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 الرحيم رحمـٰنبسم اهلل ال

 «:إال اهلل إلـٰهال »رمحه اهلل تعاىل يف بـيان معىن كلمـة اإلخالص  1قال الشيخ سليمان بن سحمان

هي الكلمة اليت قامت هبا األرض « إال اهلل إلـٰهال »علم رمحك اهلل أن كلمة اإلخالص ا
صبت القبلة ، وألجلها ت امللة ، ون  سس  والسماوات ، وفطر اهلل عليها مجيع املخلوقات ، وعليها أ  

مر اهلل مجيع العباد ، فهي فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ، ومفتاح دت سيوف اجلهاد ، وهبا أ  ر  ج  
الم ، وأساس ـرسله إليها ، وهي كلمة اإلسالم ، ومفتاح دار الس عبوديته اليت دعا األمم على ألس ن  

ال تنفع قائلها إال بعد معرفة معناها ،  «إال اهلل إلـٰهال »علم أن نة ، فإذا عرفت هذا ؛ فاـالفرض والس
والعمل مبقتضاها ، وأهنا ال تنفعه إال بعد الصدق واإلخالص واليقني ، ألن كثريًا ممن يقوهلا يف 

  .الدرك األسفل من النار

                                           
يف قرية السُّقا من بلدان أهبا ، درس على الشيخ هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد  1

عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، والزمهما عشر 
رية تقرب سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ محد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ محد بن فارس ، ألف كتبا كث

من األربعني كتابا ، وله أشعار كثرية ، فقد كان أديبا بارعا ، وشاعرا خر يتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين 
 .يف زمانه« ان السنةحس  »يف الدفاع عن اإلسالم ، رد على قريب من مخسني ضاال بشعره ، فكان حبق 

 .وله من العمر مثانني عاماهجري ،  1431تويف رمحه اهلل سنة 
  .أنه ملا خرجت روحه مشوا من جسده رائحة مسك طيبة مل يعهدوا مثلهاذ ك ر 

هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل  1431، حوادث سنة « تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان»انظر ترمجته يف 
 :، حملمد بن محد العقيل ، الناشر« ن ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وحتقيق شعرهابن سحما»عبد احملسـن رمحه اهلل ، وكذا كتاب 

 .الرياض -مكتبة الرشد 
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باألركان ، فإن من اعتقاد باجلنان ، ونطق باللسان ، وعمل  «إال اهلل إلـٰهأال »فالبد يف شهادة 
اختل نوع من هذه األنواع مل يكن الرجل مسلمًا ، فإذا كان الرجل مسلمًا وعاماًل باألركان مث 

، وأدلة ذلك يف « إال اهلل إلـٰهال »مل ينفعه قول ؛ حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك 
 .ة وكالم أئمة اإلسالم أكثر من أن حتصرـالكتاب والسن

ومعاذ  - حدثنا أنس بن مالك أن النيب  :اري يف صحيحه بسنده عن قتادة قالوقد أخرج البخ
 .يا معاذ :قال -على الرحل  1رضي اهلل عنه رديفه

 .لبيك يا رسول اهلل وسعديك :قال
 .يا معاذ :قال
 .لبيك يا رسول اهلل وسعديك ، ثالثاً  :قال
دقًا من قلبه إال حرم اهلل تعاىل  «ول اهللإال اهلل ، وأن حممداً رس إلـٰهأال »ما من أحد يشهد  :قال ص 

 .عليه النار
  ؟يا رسول اهلل ، أفال أخرب الناس فيستبشروا :قال
 .ا يتكلواإذً  :قال

 2.فأخرب هبا معاذ عند موته تأمثاً 

ما جاءت مقيدًة إهنا فيمن قاهلا ومات عليها ، ك 1}قال شيخ اإلسالم وغريه يف هذا احلديث وحنوه
من قلبه( ، غري شاك فيها ، بصدق ويقني ، فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح إىل  بقوله )خالصاً 

                                           
 .أي راكب خلفه على الدابة 1
 .(121رواه البخاري ) 2

يث ، معىن قوله )إذا يت كلوا( أي ال ختربهم فيعتمدوا على جمرد النطق هبا دون حتقيق معناها ، ففعل معاذ ذلك ومل خيرب باحلدو 
 خشية الوقوع يف إمث كتمان العلم.باحلديث أخرب ولكن ملا دنا أجله 
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خالصًا من قلبه دخل اجلنة ، ألن اإلخالص هو  «إال اهلل إلـٰهال »اهلل تعاىل مجلًة ، فمن شـهد أن 
نال  اجنـذاب القلب إىل اهلل تعاىل ، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً ، فإذا مات على تـلك احلالة

 .ذلك
وكان يف قلبه من اخلري ما  «إال اهلل إلـٰهال »فإنه قد تواترت األحاديث بأنه خيرج من النار من قال 

 2.يزن شعرية ، وما يزن خردلة ، وما يزن ذرة
يدخل النار مث خيرج منها ، وتواترت بأن اهلل حرم على  «إال اهلل إلـٰهال »وتواترت بأن كثرياً ممن يقول 

أكل أثر السجود من ابن آدم ، فهؤالء كانوا يصلون ويسجدون هلل ، وتواترت بأن اهلل حيرم النار أن ت
، لكن جاءت  4«إال اهلل ، وأن حممداً رسول اهلل إلـٰهأال »وشهد  «إال اهلل إلـٰهال »على النار من قال 

منا يقوهلا تقليداً ، وأكثر من يقوهلا ال يعرف اإلخالص ، وأكثر من يقوهلا إ 3مقيدة بالقيود الثقال
ومل خيالط اإلميان بشاشة قلبه ، وغالب من يفنت عند املوت ويف القبور أمثال هؤالء ، كما يف  وعادةً 

 داءــتـــ، وغالب أعمال هؤالء إمنا هو تقليد واق 5احلديث: )مسعت الناس يقولون شيئًا فقلته(
  

                                                                                                                    
يف آخر الرسالة ، « ال إلـٰه إال اهلل»إىل حني شروعه يف شرح شروط « فتح اجمليد»من هنا نقل صاحب الرسالة كالما طويال من  1

 .وانظر هناية القوس
( ، عن أنس بن مالك 2155،  2120،  2111بو يعلى )( ، وأ13/377( ، وابن حبان )0517انظر صحيح البخاري ) 2

 .رضي اهلل عنه
( ، عن أيب هريرة رضي 11/231( ، وأبو يعلى )2/205( ، وأمحد )13/357( ، وابن حبان )3504انظر صحيح البخاري ) 4

 .اهلل عنه
، وسيأيت  والكفر مبا ينافيهاوالصدق واليقني ياد واالنقواحملبة اإلخالص العلم والقبول و وهي  «ال إلـٰه إال اهلل»املعروفة بشروط  وهي 3

 الكالم عليها إن شاء اهلل.
 .( عن أمساء رضي اهلل عنها175ومسلم )( ، 13) البخاريرواه  5
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نا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إنا وجدهم ، وهم من أقرب الناس من قوله تعاىل ـبأمثال
مقتدون

1. 
 رًّاص  ني تام مل يكن يف هذا احلال م  وحينئذ فال منافاة بني األحاديث ، فإنه إذا قاهلا بإخالص ويق

على ذنب أصاًل ، فإن كمال إخالصه ويقينه يوجب أن يكون اهلل أحب إليه من كل شيء ، فإذاً 
، وال كراهة ملا أمر اهلل ، وهذا هو الذي حير م على النار ، وإن   ال يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم اهلل

بة وهذا اليقني ال كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا اإلميان وهذا اإلخالص وهذه التوبة وهذه احمل
 .إال حمي عنه كما ميحوا الليل النهار ترتك له ذنًبا

غر فهذا غري مصر على ذنب أصاًل ، فإذا قاهلا على وجه الكمال املانع من الشرك األكرب واألص
ر م على النار ، وإن قاهلا على وجه خ   به من الشرك األكرب دون األصغر ومل يأت  ل ص  فيغفر له وحي 

 بعدها مبا يناقض ذلك ؛ فهذه احلسنة ال يقاومها شيء من السيئات ، فريج ح هبا ميزان احلسنات ،
، ولكن تنقص درجته يف اجلنة بقدر ذنوبه ، وهذا ، في حر م على النار  2كما يف حديث البطاقة

ال »خبالف من رجحت سيئاته حبسناته ، ومات مصرًا علـى ذلك ، فإنه يستوجب النار وإن قال 

                                           
 . 24 :سورة الزخرف 1
بن  ( عن عبد اهلل بن عمرو225( ، وابن حبان )2/214( ، وأمحد )3477( ، واللفظ له ، وابن ماجه )2341روى الرتمذي ) 2

إن اهلل سيـ خل ص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ، فينشر عليه  : قال رسول اهلل  :يقول مارضي اهلل عنهالعاص 
 .ال يا رب :فيقول ؟يت احلافظونــب  ــت  ــأظلمك ك ؟أتنكر من هذا شيئا :تسعة وتسعني سجال ، كل سجل مثل مد البصر ، مث يقول

)بلى ، إن لك عنـدنا حسنة ، فإنه ال ظلم عليك اليوم( ، فتخرج بطاقة فيها  :فيقول .ال يا رب :فيقول ؟عذرــك  ل  ــف  أ   :فيقول
ر وزنك :، فيقول «أشهد أن ال إلـٰه إال اهلل ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله» يا رب ، ما هذه البطاقة مع هذه  :فيقول .أحض 

جالت يف كفة ، والبطاقة يف كفة ، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ، فال فتوضع الس :قال .إنك ال تظلم :فقال ؟السجالت
 .يثقل مع اسم اهلل شيء

 .«صحيح الرتمذي»صححه األلباين كما يف 
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وخلص هبا من الشرك األكرب ، لكنـه مل ميت على ذلك ، بل أتى بعد ذلك بسيئات « إال اهلل إلـٰه
كان خملصًا ، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك   رجحت على حسنة توحيده ، فإنه يف حال قوهلا

مخلص ـفته ، وقو يت نار الذنوب حىت أحرقت ذلك ، خبالف الـــالتوحيد واإلخالص فأضع
يئات ، فإن ـستيقن ؛ فإن حسناته ال تكون إال راجحة على سيئاته ، وال يكون مصرًا على سـامل

  .مات على ذلك دخل اجلنة
اف على املخلص أن يأيت  بسيئة راجحة فيضعف إميانه فال يقوهلا بإخالص  ويقني  مانع  من وإمنا خي 

شى عليه من الشرك األكرب واألصغر ، فإن سلم من األكرب بقي معه من ـمجيع الس يئات ، وخي 
األصغر ، فيضيف إىل ذلك سيئات تنضم إىل هذا الشرك ، فريج ح جانب السيئات ، فإن السيئات 

، فيمتنع اإلخالص بالقلب ، فيصري  «إال اهلل إلـٰهال »ف قول تضعف اإلميان واليقني ، فيضع
س ن صوته بآية من القرآن من غري ذوق وحالوة  ، فهؤالء مل  املتكلم هبا كاهلاذي أو النائم ، أو من حي 
يقولوها بكمال الصدق واليقني ، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك ، بل يقولوهنا من غري يقني 

على ذلك وهلم سيئات كثرية متنعهم من دخول اجلنة ، وإذا كثرت الذنوب ثقل  وصدق ، وميوتون
القرآن ،  عليه مساع   ل  ق  ــعلى اللسان قوهلا ، وقسا القلب عن قوهلا ، وكر ه العمل الصاحل ، وث  

أن إىل الباطل ، واستحلى الرفث وخمالطة أهـل الباطل ، وكره خمالطة ـواستبشر بذكر غريه ، واطم
  .حلقأهل ا

قه عمله ، قال احلسن )ليس  :فمثل هذا إذا قاهلا قال بلسانه ما ليس يف قلبه ، وبفيه ما ال ي صد 
ن ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال ، فمن قال خريًا وعمل ـاإلميان بالتحلي وال بالتمين ، ولك

 1.ال خرياً وعمل شراً مل يقبل منه(خريا ق ب ل منه ، ومن ق

                                           
 :( بإسناده عن احلسن البصري قال1/17) «شعب اإلميان»روى اإلمام أبو بكر البيهقي رمحه اهلل يف  1
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ما سبقهم أبو بكر رضي اهلل عنه بكثرة صيام وال صالة ، ولكن  :زينم  ـد اهلل الوقال بكر بن عب
 1.بشيء وقر يف قلبه

ومل يقم مبوجبها ، بل اكتسب مع ذلك ذنوبًا ، وكان صادقًا يف قوهلا ،  «إال اهلل إلـٰهال »ن قال ـفم
صغر العملي ؛ موقنًا هبا ، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه ، وانضاف إىل ذلك الشرك األ

رج حت هذه السيئات على هذه احلسنة ، ومات مصرًا على الذنوب ، خبالف من يقوهلا بيقني 
وصدق ، فإنه إما أال يكون مصراً على سيئة أصاًل ، أو يكون توحيده املتضمن لصدقه ويقينه رجح 

  .حسناته

                                                                                                                    
من قال حسنا وعمل غري صاحل رده اهلل على قوله ،  .ما وقر يف القلب وصدقته األعمالليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ، ولكن 

 .إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعهومن قال حسنا وعمل صاحلا رفعه العمل ، ذلك بأن اهلل تعاىل قال 
نفية وعطاء بن أيب رباح واحلسن وبن سريين وعبيد بن وينا أيضا قولنا يف اإلميان عن حممد بن احلوقد ر   :مث قال البيهقي رمحه اهلل

عمري ووهب بن منبه وحبيب بن أيب ثابت وغريهم من أئمة املسلمني ؛ األوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض 
 .والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن إمساعيل البخاري وغريهم رمحهم اهلل

  .بالتمين :( إىل قوله1/234) «الزهد»أمحد يف  ورواه
من قول أيب بكر بن عبد اهلل املزين ،  «نوادر األصول» أخرجه الرتمذي احلكيم يف :(1/24) «إحياء علوم الدين»قال الغزايل يف  1

 .ومل أجده مرفوعا
 .(04( رقم )1/24) «ختريج أحاديث اإلحياء»وكذا قال العراقي يف 

مل يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام وال  :( عن الفضيل يف عياض قال17111) «شعب اإلميان»ى البيهقي يف وللفائدة فقد رو 
  .صالة ، وإمنا أدرك بسخاء األنفس وسالمة الصدر والنصح لألمة

لو وزن  :( عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال175برقم ) «السنة»وروى عبد اهلل بن أمحد بن حنبل رمحهما اهلل يف كتاب 
 .إميان أيب بكر بإميان أهل األرض لرجح هبم

 .الشيخ أمحد بن علي الرداعي حفظه اهلل وحسنه حمققه
 .(171) «املقاصد احلسنة»( ، وصححه السخاوي يف 1143) «السنة»( ، واخلالل يف 43) «شعب اإلميان»ورواه البيهقي يف 
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 املنافيني للسيئات ، أو والذي يدخلون النار ممن يقـوهلا لـم يقولوها بالصدق واليقني التامني
لرجحاهنا ، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناهتم ، مث ضعف لذلك صدقهم 
ويقينهم ، مث مل يقوهلا بعد ذلك بصدق ويقني تام ، ألن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقني 

 .سيئاهتم على حسناهتممن قلوهبم ، فقوهلا من مثل هؤالء ال يقوى على حمو السيئات ، فرتجح 
 1.انتهى ملخصاً 

 :«اإلفصاح»وقال الوزير أبو املظفر يف 
ُ  بأن «( إال اهلل إلـٰهال »)شهادة أن  :قـوله كما قال   «إال اهلل إلـٰهال »يقتضى أن يكون الشاهد عاملًا

إال اهلل إلـٰهفاعلم أنه ال تعاىل 
2. 

 .ية ، فال يستحقها غريه سبحانهلـٰهواجب له اإلواسم )اهلل( مرتفع بعد )إال( من حيث أنه ال :قال
ومجلة الفائدة يف ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت واإلميان باهلل ،  :قال

 .ية وأثبت اإلجياب هلل تعاىل كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن باهلللـٰهفإنك ملا نفيت اإل
 :، قال 4ن املستثىن خمرٌج من املنفي()إ :رداً لقول من قال «البدائع»وقال يف 

بل هو خمرٌج املنفي وحكمه ، فال يكون داخاًل يف املنفي ، إذ لو كان كذلك مل يدخل الرجل يف 
ية هلل تعاىل ، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي لـٰه، ألنه مل ي ثبت اإل «إال اهلل إلـٰهال »اإلسالم بقـوله 

ية أعظم من لـٰهه بوصف االختصاص ، فداللتها على إثبات اإلية عما سوى اهلل ، وإثباهتا للـٰهاإل
 .( ، وال يسرتيب أحد يف هذا البتةإلـٰهداللة قولنا )اهلل 

                                           
 .«فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»عبد الرمحـٰن بن حسن ، باب ، للشيخ  «فتح اجمليد»مت ضبط كالم شيخ اإلسالم من  1
 . 11 :سورة حممد 2
، ويعين باملستثىن )اهلل( ، ويعين باملنفي )إلـٰه( ، وقائل هذه العبارة يعين أن اهلل غري  «ال إلـٰه إال اهلل»الكالم على كلمة التوحيد  4

 .بأن اهلل مستثىن منها ، فهو إلـٰه حق ، وغريه آهلة باطلة مستثىن من اآلهلة املعبودة ، وابن القيم رد عليه
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 1.انتهى مبعناه
 :«اهلل إال إلـٰهال »وقال أبو عبد اهلل القرطيب يف تفسري 

 .ال معبود إال هو :أي
رس ، اسم يقع على كل معبود حبق أو من أمساء األجناس ، كالرجل والف لـٰهاإل :وقال الزخمشري

 2.باطل ، مث غلب على املعبود حبق
هو املألوه ، واملألوه هو الذي يستحق أن يعبد ، وكونه يستحق أن  لـٰهفإن اإل :قال شيخ اإلسالم

ة احلب ، املخضوع له يعبد هو مبا اتصف به من الصفات اليت تستلزم أن يكون هو احملبوب غاي
 4.غاية اخلضوع

، وختافه ، وتذل له ، ود الذي تأهله القلوب حببها ، وختضع له ـهو احملبوب املعب لـٰهفإن اإل) :3قال
، هماهتا ، وتتوكل عليه يف مصاحلها ، وتلجأ إليه وترجوه ، وتنيب إليه يف شدائدها ، وتدعوه يف م  

 .وتطمئن بذكره ، وتسكن إىل حبه ، وليس ذلك إال هلل وحده
أصدق الكالم ، وكان أهلها أهل اهلل وحزبه ، واملنكرون هلا أعداؤه  «إال اهلل إلـٰهال » وهلذا كانت

 .وأهل غضبه ونقمته

                                           
 .مكة - دار عامل الفوائد :( ، الناشر123-4/125) «بدائع الفوائد»مت ضبطه من  1
 .بريوت - دار الفكر :( ، الناشر1/43) «الكشاف» 2
 .( ، وقد ضبطت النص منه17/231) «الفتاوى عجممو » 4

ه أي يعبد ، وال يستحق أن يؤله ويعبد إال اهلل وحده ، وكل هو املألوه ، أي املستحق ألن يؤل  واإللـٰه  :(14/272وقال أيضا )
 .إىل قرار أرضه باطلمعبود سواه من لدن عرشه 

 – امل الفوائددار عالناشر: حتقيق حممد أمجل اإلصالحي ، ،  315ص ، انظر  «طريق اهلجرتني»هو ابن القيم رمحه اهلل يف القائل  3
 مكة.
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فهذه املسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره ، وإذا صحت صح هبا كل مسألة وحال وذوق ، 
 1.(وإذا مل يصححها العبد فالفساد الزم له يف علومه وأعماله وأحواله وأقواله

هو الذي تأهله القلوب حمبة وإنابة وإجالال وإكراما وتعظيما وذال وخضوعا  لـٰهاإل :وقـال ابن القيم
 2.وخوفا ورجاء وتوكال

هو الذي يطاع فال يعصى ، هيبة له وإجالال ، وحمبة وخوفا ورجاء ، وتوكال  لـٰهاإل :وقال ابن رجب
أشرك خملوقا يف شيء من عليه ، وسؤاال منه ودعاء له ، وال يصلح ذلك كله إال هلل عز وجل ، فمن 

 «إال اهلل إلـٰهال »ية كان ذلك قدحا يف إخالصه يف قول لـٰههذه األمور اليت هي من خصائص اإل
 4.ونقصا يف توحيده ، وكان فيه من عبودية املخلوق حبسب ما فيه من ذلك

 ك  مل  ـق غري الودًا حبــ، أي انتفى انتفاء عظيمًا أن يكون معب «إال اهلل إلـٰهال » :اعيـقوقال الب  
األعظم ، فإن هذا الع ـْلم هو أعظم الذكرى املنجية من أهوال الساعة ، وإمنا يكون ع ْلمًا إذا كان 

 .ص رف نافعاً ، وإمنا يكون نافعاً إذا كان مع اإلذعان والعمل مبا تقتضيه ، وإال فهو جهلٌ 
 .عبادةً  ة ، أي عبد  إلـٰهاملكتوب ، م ن أل ه ف ع ال مبعىن مفعول ، كالك تاب مبعىن  لـٰهاإل :يـيبوقال الط  

 .وهذا كثري يف كالم العلماء وإمجاع منهم :3قال الشارح
                                           

 .انتهى 1
 الدمام. – جلوزيدار ابن االناشر: علي بن حسن بن عبد احلميد ،  حتقيق ، 02ص ،  «اللهفانإغاثة » 2
 الرياض. –لشريف دار ا :، الناشر 25ص  «كلمة اإلخالص» 4

  :ومما قاله رمحه اهلل يف حتقيق كلمة التوحيد
 .(25)ص  .يقتضي أن ال إلـٰه له غري اهلل «ال إلـٰه إال اهلل»وحتقيق هذا املعىن وإيضاحه أن قول العبد 

كالم ابن القيم مع   - «فتح اجمليد»تبعا ملن نقل عنه وهو الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن مؤلف  –أدخل املؤلف رمحه اهلل  :تنبيه
 .كالم ابن رجب يف فقرة واحدة على أهنا من كالم ابن القيم ، وقد ضبطت النص وعزوته لكل واحد منهما ، واهلل أعلم

 .«التوحيد»الشيخ سليمان بن عبد اهلل ، شارح كتاب ك بذليقصد  3



 معنى ال إلـٰه إال اهلل ، وذكر شروطها ونواقضهابيان 

 11 

العبادة عن كل ما سوى اهلل تعاىل كائنا من كان ، وإثبات  يعلى نف «إال اهلل إلـٰهال »ت فدل  
ه القرآن من ــل ، ودل عليــت إليه الرســية هلل وحده دون ما سواه ، وهذا هو التوحيد الذي دعلـٰهاإل
ن فقالوا إنا مسعنا قل أوحي إىل أنه استمع نفر من اجله إىل آخره ، كما قال تعاىل عن اجلن ــأول

يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قرآنا عجباً *
1 . 

ذلك وقب له وعمل به ، وأما ال تنفع إال من عرف مدلوهلا نفياً وإثباتاً ، واعتقد « إال اهلل إلـٰهال » ـــفـ
من قاهلا عن غري علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كالم العلماء أن هذا جهل ص رف ، فهو حجة عليه 

 .بال ريب
)وحده ال شريك له( ؛ تأكيد وبيان ملضمون معناها ، وقد أوضح اهلل عن ذلك  :فقوله يف احلديث

  .وبينه يف قصص األنبياء واملرسلني يف كتابه املبني

ال »فما أجهل عباد القبور حباهلم ، وما أعظم ما وقعوا فيه )من الشرك املنايف لكلمة اإلخـالص 
لفظًا ومعىن ، وهؤالء  «إال اهلل إلـٰهال »، فإن مـشركي العرب وحنوهم جـحدوا  2(«إال اهلل إلـٰه

 بأنواع العبادة ،  املشركون أقروا هبا لفظًا وجـحدوها معىن ، فتجد أحدهم يقوهلا وهو يأله غري اهلل
  .كاحلب والتعظيم واخلوف والرجاء والتوكل والدعاء وغري ذلك من أنواع العبادة

لص الدعاء لغري اهلل ـبل زاد شركهم على شرك العرب مبراتب ، فإن أكثرهم إذا وقع يف شدة أخ
ون يف الرخاء ، تعاىل ، ويعتقدون أنه أسرع فرجًا هلم ، خبالف حال املشركني األولني ؛ فإهنم يشرك

                                           
 . 2 -1 :اجلنسورة  1
 .«ررالد»، وهو مثبت يف  «فتح اجمليد»هذه ساقطة من املطبوع من  2
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فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصني خيلصون هلل وحده ، كما قال تعاىل  1وأما يف الشدائد فإهنم
 . 2اآلية له الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون

 .فبهذا تبني أن مشركي أهل هذه األزمان أجهل باهلل وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم{
 4.«فتح اجمليد»انتهى من 

، وفيه كفاية ملن كان له قلب أو ألقى  «إال اهلل إلـٰه ال»فهذا بعض ما ذكره بعض العلماء يف معىن 
 .السمع وهو شهيد

 فصل
 إلـٰه أال  »بن حسن أنه البد منها يف شهادة  رمحـٰنوأما شروطها اليت ذكر شيخنا الشيخ عبد ال

 :فقال رمحه اهلل؛  «إال اهلل
 :من سبعة شروط ، ال تنفع قائلها إال باجتماعها «إال اهلل إلـٰه أالا »دة البد يف شها

 .العلم املنايف للجهل ، فمن مل يعرف املعىن فهو جاهل مبدلوهلا :األول
 .اليقني املنايف للشك ، ألن من الناس من يقوهلا وهو شاك فيما دلت عليه من معناها :الثاني
 . فهو مشرك شركاً يناا  اإلخالصإن مل خيلص أعماله كلها هللاإلخالص املنايف للشرك ، ف :الثالث
الصدق املنايف للنفاق ، ألن املنافقني يقولوهنا ، ولكنه مل يطابق ما قالوه ملا يعتقدونه ،  :الرابع

  .فصار قوهلم كذباً ملخالفة الظاهر للباطن

                                           
 .«الدرر»إمنا ، واملثبت من  :«فتح اجمليد»يف  1
 . 35 :العنكبوتسورة  2
 .كان يف أول هذه الرسالة ، بعد حديث معاذ« فتح اجمليد»ينبغي التنبه إىل أن بداية النقل من  4
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ل ممن دعاه ـبـقـمعناها ، لكن ال ي بول املنايف للرد ، ألن من الناس من يقوهلا مع معرفتهالق   :الخامس
إليه ، إما كربًا أو حسدًا أو غري ذلك من األسباب املانعة من القبول ، فتجده يعادي أهل 

 .اإلخالص ويوايل أهل الشرك وحيبهم
االنقياد املنايف للشرك ، ألن من الناس من يقوهلا وهو يعرف معناها ، لكنه ال ينقاد  :السادس

واه أو ـق هـمه إال ما وافـولوازمها من الوالء والرباء والعمل بشرائع اإلسالم ، وال يالئلإلتيان حبقوقـها 
 .حصيل دنياه ، وهذه حال كثري من الناسـت

 .احملبة املنافية لضدها :السابع
  .انتهى ما ذكره الشيخ

لفارقة هي كلمة اإلخالص ، وهى ا «إال اهلل إلـٰهال »فإذا تبني لك هذا وعرفته ، وحتققت أن 
 روة الوثقى ؛ فاعلم أن هذه الكلمة نفيٌ ــة التقوى ، وهى العــفر واإلسالم ، وهى كلمـبني الك

ية عما سوى اهلل من املخلوقات ، وإثباهتا هلل وحده ال شريك له ، وأهنا ال تنفع لـٰهوإثبات ؛ نفي اإل
عمل مبقتضاها وحتقق هبا قائلها إال باجتماع هذه الشروط اليت تقدم ذكرها ، فمن عرف معناها و 

إن الدين عند اهلل اإلسالمعلمًا وعماًل واعتقادًا فقد استمسك باإلسالم الذي قال اهلل فيه 
1 ،

ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينوقال 
2. 

ريب من أربعمائة فإذا علمت هذا ؛ فقد ذكر أهل العلم نواقض اإلسالم ، وذكر بعضهم أهنا ق
ناقض ، ولكن الذي أمجع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ اإلسالم ، وع لم اهلداة األعالم ، الشيخ 

 :حممـد بن عبد الوهاب من نواقض اإلسالم ، وأهنا عشرة ، فقال رمحه اهلل

                                           
 . 11 :آل عمرانسورة  1
 . 15 :آل عمرانسورة  2
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 :علم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقضا
إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  اهلل تعاىل، قال  تعاىلالشرك يف عبادة اهلل  :األول

ذلك ملن يشاء
1  ،  م اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من إنه من يشرك باهلل فقد حر

أنصار
 .، ومنه الـذبح لغري اهلل ، كمن يذبح للجن أو للقرب 2

كفر ؛  يتوكل عليهم نه وبني اهلل وسائط يدعوهم ، ويسأهلم الشفاعة ، و ـمن جعل بي :الثاني
 .إمجاعا

  .ر  ــف  ـــك  ؛  ر املشركني ، أو شك يف كفـرهم ، أو صحح مذهبهم كف  من مل ي   :الثالث
أكمل من هديه ، أو أن ح كم غريه أحسن من حكمه ،   من اعتقد أن غري هدي النيب  :الرابع

 .كالذي يفضل حكم الطواغيت على حـكمه ، فهو كافر

 .ر  ــف  ـــك   -ولو عمل به  - مما جاء الرسول  من أبغض شيئاً  :الخامس

 أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعاىل اهلل أو ثواب  الرسولمن استهزأ بشيء من دين  :السادس
ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم  وآياته ورسوله كنتم تستهزئون *قل أباهلل

4. 

وما و رضي به كفر ، والدليل قوله تعاىل حر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أالس   :السابع
يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر

3. 

                                           
 . 31 :سورة النساء 1
 . 02 :سورة املائدة 2
 . 33 - 35 :لتوبةسورة ا 4
 . 172 :سورة البقرة 3
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ومن يتوهلم منكم فإنه مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني ، والدليل قوله تعاىل  :الثامن
منهم إن اهلل ال يهدى القوم الظاملني

1. 

ع اخلضر اخلروج س  كما و    عه اخلروج عن شريعة حممد ــس  ــمن اعتقد أن بعض الناس ي   :التاسع
  .عن شريعة موسى عليه السالم فهو كافر

ومن أظلم ممن ذكر مه وال يعمل به ، والدليل قوله تعاىل اإلعراض عن دين اهلل ، ال يتعل   :العاشر
بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون

2. 
يكون  بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره ، وكلها من أعظم ما وال فرق يف مجيع هذه النواقض

، فينبغي للمسلم أن حيذرها ، وخياف منها على نفسه ، نعوذ باهلل  أكثر ما يكون وقوًعامن خطراً و 
 4.انتهى .من موجبات غضبه وأليم عقابه

                                           
 . 51 :سورة املائدة 1
 . 22 :سورة السجدة 2
، وقد  (432-2/457« )الدرر السنية من األجوبة النجدية»انتهى كالم الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  4

 .(410 – 1/415« )بمؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوها»من « نواقض اإلسالم»ضبطت منت 
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