
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

   لإلمام رسالة 
 حممد بن عبد الوهاب
  جييب فيها عن سؤال حول

  معىن
  

  ال إله إال اهللا
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٢  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

سئل الشيخ عن معىن ال إله إالّ اهللا، فأجاب .. احلمد هللا والصالة والسالم على نبيه
  : بقوله

  املراد بقول ال إله إال اهللا 
هذه الكلمة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم، وهي كلمة التقوى، اعلم رمحك اهللا أنّ 

وهي العروة الوثقى، وهي اليت جعلها إبراهيم عليه السالم كلمة باقية يف عقبه لعلهم 
  . يرجعون

وليس املراد قوهلا باللسان مع اجلهل مبعناها، فإنّ املنافقني يقولوا وهم حتت الكفار يف 
 مع كوم يصلون ويتصدقون، ولكن املراد قوهلا مع معرفتها الدرك األسفل من النار،

بالقلب وحمبتها وحمبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله 
 ، ويف )1( }خالصا من قلبه{، ويف رواية }من قال ال إله إالّ اهللا خملصا{: وسلم

من قال ال إله إالّ اهللا وكفر مبا يعبد {:  ويف حديث آخر)2( }صادقا من قلبه{رواية 

 ذلك من األحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس ذه  ، إىل غري)3( }من دون اهللا

الشهادة، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي اإلهلية عما سوى اهللا تعاىل من 
املخلوقات، حىت حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وجربائيل فضال عن غريهم من األولياء 

  . والصاحلني
بتها اهللا لنفسه، ونفاها عن حممد وجربائيل إذا فهمت ذلك فتأمل هذه األلوهية اليت أث

وغريمها، أن يكون هلم مثقال حبة من خردل، فاعلم أنّ هذه األلوهية هي اليت تسميها 
العامة يف زماننا السر والوالية، واإلله معناه الويل الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقري 

                                                

  ). ٩٩(صحيح البخاري كتاب العلم ) ١(

  ). ٥/٢٢٩(أمحد ) ٢(

  ). ٦/٣٩٤(أمحد  ،)٢٣(مسلم اإلميان ) ٣(
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م يظنون أنّ اهللا جعل خلواص اخللق والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أ
مرتلة، يرضى أنّ اإلنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث م وجيعلهم واسطة بينه وبني 
اهللا، فالذي يزعم أهل الشرك يف زماننا أم وسائطهم وهم الذين يسميهم األولون 

  . سائط، والواسطة هو اإلله، فقول الرجل ال إله إالّ اهللا، إبطال الو)اآلهلة(
  الكفار يشهدون هللا بتوحيد الربوبية 

  : فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة، فذلك بأمرين
أن تعرف أنّ الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، : األول

وقتلهم وب أمواهلم، واستحلّ نساءهم، كانوا مقرين هللا سبحانه، بتوحيد الربوبية، وهو 
ق، وال يرزق، وال حييي، وال مييت، وال يدبر األمور إالّ اهللا وحده، كما قال اهللا أنه ال خيل

 {: تعاىل                               

                       { )1( .   

وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أنّ الكفار شاهدون ذا كله ومقرون به 
دماءهم وال أمواهلم، وكانوا أيضا ومع ذلك مل يدخلهم ذلك يف اإلسالم ومل حيرم 

 يتصدقون وحيجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من احملرمات خوفا من اهللا 
ولكن األمر الثاين هو الذي كفّرهم وأحلّ دماءهم وأمواهلم، وهو أم مل يشهدوا هللا 

 وال يستغاث بتوحيد األلوهية، وهو أنه ال يدعى وال يرجى إالّ اهللا وحده ال شريك له
بغريه وال يذبح لغريه وال ينذر لغريه، ال مللَك مقرب وال نيب مرسل، فمن استغاث بغريه 

  . فقد كفر، ومن ذبح لغريه فقد كفر، ومن نذر لغريه فقد كفر وأشباه ذلك

                                                

  . ٣١: سورة يونس آية ) ١(
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املشركون الذين قاتلهم الرسول كانوا يدعون الصاحلني فكفروا ذا مع 
  ة إقرارهم هللا بتوحيد الربوبي

ومتام هذا، أن تعرف أنّ املشركني الذين قاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
كانوا يدعون الصاحلني مثل املالئكة وعيسى وعزير وغريهم من األولياء، فكفروا ذا مع 
إقرارهم بأنّ اهللا هو اخلالق الرازق املدبر، وإذا عرفت هذا عرفت معىن ال إله إالّ اهللا، 

 نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من اإلسالم، وهذا هو دعاأن من وعرفت 
  . الكفر الذي قاتلهم عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

فإن قال قائل من املشركني حنن نعرف أنّ اهللا هو اخلالق الرازق املدبر، ميكّن هؤالء 
 هلم وندخل عليهم ونستغيث م ونريد الصاحلني أن يكونوا مقربني وحنن ندعوهم وننذر

  . بذلك الوجاهة والشفاعة، وإالّ حنن نفهم أنّ اهللا هو اخلالق املدبر
كالمك هذا مذهب أيب جهل وأمثاله فإنهم يدعون عيسى وعزيرا واملالئكة : فقل

     {: واألولياء يريدون ذلك، كما قال تعاىل       

           { )1( .   

 {: وقال تعاىل                   

       { )2( .   

فإذا تأملت هذا تأمال جيدا، عرفت أنّ الكفار يشهدون هللا بتوحيد الربوبية، وهو تفرد 
ة واألولياء يقصدون أم يقربوم إىل باخللق والرزق والتدبري، وهم ينخون عيسى واملالئك

  . اهللا ويشفعون عنده

                                                

  . ٣: سورة الزمر آية ) ١(

  . ١٨: سورة يونس آية ) ٢(
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وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصارى منهم، من يعبد اهللا الليل والنهار، ويزهد يف 
كافر عدو : الدنيا، ويتصدق مبا دخل عليه منها، معتزل يف صومعة عن الناس، ومع هذا

و غريه من األولياء، يدعوه أو يذبح له أو خملّد يف النار، بسبب اعتقاده يف عيسى أ.. هللا
ينذر له، تبين لك كيف صفة اإلسالم، الذي دعا إليه نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
: وتبني لك أن كثريا من الناس عنه مبعزل، وتبني لك معىن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

 فاهللا اهللا يا إخواين متسكوا بأصل )1( }بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ{

واعرفوا معناها، وأحبوها .. شهادة أن ال إله إالّ اهللا: دينكم، وأوله وآخره وأسه ورأسه
وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم 

، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكفّرهم أو قال ما علي منهم أو وأبغضوهم
قال ما كلّفين اهللا م، فقد كذب هذا على اهللا وافترى، فقد كلّفه اهللا م وافترض عليه 

فاهللا اهللا، متسكوا بذلك لعلكم ... الكفر م والرباءة منهم ولو كانوا إخوام وأوالدهم
  . ون به شيئا، اللهم توفّـنا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلنيتلقون ربكم ال تشرك

  
   كفر املشركني من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول اهللا 

ولنختم الكالم بآية ذكرها اهللا يف كتابه، تبين لك أن كفر املشركني من أهل زماننا 
: ىـله وسلم، قال اهللا تعالى اهللا عليه وآـن الذين قاتلهم رسول اهللا صلـأعظم كفرا م

}                                      

 { )2( .   

فقد مسعتم أنّ اهللا سبحانه ذكر عن الكفار أم إذا مسهم الضر تركوا السادة واملشائخ 
ومل يستغيثوا م بل أخلصوا هللا وحده ال شريك له واستغاثوا به وحده، فإن جاء الرخاء 

                                                

  ). ٢/٣٨٩(أمحد ،)٣٩٨٦(ابن ماجه الفنت ،)١٤٥(لم اإلميان مس) ١(

  . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
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لم وفيه أشركوا، وأنت ترى املشركني من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل الع
زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قد يستغيث بغري اهللا مثل معروف أو عبد القادر 
اجليالين، وأجلّ من هؤالء مثل زيد بن اخلطاب والزبري، وأجل من هؤالء مثل رسول اهللا 

وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون ... صلى اهللا عليه وآله وسلم، واهللا املستعان
  . كفرة واملردة، مثل مشسان وإدريس ويونس وأمثاهلم واهللا سبحانه أعلمبالطواغيت وال

  احلمد هللا أوال وآخرا وصلى اهللا على خري خلقه حممد وآله أمجعني
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