ُموف * َسيَػ ُقولُو َف لِلَّوِ قُ ْل فَأ ََّسل تُ ْس َحُروف﴾ .
استطراد
السعديٗ رزتو ا﵁:
قاؿ الشيا عبد الرزتػٰن بن ناصر َّ
أمور:
الطريق إذل العلم بأنو «ال إلػٰو إال ا﵁» ٌ

أحدىا ػ بل أعظمها ػ تدبر أشتائػو وصػفاتو وأفعالػو الدالػة علػى كمالػو وعظمتػو وجاللػو  ،فإاػا تُوجػب
زتد ٍ
بذؿ اصتهد يف التألُّػو لو والتعبد للرب الكامل الذي لو كل ٍ
وغتد وجالؿ ورتاؿ.
الثاني :العلم بأنو تعاذل اظتنفرد باطتلق والتدبًن  ،فيُػعلم بذلك أنو اظتنفرد باأللوىية.

٘

ٔ الدحو ىو اظتد والبسط .انظر «تفسًن الطربي»  ،تفسًن سورة النازعات. ٖٓ :
ٕ سورة اظتؤمنوف. ٜٛ - ٛٗ :
ٖ انظر ما قالو ابن كثًن يف تفسًن ىذه اآليات  ،وكذا ما قالو الشنقيطي يف تفسًن آية يونس ، ٖٔ :وآية يوسف ، ٔٓٙ :وآية
اإلسراء ٜ :من ابتداء قولو :ويكثر يف القرآف العظيم االستدالؿ على الكفار باعرتافهم بربوبيتو جل وعال  ...اخل.
ٗ ىو الشيا العالمة اظتفسر الفقيو عبد الرزتػٰن بن ناصر السع دي  ،من فحوؿ علماء ؾتد  ،استوطن بلدة عنيزة من مدف القصيم ،
ولد عاـ  ٖٔٓٚوتويف عاـ  ٖٔٚٙىجري  ،تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء اظتسلمٌن  ،كالشيا عبد
ا﵁ بن عبد العزيز بن عقيل  ،والشيا عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن البساـ  ،والشيا ػتمد بن صاحل العثيمٌن وغًنىم  ،رزتهم ا﵁.
انظر تررتتو يف كتاب «علماء ؾتد خالؿ ذتانية قروف»  ،للشيا عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن البساـ رزتو ا﵁.

٘ تقدـ شرح ىذا الربىاف قبل فصلٌن.
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الثالث :العلم بأنو اظتنفرد بالنعم الظاىرة والباطنة  ،الدينيَّة والدنيويَّة  ،فػإف ذلػك يُوجػب تعلػق القلػب
بو وػتبتو والتألو لو وحده ال شريك لو.
الرابع  :ما نراه وما نسػمعو مػن الثػواب ألوليائػو القػائمٌن بتوحيػده  ،مػن النصػر والػنعم العاجلػة  ،ومػن
عقوبتو ألعدائو اظتشركٌن بو  ،فإف ىذا دا ٍع إذل العلم بأنو تعاذل وحده اظتستحق للعبادة كلها.
الخامس :معرفة أوصاؼ األونػاف واألنػداد الػ ُعبِ َػدت مػع ا﵁ و ُِّ
اختػ َذت آعتػة  ،وأاػا ناقصػة مػن رتيػع
نفعػا وال ض ِّػرا  ،وال موتًػا وال حيػا ًة وال نشػوراَ ،
الوجوه  ،فقًنٌة بالذات  ،ال دتلك لنفسها وال لعابديها ً
ذرٍة  ،مػن جلػب خػ ًٍن أو دفػع شػر  ،فػإف العلػم بػذلك
وال ينصروف َمن َعبَ َػدىم  ،وال ينفعػوام مبثقػاؿ َّ

يوجب العلم بأنو «ال إلػٰو إال ا﵁» وبطالف إلػٰهية ما سواه.

السادس :اتفاؽ كتب ا﵁ على ذلكٔ وتواطؤىا عليو.

السابع :أف خواص اطتلق الذين ىم أكمل اطتليقة أخالقاً وعقوالً ورأياً وصواباً وعلماً  -وىػم الرسػل
واألنبياء والعلماء الربانيُّوف  -قد شهدوا ﵁ بذلك.
الثامن :ما أقامو ا﵁ من األدلة األفقية والنفسيةٕ ال تدؿ علػى التوحيػد أعظػم داللػةٍ  ،وتُنػادي عليػو
بلسػاف حاعتػا مبػا أودعهػا مػن لطػائف صػنعتو وبػديع حكمتػو وغرائػب خلقػو  ،فهػذه الطػرؽ الػ أكثػػر

ا﵁ مػن دعػػوة اطتلػػق ّٔػا إذل أنػػو «ال إل ػٰو إال ا﵁»  ،وأبػداىا يف كتابػػو وأعادىػػا ؛ عنػد تأمػػل العػ ػ ػ ػػبد يف
بعضها ال بد أف يكوف ع ػػنده يقػٌن وعلػم بػذلك  ،فكيػف إذا اجتمعػت وتواطػأت واتفقػت  ،وقامػت
رسػػا اإلنتػػاف والعلػػم بػػذلك يف قلػ ِ
ػب العبػػد  ،بي ػ يكػػوف
أدل ػةٌ للتوحيػػد مػػن كػػل جانػػب؟! فهنػػاؾ يَ َ
الشػػبَو إال فتػواً وكمػػاالً ،
الشػػبَو واطتيػػاالت  ،وال يػػزداد علػى تكػػرر الباطػػل و ُّ
كاصتبػاؿ الرواسػػي ال تػَُزل ِزلُػػوُ ُّ
ػرت إذل الػدليل العظػيم واألمػر الكبػًن  ،وىػو تػدبر ىػذا القػرآف العظػيم والتأمػل يف آياتػو ؛
ىػذا وإف نظ َ
ورتَلِ ػػو م ػػا ال لتص ػػل يف غ ػػًنه.
ػل ب ػػو م ػػن تفاص ػػيلو ُ
فإن ػػو الب ػػاب األعظ ػػم إذل العل ػػم بالتوحي ػػد ُ ،
ولتص ػ ُ

انتهى.

ٖ

ٔ أي :على التوحيد.

ٕ أي األدلة الكونية ال أقامها ا﵁ تعاذل يف اآلفاؽ  ،وكذلك اآليات يف النفس البشرية  ،كما قاؿ تعاذل ويف أنفسكم أفال
تبصروف.
ٖ انظر «تيسًن الكرصل الرزتػٰن يف تفسًن كالـ اظتناف»  ،تفسًن سورة ػت ػػمد  ،عند تفسًن قولو تعاذل فاعلم أنو ال إلػٰو إال ا﵁ ، اآلية
. ٔٛ
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شرح شروط ال إلـٰو إال اهلل

ٔ

الشرط األول :العلم مبعناىا علما جازما  ،وضده اصتهل بو.
معىن ىذا الشرط أف يعلم العبد بأف ا﵁ وحػده ىو اظتستػ ػحق صتمػيع أنواع العػبادة  ،وأف ما سوى ا﵁
ال يستحق أف يصرؼ لو من العبادة شيئا.
فقوؿ «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،أي ال معبود بق إال ا﵁.

وقوؿ« :وحده» ؛ تأكيد إلنبات تفرد ا﵁ بالعبادة.
وقوؿ« :ال شريك لو»  ،تأكيد للنفي.
فانظر إذل ىذه اظتؤّْكدات الثالنة لتفرد ا﵁ بػحق العبادة  ،األوذل اضتصر بػ (إالَّ)  ،والثانية قولو

(وحده)  ،والثالثة قولو (ال شريك لو).
ويف ىذا تأكي ٌد بعد تأكيد  ،اىتماما مبقاـ التوحيد.

فمن تلفظ ّٔذه الكلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» وىو ال يعرؼ معناىا فإاا ال تنفعو  ،ألنو دل يعتقد ما
تدؿ عليو  ،كالذي يتكلم بلغة ال يفهمها.
وؽتا يبٌن معىن «ال إلػٰو إال ا﵁» قولو تعاذل  قل يا أىل الكتاب تعالوا إذل كلمة سواء بيننا وبينكم
أال نعبد إال ا﵁ وال نشرؾ بو شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دوف ا﵁ ، ٕومعىن سواء بيننا

وبينكم ؛ أي نستوي ؿتن وأنتم يف قصر العبادة على ا﵁  ،وترؾ الشرؾ كلو.

وقػ ػ ػاؿ الػخل ػيل علػ ػيو السػ ػالـ إنين براء ؽتا تعبدوف * إال الذي فط ػ ػ ػ ػرشل فإنو سيهدين * وجعػ ػ ػلها
كلمة باق ػ ػية يف عقبو ، ٖفهذا ىو حقػيقة معىن «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،وىو الرباءة من كل ما يُعبد من
دوف ا﵁  ،وىو النفي  ،وإخالص العبادة ﵁ وحده  ،وىو اإلنبات  ،وىذا ىو معناىا الذي دلَّت
عليو ىذه اآليات وما يف معناىا  ،فمن حتقق ذلك وعلمو فقد حصل لو العلمٗ ّٔا.

ٔ أصل ىذا الشرح للشيا عبد الرزتػٰن بن حسن بن ػتمد بن عبد الوىاب رزتو ا﵁ تعاذل  ،وىو مذكور يف «الدرر السنية من
األجوبة النجدية» (ٕ ، )ٕ٘٘- ٕٕ٘/وقد زدت عليو مبا يسر ا﵁.
والذي ذكره الشيا عبد الرزتػٰن بن حسن يف عِ َّدة شروط «ال إلػٰو إال ا﵁» أاا سبعة  ،وقد زاد بعض العلماء الشرط الثامن  ،ونقلو
شتاحة الشيا عبد العزيز بن باز رزتو ا﵁ يف رسالتو «الدروس اظتهمة لعامة األمة».
ٕ سورة آؿ عمراف. ٙٗ :
ٖ سورة الزخرؼ. ٕٛ – ٕٙ :
ٗ وىذا ىو الشرط األوؿ من شروط «ال إلػٰو إال ا﵁».

19

القول السديد في شرح شروط كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل»

قاؿ الشيا عبد الرزتػٰػن ال َّسعدي رزتو ا﵁ يف تفسًن قولو تعاذل وال نتلك الذين يدعوف من دونو
الشفاعة إال من شهد باضتق وىم يعلموف :ٔأي نطق بلسانو مقرا بقلبو عاظتا مبا شهد بو  ،ويُشرتط
أف تكوف شهادتو باضتق  ،وىو الشهادة ﵁ تعاذل بالوحدانية  ،ولرسلو بالنبوة والرسالة  ،وصحة ما
جاؤوا بو من أصوؿ الدين وفروعو وحقائقو وشرائعو  ،فهؤالء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعٌن ،
ٕ

وىؤالء الناجوف من عذاب ا﵁  ،اضتائزوف لثوابو .انتهى.
قولو وىم يعلموف ؛ أي يعلموف بقلؤّم ما نطقت بو ألسنتهم  ،فجػعل العلم شرطا للشهادة
باضتق  ،أي شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁».
وقاؿ تعاذل لنبيو  فاعلم أنو ال إلػٰو إال ا﵁ ، ٖفقولو فاعلم ؛ ىو الشاىد من اآلية  ،وىو

األمر بالعلم مبعىن «ال إلػٰو إال ا﵁».
ويف ىذه اآلية أمر ا﵁ بالعلم بال إلػٰو إال ا﵁ مث قاؿ بعدىا ﴿واستغفر لذنبك﴾  ،فابتدأ باألمر
بالعلم مث أمر بالعمل وىو االستغفار  ،لينبو على تقدصل العلم على العمل دائما  ،وعتذا بوب
البخاري رزتو ا﵁ يف «صحيحو» بابا شتَّاه « :باب العلم قبل القوؿ والعمل»  ،وذكر ىذه اآلية.
قاؿ الشيا عبد الرزتػٰػن السعدي رزتو ا﵁ :العلم البد فيو من إقرار القلب ومعرفتو مبػعىن ما طُلب

منو علمو  ،ودتامو أف يعمل مبقتضاه  ،وىذا العلم الذي أمر ا﵁ بو  -وىو العلم بتوحيد ا﵁ -
ٗ
فرض عٌن على كل إنساف  ،ال يسقط عن أحد كائنا من كاف  ،بل كلّّ مضطر إذل ذلك .انتهى.

ومن أدلة وجوب العلم مبعىن «ال إلػٰو إال ا﵁» حدي عثماف بن عفاف مرفوعا :قاؿ رسوؿ ا﵁ :
٘
من مات وىو يعلم أنو ال إلػٰو إال ا﵁ دخل اصتنة.

والشاىد قولو( :وىو يعلم)  ،فدؿ على أف العلم بالشهادة شرط لدخوؿ اصتنة  ،وحسبك ّٔذا
شاىدا.
قلت :وظتا كاف العلم بالشيء وحتقيقو أمراف نسبياف يتفاوت فيهما الناس ما بٌن ُم ِقل ومستكثر ؛
ٙ
فإف الناس يتفاوتوف يف حظهم من «ال إلػٰو إال ا﵁» بسب علمهم مبعىن ىذه الكلمة.
وخالصة القوؿ أف العلم مبعىن كلمة التوحيد وفهم مضمواا من شروط حتقيقها.

ٔ سورة الزخرؼ. ٛٙ :
ٕ انظر تفسًن اآلية يف كتابو «تيسًن الكرصل الرزتػٰن يف تفسًن كالـ اظتناف».
ٖ سورة ػتمد. ٜٔ :
ٗ انظر «تيسًن الكرصل الرزتػٰػن يف تفسًن كالـ اظتناف»  ،تفسًن سورة ػتمد. ٜٔ :
٘ رواه مسلم (.)ٕٙ

 ٙبتصرؼ من كالـ للشيا عبد الرزتػٰن بن حسن يف «الدرر السنية» (ٕ.)ٕٗٗ/
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الشرط الثاني :القبوؿ عتا  ،وضده ردىا وعدـ اإلنتاف مبا تقتضيو.
إذا َعرؼ العبد شرط العلم ؛ فالبد لو من القبول ظتا دلت عليو كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» ،
رضا قلبيا  ،ودليل القبوؿ من الكتاب قولو تعاذل ﴿آمن
والقبوؿ ىو التصديق بالشيء مع الرضا بو ً
الرسوؿ مبا أنزؿ إليو من ربو واظتؤمنوف كل آمن با﵁ ومالئكتو وكتبو ورسلو ال نفرؽ بٌن أحد من

رسلو وقالوا شتعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اظتصًن﴾ٔ.

قاؿ الشيا صاحل بن فوزاف الفوزافٕ حفظو ا﵁ :ومن مقتضى «ال إلػٰو إال ا﵁» قبوؿ تشريع ا﵁

يف العبادات واظتعامالت والتحليل والتحرصل ورفض كل تشريع ال يوافق التشريع اإلسالمي  ،قاؿ
تعاذل ﴿أـ عتم شركاء شرعوا عتم من الدين ما دل يأذف بو ا﵁﴾.
فالبد من قبوؿ تشريع ا﵁ يف العبادات واظتعامالت واضتكم بٌن الناس فيما اختلفوا فيو يف األحواؿ
الشخصية وغًنىا  ،ورفْ ِ
ض القوانٌن الوضعية  ،ومعىن ذلك رفض رتيع البدع واطترافات ال يبتدعها

ويروجها شياطٌن اإلنس واصتن يف العبادات  ،ومن تقبل ذلك فهو مشرؾ يف الطاعة كما قاؿ يف
ىذه اآلية ﴿ أـ عتم شركاء شرعوا عتم من الدين ما دل يأذف بو ا﵁﴾  ،وقاؿ تعاذل ﴿وإف أطعتموىم
إام ظتشركوف﴾  ،وقاؿ تعاذل ﴿اختذوا أحبارىم ورىباام أربابا من دوف ا﵁﴾ ٖ.انتهى.

وضد القبوؿ الرد  ،سواء كاف الرد عن جحود أو جهل  ،فمثال الجحود ما كاف عليو حاؿ
مشركي قريخل والعرب وأمثاعتم من الكفار  ،فإام عرفوا ما دلت عليو لكن دل يقبلوا  ،بل استكربوا
عن قبوؿ اضتق وردُّوه  ،قاؿ تعاذل واصفا حاعتم إام كانوا إذا قيل عتم ال إلػٰو إال ا﵁ يستكربوف *
ويقولوف أئِنا لتاركوا آعتتنا لشاعر غتنوف ، ٗوالذي دعاىم إذل االستكبار عنها أام عرفوا أف «ال
إلػٰو إال ا﵁» توجب ترؾ ما كػانوا يعبدونو من دوف ا﵁ من األصناـ.
وأما اصتهل فهو حاؿ من دل يعرؼ دين اإلسالـ أصال  ،فهذا دل يقبل «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،ويف عذره
باصتهل تفصيل معروؼ عند أىل العلم.

ٔ سورة البقرة. ٕٛ٘ :
ٕ ىو الشيا الفقيو الذاب عن دين ا﵁  ،العادل يف العقيدة وا لفقو  ،اظتقدـ يف علوـ الشريعة  ،طاظتا دافع عن العقيدة اإلسالمية ورد
على أىل البدع  ،رتعت ردوده فوقعت يف نالث غتلدات  ،لو مؤلفات كثًنة يف فنوف متنوعة  ،أوصى بالرجوع إليو الشيخاف
اصتليالف عبد العزيز بن باز وػتمد بن عثيمٌن قبيل وفاهتما  ،حفظو ا﵁ ذخرا لإلسالـ واظتسلمٌن.
ٖ «ال إلػٰو إال ا﵁  ،معناىا مكانتها  ،فضلها  ،وآنارىا يف الفرد وآّتمع»  ،ص ٕٔ – ٕٕ  ،الناشر :دار العاصمة – الرياض.
ٗ سورة الصافات. ٖٙ – ٖ٘ :
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والقبوؿ أمر قليب ورضى اختياري  ،فهو أمر متعلق بالقلب  ،خبالؼ االنقياد – وسيأيت الكالـ
عليو يف موضعو إف شاء ا﵁  -فهو انقياد اصتوارح ألوامر ا﵁ تعاذل  ،فالقبوؿ سبب واالنقياد أنر ،
وا﵁ اعتادي.
الشرط الثالث :اإلخالص فيها  ،وضده الوقوع يف الشرؾ.
اإلخالص ضده الشرؾ  ،ويكوف بتجريد العبادات ﵁ تعاذل وحده  ،وتصفيتها عن التوجو
للمخلوقٌن  ،أيا كاف ذلك اظتخلوؽ  ،مػلَػكا أو نبيا أو وليا أو غًن ذلك  ،وأيا كانت تلك العبادة ،

من دعاء أو ذبح أو سجػود أو غًن ذلك  ،ودليل وجوب اإلخالص قولو تعاذل فاعبد ا﵁ مػخلصا

لو الدين * أال ﵁ الدين الخالص ، ٔوقولو تعاذل وما أمروا إال ليعبدوا ا﵁ مخلصين لو الدين

حنفاء ، ٕوقولو تعاذل قل إشل أمرت أف أعبد ا﵁ مخلصاً لو الدين * وأمرت ألف أكوف أوؿ
اظتسػلمٌن * قل إشل أخاؼ إف عصيت ريب عذاب يوـ عظيم * قل ا﵁ أعبد مخلصاً لو ديين *
فاعبدوا ما شئتم من دونو.ٖ
حرـ على النار
وعن حدي عِتباف بن مالك رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : فإف ا﵁ قد َّ
ٗ

من قاؿ «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،يبتغي بذلك وجو ا﵁.
وعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،أنو سأؿ النيب  : من أسعد الناس بشفاعتك يوـ القيامة؟

فقاؿ :أسعد الناس بشفاع يوـ القيامة من قاؿ «ال إلػٰو إال ا﵁» خالصا من قلبو  ،أو نفسو.
٘
ولفظ أزتد :خالصة من قِػبَل نفسو.
قاؿ ابن كثًن  6رزتو ا﵁ يف تفسًن قولو تعاذل فاعبد ا﵁ ؼتلصا لو الدين * أال ﵁ الدين اطتالص:
اطتالص :أي :فاعبد ا﵁ وحده ال شريك لو  ،وادع اطتلق إذل ذلك  ،وأعلمهم أنو ال تصلح

ٔ سورة الزمر. ٖ - ٕ :

ٕ سورة البينة. ٘ :
ٖ سورة الزمر. ٔ٘ – ٔٔ :
ٗ رواه البخاري (ٕ٘ٗ)  ،ومسلم (ٖٖ)  ،ولفظ مسلم :ال يشهد أحد أف «ال إلػٰو إال ا﵁  ،وأشل رسوؿ ا﵁» فيدخل النار  ،أو
تطعمو.
٘ رواه البخاري ( ، )ٜٜوأزتد (ٕ.)ٖٖٚ/
 ٙىو عماد الدين  ،إشتاعيل بن عمر بن كثًن  ،الػبُصروي األصل  ،الدمشقي الشافعي  ،ولد يف مطلع القرف الثامن  ،درس على
شيا اإلسالـ ابن تيمية رزتو ا﵁  ،وبرع يف الفقو والتفسًن والنحو والتاريا  ،لو تصانيف مفيدة  ،أشهرىا كتابو «تفسًن القرآف
العظيم»  ،وكتاب «البداية والنهاية» يف التاريا  ،تويف سنة ٗ. ٚٚ
انظر تررتتو يف «الدرر الكامنة» البن حجر  ،و «شذ رات الذىب» البن العماد  ،و «البدر الطالع» للشوكاشل  ،رزتهم ا﵁.
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العبادة إال لو وحده  ،وأنو ليس لو شريك وال عديل وال نديد  ،وعتذا قاؿ تعاذل أال ﵁ الدين
اطتالص ، أي ال يقبل من العمل إال ما أخلص فيو العامل ﵁ وحده ال شريك لو .انتهى.
وقاؿ الشيا عبد الرزتػٰػن السعدي رزتو ا﵁ يف تفسًن آية البينة (٘) :فما أُِمروا يف سائر الشرائع إال
أف يعبدوا ا﵁ ؼتلصٌن لو الدين  ،أي قاصدين يميع عباداهتم الظاىرة والباطنة وجو ا﵁ وطلب
ٔ

الزلفى لديو  ،حنفاء ، أي معرضٌن مائلٌن عن سائر األدياف اظتخالفة لدين التوحيد .انتهى.
وقولو حنفاء ؛ الػ ِحنف ىو اظتيل  ،واظتقصود ىو اظتيل عن الشرؾ إذل التوحيد  ،وىو توكيد ظتعىن
ؼتلصٌن.
قولو( :قد حرـ على النار) ؛ أي على وجو التأبيد  ،ألنو نبت أف بعض اظتؤمنٌن يعذبوف يف النار
على كبائر ارتكبوىا  ،مث مترجهم إذل اصتنة بعد تطهًنىم يف النار.
أو أف اظتقصود أف ا﵁ حرـ دخوعتم يف النار ابتداء ألام قاموا مبا أمرىم ا﵁  ،وانتهوا عما ااىم ا﵁
عنو.
وقولو( :أسعد الناس بشفاع ) ؛ من اظتعلوـ أف ىناؾ عدة شفعاء يوـ القيامة  ،فاألنبياء يشفعوف ،
واظتالئكة يشفعوف  ،واظتؤمنوف يشفعوف  ،واألطفاؿ يشفعوف  ،والقرآف يشفػ ػ ػع  ،وغًنىم  ،والنيب 
من جػملة ىؤالء الشفعاء  ،فأسعد الناس بشفاعتو يوـ القيامة من قاؿ «ال إلػٰو إال ا﵁» عن
إخالص  ،فخرج بػهذا من قالػها بلسانو وخالفها يوارحو  ،بأف أشرؾ يوارحو  ،فإف كثًنا ؽتن
ينتسبوف إذل اإلسالـ يقولواا  ،وىم مع ىذا يدعوف غًن ا﵁ ويذبوف لغًن ا﵁  ،فهؤالء دل يطابق
قوعتم فعلهم  ،فليس عتم من شفاعة النيب  نصيب  ،فواعِظَم خسارهتم.

وعن أيب شيبة اطتدري رضي ا﵁ عنو قاؿ :شتعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ :من قاؿ «ال إلػٰو إال ا﵁»
ٕ
ؼتلصا ّٔا قلبو ؛ دخل اصتنة.

واضتاصل أف مطلب اإلخالص الوارد يف ىذه اآليات واألحادي يدؿ داللة واضحة على أنو من
شروط صحة «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،فإذا صرؼ العبد شيئا من عباداتو لغًن ا﵁ فقد انتقضت تلك
الشهادة  ،ألنو إذا انتفى الشرط انتفى اظتشروط.

ٔ انظر تفسًن اآلية يف كتابو «تيسًن الكرصل الرزتػٰن يف تفسًن كالـ اظتناف».

ٕ رواه ابن أيب عاصم يف «اآلحاد واظتثاشل» (ٗ( ، ) ٕٕٜ/الناشر :دار الراية – الرياض)  ،والبخاري يف «التاريا الكبًن» ( .)ٙ٘/ٛ
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الشرط الرابع :ا﵀بة عتا وظتا دلت عليو  ،وضده بغض تلك الكلمة.
ومن شروط «ال إلػٰو إال ا﵁» المحبة عتا  ،أي ػتبة ما دلت عليو من اإلخالص ونفي الشرؾ ،
وىذا يقتضي حب أىلها  ،وحب الكتب ال تدعو إذل التوحيد اطتالص  ،والعلماء الذين يدعوف
إليو.
وػتبػػة «ال إل ػ ػٰو إال ا﵁» تس ػػتل ِزـ ض ػ َّػدىا  ،وى ػػو ُكػ ػ ػ ْره م ػػن كػ ػ ِره ى ػػذه الكلم ػػة  ،واس ػػتكرب عنه ػػا  ،وى ػػم
الكفار.

فمن ك ِره التوحيد  ،أو ك ِره أىلو  ،أو ك ِره الكتب ال تدعو إليو  ،والعلماء الذين يدعوف إليو
لكوام يدعوف إليو ؛ فقد نقض ىذا الشرط.
أحب أعداء كلمة «ال إلػٰو إال
أحب ما يُعبد من دوف ا﵁ من األنداد واألصناـ  ،أو َّ
وكذا من َّ
أسا  ،وىم الكفار  ،وتَػَرؾ معاداهتم ؛ فقد نقص يف حتقيق ىذا الشرط ،
ا﵁»  ،الذين دل يرفعوا ّٔا ر ً
بل قد يصل بو األمر إذل حد الكفر إف عاوام ضد اظتسلمٌن لقصد ىدـ الدين.
قػػاؿ الشػػيا حػػافظ اضتكمػػي رزتػػو ا﵁( :وعالمػػة حػػب العبػػد ربػػو تقػػدصل ػتابّْػ ػو وإف خالفػػت ى ػواه ،
وبغض ما يُبغِض ربو وإف ماؿ إليػو ىػواه  ،ومػواالة مػن واذل ا﵁ ورسػولو  ،ومعػاداة مػن عػاداه  ،واتبػاع

رسولو  ، واقتفاء أنره وقبػوؿ ىػداه  ،وكػل ىػذه العالمػات شػروط يف ا﵀بػة  ،ال يُػتَصػور وجػود ا﵀بػة
مع انعداـ شرط منها.

وقاؿ تعاذل يف شأف اظتواالة واظتعاداة فيو ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبػراىيم والػذين معػو إذ قػالوا
لقػومهم إنػا بػرآء مػنكم وؽتػا تعبػدوف مػن دوف ا﵁ كفرنػػا بكػم وبػدا بيننػا وبينػػكم العػداوة والبغضػاء أبػػدا

حىت تؤمنوا با﵁ وحده.ٕ)ٔ

ٔ سورة اظتمتحنة. ٗ :

ٕ «معارج القبوؿ» (ٕ ، )ٕ٘٘ – ٕ٘ٗ/الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ.
24

القول السديد في شرح شروط كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل»

قاؿ ابن تيميةٔ رزتو ا﵁ :ليس للقلوب سرور وال لذة تامة إال يف ػتبػة ا﵁ والتقػرب إليػو مبػا ُلتبػو  ،وال
ُدتكِػن ػتبتػو إال بػاإلعراض عػػن كػل ػتبػوب سػواه  ،وىػذا حقيقػة «ال إل ػٰو إال ا﵁»  ،وىػي ملػة إبػراىيم
ٕ
اطتليل عليو السالـ وسائر األنبياء واظترسلٌن  ،صالة ا﵁ وسالمو عليهم أرتعٌن.
قلػت :وقػد بُػػلِي بعػض اظتسػلمٌن مبحبػة الكفػػار  ،وىػذا حػراـ  ،ألف ػتبػة الكفػار ىػو معػىن مػواالهتم ،

فػإف اظتػواالة ىػي ا﵀بػػة  ،ومػواالة الكفػػار تػدؿ بػػال شػك علػػى وجػود نقػػص يف حتقيػق شػػرط ػتبػة كلمػػة
ٖ
«ال إلػٰو إال ا﵁»  ،ألف ا﵀بة التامة تستلزـ ضدىا  ،وىو بغض ما متالفها ومن متالفها.
وقػد وردت آيػات كثػػًنة يف التحػذير مػػن مػواالة الكفػػار كقولػو تعػاذل ال جتػػد قومػاً يؤمنػػوف بػا﵁ واليػػوـ
اآلخر يوادون م ن حاد ا﵁ ورسولو ولو كانوا آباءىم أو أبناءىم أو إخواام أو عشًنهتم أولئك كتػب
يف قلؤّم اإلنتاف وأيدىم بروح منو ويدخلهم جنػات جتػري مػن حتتهػا األاػار خالػدين فيهػا أبػدا رضػي
ا﵁ عنهم ورضوا عنو أولئك حزب ا﵁ أال إف حزب ا﵁ ىم الغالبوف.ٗ
٘

وقاؿ النيب  : أوثق عرى اإليمان ؛ اضتب يف ا﵁ والبغض يف ا﵁.
وعن أنس رضي ا﵁ عنو  ،عن النيب  قػاؿ( :نػالث مػن كػن فيػو وجػد حػالوة اإلنتػاف)  ،ويف لفػظ:
ػب إليػػو ؽتػػا سواىػ ػما  ،وأن
(ال كتػػد طعػػم اإلنتػػاف إال مػػن كػػاف فيػػو نػػالث) :مػػن كػػاف ا﵁ ورس ػولو أحػ َّ

يرجع يف الكفر كما يكره أف يلقى يف النار.
يُحب المرء ال يحبو إال هلل  ،وأف يكره أف َ

ٙ

ٔ ىو اإلماـ العػ المة البحر الفقيو  ،شيا اإلسالـ حقا  ،أبو العباس  ،تقي الدين  ،أحػمد بن عبد الػحليم بن عبد السالـ  ،اضتراشل
مث الدمشقي  ،اظتلقب بابن تيمية  ،جدد دين اإلسالـ بعدما استحكمت غربتو  ،وأظلمت الدن يا بالبدع الكالمية وخرافات
الصوفية وشركيات القبورية وإضتاد الفالسفة والرافضة  ،فػ جدد الدعوة لإلسالـ الصايف على منهاج الكتاب والسنة  ،وجهر باضتق ،
وناظر أىل الباطل  ،وحتمل السجن يف سبيل ذلك  ،فكتب ا﵁ لعلمو القبوؿ  ،وسارت مبصنفاتو الركباف  ،وصار من بعده من
علماء السنة عياال عليو  ،أما تالميذه فصار بعضػهم من أئمة اإلسالـ  ،كابن القيم وابن كثًن والذىيب وابن عبد اعتادي وغًنىم ،
تويف رزتو ا﵁ سنة  ٕٚٛىػ  ،وقد رتع بعض ا﵀ققٌن أقواؿ من ترجم لو يف جامع نفيس  ،ووشتوه بػ «اصتامع لسًنة شيا اإلسالـ
ابن تيمية خالؿ سبعة قروف»  ،بإشراؼ الشيا بكر أبو زيد رزتو ا﵁  ،ونشرتو دار عادل الفوائد – مكة  ،فلًنجع إليو من أراد
االستزادة.
ٕ «غتموع الفتاوى» (.)ٖٕ/ٕٛ
 3ومن ىنا نعلم خطر ما وقع فيو كثًن من شباب اظتسلمٌن من ػتبة بعض الكفار والتعلق ّٔم  ،كبعض اظتغنٌن أو الالعبٌن  ،وا﵁
اظتستعاف.
ٗ سورة آّادلة. ٕٕ :
٘ أخرجو أزتد يف «مسنده» (ٗ ، )ٕٛٙ/وابن أيب شيبة يف «مصنفو» (( ، )ٖٖٕٗٚالناشر :دار الكتب العلمية) عن الرباء بن
عازب رضي ا﵁ عنو  ،ورواه الطرباشل يف «الكبًن» (ٓٔ )ٕٕٚ/عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو  ،وحسنو األلباشل مبجموع
طرقو يف «الصحيحة» (.)ٕٔٚٛ
 ٙرواه البخاري ( )ٔٙومسلم (ٖٗ)  ،واللفظ للبخاري.
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وعػن سػهل بػن معػاذ عػن أبيػو عػن رسػوؿ ا﵁  أنػو قػاؿ :مػن أع ػ ػ ػطى ﵁ ت ػ ػ ػعاذل  ،وم ػنع ﵁ تعػاذل ،
وأحب هلل تعالى  ،وأبغض هلل تعالى  ،وأن َكح ﵁ تعاذل ؛ فقد استكمل إنتانو.

ٔ

و عػػن أيب أمامػػة رضػػي ا﵁ عنػػو  ،أف رسػػوؿ ا﵁  قػػاؿ :مػػن أحػػب ﵁  ،وأبغػػض ﵁  ،وأعطػػى ﵁ ،
ٕ
ومنع ﵁ ؛ فقد استكمل اإلنتاف.
وقاؿ ابن القيم رزتو ا﵁ :فال تصح اظتواالة إال باظتعػاداة  ،كمػا قػاؿ تعػاذل أفػرأيتم مػا كنػتم تعبػدوف *
أنػػتم وآبػػاؤكم األقػػدموف * فػػإام عػػدو رل إال رب العػػاظتٌن ، ٖفلػػم يصػػح طتليػػل ا﵁  ىػػذه اظت ػواالة
واطتلة إال بتحقيق ىذه اظتعاداة  ،فإنو ال والء إال ﵁  ،وال والء ﵁ إال بالرباءة من كل معبود سواه.

ٗ

وظتا كانت ػتبة الكفار ُم ِنقصةٌ لتحقيق «ال إلػٰو إال ا﵁» ؛ سػمى ا﵁ مػحبة الكفار وترؾ
معاداهتم فسادا  ،كما يف قولو تػعاذل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إالّ تفعلوه تكن فتنة يف
األرض وفساد كبًن ، ٘قاؿ الشيا عبد الرزتػٰن السعدي رزتو ا﵁ يف تفسًن ىذه اآلية الكرنتة:
إالَّ تفعلوه ؛ أي مواالة اظتؤمنٌن ومعاداة الكافرين  ،بأف واليتموىم كلهم أو عاديتموىم كلهم ،

أو والَيتم الكافرين وعاديتم اظتؤمنٌن  ،تكن فتنة يف األرض وفساد كبًن ، فإنو لتصل بذلك من
الشر ما ال ينحصر من اختالط اضتق بالباطل  ،واظتؤمن بالكافر  ،وعدـ كثًن من العبادات الكبار ،

كاصتهاد واعتجرة وغًن ذلك من مقاصد الشرع والدين ال تفوت إذا دل يُػتَّػخذ اظتؤمنوف وحدىم
ٙ
أولياء  ،بعضهم لبعض .انتهى.
تنبيوق
التعامل بٌن الػمسلمٌن والكفار – بإجراء صلح مثال أو ىدنة أو بيع أو شراء وؿتوىا  -ال يستلزـ
مواالة وال تورل  ،بل ىو من األمور اصتائزة.
وقد تويف النيب  ودرعو مرىونة عند يهودي  ،ودعاه يهودي إذل خبز شعًن وإىالة سنِخة فأجابو
عليو الصالة والسالـ  ،وىذا دل يقتض مواالة من جانبو عليو الصالة والسالـ  ،ألف مقصده الدعوة
ال اظتؤانسة والركوف ال ىي من مقتضيات اظتواالة.

ٔ رواه الرتمذي (ٕٔٔ٘) وأزتد (ٖ )ٖٗٛ/وأبو يعلى (ٖ ، )ٙٓ/والط رباشل يف الكبًن (ٕٓ ، )ٕٗٔ/وحسنو األلباشل  ،وقاؿ ػتققو
«اظتسند» :صحيح لغًنه.
ٕ أخرجو أبو داود (ٔ )ٗٙٛوصححو األلباشل رزتو ا﵁.
ٖ سورة الشعراء. ٚٚ - ٚ٘ :
ٗ «الداء والدواء»  ،الناشر :دار ابن اصتوزي  -الدماـ.
٘ سورة األنفاؿ. ٖٚ :

 ٙانظر تفسًن اآلية يف كتابو «تيسًن الكرصل الرزتػٰن يف تفسًن كالـ اظتناف».
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الصلح ووض ِع اضترب عشر سنٌن ما يكفي يف بياف
لح اضتديبية  ،وما حصل فيها من
ِ
صِ
ويف قصة ُ
أف الصلح مع الكفار جائز.
وقد وقع يف زماننا ىذا – القرف اطتامس عشر اعتجري – من بعض اظتتحمسٌن شيء من الغلو يف
فهم عقيدة الرباءة من الكفار  ،فظن بعضهم جهال أف اعتدنة مع الكفار الصلح معهم أو التعامل
معهم يدخل يف مواالهتم  ،وأف ىذا حراـ وليس يائز يف الشريعة مطلقا  ،مث اهتموا من فعل ذلك
من اضتكاـ مبواالة الكفار  ،بل ألصقوا ىذا االهتاـ ببعض العلماء الكبار ظتا أفتوا يواز ذلك حتقيقا
للمصلحة العامة  ،ونسوا أو جهلوا أف أفضل اطتلق فعل ذلك.
والتعامل مع الكفار ؽتا يدؿ على أف اإلسالـ دين صاحل لكل زماف ومكاف  ،وأنو ليس فيو أغالؿ
وال آصار  ،فإف مصاحل اظتسلمٌن تقتضي التعامل مع اظتسلمٌن والكفار  ،بل رمبا احتاج اظتسلموف
للتعامل مع بعض الكفار اضتربيٌن  ،وعتذا ذكر بعض الفقهاء يف بعض أبواب البيوع شروطا للتعامل
مع الكافر اضتريب  ،ودل نتنعوه مطلقا كما ظن بعضهم.
بل قد أجاز اإلسالـ الزواج من الكتابية – يهودية كانت أو نصرانية – بسب الشروط اظتعروفة.
وأمر اإلسالـ أمر إكتاب أف ُلت ِسن اظتسلم ألبويو إف كانا كافرين  ،وىذا من التعامل  ،ودل يأمره

ّٔجرقتا.
فاضتاصل أف الكفر ليس موجب لقطع التعامل  ،وال التعامل مستلزـ ظتودة الكافر ومواالتو  ،ومن
حرـ ما أحل ا﵁  ،وا﵁ اظتستعاف.
حرـ ذلك فقد َّ
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فص ل في أنواع الناس في باب الوالء للمؤمنين  ،والبراءة من ال افرين
ـتتم الكالـ يف شرح الشرط الرابع بذكر خالصة يف ىذا الباب يف أنواع الناس يف باب الوالء
للمؤمنٌن  ،والرباءة من الكافرين  ،للشيا ػتمد بن عبد الوىابٔ رزتو ا﵁ تعاذل  ،قاؿ:
أصل دين اإلسالـ وقاعدتو أمراف:
األول :األمر بعبادة ا﵁ وحده ال شريك لو  ،والتحريض على ذلك  ،واظتواالة فيو  ،وتكفًن من

تركو.

الثاني :اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة ا﵁  ،والتغليظ يف ذلك  ،واظتعاداة فيو  ،وتكفًن من فعلو.
واظتخالفوف يف ذلك أنواع ؛
فأشدىم ؼتالفة من خالف يف اصتميع.
ومن الناس من عبد ا﵁ وحده  ،ودل يُنكر الشرؾ  ،ودل يُعاد أىلو.
ومنهم من عاداىم  ،ودل يُ َك ّْفرىم.

ومنهم من دل لتب التوحيد  ،ودل يُبغضو.
ومنهم من َكػ َّفرىمٕ  ،وزعم أنوٖ مسبة للصاضتٌن.
ومنهم من دل يُػبغض الشرؾ  ،ودل لتبو.
ومنهم من دل يعرؼ الشرؾ  ،ودل ينكره.
ومنهم من دل يعرؼ التوحيد  ،ودل ينكره.

خطرا – من عمل بالتوحيد  ،لكن دل يعرؼ قػدره  ،ودل يُبغض من
ومنهم  -وىو أشد األنواع ً
ترك ػ ػ ػو  ،ودل يكفرىم.
ومنهم من ترؾ الشرؾ  ،وكرىو  ،ودل يعرؼ قدره  ،ودل يعاد أىلو  ،ودل يُ ّْ
كفَرىم.
ٔ الشيا ػتمد من آّددين ظتا اندرس من معادل دين اإلسالـ يف شبو اصتزيرة العربية يف القرف الثاشل عشر اعتجري  ،أحيا ا﵁ بو الدين
إذل يومنا ىذا  ،ونفع بو ومبؤلفاتو  ،كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو  ،ولد الشيا ػتمد سنة ٘ٔٔٔ ىػ وتويف سنة  ٕٔٓٙىػ ،
عياؿ عليو إذل يومنا ىذا .
وكل من جاء بعده من علماء اصتزيرة العربية ٌ
انظر تررتتو يف كتاب «علماء ؾتد خالؿ ذتانية قروف» للشيا عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن البساـ  ،وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيا
ػتمد بن عبد الوىاب السلفية» للشيا د .صاحل بن عبد ا﵁ العبود .
ولو تررتة حافلة بقلم حفيده الشيا عبد اللطيف بن عبد الرزتػٰن بن حسن بن ػتمد بن عبد الوىػاب رزتو ا﵁  ،وىي مثبتة يف
«غتموعة الرسائل واظتسائل النجدية» (ٖ ، )ٕٜٗ-ٖٚٛ /وكذا يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (ٔ.)ٖٜٗ- ٖٕٚ/
ٕ أي كفَّر أىل التوحيد.
ٖ أي التوحيد.

28

القول السديد في شرح شروط كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل»

وىؤالءٔ قد خالفوا ما جاءت بو األنبياء  ،من دين ا﵁ سبحانو وتعاذل  ،وا﵁ أعلم.

ٕ

الشرط الخامس :االنقياد عتا  ،بفعل األوامر وترؾ النواىي.
ومن شروط «ال إلػٰو إال ا﵁» االنقياد ظتا دلت عليو  ،وىو العمل باصتوارح  ،بالعمل مبا فرضو ا﵁ ،
وترؾ ما حرمو ا﵁  ،ودليل االنقياد قولو تعاذل وأنيبوا إذل ربكم وأسلموا لو من قبل أف يأتيكم

العذاب مث ال تنصروف ، ٖفقولو وأسلموا لو ىو الشاىد من اآلية  ،ألف حقيقة اإلسالـ أف
يُػسلم العبد بقلبو وجوارحو ﵁ تعاذل  ،وينقاد لو بالتوحيد والطاعة.

ومن األدلة على وجوب االنقياد للشريعػة قولو تعاذل بلى من أسلم وجهو ﵁ وىو ػتسن فلو أجره
عند ربو ، ٗوقولو تعاذل  ومن يسلم وجهو إذل ا﵁ وىو ػتسن فقد استمسك بالعروة الونقى، ٘

وقولو تعاذل ومن أحسػ ن دينا ؽتن أسلم وجهو ﵁ وىو ػتسن واتبع ملة إبراىيم حنيفا.ٙ
فقولو ومن أحسن دينا أي ال أحسن دينا.
وإسالـ الوجو ﵁ ىو اطتضوع واالنقياد لو.
وإحساف العمل يتحقق بإخالصو ﵁ تعاذل  ،ومتابعة رسولو . 

قاؿ ابن كثًن رزتو ا﵁ يف تفسًن اآلية اظتتقدمة :يقوؿ تعاذل ؼتربا عمن أسلم وجهو ﵁  ،أي أخلص
لو العمل وانقاد ألمره وشرعو  ،وعتذا قاؿ ﴿وىو ػتسن﴾  ،أي يف عملو  ،باتباع ما بو أمر  ،وترؾ
ما عنو زجر ﴿ ،فقد استمسك بالعروة الونقى﴾  ،أي فقد أخذ مونقا من ا﵁ متينا أنو ال يعذبو.
ٚ
انتهى.
وقاؿ تعاذل ﴿وما كاف ظتؤمن وال مؤمنة إذا قضى ا﵁ ورسولو أمرا أف يكوف عتم اطتًنة من أمرىم ومن
ٛ
يعص ا﵁ ورسولو فقد ضل ضالال مبينا﴾.

ٔ أي اظتخالفٌن الذين تقدـ ذكر أنواعهم.

ٕ انتهى كالمو رزتو ا﵁  ،وىو مثبت يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (ٕ ، ) ٕٕ/وقد شرح ىذه الزبدة النفيسة حفيده الشيا
عبد الرزتػٰن بن حسن بن ػتمد بن عبد الوىاب رزتهم ا﵁ تعػاذل  ،وشرحو مثبت يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»
(ٕ.)ٕٔٔ - ٕٕٓ/
ٖ سورة الزمر. ٘ٗ :
ٗ سورة البقرة. ٕٔٔ :
٘ سورة لقماف. ٕٕ :
 ٙسورة النساء. ٕٔ٘ :
 ٚوانظر ما قالو الشنقيطي يف « أضواء البياف» يف تفسًن اآلية نفسها من سورة النساء.
 ٛسورة األحزاب. ٖٙ :
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قاؿ ابن كثًن رزتو ا﵁ يف تفسًن ىذه اآلية :فهذه اآلية عامة يف رتيع األمور  ،وذلك أنو إذا حكم
ٍ
بشيء فليس ألحد ؼتالفتو  ،وال اختيار ٍ
ألحد ىنا وال رأي وال قوؿ  ،كما قاؿ تبارؾ
ا﵁ ورسولو
َ
وتعاذل ﴿فال وربك ال يؤمنوف حىت لتكموؾ فيما شجر بينهم مث ال كتدوا يف أنفسهم حرجا ؽتا
قضيت ويسلموا تسليما﴾ٔ  ،ويف اضتدي ( :والذي نفسي بيده ؛ ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه

تبعا ظتا جئت بو)ٕ  ،وعتذا شدد يف خالؼ ذلك فقاؿ ﴿ومن يعص ا﵁ ورسولو فقد ضل ضالال
مبينا﴾ٖ  ،كقولو تعاذل ﴿فليحذر الذين متالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
أليم﴾ٗ) .انتهى.
وؽتا ينبغي التنبيو عليو أف االنقياد للشريعة من دالئل ػتبة ا﵁ تعاذل  ،كما قاؿ تعاذل قل إف

كنتم حتبوف ا﵁ فاتبعوشل لتببكم ا﵁ ويغفر لكم ذنوبكم.٘
وقاؿ اإلماـ الشافعي رزتو ا﵁ يف أبيات منسوبة لو:
ِ
تعصي اإللػٰو وأنت تزعم حبو

ىذا لَ َع ْم ِري يف القياس بديع

لو كاف حبك صادقا ألطعتو

إف ا﵀ب ظتن لتب مطيع

والفرؽ بٌن االنقياد والقبوؿ أف القبوؿ أمر قليب  ،فهو أمر متعلق بالقلب  ،خبالؼ االنقياد فهو
انقياد اصتوارح ألوامر ا﵁ تعاذل  ،فالقبوؿ سبب واالنقياد أنر وعالمة  ،وا﵁ اعتادي.

ٔ سورة النساء. ٙ٘ :
ٕ رواه ابن أيب عاصم يف «السنة» (٘ٔ) بنحوه  ،وضعفو ابن رجب يف «جامع العلوـ واضتكم» (ٕ« )ٖٜٖ/الناشر :مؤسسة
الرسالة»  ،وكذا ضعفو األلباشل يف «ظالؿ اصتنة» ( ٔ.)ٕٔ/
ٖ سورة األحزاب. ٖٙ :
ٗ سورة النور. ٖٙ :
٘ سورة آؿ عمراف. ٖٔ :

30

القول السديد في شرح شروط كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل»

الشرط السادس :التيقن ّٔا  ،وىو كماؿ العلم ّٔا علما يقينيا  ،وضده الشك فيما دلت عليو
وتقتضيو.
اليقٌن ىو كماؿ العلم والتصديق  ،وضده الشك والريب  ،الذي ىو حاؿ اظتنافقٌن عياذا با﵁ ،
ودليل وجوب اليقٌن قولو تعاذل إفتا اظتؤمنوف الذين آمنوا با﵁ ورسولو مث لم يرتابوا وجاىدوا
بأمواعتم وأنفسهم يف سبيل ا﵁ أولئك ىم الصادقوف.ٔ
يش ُّكوا فيما أمروا باإلنتاف بو  ،وعلى
فاشرتط لصدؽ إنتاام با﵁ ورسولو كوام دل يرتابوا  ،أي دل ُ
رأس ذلك اإلنتاف بكلمة «ال إلػٰو إال ا﵁» وما دلت عليو  ،من إفراد ا﵁ بالعبادة.
والدليل من السنة على أف اليقٌن شرط ؛ قوؿ النيب  أليب ىريرة رضي ا﵁ عنو :من لقيت من وراء
ٕ

فبشره باصتنة.
ىذا اضتائط يشهد أف «ال إلػٰو إال ا﵁» مستيقنًا ّٔا قلبو ّْ
وعػػن أيب ىريػػرة رضػػي ا﵁ عنػػو أف النػػيب  قػػاؿ« :أشػػهد أف ال إل ػٰو إال ا﵁  ،وأشل رسػػوؿ ا﵁»  ،ال
ٖ

يلقى ا﵁ ّٔما عبد غير شاك فيهما إال دخل اصتنة.
فاليقٌن يستلزـ نفي الشك والريب  ،فمن دل يكن مستيقنا مبا تستلزمو كلمة التوحيد فإف غترد النطق
ّٔا ال ينفعو يوـ القيامة وال يف قربه عند س ػؤاؿ اظتلكٌن  ،ألنو غتػػرد نطق باللساف  ،دل ينعقد عليو
اعتقاد ال قلب  ،ومن اظتعلوـ أف اإلنتاف اعتقاد باصتناف  ،ونطق باللساف  ،وعمل باألركاف  ،أي
اصتوارح  ،يزيد بالطاعات  ،وينقص بالعصياف.
ٔ سورة اضتجرات. ٔ٘ :
ٕ رواه مسلم (ٖٔ) عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو ولفظو :كنا قعودا حوؿ رسوؿ ا﵁  ، معنا أبػو بكػر وعمػر يف نفػر  ،فقػاـ رسػوؿ ا﵁
 من بٌن أظهرنػا فأبطػأ علينػا  ،وخشػينا أف يُقتطػع دوننػا  ،وفَػ ػ ِزعنا وقمنػا  ،فكنػت أوؿ مػن فػزع  ،فخػػرجت أبتغػي رسػوؿ ا﵁ 
رت بو ىل أجد لو بابا فلم أجد  ،فإذا ربي ٌػع يػدخل يف جػوؼ حػائط مػن بئػ ٍر خارجػةٍ ،
حىت أتيت حائطا لألنصار لبين النجار ُ ،
فد ُ
ِ
يس َعين اظتدخل) كما لتتفز الثعلب  ،فدخلت على رسوؿ ا﵁  ، فقاؿ :أبو ىريرة؟!
والربيع اصتدوؿ  ،فاحتفزت (أي
ُ
تضاؽتت ل َ
ػت بػٌن أظهرنػا  ،فقمػت فأبطػأت علينػا  ،فخشػينا أف تقتطػع دوننػا ففزعنػا ،
فقلػت :نعػم يػا رسػوؿ ا﵁ .قػاؿ :مػا شػأنك؟ قلػت :كن َ
فكنػت أوؿ مػػن فػزع  ،فأتيػػت ىػذا اضتػػائط  ،فػاحتفزت كمػػا ي ػحتفز الثعلػب  ،وىػػؤالء النػاس ورائػػي .فقػاؿ :يػػا أبػا ىريػػرة  ،وأع ػطاشل
بنعلي ىاتٌن  ،فمن لقيت من وراء ىذا اضتائط يشهد أف «ال إلػٰو إال ا﵁» مستيقنا ّٔا قلبػو فبشػره باصتنػة .قػاؿ:
نعليو  ،قاؿ :اذىب َّ
نعم .قاؿ :فال تفعل  ،فإشل أخشى أف يتَّكل الناس عليها  ،فخلّْهم يعملوف .قاؿ رسوؿ ا﵁  : فخلّْػهم.
قولو( :من بئ ٍر خارجةٍ) أي خارجةٍ عن اضتائط .انظر شرح النووي للحدي .
ٖ رواه مسػلم ( )ٕٚعػن أيب ىريػػرة رضػي ا﵁ عنػػو قػاؿ :كنػا مػػع النػيب  يف مسػػًن  ،قػاؿ :فنفػدت أزواد القػػوـ  ،قػاؿ :حػػىت ى َّػم بنح ػ ِر
ِِ
فدعوت ا﵁ عليها.
رتعت ما بقى من أزواد القوـ
َ
بعض زتائل ِهم (أي ِركأّم وىي اإلبل)  ،قاؿ :فقاؿ عمر :يا رسوؿ ا﵁  ،لو َ
قاؿ :ففعل  ،قاؿ :فجاء ذو البُػّْر ببُػّْره  ،وذو التمر بتمره  ،قػاؿ :وقػاؿ غتاىػد :وذو النػواة بنػواه  ،قلػت :ومػا كػانوا يصػنعوف بػالنوى؟
قاؿ :كانوا يػ مصونو ويشربوف عليو اظتاء  ،قاؿ :فػدعا عليهػا حػىت مػأل القػوـ أز ِو ِ
دهتػ م  ،قػاؿ :فقػاؿ عنػد ذلػك« :أشػهد أف ال إل ػٰو إال

ا﵁  ،وأشل رسوؿ ا﵁»  ،ال يلقى ا﵁ ّٔما عبد غًن شاؾ فيهما إال دخل اصتنة.
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ويف حدي الرباء بن عازب رضي ا﵁ عنو يف سؤاؿ اظتلكٌن للميت بعد دفنو داللة على ذلك ،
فقد نبت عن النيب  أنو قاؿ يف الكافر إنو يأتيو ملكاف فيُجلِسانو  ،فيقوالف لو :من ربك ؟

فيقولق ىاه ىاه  ،ال أدري.
فيقوالف لو :ما دينك؟
فيقوؿ :ىاه ىاه  ،ال أدري.
فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بُع فيكم؟
ٔ

فيقوؿ :ىاه ىاه  ،ال أدري.
فينادي ٍ
مناد من السماء أف كذب  ،فاف ِرشوا لو من النارٕ  ،وافتحوا لو باب إذل النار  ،فيأتيو من
ِ
قبيح
ّْ
حرىا َ
قبيح الوجو ُ ،
وسػمومها  ،ويُضيق عليو قربه حىت ختتلف فيو أضالعو  ،ويأتيو رجل ُ
ِ
يح  ،فيقوؿ :أبشر بالذي يسوؤؾ  ،ىذا يومك الذي كنت توعد.
الثياب ُ ،مػْنػتِػ ُن الر ِ
ك الوجو كتيء بالشر؟
فوجه َ
فيقوؿ :من أنت ُ ،
فيقوؿ :أنا عملك اطتبي .
ٖ
رب ال تقم الساعة.
فيقوؿّْ :
فالشاؾ كافر عياذا با﵁  ،ألنو ليس متيقنا من أصل دين اإلسالـ وىو شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁».
وأما اظتؤمن اظتتيقن من شهادة «ال إلػٰو إال ا﵁» وما تتضمنو من عقائد فإنو كتيب اظتلكٌن بال ترددٍ
وال ُّ
تلك ٍؤ  ،فقد جاء يف نفس اضتدي أف اظتلكاف يأتياف اظتؤمن فيجلسانو فيقوالف لو :من ربك؟
فيقوؿ :ريب ا﵁.
فيقوالف لو :ما دينك؟
فيقوؿ :ديين اإلسالـ.
فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بُع فيكم؟
فيقوؿ :ىو رسوؿ ا﵁ . 
فيقوالف لو :وما عِلمك؟
فيقوؿ :قرأت كتاب ا﵁  ،فآمنت بو َّ
وصدقت.

ٔ

ىذا ىو الشاىد من اضتدي

 ،وىو قولو (ىاه ىاه ال أدري)  ،فقد دلت على أنو دل يكن مستيقنا مبا يستلزمو النطق بكلمة

التوحيد  ،فهلك عياذا با﵁ كما سيأيت.
ٕ أي اجعلوا لو فراشا من النار.
ٖ أخرجو اإلماـ أزتد يف «مسنده» (ٗ )ٕٛٚ/يف حدي طويل  ،وأبو داود (ٖ٘ ، )ٗٚوصحح إسناده ػتققو «اظتسند» وقالوا:
رجالو رجاؿ الصحيح  ،وكذا صححو األلباشل كما يف «صحيح اصتامع» ( )ٔٙٚٙو «مشكاة اظتصابيح» (ٖٓ.)ٔٙ
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فينادي مناد يف السماء أف صدؽ عبدي  ،فاف ِرشوه من اصتنةٔ  ،وألبِسوه من اصتنة  ،وافتحوا لو بابا
إذل اصتنة.
قاؿ :فيأتيو من ر ِ
وحها وطيبها  ،ويُفسح لو يف قربه مد بصره.
َ
يسُّرؾ  ،ىذا
قاؿ :ويأتيو رجل حسن الوجو  ،حسن الثياب  ،طيب الريح  ،فيقوؿ :أبشر بالذي ُ

يومك الذي كنت توعد  ،فيقوؿ لو :من أنت؟ فوجهك الوجو كتيء باطتًن.
فيقوؿ :أنا عملك الصاحل.
فيقوؿ :رب أقم الساعة حىت ِ
أرجع إذل أىلي ومارل.
وروى البخاري يف «صحيحو» عن ىشاـ بن عروة عن امرأتو فاطمة بنت اظتنذر عن أشتاء بنت أيب
بكر عن أختها عائشة رضي ا﵁ عنها أف النيب  قاؿ ... :ولقد ِ
أوحي إرل أنكم تفتنوف يف القبور
مثل أو قريبا من فتنة الدجاؿ – ال أدري أيتهما قالت أشتاء – يُؤتى أحدكم فيُقاؿ لو :ما عِلمك
ّٔذا الرجل؟
فأما اظتؤمن أو الموقن – ال أدري أي ذلك قالت أسػماء – فيقوؿ :ػتمد رسوؿ ا﵁  ، جاءنا
بالبينات واعتػدى  ،فأجبنا وآمنا واتبعنا.
فيقاؿ لو :زل صاضتا  ،فقد علِمنا إف كنت لموقِــنا.
وأما اظتنافق أو المرتاب – ال أدري أيتهما قالت أشتاء – فيقوؿ :ال أدري ِ ،شتعت الناس يقولوف
ٕ
شيئا فقلتو.
فبيَّػن ىذاف اضتديثاف حاؿ اظتوقن بكلمة التوحيد  ،وما يعجل لو من النعيم يف قربه  ،وكذا حاؿ
الشاؾ يف كلمة التوحيد  ،وما يعجل لو من العقوبة  ،وا﵁ اظتستعاف.
والشك من صفات اظتنافقٌن أيضا  ،قاؿ تعاذل يف وصفهم إفتا يستأذنك الذين ال يؤمنوف با﵁

واليوـ اآلخر وارتابت قلوبهم فهم يف ريبهم يرتددوف ، ٖوقولو مابابين بٌن ذلك ال إذل ىؤالء
وال إذل ىؤالء.ٗ
وقػد بيَّػن ا﵁ تعػػاذل أف الشػك والريػػب الػذي يف قلػػوب اظتنػافقٌن أنػػو َمػَرض  ،كمػػا يف قولػو تعػػاذل أيف
ِِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُموف.
يف اللَّوُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُوُ بَ ْل أُولَٰئِ َ
ض أَِـ ْارتَابُوا أ َْـ َمتَافُو َف أَف َِلت َ
قُػلُؤّم َمَر ٌ
ٔ أي اجعلوا لو فراشا من اصتنة.
ٕ أخرجو البخاري (ٖ٘ٓٔ )  ،والشك يف اللفظٌن من عند ىشاـ بن عروة  ،فإف نبتت لفظة (اظتوقن) فاضتدي صريح يف شرط
اليقٌن  ،والذي يظهر أف لفظة (اظتوقن) نابتة  ،ألنو قاؿ يف ااية اضتدي ( :فقد علِمنا إف كنت ظتوقنا)  ،فالتناسق باستعماؿ لفظة
اليقٌن يف السؤاؿ واإلجابة تشًن إذل ىذا  ،وا﵁ اعلم.
ٖ سورة التوبة. ٗ٘ :
ٗ سورة النساء. ٖٔٗ :

33

القول السديد في شرح شروط كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل»

الشرط السابع :الصدؽ فيها  ،وىو موافقة إنتاف القلب بقوؿ اللساف وعمل اصتوارح  ،وضده
النفاؽ.
ومن شروط حتقيق «ال إلػٰو إال ا﵁» الصد اظتنايف للكذب  ،وىو تطابق العلم مبعىن كلمة «ال إلػٰو
ػحلُّو اللساف -
ػحلُّو القلب  -مع النطق ّٔا  -وم َ
إال ا﵁»  -ومػ َحلُّو العقل  -مع اإلنتاف ّٔا  -وم َ

مع انقياد اصتوارح ظتا دلت عليو تلك الكلمة  ،فيُصدّْؽ العلم بالعقل إنتاف القلب وقوؿ اللساف وفعل
اصتوارح.

ودليػػل الص ػػدؽ م ػػن الكت ػػاب قول ػػو تع ػػاذل ولق ػػد فتنػػا ال ػػذين م ػػن ق ػػبلهم فل ػػيعلمن ا﵁ ال ػػذين ص ػػدقوا
وليعلمن الكاذبٌن.ٔ
أي يُبتلَوف يف أمواعتم وأنفسهم لنختربىم  ،ليتبٌن اظتخلص من اظتنافق  ،والصادؽ من الكاذب.
ودليػل الصػدؽ مػػن السػنة مػا رواه البخػػاري عػن أنػس بػػن مالػك رضػي ا﵁ عنػػو أف النػيب  - ومعػػاذٌ
الرِحػل  -قاؿ :يا معاذ بن جبل.
ردي ُفو على َّ
قاؿ :لبيك يا رسوؿ ا﵁ وسعديك.
قاؿ :يا معاذ.

قاؿ :لبيك يا رسوؿ ا﵁ وسعديك  ،نالنا.
قػاؿ :مػا مػن أحػد يشػهد أف «ال إل ػٰو إال ا﵁  ،وأف ػتمػدا رسػوؿ ا﵁» صـدقا مـن قلبـو إال حرمػػو ا﵁
على النار.
قاؿ :يا رسوؿ ا﵁  ،أفال أخرب بو الناس فيستبشروا؟
قاؿ :إذا يتَّػكلوا.
ُّ ٕ ٖ
وأخرب ّٔا معاذ عند موتو تأنػما .

وعػػن رفاعػػة اصتهػػين رضػػي ا﵁ عنػػو قػػاؿ :أقبلنػػا مػػع رسػػوؿ ا﵁  ، حػػىت إذا كنػػا بال َكػ ػ ِديد  -أو قػػاؿ
ب ُق ػ َديدٗ  -فجعػل رجػاؿ منػا يسػتأذنوف إذل أىلػيهم فيػأذف عتػم  ،فقػاـ رسػوؿ ا﵁  فحمػد ا﵁ وأنػػىن
الشػ ػ ّْق
عليػػو مث قػػاؿ :مػػا بػػاؿ رجػػاؿ يكػػوف ِش ػ ُّق الشػػجرة ال ػ تلػػي رسػػوؿ ا﵁  أبغػػض إلػػيهم مػػن ّْ
اآلخر؟

ٔ سورة العنكبوت. ٖ :
ٕ أي خشية الوقوع يف إمث كتماف العلم  ،والذي دعاه أصال للكتماف ىو خشيتو أف يسيء الناس فهم اضتدي فيكتفوا بالشهادتٌن
ويرتكوا العمل  ،فإف عواـ الناس الذين ال يعلموف حقوؽ الشهادتٌن نتكن أف يقع منهم ذلك  ،وا﵁ اظتستعاف .انظر شرح اضتدي
البن حجر رزتو ا﵁ يف «الفتح».
ٖ رواه البخاري ( ، )ٕٔٛوأزتد يف «مسنده» (٘.)ٕٖٖ/
ٗ قُديد موضع بٌن مكة واظتدينة .انظر «النهاية».
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فلم نر عند ذلك من القوـ إال باكيا.
فقاؿ رجل :إف الذي يستأذنك بعد ىذا لسفيو.
فحمد ا﵁ وقاؿ حينئذ :أشهد عنػد ا﵁ ؛ ال نتػوت عبػ ٌد يشػهد أف «ال إل ػٰو إال ا﵁  ،وأشل رسػوؿ ا﵁»
ٔ

سدد ؛ إال سلك يف اصتنة.
صدقا من قلبو  ،مث يُ ّ
وعػػن عمػػر بػػن اطتطػػاب رضػػي ا﵁ عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ ا﵁  : إذا قػ ػاؿ اظتػػؤذف« :ا﵁ أكػػرب  ،ا﵁
أكػرب» فقػاؿ أحػدكم« :ا﵁ أكػرب  ،ا﵁ أكػرب»  ،مث قػاؿ« :أشػهد أف ال إل ػٰو إال ا﵁»  ،قػاؿ« :أشػهد
أف ال إلػٰو إال ا﵁»  ،مث قاؿ« :أشهد أف ػتمدا رسوؿ ا﵁» ؛ قاؿ« :أشهد أف ػت ػمدا رسػوؿ ا﵁» مث
قػػاؿ« :حػػي علػػى الصػػالة» ؛ قػػاؿ« :ال حػ ػوؿ وال قػػوة إال بػػا﵁»  ،مث قػػاؿ« :حػػي علػػى الفػػالح» ؛

ق ػػاؿ« :ال ح ػ ػوؿ وال قػ ػػوة إال ب ػػا﵁»  ،مث ق ػػاؿ« :ا﵁ أكب ػ ػر  ،ا﵁ أكبػ ػ ػر» ؛ قػ ػػاؿ« :ا﵁ أكبػ ػ ػر  ،ا﵁
ٕ

أكبػر»  ،مث قػاؿ« :ال إلػٰو إال ا﵁» ؛ قاؿ« :ال إلػٰو إال ا﵁» من قلبو ؛ دخل اصتنة.
وروى ابػػن أيب حػػامت يف تفسػػًن سػػورة آؿ عمػراف يف قولػػو فػػإف أسػػلموا فقػػد اىتػػدوا ٖعػػن الربيػػع يف
قولو فقد اىتدوا ؛ قاؿ :من تكلم ّٔذا صدقا من قلبو  -يعين اإلنتاف  -فقد اىتدى.
وضد الصدؽ الكذب  ،ويكوف باعتقاد ما يناقض «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،أو النطق بػما متالفها
باللساف  ،أو ختلف اصتوارح عن العمل  ،وىذا كلو من النفاؽ  ،قاؿ تعاذل عن اظتنافقٌن يقولوف
بألسنتهم ما ليس يف قلؤّم.ٗ

ٔ رواه أزتد يف «مسنده» (ٗ ، )ٔٙ/وصحح إسناده ػتققو «اظتسند».
ٕ رواه مسلم (٘ )ٖٛواللفظ لو  ،وابن خزنتة يف «صحيحو» ( ٔ ، )ٕٔٛ/الناشر :اظتكتب اإلسالمي.
ٖ آية رقم ٕٓ .
ٗ سورة الفتح. ٔٔ :
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الشرط الثامن :الكفر مبا ينافيها  ،وضده اإلنتاف مبا ينافيها أو بعضو.
اعلػم رح ػمنا ا﵁ وإيػاؾ أنػو ل ػما كػاف حتقيػق الشػهادتٌن ال يتػأتَّى إال بنفػػي وإنبػات  ،أي نفػي رتيػع مػػا
يُعبد من دوف ا﵁  ،وإنبات عبادة ا﵁ وحده ال شريك لو ؛ زاد بعض أىل الع ػلم شػرطا نامنػا لشػروط
حتقيق «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،وىو الكفر مبا يُنافيها  ،وىو اظتعبَّػر عنو بالطاغوت  ،ودليل ىذا الشرط من
الكتػػاب قولػػو تعػػاذل فمػػن ي فــر بالطــاغوت ويػػؤمن بػػا﵁ فقػػد استمسػػك بػػالعروة الػونقى ال انفصػػاـ
عتا ، ٔفالكفر بالطاغوت يف اآلية الكرنتة ىو نفي أُلوىية غًن ا﵁ عن ا﵁ يف كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁»

وخلع الشركاء واألنداد عن ا﵁ تعاذل والتػربؤ منهػا  ،واإلنتػاف بػا﵁ يف اآليػة الكرنتػة ىػو إنبػات األلوىيػة
﵁ تعاذل وحده يف الكلمة نفسها  ،فمن حقق ىػٰذين الشرطٌن فقد حقق «ال إلػٰو إال ا﵁».
والسنة الشريفة تدؿ على وجوب الكفر مبا ينايف «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،فقد كاف النبػي  يبػٌن للناس
دائما معىن اإلسالـ بذكر األمرين :عبادة ا﵁  ،واجتػناب الشرؾ  ،وىو – أي اجتناب الشرؾ –
معىن الكفر بالطاغوت  ،كما يف حدي جربيل عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :كاف النيب  بارزا
يوما للناس فأتاه جربيل فقاؿ :ما اإلنتاف؟ قاؿ :اإلنتاف أف تؤمن با﵁ ومالئكتو وكتبو وبلقائو ورسلو
وتؤمن بالبع .
قاؿ :ما اإلسالـ؟
قاؿ :اإلسالـ أف تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا  ،وتقيم الصالة  ،وتؤدي الزكاة اظتفروضة  ،وتصوـ
ٕ
رمضاف.
وعن أيب أيوب األنػصاري رضي ا﵁ عنو أف رجال قاؿ :يا رسوؿ ا﵁ أخربشل بعمل يدخلين اصتنة.
ٖ

فقاؿ رسوؿ ا﵁  :تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا  ،وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم.
وعن معاذ بن جبل رضي ا﵁ عنو قاؿ :كنت مع النيب  يف سفر  ،فأصبحت يوما قريبا منو وؿتن
نسًن فقلت :يا رسوؿ ا﵁ :أخربشل بعمل يدخلين اصتنة ويباعدشل عن النار.
قاؿ :لقد سألتػين عن عظيم  ،وإنو ليسًن على من يسره ا﵁ عليو  ،تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا ،
ٗ
وتقيم الصالة  ،وتؤيت الزكاة  ،وتصوـ رمضاف  ،وحتج البيت.

ٔ سورة البقرة. ٕ٘ٚ :
ٕ رواه البخاري (ٓ٘)  ،ومسلم ( ، )ٜوالنسائي ( ، )٘ٓٓٚوابن ماجو (ٗ.)ٙ
ٖ رواه البخاري ( ، )ٖٜٔٙوالنسائي ( )ٗٙٚواللفظ لو.
ٗ رواه الرتمذي ( ، )ٕٙٔٙوصححو األلباشل رزتو ا﵁.
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وعػن أيب أيوب األنػصاري  ،أف رسػ ػوؿ ا﵁  قاؿ :من جاء يعبد اهلل ال يشرك بو شيئا  ،ويقيم
ٔ
الصػالة  ،ويؤيت الزكاة  ،ويصوـ رمضاف  ،وكتتػنب الكبائر ؛ فإف لو اصتنة.
وعن أنس رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  :نالث من كن فيو وجد حالوة اإلنتاف :من كاف
ا﵁ ورسولو أحب إليو ؽتا سواقتا  ،وأف لتب اظترء ال لتبو إال ﵁  ،وأن ي ره أن يعود في ال فر
ٕ
كما يكره أف يلقى يف النار.
وعن أيب مالك عن أبيو قاؿ :شتعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ :من قال «ال إلـٰو إال اهلل»  ،وكفـر بما
ٖ

عز وجل.
يُعبد من دون اهلل ؛ َحػُرـ مالو ودمو  ،وحسابو على ا﵁ َّ
قاؿ الشيا ػتمد بن عبد الوىابٗ رزتو ا﵁ معلقا على ىذا اضتدي :

وىذا من أعظم ما يبٌن معىن «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،فإنو دل كتعل التلفظ ّٔا عاصما للدـ واظتاؿ  ،بل
وال معرفة معناىا مع لفظها  ،بل وال اإلقػرار بذلك  ،بل وال كػ ونو ال يدعو إال ا﵁ وحده ال شريك
حرـ مالو ودمو حتى يُضيف إلى ذلك ال فر بما يُعبد من دون اهلل  ،فإف شك أو
لو  ،بل ال يػَ ُ
توقف دل لترـ مالو وال دمو  ،فيا عتا من مسألة ما أعظمها وأجلها  ،ويا لو من بياف ما أوضحو ،
٘
وحجة ما أقطعها للمنازع.
فاضتاصل من ىذه األحادي وغًنىا أف النيب  كاف يبٌن دائما أف إفراد ا﵁ بالعبادة وعدـ اإلشراؾ
بو ىو معىن «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،وأاما متالزماف.
استطراد في شرح معنى «الطاغوت»
الطاغوت من الطغياف  ،وىو يف اللغة جتاوز اضتد  ،كما يف قولو تعاذل ﴿إنا ظتا طغا اظتاء
زتلناكم يف اصتارية﴾ ، ٙأي جتاوز اظتاء َّ
حده.
ٔ رواه النسائي ( ، )ٜٗٓٓوأزتد ( ٘ ، )ٖٗٔ/وصححو األلباشل.
ٕ تقدـ ختركتو.
ٖ تقدـ ختركتو.
ٗ الشيا ػتمد من آّددين ظتا اندرس من معادل دين اإلسالـ يف شبو اصتزيرة العربية يف القرف الثاشل عشر اعتجري  ،أحيا ا﵁ بو الدين
إذل يومنا ىذا  ،ونفع بو ومبؤلفاتو  ،كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو  ،ولد الشيا ػتمد سنة ٘ٔٔٔ ىػ وتويف سنة  ٕٔٓٙىػ ،
عياؿ عليو إذل يومنا ىذا.
وكل من جاء بعده من علماء اصتزيرة العربية ٌ
انظر تررتتو يف كتاب «علماء ؾتد خالؿ ذتانية قروف» للشيا عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن البساـ  ،وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيا
ػتمد بن عبد الوىاب السلفية» للشيا د .صاحل بن عبد ا﵁ العبود.
ولو تررتة حافلة بقلم حفيده الشيا عبد اللطيف بن عبد الرزتػٰن بن حسن بن ػتمد بن عبد الوىػاب رزتو ا﵁  ،وىي مثبتة يف
«غتموعة الرسائل واظتسائل النجدية» (ٖ ، )ٕٜٗ-ٖٚٛ /وكذا يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (ٔ.)ٖٜٗ- ٖٕٚ/
٘ «كتاب التوحيد»  ،باب تفسًن التوحيد وشهادة «أف ال إلػٰو إال ا﵁».
 ٙسورة اضتاقة. ٔٔ :
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ويف الشرع فإف معىن الطاغوت ما جاوز بو العبد حده الشرعي من متبوع أو معبود أو مطاع.
قاؿ ابن القيم رزتو ا﵁:
والطاغوت :كل ما جتاوز بو العبد َّ
حده من معبود أو متبوع أو مطاع  ،فطاغوت كل قوـ من
يتحاكموف إليو غًن ا﵁ ورسولو  ،أو يعبدونو من دوف ا﵁  ،أو يتبعونو على غًن بصًنة من ا﵁  ،أو
يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعة ﵁  ،فهذه طواغيت العادل.

ٔ

فالمعبود كاألصناـ والقبور اظتعبودة  ،والمتبوع كعلماء السوء  ،الذين ُِلتػلوف ما حرـ ا﵁ أو ُلتػرموف
ما أحل ا﵁  ،كبعض علماء بين إسرائيل السابقٌن  ،وقساوسة النصارى وأحبار اليهود  ،الذين
يُشرعوف من عند أنفسهم ويقولوف ىذا من عند ا﵁  ،أو العلماء اظتنتسبٌن لإلسالـ  ،من الذين
كتيزوف دعاء أصحاب القبور والذبح عتم والنذر  ،واظتطاع كإبليس أعاذنا ا﵁ منو  ،وىو رأس
الطواغيت.

وقاؿ الشيا ػتمد بن عبد الوىاب رزتو ا﵁ يف خادتة كتابو « األصوؿ الثالنة»:
والطػواغيت كثًنة  ،ورؤوسهم ستسة :إبليس لعنو ا﵁  ،ومن ُعبد وىو راض  ،ومن دعا الناس إذل
عبادة نفسو  ،ومن َّادعى شيئا من علم الغيبٕ  ،ومن حكم بغًن ما أنزؿ ا﵁  ،والدليل قولو تعاذل
 ال إكراه يف الدين قد تبٌن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با﵁ فقد استمسك

بالعروة الونقى .ٖانتهى.

قولو (إبليس لعنو اهلل) ؛ ذكره الشيا أوؿ الطواغيت ألنو رأس الدعاة إذل الشرؾ وإذل الشر  ،ومن
دل يعبد ا﵁ فهو عابد إلبليس  ،قاؿ تعاذل  أدل أعهد إليكم يا بين آدـ أال تعبدوا الشيطاف إنو لكم
عدو مبٌن * وأف اعبدوشل ىذا صراط مستقيم.ٗ
إبليس ألنو أبلَس من رزتة ا﵁  ،أي أيِس منها.
إبليس َ
وقد ُسػ ّْمي ُ
قولو (ومن ُعبِ ـد وىو راض) ؛ أي من عبده الناس وىو ر ٍ
اض بتلك العبادة ال عب ػده الناس ّٔا
فهو طاغوت  ،ووجو كونو طاغوتا أنو رضي بالكفر رضا قلبيا  ،واطمئن لذلك.
اض) احرتاز وقيد  ،ألف من الصاضتٌن من ُعبِد وىو غًن ر ٍ
ويف قػوؿ اظتؤلف (وىو ر ٍ
اض عن عبادة
النا س لو  ،كعيسى عليو السالـ  ،وكعلي بن أيب طالب  ،وكاضتسٌن بن علي بن أيب طالب ،
ٔ «إعالـ اظتوقعٌن عن رب العاظتٌن» (ٔ ، )ٜ٘ – ٘ٛ /الناشر :دار الكتاب العريب  -لبناف.

ٕ ووجو كونو كافرا أنو مكذب لقولو تعاذل  قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال ا﵁ ، وىذا من صنف ال ُػمطاعٌن ألف
الناس يصدقونو فيطيعونو فيما يقوؿ عتم.
ٖ سورة البقرة. ٕ٘ٚ :
ٗ سورة يػٰ ػػس. ٙٓ :
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وكبعض العلماء والصالػحٌن الػمقبورين يف أؿتاء العادل اإلسالمي  ،فهؤالء غًن راضٌن بعبادة الناس
عتم  ،بالتوجو إليهم بالدعاء والذبح والنذر وغًنه من العػبادات  ،وىذا ىو شأف الصاضتٌن كلهم ،
وإفتا الذي يرضى بعبادة نفسو ىم مشػػايا الضالؿ  ،الذين يريدوف العلو يف األرض  ،كفرعوف لعنو
ا﵁  ،وكبعض مشػائا الصوفية  ،الذين يرضوف بتعظيم الناس عتم  ،بالتربؾ ّٔم يف حياهتم  ،وآّيء
إذل قبورىم بعد ؽتاهتم  ،ودعائهم  ،وطلب اضتوائج منهم.
قولو (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسو) ؛ ىذا أعظم جرما من الذي قبلو  ،ورأس ىؤالء فرعوف
الذي قاؿ للناس ما علمت لكم من إلػٰو غًني ، ٔوقاؿ تعاذل ومن يقل منهم إشل إلػٰو من دونو
فذلك ؾتزيو جهنم كذلك ؾتزي الظاظتٌن.ٕ
ويدخل يف حكم ىؤالء من ي ْدعوف الناس إذل عبادة غًن ا﵁  ،ويُػَزينوف قوعتم ويزخرفونو بالشبهات
واألحادي الباطلة اظتكذوبة  ،كعلماء السوء  ،فهؤالء إخواف إبليس وأقرانو  ،ومن طواغيت العادل
الكبار  ،سواء استجاب الناس عتم أـ لػم يستجيبوا عتم.
ويدخل فيهم من يوصي بأف يُدفن يف مسجد  ،أو يُبىن على قربه قُػب ػ ػَّػ ػةٌ أو مشهدا  ،فهذا يف
اضتقيقة يدعو الناس إذل تعظيم نفسو  ،وقد كاف خًنا لو أف كتعل وصيتو يف بناء مسجد أو نشر
علم وؿتو ذلك.
أقوؿ :ورحم ا﵁ علػي بػن أيب طالػب ورضػي عنػو  ،فإنػو ظتػا أُيت بالزنادقػة  -الػذين قػالوا أنػو ىػو ا﵁ -
أحرقهم بالنار  ،كما روى ابن حجر رزتو ا﵁ يف «اصتزء الثال » من حدي أيب طاىر اظتخلص مػن
طريق عبد ا﵁ بن شريك العػامري عػن أبيػو قػاؿ :قيػل لعلػي :إف ىنػا قومػا علػى بػاب اظتسػجد يػ ّدعوف
أنك رّٔم!
فدعاىم فقاؿ عتم :ويلكم  ،ما تقولوف؟

قالوا :أنت ربنا وخالقنا ورازقنا!
فقاؿ :ويلكم  ،إفتا أنا عبػد مػثلكم  ،آكػل الطعػاـ كمػا تػأكلوف  ،وأشػرب كمػا تشػربوف  ،إف أطعػت
ا﵁ أنابين إف شاء  ،وإف عصيتو خشيت أف يعذبين  ،فاتقوا ا﵁ و ِ
ارجعوا.

فأبوا  ،فلما كاف الغد غدوا عليو  ،فجاء قَػنربٖ فػقاؿ :قد وا﵁ رجعوا يقولوف ذلك الكالـ.
فقاؿ :أدخلهم.

ٔ سورة القصص. ٖٛ :
ٕ سورة األنبياء. ٕٜ :

ٖ قَػنرب ىو موذل لعلي رضي ا﵁ عنو.
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ٔ

فقالوا كذلك.
فلما كاف الثال ٕ قاؿ :لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخب قِػتلة.
فأبوا إال ذلك  ،فأمر ب َف َػعلةٍٖ َمعهم َم ُػرورىمٗ  ،فخد عتم أخدودا بٌن بػاب اظتسػجد والقصػر  ،وقػاؿ:
(أحفروا)  ،فأبعدوا يف األرض  ،وجػاء باضتطػب فطرحػو بالنػار يف األخػدود وقػاؿ :إشل طػارحكم فيهػا
أو ترجعوا.
فأبوا أف يرجعوا  ،فقذؼ ّٔم فيها  ،حىت إذا احرتقوا قاؿ:
أوقدت ناري ودعوت قَػنربا

إشل إذا رأيت أمرا منكرا
٘
مث قاؿ اضتافظ :وىذا سند حسن.

ٔ أي كقوعتم يف اليوـ األوؿ.

ٕ أي اليوـ الثال .
ٖ الػ َفعلة صفة غالبة على من يعملوف يف الطٌن واضتفر وؿتو ذلك .انظر «لساف العرب».
ٗ ال َػم ُّػر ىو اظتسحاة .انظر «لساف العرب».
٘ «فتح الباري» شرح حدي (ٕٕ ، )ٜٙباختصار يسًن.
ورواه ابن عساكر يف «تاريا دمشق» (الناشر :دار الفكر  -بًنوت) (ٕٗ )ٗٚٙ-ٗٚ٘ /يف تررتػة علي بن أيب طالب ،
واألصبهاشل يف «طبقات ا﵀دنٌن بأصبهاف» (ٕ( )ٖٖٗ- ٖٕٗ/الناشر :مؤسسة الرسالة  -بًنوت) عن عثماف بن أيب عثماف
قاؿ :جاء أناس إذل علي بن أيب طالب من الشيعة  ،فذكره بنحوه.
فائدة :قاؿ السمعاشل يف «األنساب» (٘( )ٖٜٙ/الناشر :دار الكتب العلمية  -بًنوت) يف النسبة إذل (النصًني):

وىذه النسبة لطائفة من غالة الشيعة يقاؿ عتم النصًنية  ،والنسبة إليها نُصًني  ،وىذه الطائفة ينتسبوف إذل رجل اسػمو نُصًن ،
وكاف يف رتاعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعموف أف عليا ىو اهلل  ،وىؤالء شر الشيعة  ،وكاف ذلك يف زمن علي ،
فح ّذرىم وقاؿ :إف دل ترجعوا عن ىذا القوؿ وجتددوا إسالمكم وإال عاقبتكم عقوبة ما ُس ِػمع مثلها يف اإلسالـ.
وح ِػفػر يف َر َحػبة جامع الك وفة  ،فأشعل فيو النار  ،وأمرىم بالرجوع فما رجعوا  ،فأمر غالمو قنرب حىت ألقاىم يف
مث أمر بأخدود ُ ،
النار  ،فهرب واحد من اصتماعة اشتو نصًن  ،واشتهر ىذا الكفر منو  ،وأف عليا ظتا ألقاىم يف النار التفت واحد وقاؿ :اآلف
تػحققت أنو ىو ا﵁  ،ألنو بلغنا عن النيب  أنو قاؿ :ال يعػذب بالنار إال ربُّػها  ،وكاف علي يرميهم يف النار وينشد:
أوقدت ناري ودعوت قَػنربا

إشل إذا أبصرت أمرا منكرا

وظتا بلغ ابن عباس ما فعل علي رضي ا﵁ عنو قاؿ :لو كنت مكاف علي رضي ا﵁ عنو كنت أقتلهم وما كنت أحرقهم.
وىذه الطائفة باضتديثة  ،بلدة على الفرات.
سػمعت ا لشػريف عمر بن إبراىيم اضتسيين شيا الزيدية بالكوفة يقوؿ :ظتا انصرفت من الشاـ دخلت اضتديثة غتتازا  ،فسألوا عن
اشتي فقلت :عمر  ،فأرادوا أف يقتلوشل ألف اشتي عمر  ،حىت قلت إشل علوي وإشل كويف  ،فتخلصت منهم  ،وإال كادوا أف
يقتلوشل .انتهى كالـ السمعاشل.
وروى البخا ري بسنده عن عكرمة قاؿ :أُيت علي رضي ا﵁ عنو بزنادقة فأحرقهم  ،فبلغ ذلك ابن عباس فقاؿ :لو كنت أنا دل
أحرقهم لنهي رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم( :ال تعذبوا بعذاب ا﵁)  ،ولقتلتهم  ،لقوؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم( :من
بدؿ دينو فاقتلوه)« .صحيح البخاري» (ٕٕ.)ٜٙ
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ػحت يػػدي عل ػ ػ ػى أزتػػد بػػن
وعلػػى ىػػذا سػػار أئمػػة ال ػ ػهدى  ،قػػاؿ علػػي بػػن عبػػد ا﵁ الطيالسػػي :مسػ ُ
حنبػػل  ،مث مسػػحت يػػدي علػػى بػػدشل وىػػو ي ػػنظرٔ  ،فغضػػب غضػػبا شػػديدا  ،وجعػػل يػػنفض نفسػػو
ٕ
ويقوؿ( :عمن أخذمت ىذا؟!)  ،وأنكره إنكارا شديدا.
قولو (ومـن ادعـى شـيئا مـن علـم الغيـب) ؛ وجػو كونػ ػ ػ ػو طاغوتػا أنػو ّادعػى مشػاركة ا﵁ يف شػيء مػن
صػفاتو اطتاصػػة بػػو  ،وىػي علػػم الغيػػب  ،قػاؿ تعػػاذل قػػل ال يعلػم مػػن يف السػػماوات واألرض الغيػػب
إال ا﵁ ، ٖوقػػاؿ وعنػػده مفػػاتح الغيػػب ال يعلمهػػا إال ىػػو ، ٗويػػدخل يف ىػػذا السػػحرة والكهنػػة
الرَّمػالوف والػذين يقػػرؤوف الكػف والفنجػػاف وؿتػو ذلػػك  ،ويقولػوف للنػػاس (أنػت سػػتُوفق يف
واظتنجمػوف و َّ
زواجػك وأنػت لػن توفػػق)  ،أو ي ّػدعوف معرفػة مكػػاف الضػالة  ،وؿتػو ذلػك  ،والػػذي يػأيت ىػؤالء يكػػوف

كػػافرا بػػنص حػػدي النػػيب  : مػػن أتػػى كاىنػػا أو عرافػػا فصػػدقو مبػػا يقػػوؿ ؛ فقػػد كفػػر مبػػا أنػػزؿ علػػى
٘
ػتمد . 
قولو (ومن ح م بغير ما أنلل اهلل) ؛ أي :ومن حكم بغًن ما أنزؿ ا﵁ فإنو طاغوت  ،والدليل قولو
تعاذل  أدل تر إذل الذين يزعموف أام آمنوا مبا أنزؿ إليك وما أنزؿ من قبلك يريدوف أف يتحاكموا
إذل الطاغوت وقد أمروا أف يكفروا بو ويريد الشيطاف أف يضلهم ضالال بعيدا ، ٙوالطاغوت ىنا
وصف عاـ صتميع الشرائع والقوانٌن الوضػ عية اظتخالفة للشريعة اإلسالمية  ،كأعراؼ اصتاىلية والعوائد
القبلية واألنظمة الدستورية وؿتوىا  ،ال تتضمن حدودا تعزيرية وعقوبات مػخالفة للشريعة
اإلسالمية  ،سواء اظتتعلقة بعقوبة القتل أو السرقة أو الزنا أو غًن ذلك  ،فمن حكم ّٔا معتقدا أاا
مساوية للشريعة اإلسالمية أو أفضل منها أو اعتقد جواز اضتكم ّٔا ؛ فهذا كافر ال شك يف كفره ،
ألنو ساوى ا﵁ بغًنه يف حكمتو ويف أمره  ،فإف التشريع حق خاص با﵁ تعاذل  ،وىو من مقتضيات
ربوبيتو  ،فكما أنو ال متلق غًنه فكذلك ال يأمر غًنه  ،أال لو اطتلق واألمر ، ٚفمن حكم بغًن
ٔ أي بقصد التربؾ كما يفعلو بعض الناس ىداىم ا﵁!
ٕ «طبقات اضتنابلة» (ٔ ، )ٕٔٙ/تررتة رقم ( ، ) ٖٔٙالناشر دار الكتب العلمية.

ٖ سورة النمل. ٙ٘ :
ٗ سورة األنعاـ. ٜ٘ :
٘ رواه أزتد (ٕ ، ) ٕٜٗ/وحسنو ػتققو «اظتسند».
ورواه أبو داود (ٗٓ ، )ٖٜوالرتمذي (ٖ٘ٔ)  ،والنسائي يف «الكربى» ( ، )ٜٛٙٛوابن ماجو ( ، )ٖٜٙبألفاظ متقاربة ليس
فيها ذكر العراؼ  ،وىذا لفظ الرتمذي  :من أتى حائضا أو امرأة يف دبرىا أو كاىنا  ،فصدقو مبا يقوؿ ؛ فقد كفر مبا أنػزؿ على
ػتمد.
وصححو لأللباشل رزتو ا﵁.
 ٙسورة النساء. ٙٓ :
 ٚسورة األعراؼ. ٘ٗ :
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الشريعة اإلسالمية معتقدا جواز فعلو  ،أو أف ُح كمو أفضل أو مساوي ضتكم ا﵁ ورسولو فقد كفر
عياذا با﵁.
وأما من حكم من ُح َّكاـ اظتسلمٌن أو من قُضاتػِهم بغًن ما جاءت بو الشريعة اإلسالمية معتقدا
حرمة ذلك  ،ولكنو حكم بو اتباعا لػهواه  ،أو طلبا لرشوة أو مػحاباة ألحد ؛ فهذا ٍ
عاص من
العصاة  ،قد ارتكب كبًنة من كبائر الذنوب  ،ولكنو ال يكفر كحاؿ األوؿ.
والواجب بكل حاؿ التحاكم ألحكاـ الشريعة اإلسالمية  ،فإف ا﵁ حكيم خبًن رحيم  ،يعلم ما
يصلح الناس وما يضرىم  ،وصدؽ ا﵁ ومن أحسن من ا﵁ حكما لقوـ يوقنوف ، ٔوقاؿ تعاذل
﴿فال وربك ال يؤمنوف حىت لتكموؾ فيما شجر بينهم مث ال كتدوا يف أنفسهم حرجا ؽتا قضيت
ويسلموا تسليما﴾ٕ.

واضتاصل أف من آمن با﵁ ودل يكفر بالطاغوت ال يكوف مسلما  ،وإفتا يكوف مسلما إذا رتع بٌن
اإلنتاف با﵁ والكفر بالطاغوت  ،ب اعتقاد بطالف اآلعتة الباطلة  ،وترؾ عبادهتا  ،وبغضها  ،وبغض
أىلها.
فصل في فضل ذكر اهلل بـ «ال إلـٰو إال اهلل»
ىذه بعض األحادي الواردة يف فضل ذكر «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،نُعطّْر ّٔا بثنا ؛ وـتتم ّٔا كالمنا ،
جعلنا ا﵁ ؽتن لتققها بقولو وفعلو  ،فإف من حقق كلمة التوحيد كاف لو أجر ذكر ا﵁ ّٔا بقدر ما
حققو منها.
وقد تقدـ ذكر رتلة من األحادي فيها بياف أف من قاؿ «ال إلـٰو إال اهلل» ؼتلصا وصادقا من قلبو
غًن شاؾ فيها دخل اصتنة  ،وىذه طائفة أخرى من األحادي الواردة يف نفس الباب:
عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ:
من قاؿ« :ال إلـٰو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،لو اظتلك ولو اضتمد وىو على كل شيء قدير» مائة
ٖ
وػتيت عنو مائة سيئة  ،وكانت لو
مرة ؛ كانت لو عدؿ عشر رقاب  ،وُكتبت لو مائة حسنة ُ ،
ٔ سورة اظتائدة. ٘ٓ :
ٕ انظر لالستزادة يف ىذه اظتسألة كالـ للشيا ابن عثيمٌن رزتو ا﵁ يف كتابو «شرح نالنة األصوؿ»  ،ص ٗ٘ٔ –  ، ٜٔ٘الناشر:
دار الثريا – الرياض.
وانظر أيضا «دروس يف شرح نواقض اإلسالـ» للشيا صاحل الفوزاف  ،ص  ، ٜٔٓ – ٜٜط  ، ٚالناشر :مكتبة الرشد –
الرياض.
وكذا «غتموع فتاوى ومقاالت متنوعة» (ٕ ، )ٖٕٙ/للشيا عبد العزيز بن باز رزتو ا﵁.

ٖ أي أجر عتق عشر رقاب.
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حرزا من الشيطاف يومو ذلك حىت يُػمسي  ،ودل يأت أحد بأفضل ؽتا جاء بو  ،إال رجل عمل أكثر
ٔ
منو.
وعن أيب أيوب األنصاري رضي ا﵁ عنو عن النيب  قاؿ:
من قاؿ« :ال إلـٰو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،لو اظتلك ولو اضتمد  ،وىو على كل شيء قدير»
ٕ
عشر ِمر ْار ؛ كاف كمن أعتق أربعة أن ُفس من ولد إشتاعيل.
وعن ابن مسعود رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ : 
لقيت إبراىيم ليلة أُسػري يب  ،فقاؿ :يا ػتمد  ،أقرئ أمتك مين الس ػ ػالـ  ،وأخػربىم أف اصت ػنة طيبة
الرتبة  ،عذبة اظتاء  ،وأاا قِيعافٖ  ،وأف غراسها :سبػحاف ا﵁  ،واضتمد ﵁  ،و «ال إلـٰو إال اهلل» ،
ٗ

وا﵁ أكرب  ،وال حوؿ وال قوة إال با﵁.
وعن الرباء بن عازب رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ : 

من قاؿ« :ال إلـٰو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،لو اظتلك ولو اضتمد  ،وىو على كل شيء قدير» ،
ٚ
أو منح ِمنحةً٘  ،أو ىدى ُزقاقا ٙ؛ كاف كمن أعتق رقبة.

وعن معاذ بن جبل رضي ا﵁ عنو قاؿ :شتعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ :من كاف آخر كالمو «ال إلـٰو إال
ٛ

اهلل» وجبت لو اصتنة.
حرـ ا﵁ على النار من شهد أف ال إلػٰو إال ا﵁ حقيقة الشهادة ،
قاؿ ابن القيم رزتو ا﵁ :وعتذا َّ
وػتاؿ أف يدخل النار من حتقق بقيقة ىذه الشهادة وقاـ ّٔا  ،كما قاؿ تعاذل والذين ىم
بشهاداهتم قائموف ، فيكوف قائما بشهادتو يف ظاىره وباطنو  ،يف قلبو وقالبو  ،فإف من الناس من
تكوف شهادتو ميتة  ،ومنهم من تكوف نائمة فإذا نُػبَّهت انتبهت  ،ومنهم من تكوف مضطجعة ،
ومنهم من تكوف إذل القياـ أقرب.

ٔ رواه البخاري (ٖٓٗ )ٙومسلم (ٔ.)ٕٜٙ
ٕ رواه البخاري (ٗٓٗ )ٙومسلم (ٖ ، )ٕٜٙواللفظ ظتسلم.
ٖ قيعاف رتع قاع  ،وىو اظتكاف اظتستوي الواسع يعلوه ماء  ،فيكوف كالغدير .انظر «النهاية».
ٗ رواه الرتمذي (ٕ )ٖٗٙوالطرباشل يف «الكبًن» (ٓٔ ، )ٖٔٚ/وما بٌن القوسٌن زيادة للطرباشل  ،واضتدي
«الصحيحة» (٘ٓٔ).

صححو األلباشل يف

٘ ال َػمػنيحة ىي الشاة أو الناقة ذات اللنب  ،واظتعىن :وىبو ذات لنب .انظر «النهاية».
 ٙأي دؿ ضاال أو أعمى إذل الطريق  ،وىو اظتعرب عنو بالزقاؽ .انظر «النهاية».
 ٚرواه الرتمذي ( )ٜٔ٘ٚوأزتد (ٗ )ٕٛٚ - ٕٛٙ/والبخاري يف «األدب اظتفرد» (ٓ ، )ٜٛوصححو األلباشل وػتققو «اظتسند».
 ٛرواه أزتد (٘ ، ) ٕٖٖ/وصححو ػتققو «اظتسند».
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ٔ
وروح إذل اضتياة
وروح مريضة إذل اظتوت أقرب ٌ ،
فروح ميتة ٌ ،
وىي يف القلب مبنػزلة الروح يف البدف ٌ ،
وروح صحيحةٌ قائمةٌ مبصاحل البدف.
أقرب ٌ ،
فحياة الروح بياة ىذه الكلمة فيها  ،كما أف حياة البدف بوجود الروح فيو  ،وكما أف من مات على
فروحوُ تتقلب يف جنة
ىذه الكلمة فهو يف اصتنة يتػ ػقلب فيها ؛ فمن عاش على حتقػيقها والقياـ ّٔا ُ

اظتأوى  ،وعيشو أطيب عيخل  ،قاؿ تعاذل وأما من خاؼ مقاـ ربو واى النفس عن اعتوى * فإف
ٖ
اصتنة ىي اظتأوى ، ٕفاصتنة مأواه يوـ اللقاء.
وعن عبادة بن الصامت رضي ا﵁ عنو  ،عن النيب  قاؿ :من ش ِهد أف ال إلـٰو إال اهلل وحده ال
ٗ
وروح
،
شريك لو  ،وأف ػتمدا عبد ورسولو  ،وأف عيسى عبد ا﵁ ورسولو  ،وكلِمتو ألقاىا إذل مرصل
ٌ
ٙ
وروح منو٘  ،واصتنة حق  ،والنار حق ؛ أدخلو ا﵁ اصتنة على ما كاف من العمل.
ٌ
ٚ
ويف رواية ظتسلم :أدخلو ا﵁ من أي أبواب اصتنة الثمانية شاء.
وعن أيب ذر رضي ا﵁ عنو قاؿ :قلت :يا رسوؿ ا﵁  ،علمين عمال يقربين إذل اصتنة ويباعدشل من
النار.
فقاؿ :إذا ِ
عملت سيئة فاعمل حسنة  ،فإاا عشر أمثاعتا.
قلت :يا رسوؿ ا﵁  ،أفَ ِػمن اضتسنات «ال إلـٰو إال اهلل»؟
قاؿ :نعم  ،ىي أحسن اضتسنات.

ٛ

وعن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب  قاؿ:
خًن الدعاء دعاء يوـ عرفة  ،وخًن ما قلت أنا والنبيوف من قبلي« :ال إلـٰو إال اهلل وحده ال شريك
ٜ

لو  ،لو اظتلك ولو اضتمد  ،وىو على كل شيء قدير».
وعن جػابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ عنػهما قاؿ :شتػعت رسػوؿ ا﵁  يقوؿ:

ٔ أي كلمة «ال إلػٰو إال ا﵁».

ٕ سورة النازعات. ٗٔ – ٗٓ :
ٖ «الداء والدواء»  ،ص ٕٖٓ  ،الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ  ،باختصار يسًن.
ٗ معىن أف اظتسيح كلمة ا﵁ أي أف ا﵁ خلقو بكلمة (كن) فكاف اظتسيح يف بطن أمو مرصل .انظر تفسًن ابن كثًن  ،سورة النساء:
ٔٔٚ
٘
روح منو أي من ا﵁  ،ىو الذي خلقها كسائر أرواح الناس .انظر تفسًن ابن كثًن  ،سورة النساء. ٔٚٔ :
معىن أف اظتسيح ٌ
 ٙرواه البخاري (ٖٖ٘ٗ).
 ٚرواه مسلم (.)ٕٛ
 ٛرواه أزتد (٘ ، ) ٜٔٙ/وقاؿ ػتققو «اظتسند» :حسن لغًنه.

 ٜرواه الرتمذي (٘ ، )ٖ٘ٛوحسنو األلباشل  ،وانظر «السلسلة الصحيحة» (ٖٓ٘ٔ).
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أفػضل الذكػر «ال إلـٰو إال اهلل»  ،وأفضل الدعاء «اضتمد ﵁».

ٔ

 ومن فضائل كلمة التوحيد أف من قاعتا يف الدنيا وصلى وزكى فإنو يُػحكم لو باإلسالـ  ،فيكوف
مػ ػعصوـ الدـ واظتاؿ  ،فال ُكتاىد مع الكفار إذا حصل بٌن اظتسلمٌن وبينهم حرب  ،بل ىو مسلم
يػُحسب مع اظتسلمٌن  ،وحساب و على ا﵁ يف اآلخرة  ،فإف كاف فعل ذلك صادقا وؼتلصا ﵁ تعاذل
كاف ذلك عاصما لو من اطتلود يف النار وموجبا لدخوؿ اصتنة  ،وأما إف كاف فعل ذلك نفاقا ليعصم
ػحرـ عليو اصتنة ويتوجب لو اطتلود يف
دمو ومالو كاف ُ
حكمو يف اآلخرة حكم اظتنافقٌن والكافرين  ،تَ ُ
النار أبد اآلباد.
ودليل ذلك حدي

أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو عن رسوؿ ا﵁  قاؿ :أ ُِمرت أف أُقاتل الناس حىت

يشهدوا أن ال إلـٰو إال اهلل ويؤمنوا يب ومبا جئت بو  ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءىم وأمواعتم
ٕ
إال بقها  ،وحسأّم على ا﵁.
ومن فضائلها أف من قاعتا عند اظتوت دخل اصتنة وإف أصابو من عذاب النار ما أصابو  ،أي أنو ال
متلد يف النار إف مات مسلما ومات عليها  ،والدليل على ذلك حدي أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو
قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : لقنوا موتاكم «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،فإنو من كاف آخر كلمتو «ال إلـٰو إال
ٖ
اهلل» عند اظتوت دخل اصتنة يوما من الدىر وإف أصابو قبل ذلك ما أصابو.
ومن فضائلها أنو من قاعتا خالصا من قلبو كاف من أسعد الناس بشفاعة النيب  لو يوـ القيامة ،
وقد تقدـ ذكر اضتدي الوارد يف ىذا عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو يف معرض الكالـ على شرط
اإلخالص.

ٔ رواه الرتمذي (ٖ ، )ٖٖٛوحسنو األلباشل يف «صحيح اصتامع» (ٗٓٔٔ).

ٕ رواه مسلم (ٕٔ )  ،ويف الباب عن عمر بن اطتطاب وعبد ا﵁ بن عمر وجابر وأنس بن مالك وغًنىم رضي ا﵁ عنهم  ،وكلها
ؼترجة يف الصحيح.
ٖ رواه ابن حباف ( ، )ٕٕٚ/ٚوصححو الشيا شعيب األرناؤوط  ،وانظر «أحكاـ اصتنائز» لأللباشل  ،باب :تلقٌن ا﵀تضر.
فائدة :يظن كثًن من الناس أف الذي ينبغي يف التلقٌن ىو غترد إشتاع اظتيت كلمة « أشهد أف ال إلػٰو إال ا﵁  ،وأف ػتمدا رسوؿ ا﵁»
 ،من غًن أم ٍر لو بطريقة مباشرة أف يقوعتا  ،والصواب أف السنة أف يؤمر بذلك  ،والدليل حدي أنس رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁
فخًن رل أف
 عاد رجال من األنصار  ،فقاؿ :يا خاؿ  ،قل «ال إلػٰو إال ا﵁» .فقاؿٌ :
أخاؿ أـ عم؟ فقاؿ :ال  ،بل خاؿ .فقاؿٌ :
أقوؿ «ال إلػٰو إال ا﵁»؟ فقاؿ النيب  :نعم.
رواه أزتد (ٖ ، )ٔ٘ٗ/وقاؿ األلباشل رزتو ا﵁ يف إسناده :صحيح على شرط مسلم.
انظر ىذه الفائدة يف كتابو «أحكاـ اصتنائز وبدعها»  ،باب :تلقٌن ا﵀تضر.
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خاتمة
ىذه ىي شروط ىذه الكػلمة العظيمة «ال إلػٰو إال ا﵁»  ،ال ُخ ػ ػلِقت السماوات واألرض من
أجلها  ،ومن أجلها بُػعِثت الرسل  ،وأن ِزلت الكتب  ،وقاـ سوؽ اصتهاد  ،وخلِقػت اصتنة والنار ،
وفقنا ا﵁ للعلم ّٔا وحتقيقها والعمل مبقتضاىا  ،واضتذر من الوقوع فيما يناقضها أو يُ ِنقصها من
األقواؿ واألفعاؿ واالع ػتقادات ( ،فكم من عػ ّامي اجتػمعت فيو ىػ ذه الشروط والتزمها  ،ولو قيل لو
ِ
اعد ْدىا دل ُلت ِسن ذلك  ،وكم ٍ
أللفاظها كتري فيها كالسهم وتراه يقع كثًنا فيما يناقضها ،
حافظ
ُ
والتوفيق بيد ا﵁  ،وا﵁ اظتستعاف)ٔ.
مت الكتاب بمد ا﵁  ،وصلى ا﵁ على نبينا ػتمد  ،وعلى آلو وصحبو  ،وسلم تسليما كثًنا.

ٔ

قالو الشيا حافظ بن أزتد اضتكمي رزتو ا﵁ يف كتابو « معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إذل علم األصوؿ يف التوحيد»
(ٕ ، )٘ٔٛ/الناشر :دار ابن اصتوزي – الدماـ.
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