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 بقلم الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
 األستاذ باملعهد العايل للقضاء بالرياض
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 ملعايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي : تقدمي 
 مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

، واملتغلغلة يف  يدرك خطر املذاهب اهلدامة املنتشرة يف بعض أراضي املسلمنيالكل 
 -، ومثل هذه الفئة رغم قلتها  ، إما عن جهل وتقليد أو عصبية جاهلية نفوس بعض منهم

         ً                                                         عدة وعدد ا إال أن تركها تروج مذاهبها وطرقها املنحرفة أمر له خطورته -وهللا احلمد 
 .  ة اإلسالم وواقع املسلمني، وتأثريه يف مسري الكبرية

، وخمالفته هدى اهللا  ، وبيان فساد معتقدهم ، وكشف ضاللتهم وحماربة هذه الفئات
 .  ورسوله أمر واجب على األمة اإلسالمية مجعاء

، وبيان  ، وإيضاحه جتاه كافة القضايا اإلسالمية وشرح مذهب أهل السنة واجلماعة
، والفرق  م وسيلة لكشف خمتلف العقائد الفاسدةعقيدهتم اليت تطابق احلق واهلدى أه

 .  ، وعلل هلا احنرافها عن احلق والصواب الضالة اليت أعماها إبليس وزين هلا سوء عملها
ومنذ نشأت الفرق الضالة على أيدي اليهود واملنافقني والذين دخلوا اإلسالم هبدف 

، ومنافاة  ويوضح ضالهلا، واهللا يقيض هلا من يرد عليها  تشويهه وهدمه من الداخل
 .  مذاهبها حلقيقة اإلسالم عقيدة وشريعة

واليوم تزخر اجلامعات اإلسالمية وعلى رأسها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 أهل السنة -بالكثري من الكفاءات العلمية القادرة على إيضاح مذهب السلف الصاحل 

؛ ليكون يف متناول   إىل اللغات املختلفة، وترمجته  وبسطه للمتعلم وغريه-واجلماعة 
، وليتجنبوا مبعرفته والثبات عليه شىت األفكار واملذاهب  املسلمني يف كافة أحناء املعمورة

 .  املنحرفة
وقد حتدث فضيلة الدكتور صاحل الفوزان يف البحث السابق من هذه السلسلة 

، ودحض الشبهات اليت  رسلعن حقيقة التوحيد الذي جاءت به ال)  الطريق املستقيم (
 .  أثريت حوله
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،  ويتابع الشيخ صاحل جهوده يف كل ما فيه توجيه األمة إىل احلق وإرشادها إليه
، وما حترص الفرق الضالة على ترسيخه يف نفوس  وإيضاح ما علق بعقائدها من حتريفات

معىن ال إله إال  (ه ، يبني في                  ً      ً      ، فيقدم لنا موضوع ا جديد ا مهما العامة من البدع واخلرافات
 .  ) ، وآثارها يف الفرد واجملتمع ، ومقتضاها اهللا

كلمة التوحيد الفاصلة بني الشرك )  ال إله إال اهللا (وهل هناك كلمة أعظم وأهم من 
، واليت شهد اهللا هبا  ، اليت أمجعت الرساالت السماوية كلها على الدعوة إليها واإلسالم

=óΟn  {:  ، قال تعاىل  الكرميلنفسه يف غري موضع من كتابه ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ 

š Î7/Ρs% Î! { )وقال جل شأنه )١   :}  ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø:$# ∩∇∪ { )٢(   ،

y‰Îγ  {:  وقال سبحانه x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïèø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )٣(  . 
، مع ذكر بعض صفاته وأمسائه احلسىن يف سورة  وكرر إثباهتا يف آيتني متتاليتني

uθ  {:  ، قال تعاىل احلشر èδ ª!$# “ Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ÷q§9$# 

ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª!$# ”Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ à7Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à)ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ßÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒ Í“ yèø9$# 

â‘$ ¬6 yf ø9$# çÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z≈ ys ö6 ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθ à2 Îô³ç„ ∩⊄⊂∪ { )٤(   . 
، وأن من                                                          ً          وما دامت هذه الكلمة أول كلمة يلزم أن ينطق هبا الكافر معلن ا هبا إسالمه

جب معرفة معناها ومقتضاها وفضلها ، فإن ذلك يستو            ً               نطق هبا صادق ا حرم ماله ودمه
، مث اعتىن  ، وقد بسط املؤلف القول يف ذلك ، وشروطها ، وأركاهنا ومكانتها يف احلياة

؟ وبني أن  ، ومىت ال ينفعه ذلك ، وهي مىت ينفع اإلنسان قول ال إله إال اهللا بنقطة مهمة
، وقد أورد   حول ذلك، مزيال الوهم املوجود عند بعض الناس جمرد التلفظ هبا ال يكفي

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٨:  سورة طه آية) ٢(
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة احلشر ) ٤(
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، والشيخ حممد  ؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية                   ً                    حول هذه املسألة عدد ا من أقوال أهل العلم
     ً                     ، مثبت ا بذلك أن من يقول ال  بن عبد الوهاب واحلافظ ابن رجب وغريهم من أهل العلم

اع ، بل إن ما ميارسه بعض الناس من أنو إله إال اهللا وال يعمل مبقتضاها ال ينفعه ذلك
،  متام املناقضة)  ال إله إال اهللا (الشرك األكرب عند األضرحة وقبور الصاحلني يناقض كلمة 

 .  ويضادها متام املضادة
وقد ختم حبثه القيم ببيان اآلثار احلميدة هلذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخالص وعمل 

مل اجتماع األمة ، وأهنا عامل من عوا ، على الفرد واجلماعة             ً       ً مبقتضاها ظاهر ا وباطن ا
، وحصول السمو والرفعة ألهلها إىل غري ذلك من  ، وتوافر األمن والطمأنينة هلا وقوهتا

 .  اآلثار الكثرية األخرى
، واهللا             ً وا إليه مجيع ا، وحقق به ما نصب ، ونفع اهللا هبذا اجلهد فجزاه اهللا خري اجلزاء

 .  ، وهو ولينا فنعم املوىل ونعم النصري اهلادي سواء السبيل
 عبد اهللا بن عبد احملسن التركي 

مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 املقدمة 
، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ، ونتوب إليه احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

، وأشهد أن ال إله  ، ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهللا فال مضل له وسيئات أعمالنا
، صلى اهللا عليه وعلى آله                ً             ، وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله  وحده ال شريك لهإال اهللا

 .  . . ، وكل من اتبعه ومتسك بسنته إىل يوم الدين وأصحابه
 :  أما بعد

،              ً      ً ، ووعدهم أجر ا عظيم ا ، وأثىن على الذاكرين فإن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بذكره
*sŒÎ# {:  قال تعاىل.  . . العبادات، وبعد الفراغ من                 ً فأمر بذكره مطلق ا sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝà6Î/θ ãΖã_ 4 { )١(  . 

#  {:  وقال sŒ Î* sù Ο çG øŠ ŸÒ s% öΝ à6 s3 Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ã à2 øŒ $$ sù ©! $# ö/ ä. Ì ø. É‹ x. öΝ à2 u !$ t/# u ÷ρ r& £‰ x© r& 

# \ ò2 ÏŒ 3 { )٢(  . 

*sŒÎ#!  {:  ، فقال تعاىل وأمر بذكره أثناء أداء مناسك احلج خاصة sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈sùttã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ( { )٣(  . 
ρ#)  {:  وقال تعاىل ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ . Ï iΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ( { )٤(  . 
ρ#) *  {:  وقال تعاىل ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )٥(  . 

%ÉΟÏ  {:  وشرع إقامة الصالة لذكره فقال r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“ Ìò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪ { )٦( .  

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٠٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٤(
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١٤:   سورة طه آية)٦(
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رواه  ( )١( }أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا  { وقال النيب 

$  {:  وقال تعاىل.  . . ) مسلم pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7y™ uρ Zο tõ3ç/ 

¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ { )٢(  . 
 أنه ، كما ورد عن النيب  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له:  وملا كان أفضل الذكر

، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده  خري الدعاء دعاء عرفة {:  قال

)  رواه الترمذي ( )٣( }، وهو على كل شيء قدير  ، له امللك وله احلمد ال شريك له
 بني أنواع الذكر هلا هذه املرتلة العالية من)  ال إله إال اهللا (وملا كانت هذه الكلمة العظيمة 

،  ، فليست كلمة تقال باللسان فقط ، وهلا معىن ومقتضى ، وهلا شروط ويتعلق هبا أحكام
     ً                       ، راجي ا من اهللا تعاىل أن جيعلنا   ّ                                        مل ا كان األمر كذلك آثرت أن تكون موضوع حديثي

 .    ً طن ا                      ً     ، العاملني مبقتضاها ظاهر ا وبا ، والعارفني ملعناها وإياكم من أهلها املستمسكني هبا
  -:  وسيكون حديثي عن هذه الكلمة يف حدود النقاط التالية

،  ، وأركاهنا وشروطها ومعناها ، وإعراهبا ، وفضلها مكانة ال إله إال اهللا يف احلياة
، فأقول  ، وآثارها ، ومىت ال ينفعه ذلك ، ومىت ينفع اإلنسان التلفظ هبا ومقتضاها

  -:       ً           مستعين ا باهللا تعاىل

                                                 
 .  )٥/٧٥(، أمحد  )١١٤١(مسلم الصيام ) ١(
 .  ٤٢ - ٤١:  اآليتانسورة األحزاب ) ٢(
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
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  إله إال اهللا يف احلياة مكانة ال
، وهي كلمة  إهنا كلمة يعلنها املسلمون يف أذاهنم وإقامتهم ويف خطبهم وحمادثاهتم

،  ، وهبا أرسل اهللا رسله ، وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات قامت هبا األرض والسماوات
، ووضعت الدواوين وقام سوق  ، وألجلها نصبت املوازين وأنزل كتبه وشرع شرائعه

، فهي منشأ اخللق واألمر والثواب  ، وهبا انقسمت اخلليقة إىل مؤمنني وكفار جلنة والنارا
،  ، وعنها وعن حقوقها السؤال واحلساب ، وهي احلق الذي خلقت له اخلليقة والعقاب

، وألجلها  ، وعليها أسست امللة ، وعليها نصبت القبلة وعليها يقع الثواب والعقاب
، ومفتاح  ، فهي كلمة اإلسالم هي حق اهللا على مجيع العباد، و جردت سيوف اجلهاد

فال تزول قدما العبد بني يدي اهللا .  . . ، وعنها يسأل األولون واآلخرون دار السالم
، وجواب  ) ؟ ؟ وماذا أجبتم املرسلني ماذا كنتم تعبدون : ( حىت يسأل عن مسألتني

      ً  أن حممد ا  (، وجواب الثانية بتحقيق  وعمال                                    ً  األوىل بتحقيق ال إله إال اهللا معرفة وإقرار ا 
 .  )                      ً       رسول اهللا معرفة وانقياد ا وطاعة

، والعروة  ، وهي كلمة التقوى هذه الكلمة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم
Oπ  {:  ، وهي اليت جعلها إبراهيم الوثقى yϑ Î= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’ Îû  Ïµ Î7 É) tã öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩⊄∇∪ { )١( 

، قال  ، وشهدت هبا مالئكته وأولو العلم من خلقه وهي اليت شهد اهللا هبا لنفسه.  
‰y  {:  تعاىل Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) 

uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9  .  ، وانظر جمموعة التوحيد   )٢( } ∪∇⊆∩ #$
، وألجلها  ، وبراءة من الشرك ق، ودعوة احل وهي كلمة اإلخالص وشهادة احلق

$  {:  خلق اخللق كما قال تعاىل tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٣(
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$!  {:  ، كما قال وألجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ { )١(  . 

ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  {:  وقال تعاىل s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Çyρ”9$$ Î/ ôÏΒ Íν ÌøΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (#ÿρ â‘ É‹Ρr& …çµ ¯Ρr& 

Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθà)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )٢(   . 
ما أنعم اهللا على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم ال إله إال :  قال ابن عيينة

،  ، فمن قاهلا عصم ماله ودمه ، وإن ال إله إال اهللا ألهل اجلنة كاملاء البارد ألهل الدنيا اهللا
من قال ال إله إال اهللا وكفر  { ، ففي الصحيح عن النيب  ومن أباها فماله ودمه هدر

رواه مسلم يف اإلميان برقم  ( )٣( }مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا 
  ، فإن النيب وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يدعون إىل اإلسالم)  . ) ٢٣ (

إنك تأيت قوًما من أهل الكتاب فليكن أول ما :  ملا بعث معاذًا إىل اليمن قال له {

رواه  (احلديث أخرجاه يف الصحيحني  )٤( }تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا 
  . ) . ) ١٩ (ومسلم يف اإلميان برقم )  ٣/٢٥٥ (البخاري 

؛ ألهنا  ، وأهنا أول واجب على العباد وهبذا تعلم مكانتها يف الدين وأمهيتها يف احلياة
 .  األساس الذي تبىن عليه مجيع األعمال

                                                 
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ٢:  النحل آيةسورة ) ٢(
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٣(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ٤(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
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 فضل ال إله إال اهللا 
، ومن قاهلا  جلنة              ً            ، من قاهلا صادق ا أدخله اهللا ا ، وهلا من اهللا مكانة فلها فضائل عظيمة

 وهي كلمة وجيزة    ً                                               كاذب ا حقنت دمه وأحرزت ماله يف الدنيا وحسابه على اهللا 
، فقد روى ابن حبان  ، ثقيلة يف امليزان ، خفيفة على اللسان ، قليلة احلروف اللفظ

قال موسى يا  {:   قال عن رسول اهللا واحلاكم وصححه عن أيب سعيد اخلدري 
كل :  ، قال ، قل ال إله إال اهللا يا موسى:  ، قال ، علمين شيئًا أذكرك وأدعوك به رب

، لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي واألرضني  يا موسى:  ، قال عبادك يقولون هذا
رواه احلاكم  ( )١( }، مالت هبن ال إله إال اهللا   يف كفة، وال إله إال اهللا السبع يف كفة

فاحلديث يدل على أن ال إله )  . مورد الظمآن)  ٢٣٢٤ (وابن حبان برقم )  ١/٥٢٨ (
خري الدعاء دعاء يوم  {:                               ً ، ويف حديث عبد اهللا بن عمر مرفوع ا إال اهللا هي أفضل الذكر

، له امللك  ، وحده ال شريك له ، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا عرفة
الترمذي يف الدعوات  (رواه أمحد والترمذي  )٢( }، وهو على كل شيء قدير  وله احلمد

ً                        أيض ا ما رواه الترمذي وحسنهومما يدل على ثقلها يف امليزان  ).  ) ٣٥٧٩ (رقم      ،
قال :  ، عن عبد اهللا بن عمرو صحيح على شرط مسلم:  والنسائي واحلاكم وقال

 له تسعة ، فينشر ُيَصاح برجل من أميت على رءوس اخلالئق يوم القيامة {  النيب
ال يا :  ؟ فيقول ، مث يقال أتنكر من هذا شيئًا وتسعون سجال كل سجل منها مد البصر

بلى إن لك عندنا :  فيقال.  ؟ فيهاب الرجل فيقول ال ألك عذر أو حسنة:  ، فيقال رب
، وأشهد أن  ، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا ، وإنه ال ظلم عليك حسنات
:  ؟ فيقول ، ما هذه البطاقة مع هذه السجالت يا رب:  ، فيقول ده ورسولهحممًدا عب

، فطاشت السجالت وثقلت  ، فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة إنك ال تظلم
                                                 

 .  )٢/١٧٠(أمحد ) ١(
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ٢(
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)  ٦ ٥٠ /١ (يف اإلميان واحلاكم )  ٢٦٤١ (رواه الترمذي رقم  ( )١( }البطاقة 
ة ذكر مجلة منها احلافظ ابن رجب يف وهلذه الكلمة العظيمة فضائل كثري)  . وغريمها

، ومن  أهنا مثن اجلنة:  ، ومنها واستدل لكل فضيلة)  كلمة اإلخالص (رسالته املسماة 
، وهي أحسن  وهي توجب املغفرة:  ، وهي جناة من النار كانت آخر كالمه دخل اجلنة

 القلب ، وهي جتدد ما درس من اإلميان يف ، وهي متحو الذنوب واخلطايا احلسنات
 وهي الكلمة اليت ، وهي خترق احلجب حىت تصل إىل اهللا  وترجح بصحائف الذنوب

ّ            يصد ق اهللا قائلها ، وهي أفضل  ، وهي أفضل الذكر ، وهي أفضل ما قاله النبيون   
، وهي             ً            ، وتكون حرز ا من الشيطان ، وتعدل عتق الرقاب                ً ، وأكثرها تضعيف ا األعمال

، ومن  ، وهي شعار املؤمنني إذا قاموا من قبورهم رأمان من وحشة القرب وهول احلش
، ومن فضائلها أن أهلها  فضائلها أهنا تفتح لقائلها أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء
، هذه عناوين الفضائل  وإن دخلوا النار بتقصريهم يف حقوقها فإهنم ال بد أن خيرجوا منها

 .  ل واحد منهااليت ذكرها ابن رجب يف رسالته واستدل لك

                                                 
 .  )٤٣٠٠(، ابن ماجه الزهد  )٢٦٣٩(الترمذي اإلميان ) ١(
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 إعراهبا وأركاهنا وشروطها 
 :   إعراهبا-أ

 قد - رمحهم اهللا -، فإن العلماء  إذا كان فهم املعىن يتوقف على معرفة إعراب اجلمل
امسها مبين معها على ) إله(، و نافية للجنس) ال: ( ، فقالوا اهتموا بإعراب ال إله إال اهللا

استثناء من اخلرب )  إال اهللا(، و أي ال إله حق)  حق : ( ، وخربها حمذوف تقديره الفتح
، وهو الذي تأهله القلوب وتقصده رغبة إليه يف  املألوه بالعبادة:  ، واإلله معناه املرفوع

؛  فقط)  موجود أو معبود : ( ، ويغلط من قدر خربها بكلمة حصول نفع أو دفع ضرر
، وما  ها ولكن املعبود حبق هو اهللاألنه يوجد معبودات كثرية من األصنام واألضرحة وغري

 .  ، وهذا مقتضى ركين ال إله إال اهللا ، وعبادته باطلة سواه فمعبود بالباطل
 :   ركنا ال إله إال اهللا-ب 

 .  ، والركن الثاين اإلثبات الركن األول النفي:  هلا ركنان
 .  واملراد بالنفي نفي اإلهلية عما سوى اهللا تعاىل من سائر املخلوقات

، وما سواه من اآلهلة اليت  واملراد باإلثبات إثبات اإلهلية هللا سبحانه فهو اإلله احلق
š  {،  اختذها املشركون فكلها باطلة Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθ ããô‰tƒ ÏΒ 

Ïµ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ÏÜ≈ t6 ø9$# { )١(  . 
اهللا :  فداللة ال إله إال اهللا على إثبات إهليته أعظم من داللة قوله:  قال اإلمام ابن القيم

ال إله إال اهللا فإنه :  ال ينفي إهلية ما سواه خبالف قول)  اهللا إله (، وهذا ألن قول  إله
ً                    ، وقد غلط غلط ا فاحش ا كذلك من فسر اإلله  يها عما سواهيقتضي حصر األلوهية ونف      ً             

 .  بأنه القادر على االختراع فقط
فإن قيل قد تبني معىن اإلله :  قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف شرح كتاب التوحيد

واإلهلية فما اجلواب عن قول من قال بأن معىن اإلله القادر على االختراع وحنو هذه 
                                                 

 .  ٦٢:  سورة احلج آية) ١(
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؛ أحدمها أن هذا قول مبتدع ال يعرف أحد قاله من  اجلواب من وجهني:  ؟ قيل العبارة
،  ، وكالم العلماء وأئمة اللغة هو معىن ما ذكرنا كما تقدم العلماء وال من أئمة اللغة
 .  فيكون هذا القول باطال

                        ً  ، فإن الالزم أن يكون خالق ا   على تقدير تسليمه فهو تفسري بالالزم لإلله احلق: الثاين
، وليس مراده أن                                         ً ، ومىت مل يكن كذلك فليس بإله حق وإن مسي إهل ا   ً             در ا على االختراعقا

من عرف أن اإلله هو القادر على االختراع فقد دخل يف اإلسالم وأتى بتحقيق املرام من 
،  ؛ ألنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمني ، فإن هذا ال يقوله أحد مفتاح دار السالم
 .   املتأخرين أراد ذلك فهو خمطئ يرد عليه بالدالئل السمعية والعقليةولو قدر أن بعض

 :   وأما شروط ال إله إال اهللا-جـ 
 :  فإهنا ال تنفع قائلها إال بسبعة شروط

، فمن تلفظ هبا وهو ال يعرف معناها ومقتضاها فإهنا ال                   ً        ً  العلم مبعناها نفي ا وإثبات ا: األول
 .  ، كالذي يتكلم بلغة ال يفهمها ل عليه؛ ألنه مل يعتقد ما تد تنفعه
 .   اليقني وهو كمال العلم هبا املنايف للشك والريب: الثاين
 .  ، وهو ما تدل عليه ال إله إال اهللا  اإلخالص املنايف للشرك: الثالث
 .  ، فإهنم يقولوهنا بألسنتهم غري معتقدين ملدلوهلا الصدق املانع من النفاق:  الرابع
 .  ، خبالف ما عليه املنافقون احملبة هلذه الكلمة وملا دلت عليه والسرور بذلك:  اخلامس
ً        ً         ، وهي األعمال الواجبة إخالص ا هللا وطلب ا ملرضاته  االنقياد بأداء حقوقها: السادس                           ،

 .  وهذا هو مقتضاها
 .  ، وذلك باالنقياد ألوامر اهللا وترك ما هنى عنه القبول املنايف للرد:  السابع
ه الشروط قد استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة اليت جاءت خبصوص هذه وهذ

 .  ، وأهنا ليست جمرد لفظ يقال باللسان ، وبيان حقوقها وقيودها الكلمة العظيمة
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 معىن هذه الكلمة ومقتضاها 
 ، وهو اهللا وحده ال ، ال معبود حبق إال إله واحد اتضح مما سبق أن معىن ال إله إال اهللا

؛ ألنه املستحق للعبادة فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى اهللا من سائر  شريك له
 .  ؛ ألنه ال يستحق العبادة املعبودات ليس بإله حق وأنه باطل

؛ ألن عبادة اهللا ال          ً                            ً                     وهلذا كثري ا ما يرد األمر بعبادة اهللا مقرون ا بنفي عبادة ما سواه
ρ#) *  {:  اىل، قال تع تصح مع إشراك غريه معه ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )١(  . 

yϑ  {:  وقال تعاىل sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# Ÿω 
tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪ { )٢(  . 

‰ô  {:  وقال تعاىل s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû È e≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9 $# ( { )٣(   . 

 )٤( }من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم دمه وماله  { وقال 
 .  ) . كتاب اإلميان)  ٢٣ (صحيح مسلم رقم  (

ρ#)  {:  وكل رسول يقول لقومه ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )إىل غري .  . . )٥
وحتقيق هذا املعىن وإيضاحه أن قول :  ذلك من األدلة قال اإلمام ابن رجب رمحه اهللا

، واإلله هو الذي يطاع فال يعصى هيبة  ال إله إال اهللا يقتضي أن ال إله له غري اهللا:  العبد
، وال يصلح ذلك  ، وتوكال عليه وسؤاال منه ودعاء له ورجاء           ً  ، وحمبة وخوف ا  له وإجالال

 .  كله إال هللا عز وجل

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٤(
 .  ٥٩:   آيةسورة األعراف) ٥(
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≅Ÿ  {:  ، قالوا قولوا ال إله إال اهللا:   لكفار قريشوهلذا ملا قال النيب  yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# 

$ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )ففهموا من هذه الكلمة أهنا تبطل عبادة .   )١
، فتبني هبذا املعىن أن معىن  ، وهم ال يريدون ذلك ، وحتصر العبادة هللا وحده األصنام كلها

ال إله :  ، فإذا قال العبد ، وترك عبادة ما سواه ال إله إال اهللا ومقتضاها إفراد اهللا بالعبادة
، وبطالن عبادة ما سواه والقبور واألولياء  إال اهللا فقد أعلن وجوب إفراد اهللا بالعبادة

، وهبذا يبطل ما يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معىن ال إله إال اهللا  والصاحلني
أو أن .  ، أو أنه هو اخلالق القادر على االختراع وأشباه ذلك هو اإلقرار بأن اهللا موجود
، ويظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به ال إله إال اهللا فقد حقق  معناها ال حاكمية إال هللا

، والتقرب إليهم  ، ولو فعل ما فعل من عبادة غري اهللا واالعتقاد باألموات التوحيد املطلق
، وما شعر هؤالء أن كفار العرب  بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم والتربك بتربتهم

،  ، ويعرفون أن اهللا هو اخلالق القادر على االختراع لني يشاركوهنم يف هذا االعتقاداألو
ويقرون بذلك وأهنم ما عبدوا غريه إال لزعمهم أهنم يقربوهنم إىل اهللا زلفى ال أهنم خيلقون 

،  ، فاحلاكمية جزء من معىن ال إله إال اهللا وليست هي معناها احلقيقي املطلوب ويرزقون
 .   احلكم بالشريعة يف احلقوق واحلدود واخلصومات مع وجود الشرك يف العبادةفال يكفي

 وبني املشركني ولو كان معىن ال إله إال اهللا ما زعمه هؤالء مل يكن بني الرسول 
أقروا بأن اهللا هو القادر على :   إذا قال هلم، بل كانوا يبادرون إىل إجابة الرسول  نزاع

حتاكموا إىل الشريعة يف الدماء واألموال :  ، أو قال هلم ن اهللا موجود، أو أقروا أ االختراع
، لكن القوم وهم أهل اللسان العريب فهموا أهنم إذا قالوا  واحلقوق وسكت عن العبادة

، وأن هذه الكلمة ليست جمرد لفظ ال  فقد أقروا ببطالن عبادة األصنام)  ال إله إال اهللا (

                                                 
 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
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≅Ÿ  {:  ا وقالوا، وهلذا نفروا منه معىن له yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó y´ s9 

Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )١(.  

%öΝåκ̈ΞÎ) (#þθçΡ  {:  كما قال اهللا عنهم x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& 

(#þθ ä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9#u 9Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )فعرفوا أن ال إله إال اهللا تقتضي ترك عبادة ما .  )٢
، وأهنم لو قالوها واستمروا على عبادة األصنام لتناقضوا مع   اهللا بالعبادةسوى اهللا وإفراد

،  ، وعباد القبور اليوم ال يأنفون من هذا التناقض الشنيع أنفسهم وهم يأنفون من التناقض
، مث ينقضوهنا بعبادة األموات والتقرب إىل األضرحة بأنواع من  فهم يقولون ال إله إال اهللا

 .  ملن كان أبو جهل وأبو هلب أعلم منه مبعىن ال إله إال اهللالعبادات فتبا 
      ً       ً         ، ظاهر ا وباطن ا من نفي                                  ً                     واحلاصل أن من قال هذه الكلمة عارف ا ملعناها عامال مبقتضاها

،                          ًّ ، والعمل به فهو املسلم حق ا الشرك وإثبات العبادة هللا مع االعتقاد اجلازم ملا تضمنته
، ومن قاهلا       ً                                      ظاهر ا من غري اعتقاد ملا دلت عليه فهو املنافقومن قاهلا وعمل هبا ومبقتضاها

، فال بد مع النطق هبذه  بلسانه وعمل خبالفها من الشرك املنايف هلا فهو املشرك املتناقض
ω  {:  ؛ ألن ذلك وسيلة للعمل مبقتضاها قال تعاىل الكلمة من معرفة معناها Î) tΒ y‰Íκy− 

Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδuρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∇∉∪ { )٣(  . 
، وهو الغاية املقصودة من هذه  والعمل مبقتضاها هو عبادة اهللا والكفر بعبادة ما سواه

يف العبادات واملعامالت والتحليل ، ومن مقتضى ال إله إال اهللا قبول تشريع اهللا  الكلمة
Πr& óΟßγ÷  {:  ، قال تعاىل ، ورفض تشريع من سواه والتحرمي s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ 

É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 { )فال بد من قبول تشريع اهللا يف العبادات واملعامالت  )٤ ،
واحلكم بني الناس فيما اختلفوا فيه يف األحوال الشخصية وغريها ورفض القوانني 

                                                 
 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ٣٦ - ٣٥:  اآليتانسورة الصافات ) ٢(
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية) ٣(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية) ٤(
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، ومعىن ذلك رفض مجيع البدع واخلرافات اليت يبتدعها ويروجها شياطني اإلنس  الوضعية
 &Πr÷  {:  ا من ذلك فهو مشرك كما قال يف هذه اآلية              ً، ومن تقبل شيئ  واجلن يف العبادات

óΟßγ s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )١(  . 

β÷  {:  وقال تعاىل Î)uρ öΝèδθ ßϑ çG÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )٢(  . 

ÿρ#)  {:  وقال تعاىل ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# { )٣(   . 

 الطائي تال هذه اآلية على عدي بن حامت  { ويف احلديث الصحيح أن النيب 
،  أليس حيلون لكم ما حرم اهللا فتحلونه:  ، قال ، لسنا نعبدهم يا رسول اهللا:  فقال

رواه   ()٤( } فتلك عبادهتم قال النيب .  بلى:  ؟ قال وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه
 .  ) . يف التفسري)  ٣٠٩٤ (الترمذي رقم 

عتهم يف املعصية عبادة لغري فصارت طا:  قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا
، املنايف  ، وهذا من الشرك األكرب                   ً                           اهللا وهبا اختذوهم أرباب ا كما هو الواقع يف هذه األمة

فتبني أن كلمة اإلخالص نفت هذا .  . . للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا
 .  كله ملنافاته ملدلول هذه الكلمة

؛ ألنه جيب التحاكم إىل كتاب اهللا وترك  اننيوكذلك جيب رفض التحاكم للقو
 .  . . التحاكم إىل ما عداه من النظم والقوانني البشرية

*βÎ  {:  قال تعاىل sù ÷Λä ôã t“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ { )٥(  . 
$  {:  وقال تعاىل tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’ În1u‘ { )وقد .   )٦

، ونفى عنه اإلميان مما يدل  م سبحانه بكفر من مل حيكم مبا أنزل اهللا وبظلمه وفسقهحك
                                                 

 .  ٢١:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  )٣٠٩٥(لقرآن الترمذي تفسري ا) ٤(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٦(
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على أن احلكم بغري ما أنزل اهللا إذا كان احلاكم به يستبيحه أو يرى أنه أصلح من حكم 
، وإن كان  اهللا وأحسن فهذا كفر وشرك ينايف التوحيد ويناقض ال إله إال اهللا متام املناقضة

، ولكن محله اهلوى على  ، ويعتقد أن حكم اهللا هو الذي جيب احلكم به لكال يستبيح ذ
ُ                          خمالفته فهذا كفر أصغر وشرك أصغر ي نق ض  معىن ال إله إال اهللا ومقتضاها ِّ  ُ                                  . 

  ً                                                                    إذ ا فال إله إال اهللا منهج متكامل جيب أن يسيطر على حياة املسلمني ومجيع عباداهتم 
 واألوراد الصباحية واملسائية بدون فهم ملعناه وعمل            ً            ، فليست لفظ ا يردد للربكة وتصرفاهتم

، وخيالفوهنا يف  مبقتضاه والسري على منهجه كما يظنه كثري ممن يتلفظون هبا بألسنتهم
 .  معتقداهتم وتصرفاهتم

، أو  ومن مقتضى ال إله إال اهللا إثبات أمساء اهللا وصفاته اليت مسى ووصف هبا نفسه
$!uρ â!¬  {:  ال اهللا تعاىل وقمساه ووصفه هبا رسوله  oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t Ï% ©! $# 

šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )وأصل :  قال يف فتح اجمليد.   )١
، وأمساء الرب تعاىل  اإلحلاد يف كالم العرب العدول عن القصد وامليل واجلور واالحنراف

 .  ، ودلت على كماله جل وعال كلها أمساء وأوصاف تعرف هبا تعاىل إىل عباده
،  ، وإما جبحد معانيها وتعطيلها هافاإلحلاد فيها إما جبحدها وإنكار:  وقال رمحه اهللا

، وإما أن جيعلها أمساء هلذه  وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن احلق بالتأويالت
.  . . املخلوقات كإحلاد أهل االحتاد فإهنم جعلوها أمساء هذا الكون حممودها ومذمومها

 .  انتهى
لتفويض ومل يعتقد ما دلت عليه فمن أحلد يف أمساء اهللا وصفاته بالتعطيل والتأويل أو ا

؛ ألن  من املعاين اجلليلة من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة فقد خالف مدلول ال إله إال اهللا
 )٢( } ) çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5  {:  ، كما قال تعاىل اإلله هو الذي يدعى ويتوسل إليه بأمسائه وصفاته

 .  . . والذي ليس له أمساء وال صفات كيف يكون إهلا وكيف يدعى ومباذا يدعى
                                                 

 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٢(
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تنازع الناس يف كثري من األحكام ومل يتنازعوا يف :  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
على إقرارها ، وأخبارها يف موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون  آيات الصفات

، وأن                                     ً ، وهذا يدل على أهنا أعظم النوعني بيان ا وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها
، وإثباهتا من لوازم التوحيد فبينها اهللا  ؛ ألهنا من متام حتقيق الشهادتني العناية ببياهنا أهم

 .                          ً     ً                سبحانه وتعاىل ورسوله بيان ا شافي ا ال يقع فيه لبس
 .  ال يكاد يفهم معانيها إال اخلاصة من الناسوآيات األحكام 

، أعين فهم أصل املعىن ال  وأما آيات الصفات فيشترك يف فهم معناها اخلاص والعام
 .  فهم الكنه والكيفية
وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد :          ً وقال أيض ا

، ليس له  ، بل هو مذموم معيب ناقص      رب ا                     ً         ً    صفات الكمال ال يكون إهل ا وال مدبر ا وال
، وإمنا احلمد يف األوىل واآلخرة ملن له صفات الكمال  احلمد ال يف األوىل وال يف اآلخرة

، وهلذا مسى السلف كتبهم اليت صنفوها يف  ونعوت اجلالل اليت ألجلها استحق احلمد
؛ ألن نفي ذلك      ً وحيد ا، وإثبات صفات الرب وعلوه يف خلقه وكالمه وتكليمه ت السنة

، وإمنا توحيده إثبات صفات كماله وترتيهه  وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له
 .  عن التشبيه والنقائض
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 مىت ينفع اإلنسان قول ال إله إال اهللا ومىت ال ينفعه 
                                                ً                       سبق أن قلنا أن قول ال إله إال اهللا ال بد أن يكون مصحوب ا مبعرفة معناها والعمل 

، وقد  ، ولكن ملا كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن جمرد التلفظ هبا يكفي قتضاهامب
، اقتضى األمر إيضاح ذلك إلزالة هذا الوهم عمن يريد  تعلق هبذا الوهم بعض الناس

:  الذي فيه.  . . ، قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللا على حديث عتبان احلق
رواه   ()١( }فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا  {

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها :  قال)  . ) ٣٣ ( ومسلم رقم ١١/٢٠٦ البخاري
كان  {:  ، وحديث أنس قال احلديثأنه من أتى بالشهادتني حرم على النار كهذا 

لبيك يا رسول اهللا :  ، قال يا معاذ:   ومعاذ رديفه على الرحل فقال النيب
اهللا إال حرمه ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول :  ، قال وسعديك

ومن  {:                       ً  وملسلم عن عبادة مرفوع ا) . ١/١٩٩رواه البخاري   ()٢( }اهللا على النار 

صحيح   ()٣( }شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا عبده ورسوله حرمه اهللا على النار 
ووردت أحاديث فيها أن من أتى )  . بشرح النووي)  ٢٢٩-١/٢٢٨ (مسلم 

، منها حديث عبادة الذي تقدم  ، وليس فيها أنه حيرم على النار بالشهادتني دخل اجلنة
 فقال - احلديث وفيه - يف غزوة تبوك    ً                                    قريب ا وحديث أيب هريرة أهنم كانوا مع النيب 

، وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاك  أشهد أن ال إله إال اهللا { رسول اهللا 

صحيح مسلم مع شرح النووي  ( رواه مسلم )٤( }فيحجب عن اجلنة 
) ١/٢٢٤ ( . (  . 

                                                 
 .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٥(البخاري الصالة ) ١(
 .  )٣/٢٦١(، أمحد  )٣٢(، مسلم اإلميان  )١٢٨(البخاري العلم ) ٢(
 .  )٥/٣١٨(، أمحد  )٢٦٣٨(، الترمذي اإلميان  )٢٩(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٢٧(مسلم اإلميان ) ٤(
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 :  ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية
إن هذه :  وأحسن ما قيل يف معناه ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه:  قال

ً           ، كما جاءت مقيدة وقاهلا خالص ا من قلبه  األحاديث إمنا هي فيمن قاهلا ومات عليها                           
، فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح إىل اهللا       ً                                مستيقن ا هبا قلبه غري شاك فيها بصدق ويقني

ً                    اهللا خالص ا من قلبه دخل اجلنةمجلة فمن شهد أن ال إله إال ؛ ألن اإلخالص هو اجنذاب         
، فإذا مات على تلك احلال نال                                ً ، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوح ا القلب إىل اهللا تعاىل

، وكان يف قلبه  ، فإنه قد تواترت األحاديث بأنه خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ذلك
                 ً                ، وتواترت بأن كثري ا ممن يقول ال إله  خردلة وما يزن ذرةمن اخلري ما يزن شعرية وما يزن 
، وتواترت بأن اهللا حرم على النار أن تأكل أثر السجود  إال اهللا يدخل النار مث خيرج منها

، وتواترت بأنه حيرم على النار من قال  ، فهؤالء كانوا يصلون ويسجدون هللا من ابن آدم
، لكن جاءت مقيدة                ً          إال اهللا وأن حممد ا رسول اهللا، ومن شهد أن ال إله ال إله إال اهللا

، ومن ال يعرف ذلك خيشى  بالقيود الثقال وأكثر من يقوهلا ال يعرف اإلخالص وال اليقني
                            ً          ، وأكثر من يقوهلا يقوهلا تقليد ا وعادة مل  عليه أن يفنت عنها عند املوت فيحال بينه وبينها

 عند املوت ويف القبور أمثال هؤالء كما يف ، وغالب من يفنت خيالط اإلميان بشاشة قلبه
 وغالب أعمال هؤالء إمنا هو تقليد )١( }مسعت الناس يقولون شيئًا فقلته  {احلديث 

$  {:  واقتداء بأمثاهلم وهم أقرب الناس من قوله تعاىل ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã 

ΝÏδ Ì≈ rO# u tβρß‰tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ { )وحينئذ فال منافاة بني األحاديث فإنه إذا قاهلا بإخالص ويقني  )٢ 
، فإن كمال إخالصه ويقينه يوجب أن  ال                        ً            تام مل يكن يف هذه احلال مصر ا على ذنب أص

     ً                                             ، فإذ ا ال يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم اهللا وال كراهية ملا  يكون اهللا أحب إليه من كل شيء
، فإن هذا  ، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك ، وهذا هو الذي حيرم على النار أمر اهللا

                                                 
 .  )٤٤٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٣٥٥(، أمحد  )٩٠٥(، مسلم الكسوف  )٨٦(البخاري العلم ) ١(
 .  ٢٢:  سورة الزخرف آية) ٢(
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             ً             ال تترك له ذنب ا إال ميحى كما اإلميان وهذه التوبة وهذا اإلخالص وهذه احملبة وهذا اليقني 
 .  ، انتهى كالمه رمحه اهللا ميحى الليل بالنهار

 :  ما قاله الشيخ حممد بن عبد الوهاب
،   أنكر على أسامة قتل من قال ال إله إال اهللاإن النيب :  وهلم شبهة أخرى يقولون

،   وأحاديث أخرى يف الكف عمن قاهلا)١( }قتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا أ {:  وقال
:  ، فيقال هلؤالء اجلهال ومراد هؤالء اجلهلة أن من قاهلا ال يكفر وال يقتل ولو فعل ما فعل

، وأصحاب   قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون ال إله إال اهللامعلوم أن رسول اهللا 
         ً          ، وأن حممد ا رسول اهللا   حنيفة وهم يشهدون أن ال إله إال اهللا قاتلوا بينرسول اهللا 

، وهؤالء اجلهلة  ، وكذلك الذين حرقهم علي بن أيب طالب     ّ      َّ         ويصل ون ويد عون اإلسالم
                ً     ، وأن من جحد شيئ ا من  مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال ال إله إال اهللا

، وتنفعه إذا                    ً            تنفعه إذا جحد شيئ ا من الفروعأركان اإلسالم كفر وقتل ولو قاهلا فكيف ال
ولكن أعداء اهللا ما فهموا معىن ! جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه 

 .  األحاديث
فأما حديث أسامة فإنه قتل رجال ادعى اإلسالم بسبب أنه ظن أنه ما :  وقال رمحه اهللا

إلسالم وجب الكف عنه حىت يتبني ، والرجل إذا أظهر ا             ً               ادعاه إال خوف ا على دمه وماله
$  { ، وأنزل اهللا يف ذلك منه ما خيالف ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

(#θ ãΖ̈Šu; tFsù { )فإن تبني  ، فاآلية تدل على أنه جيب الكف عنه والتثبت فتثبتوا:  أي.  )٢ ،

;θãΖ̈Šu#)  { : بعد ذلك ما خيالف اإلسالم قتل لقوله tFsù { )ولو كان ال يقتل إذا قاهلا مل  )٣
، وكذلك احلديث اآلخر وأمثاله معناه ما ذكرناه من أن من أظهر  عىنيكن للتثبت م

والدليل على .  . . اإلسالم والتوحيد وجب الكف عنه إال أن تبني منه ما يناقض ذلك
                                                 

 .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٩٦(إلميان ، مسلم ا )٤٠٢١(البخاري املغازي ) ١(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٣(
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:   وقال)١( } أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا {:   الذي قالهذا أن الرسول 

 هو الذي قال يف )٢( }أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا  {

 مع )٣( }، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد  اقتلوهمأينما لقيتموهم ف {:  اخلوارج
، وهم تعلموا العلم   الناس هتليال حىت إن الصحابة حيقرون أنفسهم عندهمكوهنم من أكثر
، فلم تنفعهم ال إله إال اهللا وال كثرة العبادة وال ادعاء اإلسالم ملا ظهر منهم  من الصحابة

 .  اليهود وقتال الصحابة بين حنيفةخمالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال 
 :  ما قاله احلافظ ابن رجب

 على قوله  " كلمة اإلخالص : " وقال احلافظ ابن رجب يف رسالته املسماة
 )٤( }، وأن حممًدا رسول اهللا  ال إله إال اهللاأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن  {
ففهم عمر ومجاعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتني امتنع من عقوبة الدنيا :  قال

، وفهم الصديق أنه ال مينع قتاله إال بأداء   فتوقفوا يف قتال مانعي الزكاةمبجرد ذلك
فإذا فعلوا ذلك منعوا مين دماءهم إال حبقها وحساهبم  { ؛ لقوله  حقوقهما

 وهذا الذي فهمه الصديق قد )٦( }الزكاة حق املال  {:  ، وقال )٥( }على اهللا 
ً                              صرحي ا غري واحد من الصحابة منهم اب النيبرواه عن  :  ن عمر وأنس وغريمها وأنه قال   

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا ويقيموا  {

                                                 
 .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٤٠٢١(البخاري املغازي ) ١(
، أبو داود اجلهاد  )٣٩٦٧(، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٨(، الترمذي اإلميان  )٣٨٥(البخاري الصالة ) ٢(

 .  )٣/٢٢٥(أمحد ،  )٢٦٤١(
 .  )٢٥٧٨(النسائي الزكاة ) ٣(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٤(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٥(
، أبو  )٣٠٩٢(، النسائي اجلهاد  )٢٦٠٧(، الترمذي اإلميان  )٢٠(، مسلم اإلميان  )١٣٣٥(البخاري الزكاة ) ٦(

 .  )١/١٩(، أمحد  )١٥٥٦(داود الزكاة 
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β  { :  وقد دل على ذلك قوله تعاىل)١( }الصالة ويؤتوا الزكاة  Î* sù (#θ ç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ= y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )كما دل قوله تعاىل.  )٢  :}  β Î* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Çƒ Ïe$!  على أن األخوة يف الدين ال تثبت إال بأداء )٣( } 3 #$
ا ، فإن التوبة من الشرك ال حتصل إال بالتوحيد فلما قرر أبو بكر هذ الفرائض مع التوحيد

                               ً                                            للصحابة رجعوا إىل قوله ورأوه صواب ا فإذا علم أن عقوبة الدنيا ال ترتفع عمن أدى 
،  ، بل يعاقب بإخالله حبق من حقوق اإلسالم فكذلك عقوبة اآلخرة              ً الشهادتني مطلق ا

املراد من هذه األحاديث أن التلفظ بال إله إال اهللا :  وقالت طائفة من العلماء:          ً وقال أيض ا
 .  جلنة وخلروج اجلناة من النار ومقتضى لذلكسبب لدخول ا

، فقد يتخلف عنه  ولكن املقتضى ال يعمل عمله إال باستجماع شروطه وانتفاء موانعه
 وهذا قول احلسن ووهب بن منبه -مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع 

ما :   مث ذكر عن احلسن البصري أنه قال للفرزدق وهو يدفن امرأته-وهو األظهر 
نعم :  ، قال احلسن شهادة أن ال إله إال اهللا منذ سبعني سنة:  ؟ قال أعددت هلذا اليوم

       ً  إن أناس ا :  ، وقيل للحسن ، لكن ال إله إال اهللا شروط فإياك وقذف احملصنات العدة
من قال ال إله إال اهللا فأدى حقها وفرضها :  يقولون من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة فقال

،  بلى:  ؟ قال أليس ال إله إال اهللا مفتاح اجلنة:  ، وقال وهب بن منبه ملن سأله  اجلنةدخل
 . ان فتح لك وإال مل يفتح لكولكن ما من مفتاح إال له أسنان فإن جئت مبفتاح له أسن

وأظن أن يف هذا القدر الذي نقلته من كالم أهل العلم كفاية يف رد هذه الشبهة اليت 
أن من قال ال إله إال اهللا ال يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك األكرب تعلق هبا من ظن 

اليت متارس اليوم عند األضرحة وقبور الصاحلني مما يناقض كلمة ال إله إال اهللا متام 
، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون من النصوص  ، ويضادها متام املضادة املناقضة

                                                 
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ١(
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٣(
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، ويتركون ما يبينه ويوضحه النصوص املفصلة كحال الذين  ماجململة ما يظنون أنه حجة هل
uθ {:  ، وقد قال اهللا يف هذا النوع من الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض èδ 

ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyz é&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t Ï%©!$# ’ Îû 

óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ u!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u!$ tó ÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 
tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ Hω Î) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩∠∪ $ oΨ −/u‘ Ÿω 

ùøÌ“ è? $ oΨ t/θè= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9$# ∩∇∪ !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) ßìÏΒ$ y_ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù 4 χ Î) ©!$# Ÿω ß#Î= ÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑ ø9$# ∩∪ { )اللهم أرنا احلق حق ا .   )١  ً                 
 .  . . وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه

                                                 
 .  ٩ - ٧:  اآلياتسورة آل عمران ) ١(
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 آثار ال إله إال اهللا 
               ً      ً                 مل مبقتضاها ظاهر ا وباطن ا آثار محيدة على هلذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخالص وع

  -:  الفرد واجلماعة من أمهها
؛  ـ اجتماع الكلمة اليت ينتج عنها حصول القوة للمسلمني واالنتصار على عدوهم١

θ#)  {:  ألهنم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة كما قال تعاىل ßϑÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# 

$Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§xs? 4 { )وقال تعاىل.  )١  :}  uθèδ ü“Ï%©!$# š‚y‰−ƒr& ÍνÎóÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/uρ ∩∉⊄∪ 
y#©9r&uρ š÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |Mø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& 

öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )فرق والرتاع واالختالف يف العقيدة يسبب الت.  )٢

β¨  {:  والتناحر كما قال تعاىل Î) t Ï% ©! $# (#θ è% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $ Yè u‹ Ï© |M ó¡ ©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû 

> ó x« 4 { )وقال تعاىل.   )٣  :}  (# þθ ãè ©Ü s) tG sù Ο èδ t øΒ r& öΝ æη uΖ ÷ t/ # \ ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ 

öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì sù ∩∈⊂∪ { )فال جيمع الناس سوى عقيدة اإلميان والتوحيد اليت .  )٤
 .  ، واعترب ذلك حبالة العرب قبل اإلسالم وبعده اهللاهي مدلول ال إله إال 

ـ توفر األمن والطمأنينة يف اجملتمع املوحد الذي يدين مبقتضى ال إله إال اهللا ألن كال من ٢
أفراده يأخذ ما أحل اهللا له ويترك ما حرم اهللا عليه تفاعال مع عقيدته اليت متلي عليه 

وان وحيل حمل ذلك التعاون واحملبة واملواالة ، فينكف عن االعتداء والظلم والعد ذلك
$  {:  يف اهللا عمال بقوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )يظهر هذا جلي ا يف حالة .  )٥                     

، فقد كانوا من قبل أعداء   يدينوا هبذه الكلمة وبعدما دانوا هباالعرب قبل أن

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٦٣ - ٦٢:  اآليتانسورة األنفال ) ٢(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
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متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب فلما دانوا هبا أصبحوا إخوة متحابني كما 
Ó‰£ϑ  {:  قال تعاىل pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( { )١(   . 

ρ#)  {:  وقال تعاىل ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù 

ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )٢(  . 
ـ حصول السيادة واالستخالف يف األرض وصفاء الدين والثبوت أمام تيارات األفكار ٣

y‰tã  {:  ، كما قال تعاىل واملبادئ املختلفة uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 

4 |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹x© 4 { )فربط  )٣ 
سبحانه حصول هذه املطالب العالية بعبادته وحده ال شريك له الذي هو معىن 

 .  ومقتضى ال إله إال اهللا
االستقرار الذهين ملن قال ال إله إال اهللا وعمل  حصول الطمأنينة النفسية و- ٤

، ويعرف ما                     ً                             ؛ ألنه يعبد رب ا واحد ا يعرف مراده وما يرضيه فيفعله مبقتضاها
، خبالف من يعبد آهلة متعددة كل واحد منها له مراد غري مراد  يسخطه فيجتنبه

$<Ò  {:  ، وله تدبري غري تدبري اآلخر كما قال تعاىل اآلخر t/ ö‘ r& u šχθ è% Ì h x tG •Β î ö yz 

ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9 $# ∩⊂∪ { )٤(  . 

<z  {:  وقال تعاىل uŸÑ ª!$# WξsWtΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠ Ïù â!% x.uà° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ tÏj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡ o„ 

¸ξ sWtΒ 4 { )٥(  . 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٣٩:  سورة يوسف آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة الزمر آية) ٥(
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،  هذا مثل ضربه اهللا سبحانه للمشرك واملوحد:  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
السيئ :  ، والرجل املتشاكس عة متنازعون خمتلفون متشاحونفاملشرك مبرتلة عبد ميلكه مجا

 .  اخللق
فاملشرك ملا كان يعبد آهلة شىت شبه بعبد ميلكه مجاعة متنافسون يف خدمته ال ميكنه أن 

، واملوحد ملا كان يعبد اهللا وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد  يبلغ رضاهم أمجعني
، بل   رضاه فهو يف راحة من تشاحن اخللطاء فيهسلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إىل

هو سامل ملالكه من غري تنازع فيه مع رأفة مالكه ورمحته له وشفقته عليه وإحسانه إليه 
 ! ، فهل يستوي هذان العبدان  وتوليه ملصاحله

:   كما قال تعاىل- حصول السمو والرفعة ألهل ال إله إال اهللا يف الدنيا واآلخرة - ٥
}  u !$ x uΖ ãm ¬! u ö xî t Ï. Î ô³ ãΒ  Ïµ Î/ 4  tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3 sù § yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# çµ à sÜ ÷‚ tF sù 

ç ö ©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw† Ì h9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ { )فدلت اآلية على أن التوحيد .   )١
 .  علو وارتفاع وأن الشرك هبوط وسفول وسقوط

شبه اإلميان والتوحيد يف علوه وسعته وشرفه بالسماء اليت :  قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا
ن ، وشبه تارك اإلميا ، فمنها هبط إىل األرض وإليها يصعد منها هي مصعده ومهبطه

والتوحيد بالساقط من السماء إىل أسفل سافلني من حيث التضييق الشديد واآلالم 
املتراكمة والطري اليت ختطف أعضاءه ومتزقه كل ممزق بالشياطني اليت يرسلها اهللا تعاىل 

، والريح اليت هتوي به يف مكان سحيق هو  وتؤزره وتزعجه وتقلقه إىل مظان هالكه
 .   نفسه يف أسفل مكان وأبعده عن السماءهواه الذي حيمله على إلقاء

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله  { ؛ لقوله   عصمة الدم واملال والعرض- ٦

رواه البخاري   ()٢( } حبقها إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال
                                                 

 .  ٣١:  سورة احلج آية) ١(
، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان  )٢١(، مسلم اإلميان  )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد  )٣٩٧١(
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معناه أهنم إذا قالوها وامتنعوا من )  حبقها (، وقوله  ) . يف االعتصام)  ١٣/٢١٧ (
، والقيام بأركان  القيام حبقها وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد واالبتعاد عن الشرك

مة ، وتؤخذ أمواهلم غني اإلسالم أهنا ال تعصم أمواهلم وال دماءهم بل يقتلون
 .   وخلفاؤهللمسلمني كما فعل هبم النيب 

هذا وهلذه الكلمة آثار عظيمة على الفرد واجلماعة يف العبادات واملعامالت واآلداب 
 .  . . واألخالق
 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وباهللا التوفيق
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 قائمة املصادر واملراجع 
  القرآن الكرمي -١
 البخاري  صحيح -٢
  صحيح مسلم -٣
  سنن الترمذي -٤
  مستدرك احلاكم -٥
  صحيح ابن حبان -٦
  زاد املعاد البن القيم -٧
  كلمة اإلخالص البن رجب -٨
  تيسري العزيز احلميد بشرح كتاب التوحيد -٩
  فتح اجمليد -١٠
  مدارج السالكني البن القيم -١١
  خمتصر الصواعق املرسلة -١٢
 توحيد  جمموعة ال-١٣
  أعالم املوقعني -١٤
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 فهرس اآليات
 ١٦........................اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما

 ١٥, ١٤.......................................أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب
 ٣.......................................................اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن

 ١٦, ١٥.....................أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة
 ٢٥..............إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل

 ٢٥........................إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون
 ٥.....................................إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري

 ١٥...........................................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون
 ٢٠.............................. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدونبل قالوا إنا

 ٢٧..............حنفاء هللا غري مشركني به ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه
 ١١........................ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا
 ٧, ٣..........................شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط

 ٢٦............ مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويانضرب اهللا
 ٢٣....................فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم

 ٥..........................فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
 ٥...............ا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمنفإذ

 ٣.........................فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا
 ٢٣........................فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل

 ٢٥.............................فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون
 ١٣...................ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن

 ١٣...........................رسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلهلقد أ
 ٥..............ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا

 ٥...................ا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهمليشهدوا منافع هلم ويذكرو
 ٢٦........................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم

 ٢٤..........هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات
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 ٣........................هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم
 ٥......................واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن

 ١٣.........................وبذي القرىبواعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
 ٢٦, ٢٥....................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ

 ٢٥....................وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني
 ٧..............................................وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون

 ٢٦....................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض
 ١٦....................وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون

 ١٥.................وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
 ١٣..................وا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبد

 ١٧...................ون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحد
 ١٦......................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت

 ٨....................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
 ٧....................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

 ٢١..............................ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا
 ٦.................................................ياأيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا

 ١٦..........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 ٢٦...........................حيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهارياصا

 ٨.......................يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه
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 هرس األحاديثف
 ١٦.......... وحرموا عليهم احلالل، فأطاعوهم، وكانت هذه عبادهتم إياهمأحلوا هلم احلرام،

 ١٩......................أشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاك
 ٢٢, ٢١.....................................................أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا

 ٢٢......................................................................الزكاة حق املال
 ٢٢.................أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 ٢٢..............أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا
 ٢٢.......................................أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا

 ٢٧...................عصموا مينأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها 
 ٦..................................................أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا

 ٢٢............................أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد
 ٦......................خري الدعاء دعاء عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال
 ٩.....................خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله

 ٢٠.........................................................قولون شيئا فقلتهمسعت الناس ي
 ٢٢......................دماءهم إال حبقها وحساهبم على اهللافإذا فعلوا ذلك منعوا مين 

 ١٩......................ى النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللافإن اهللا حرم عل
 ٩...............قال موسى يا رب، علمين شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى، قل ال إله

 ١٩.............. يا معاذ، قال لبيك يا رسول اهللاكان النيب ومعاذ رديفه على الرحل فقال
 ٨...............ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول

 ١٣..........................من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم دمه وماله
 ٨..........من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا

 ١٩.................. شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله حرمه اهللا على النارومن
 ٩............يصاح برجل من أميت على رءوس اخلالئق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون
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 الفهرس

 ٢......ملعايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي  مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود: تقدمي 
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 ٧................................................................مكانة ال إله إال اهللا يف احلياة

 ٩.........................................................................فضل ال إله إال اهللا

 ١١................................................................هبا وأركاهنا وشروطهاإعرا

 ١٣..............................................................معىن هذه الكلمة ومقتضاها

 ١٩.........................................مىت ينفع اإلنسان قول ال إله إال اهللا ومىت ال ينفعه

 ٢٥........................................................................آثار ال إله إال اهللا

 ٢٩...................................................................قائمة املصادر واملراجع

 ٣٠...........................................................................فهرس اآليات

 ٣٢........................................................................هرس األحاديثف

 


