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ضيئَةٌ
َك ِل َمةٌ ُم ِ
ّن َتَدَ َّبرَتَ َالَلَفَ َالَسَتَطَيَ َبَيَ َالَ َّمةَ َفَ َالقَرَونََ
«فَإَ ِ َ
الصالَيَ َالَوتَىَ ،وَتَعَظَيمَ َقَبَورَهَمَ
الَتَأَ َّخرَةَ َفَ َشَأَنَ َاالسَتَعَانَةَ َبَ َّ َ
وَمَشَاهَدَهَمََ،وَتَعَظَيمَ َبَعَضَ َالَشَايخَ َالَحَيَاءََ،وَزعَم َبَعَضَ َالَ َّمةََ
ي َمَنَ َذَلَكَ َأَ ََّنهَ َشَ ٌكَ،وَبَعَضهَاَأَ ََّنهَ َبَدَعَ ٌةَ،وَبَعَضهَاَأَ ََّنهَ َمَنََ
فَ َكَثَ رَ
الَ ِقَ،وَرَأَيَت َكَثَ ًياَمَنَ َالنََّاسَ َقَدَ َوَقَعَواَفَ َتَعَظَيمَ َالكَوَاكَبَ َوََ
الرَوحَانَ ِييَ َوَالَ ِن َبَمَ َيَطَولَ َشَحَهََ ،وَبَعَضَهَ َمَوجَو ٌد َفَ َكَتَبََ
ال ََّتنَجَيمََوَال ََّتعَزَيمََكـَ«شَمَسَالَعَارَفَ»َوَغَيَهََ،وَعَلَمَتَأَ ََّنَمَسَلَ ًمَ
مَنَ َالَسَلَمَيَ َالَ َيقدم َعَلَ َمَاَيَعَلَمَ َأَ ََّنهَ َشَ ٌكَ ،وَالَ َعَلَ َتَكَفَيَ َمنََ
الّشكََ،
يَعَلَم َأَ ََّنهَ َغَيَ َكَافَ رَرَ ،وَلَكَ َنَّهَ َوَقَعَ َاالخَتَلَفَ َفَ َحَقَيقَةَ َ ِ َ
اللََ
َ:اّتاذََغَيََ َ
الّشكَ؛َفَإَذَاَهَوََ-بَاال َِتفَاقََ ِ -
فَنَظَرَتَفََحَقَيقَةََ ِ َ
اّتهَ َالنََّظَر َإَلَ َمَعَنَىَالَلَهََ
إَ َل ًاَمَنَ َدَونَهََ،أَو َعَبَادَةَ َغَيَ َالل ََ،فَ َّ َ
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وَالعَبَادَةَ؛ َفَإَذَا َفَيهَ َاشَتَبَا ٌه َشَدَيدٌ ؛ َفَإَ َّن َالَعَرَوفَ َفَ َتَفَسَيَ َ(إَلَه)َ
قَولَمَ(َ:مَعَبَود)َ،أَو(َ:مَعَبَو ٌَدَبَحَقَ)َ،وَمَعَنَىَالعَبَادَةََمَشَتَبَ ٌهَجَدًّ اَ-
كَمََسَتَاهََإَنََشَاءََاللَتَعَالََ،-فَعَلَمَتَأَ ََّنَذَلَكََاالشَتَبَاهََهَوََسَبَبََ
َم َّاَيظن؛َلَ ََّنَالَهَلََبَمَعَنَىَ(إَلَه)َيَلَزَمَهََ
الَلَفََ،وَإَذَاَالَطَرََأَشَد َ
الَهَلَ َبَمَعَنَى َكَلَمَةَ َال ََّتوحَيدَ(َ :ال َإله َإ َّال َاللَ)َ ،وَهَيَ َأَسَاسََ
الل ََ:
الّشائَعَ َالَ َّقةَ َمَنَ َقَبَلََ ،قَالَ َ َ
السَلَمَ َوَأَسَاسَ َجَيعَ َ َّ َ
﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾َ[النبياءَ.]25َ:
وَقَدَ َدَ َّل َالكَتَابَ َوَالسَ َنَّةَ َوَالَجَاعَ َوَالَعَقَولَ َعَلَ َأَنَّهَ َالََ
يَكَفَيَالنَطَقََبَاَبَدَونََمَعَرَفَةََمَعَنَاهَا.
وط»«َ.رَفَعََ
وَإَيضَاحَ َذَلَكَ َأَ ََّن َاالعَتَدَادَ َبَالنَطَقَ َبَاَلَهَ َشَ ٌَ
االشَتَبَاهَ َعَنَ َمَعَنَى َالعَبَادَةَ َوَالَلَهَ» َ(/2صَ )4طَبَعَةَ َدَارَ َعَالََ
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الرحَنَ َبَنَ َيَيَى َالَعَ َِلمَيَ
لمَةَ َعَبَدَ َ ََّ
الفَوَائَدَ«َ .آثَارَ َالشََّيخَ َالعَ َّ َ
ّن»َ.
اليَمَ َِ
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َ

8

تحرير ما من هللا به جل في عاله

َ

بشرح شروط ال إله إال هللا

9

10

تحرير ما من هللا به جل في عاله

مقدمة الطبعة الثانية


للَنَحَمَدَهََ،وَنَسَتَعَينَهََوَنَسَتَغَفَرَهََ،وَنَعَوذََبَاللَمَنََ
إَ ََّنَالَمَدَ َ َ
ل َلَهََ ،وَمَنََ
الل َفَلَ َمَضَ َّ َ
شَورَ َأَنَفَسَنَا َوَسَ َِيئَاتَ َأَعَمَلَنَاَ ،مَنَ َيَدَهَ َ َ
يَضَلَلَ َفَلَ َهَادَيَ َلَهََ ،وَأَشَهَدَ َأَنَ َال َإله َإ َّال َاللََ،وَحَدَهَ َالَ َشَيكََ
لَهََ،وَأشهدَأَ ََّنَمَ ََّمدًَاَعَبَدَهََوَرَسَولَهََﷺ.
اماَبعدَ،فالمدَللَالذيَبنعمتهَتتمَالصالاتَ.
فمن َفضل َالل َونعمه َالتي َتَثَرى َعل َعباده َالصاليَ،
االهتمم َبنّش َالعلم َالّشعي َوب َِثه َبي َالناسَ ،وال َسيم َما َكانَ
متعلقاَبالفروضَوالواجباتَ،التيَقالَعنهاَرسولَاللَصلَاللَ

بشرح شروط ال إله إال هللا

11

عليهَوسلمَ،فيمَرواهَالمامَابن َماجه َوصححهَالشيخَااللباّنَ
رحهَالل َ،منَحديثَأنسَريضَاللَعنهَانهَقالَ:قالَرسولَاللَ
1

صلَاللَعليهَوسلم"َ:طلبَالعلمَفريضةَعلَكلَمسلمَ"َ.
وأعظم َهذا َالعلمَ ،علمَ َتوحيد َالل َتعالَ ،ومن َذلكَ:
العلمَواالقرارَ،والنطقَوالعملَبكلمةَالتوحيدَ"الَإلهَاالَالل".
ّسَ
يّس َلنا َكتابة َشح َمَيَ َّ رَ
ومن َفضل َالل َعلينا َومنَِه َوكرمه َان َ َّ َ
لّشوطَهذه َالكلمةَالعظيمةَ"الَإله َاالَالل"َ،وقدَيّسَاللَطبعَ
هذه َالرسالة َآنف ًَاَ ،ثم َبَدَا َلنا َبعد َنفاذ َالطبعة َالولَ ،أَن َنعيدَ
ونصوب َبعض َاالخطاء َالتي َوردت َفيهاَ ،فعزمناَ
َِ
النَّظر َفيهاَ ،
قصورَسابقَ.
رَ
يَ
علَإَعادةَطبعَهذهَالرسالةَبمَيعيَعلَتفاديَأ َِ
وإَنَ َكانَالعملَالبّشيَكمَهوَمعلومَالَيبلغ َالكملَ ،ويعَتَيهَ
 1أخرجه ابن ماجه [ ]224وصحح الألباني هذه الجملة من الحديث لشواهدها
ال كثيرة[ .صحيح الترغيب والترهيب ( )140/1وضعيف الترهيب (.])45/1
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النقصَ،ويعرضَعليهَاالستدراكَوالنقصانَ،فإ ََّنَالكملَالطلقَ
لل َعز َوجل َوحدهَ ،والعصمة َلنبيائه َورسلَه َعليهم َالصلةَ
والسلمَ ،وحسبنا َا ََّننا َنسعى َلسد َاللل َوالنَقصان َإذا َتن ََّبهناَ
لذلكَ،أَوَنَ َِبهناَاليهَ،واللَمنَوراءَالقصدَ.
فنسأل َالل َالعظيم َرب َالعرش َالكريمَ ،ان َيوفقنا َوأنَ
يوفقَمنَاعانناَعلَنّشَهذهَالرسالةَ،وكلناَنبتغيَبذلكَإنَشاءَ
اللَمرضاتَاللَ،واحتسابَاالجرَوالثوبةَمنهَسبحانهَوتعالَ.
وأَخياَ ،الَننسىَانَنشكرَالَخوينَالفاضليَ ،أباَمعاذَ
هشام َبن َممد َالبيضاوي َالغريبَ ،وأَبا َعبدَ َالل َهشام َبنَ
مصطفىَفيصلَالغريبَ،حفظهمَاللَتعالَعلَماَبدالَمنَجهودَ
مباركةَفَهذهَالطبعةَ،فجزامهاَاللَخياَ.
كذلكَالشكرَموصولَلخوانناَفَ"دارَالصحابة"َللنّشَ
ٌَ
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والتوزيعَالليبيةَ ،عل َماَقدَّ مواَمنَجهود َلَخراجَهذهَالرسالةَ
فَهذهَالَ ََّلةَالقَشيبةَ،ونخصَبالذكرَمنهمَأَخاناَالَخَاباَحذيفةَ
حسن َممود َالبوّن َالليبي َحفظه َاللَ ،عل َما َقدم َمن َجهدَ
طيبَمباركَيشكرَعليهَ،فجزاهَاللَخياَ.
وفقنا َالل َتعال َجيعا َلا َيب َويرىضَ ،وكتب َلنا َاالجرَ
والثوبةَ،واخرَدعواناَانَالمدَللَربَالعاليَ.
وصلَاللَوسلمَعلَنبيناَممدَوعلَأله َوصحبهَوسلمَ
تسليمَمزيداََ.
كتبه  /أبو أنور سامل عبد اهلل باحمرز،
يف يوم اخلميس املوافق ١٣من مجاد االوىل عام  ١٤٣٨من اهلجرة
بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية.
للمراسلةbamehriz1950@gmail.com :
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مقدمة الطبعة األولى


للَنَحَمَدَهََ،وَنَسَتَعَينَهََوَنَسَتَغَفَرَهََ،وَنَعَوذََبَاللَمَنََ
إَ ََّنَالَمَدَ َ َ
ل َلَهََ ،وَمَنََ
الل َفَلَ َمَضَ َّ َ
شَورَ َأَنَفَسَنَا َوَسَ َِيئَاتَ َأَعَمَلَنَاَ ،مَنَ َيَدَهَ َ َ
يَضَلَلَ َفَلَ َهَادَيَ َلَهََ ،وَأَشَهَدَ َأَنَ َال َإله َإ َّال َاللََ ،وَحَدَهَ َالَ َشَيكََ
لَهََ،وَأشهدَأَ ََّنَمَ ََّمدًَاَعَبَدَهََوَرَسَولَهََﷺَ.
أما بعد:
ضَ،فَمَنََذَلَكَمََ
لَعَلََبَعَ رَ
فَإَ ََّنَاللَجَعَلََلَبَعَضََالكَلَمََفَضَ ً َ
هَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةَ َا َّلتي َقَامَتَ َلَجَلَهَا َالدَنَيَاَوَاآلخَرَةََ ،وَخَلَقََ
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لَجَلَهَاَالَنََوَالَنَسََ،وَدَعَتََإَلَيهَاَالرَسَلََوَالَنَبَيَاءََ،وَشَعََرَفَعََ
السيفَ َجَهَا ًَداَفَ َسَبَيلَ َالل َلَمَيَتَهَاَوَإَعَلَئَهَاَ ،وَقَامَ َبَذَهَ َالكَلَمَةََ
َّ َ
سَوقََالَنَِةََوَالنََّارََ،وَحَلََوَرَثَةََالَنَبَيَاءََ-العَلَمَءََ-الدََّعَوَةََإَلَيهَاَإَلََ
ل َبَتَكَهَا َآخَرَونََ ،فَأَهَلََ
الساعَةََ ،وَسَعَدَ َبَا َأَقَوَا ٌَم َوَضَ َّ َ
أَنَ َتَقَومَ َ َّ َ
السعَادَةَ َوَالَلَودَ َفَ َالَنََّةََ ،وَأَهَلَ َالَحَودَ َلَا َأَهَلََ
الَيمَنَ َبَاَأَهَلَ َ َّ َ
الشََّقَاءََوَالَلَودََفََالنََّارََ.
هَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةَ َهَيَ َكَلَمَةَ َال ََّتوحَيدَ َ«ال َإله َإ َّال َاللَ»َ،
الل»َ.
الَ َ
كَلَمَةََالَخَلَصََ،وَمَعَنَاهَا«َ:الََمَعَبَودََبَحَقََإَ َّ َ
وَالَوَ ََّفقَ َمَنَ َعَلَمَ َمعنى َهَذَهَ َالكَلَمَةََ ،وَقَالَا َمَوقَنًَا َبَاَ،
ل َبَمَقَتَضَاهَاَ ،قَالَ َتَعَالَ﴿َ :ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ
عَامَ ً َ
ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ
ﳦ ﳧ ﳨ﴾ [ممدَ.]19َ:
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وَاعَلَمَ َ-يَاَرَعَاكَ َاللَ -أَ ََّن َكَلَمَةَ َال ََّتوحَيدَ َ«ال َإله َإ َّال َاللَ»َ
الَبَدََّ َلَقَائَلَهَاَمَنَ َتَقَيقَ َشَوطَهَا َوَضَوَابَطَهَاَالَسَتَمَدََّةَ َوَالَسَتَنَبَطَةََ
لَمَنََقَالََهَذَهََ
اللَﷺَ،فَيَجَبََعَلََكَ ِ َ
اللَ،وَسَنََّةََرَسَولََ َ
مَنََكَتَابََ َ
الكَلَمَةَ َمَوقَنًَاَبَاَأَنَ َيَتَعَ ََّلمَ َهَذَهَ َالّشَوطَ َوَيَعَمَلَ َبَاَ،حَ ََّتىَيَكَونََ
مَنََأَهَلََالَسَلَمََوَالَيمَنََ،وَيَكَونََمَنََأَهَلََالَنََّةََخَالَدً اَفَيهَاَعَلََ
مَاَكَانََمَنََالعَمَلََ.
ّس َلَذَهََ
الرسَالَةَ َبَّشَحرَ َمَيَ َّ رَ
الل َعَلَينَا َفَ َهَذَهَ َ َِ
نَ َ
وَقَدَ َمَ ََّ
لبَ َالعَلَمَ َفَ َبَلَدَ َالَمَلَكَةََ
جهَنَاهَ َلَخَوَانَنَا َمَنَ َطَ َّ َ
الّشَوطََ ،وَ ََّ
اللَ
وس َعَبَ َوسائل َاالَ َِتصَالََ ،فَوَ ََّفقَ َ َ
الَغَرَبَ ََّيةَ َحَرَسَهَا َاللَ ،بَدَرَ رَ
إَخَوَانَنَا َبَجَمَعَ َهَذَهَ َالَا ََّدةَ َوَتَرَيرَهَا َوَتَفَرَيغَهَا َلَعَدَادَهَا َلَل َنَّّشََ،
للَالَمَدََوَالَ َنَّةََفََذَلَكََ.
لَيَعَ ََّمَالنََّفَعََبَاَمَنََقَرَأَهَاَ،وَ َ
هذا؛َوَقَدََجَعَلَنَاَعَنَوَا ًَناَلَاَ:
«ترير ما من اهلل جل يف عله بشح شوط ال إله إال اهلل»َ
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لمَةَ َصَالَحََ
الرسَالَةَ َشَيَخنَا َالفَاضَلَ َالعَ َّ َ
وَأَطَلَعَنَاَعلَهَذَهَ َ َِ
اللَ-عَضَوَ َهَيَئَةَ َكَبَارَ َالعَلَمَءََ،وَعَضَوََ
بَنَ َفَوزَانَ َالفَوزَانَ-حَفَظَهَ َ َ
ال ََّلجَنَةَ َالدََّائَمَةَ َلَلَفَتَاءَ َبَالَمَلَكَةَ َالعَرَبَيََّةَ َالسَعَودَ ََّيةَ َحَرَسَهَا َاللَ،
اللَ.-
فَأَذَنََلَنَاَبَنَّشَهَاَ-رَعَاهََ َ
فَنَشَكَرَ َلَشَيخَنَا َالفَاضَلَ َالعَ َّلَمَةَ َصَالَحرَ َبن َفَوزَانََ
الفَوزَانَ ،عَلَ َمَقَدَِمَتَهَ َالَبَارَكَةَ َبَإَذَنَ َاللَ ،كم َنشكرَ َالخوينََ
ر
ر
يبََ،وأبَاَعبدَاللَهشامََ
أبَاَمعاذَهشامََبنََم َّمدَالبيضاو َّيََالغر َّ
يبَ َ-حفظهم َالل َتعالََ،-عل َماَقاماَ
بنَ َمصطفىَفيصلَالغر َّ
َالرسالةَ،فجزامهاَ
به َمن َتفريغ َالا َّدة َّ
َالصوت َّيةَ،وكتابة َحاشية ِ
اللَخي َالزاءَعلَماَقاماَبهَ،وكتبَلناَول مَوَلَكَ ِلََمَنََأَعَانََ
الرَسَالَةَ َالَجَرَ َوَالَثَوبَةََ ،وَجَعَلَ َذَلَكََ
وَسَاهَمَ َفَ َإَخَرَاجَ َهَذَهَ َ ِ
فَ َمَيزَانَ َحَسَنَاتَنَاَجَي ًعَاَيَومَ َنَلَقَاهََ،يَومَ َالَ َيَنَفَعَ َمَ ٌالَ َوَالَ َبَنَونََ
إَ َّالََمَنََأَتَىَاللَبَقَلَ ر
بَالعَالَيََ.
بََسَلَي رمََ،وَالَمَدََللَرَ ِ َ
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سا ِل ُم بنُ َعب ِد هللاِ بَامحرز
َكَتَبَهََ:أ َبُو أ َن َو َر َ

الريَاضَ:يَومَالَمَيسََ
َِ
الَوَافَقَ٢٩َ:مَنََذَيَالقَعَدَةََسنةَ(َ)١٤٣٧مَنََ
الَجَرَةََ

pn  mP

َ
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السلَمَ َعَلَ َنَبَ َِينَا َمَ ََّم رَدَ
الصلَةَ َوَ َّ َ
ب َالعَالَيَ َوَ َّ َ
الَمَدَ َلل َرَ ِ َ
وَعَلََآلَهََوَأَصَحَابَهََأَجَعَيََ.
أما بعد:
اللَ
فَدَرَسَنَا َلَذَهَ َال ََّليَلَةَ َمَعَ َإَخَوَانَنَا َفَ َالَغَرَبَ َحَفَظَهَمَ َ َ
الرحامَنَةََ،وَدَرَسَنَاَفََشَحََشَوطََ
تَعَالََ،القَاطَنَيََبَقَرَيَةََصَخَورََ ََّ
«الَإلهَإ َّالَاللَ»َكَلَمَةََال ََّتوحَيدََ.
وَقَدَ َجَعَ َالعَلَمَء َ-عَلَمَءَ َأَهَلَ َالسَنََّةَ َوَالَمَعَةََ -شَوطَ َالَ
إله َإ َّال َاللََ،وَجَعَلَوهَاَثَمَنَيَ ًَةَتَارَ ًَةَ،وَأَخَرَىَجَعَلَوهَاَتَسَعَ ًَةَ،وَمَنَهَمََ
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مَنََجَعَلَهَاَعَّشَةَ(َ.)1
(َ)1مسألةَ:
اعتضَبعضَالناسَعلَهذهَالّشوطَبمَحاصلهَ:
َأنَهذهَالّشوطَأولَمنَتكلمَباَالشيخَعبدَالرحنَبنَحسنَ.َأنَحرصَشوطَالَإلهَإالَاللَفَسبعَفيهَنظرَإلَآخرَماَقررهَ.فأجاب الشيخ عبيد وفقه اهلل ً
قائل:
«والوابَعنَهذاَاالعتاضَ،والذيَيقَأنَيسمىَشبهةَمنَأوجهَ:
أحدهاَ :أن َالمام َالشيخ َعبد َالرحن َبن َحسن َل َيكن َهو َأول َمنَ
ذكرهاَ،بلَهذهَالّشوطَمعلومةَعندَأهلَالعلمَباالستقراءَالصحيحَ
من َكلم َالقدميَ ،وما َصنعه َالشيخ َعبد َالرحن َهو َجعها َوّتريدَ
الكلم َعليها َبالدلةَ ،وهذه َسنة َمتبعة َلدى َأهل َالعلمَ ،عل َسبيلَ
الثالَعلمَأصولَالفقهَكانَمفر ًَقاَيتكلمَفيهَالصحابةَ،والئمةَبعدهمَ،
حتىَجاءَالمامَالشافعيَرحهَاللَفجمعَهذاَالعلمَوجردَالكلمَعليهَ
وألفَفيهَكتا ًَباَمعرو ًَفاَ«الرسالة»َ،ثمَتتابعَبعدَالتصنيفَفَهذاَالفنَ
اَونثراَ،فلَغرابةَوالَعج ًَباَأنَجيردَالشيخَعبدَالرحنَالكلمَعلَ
شعر ًَ
ًَ

=
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َ،وجيمعهَفَمصنفَمدعم َصنيعهَبالدليلَمنَ
ًَ
= شوطَ«الَإلهَإالَالل»
الكتابَوالسنةَ.
ثانيهاَ :ل َيكن َمن َعلمئنا َاعتاضَعل َتدوين َأيب َالسن َالشيخَعبدَ
الرحن َهذه َالّشوط َقبل َهذا َالعارصَ ،بل َتلقوها َبالقبول َونّشوهاَ
وشحوهاَ،ومنهمَمنَنظمهاَخمترصاَ،ومنهمَمنَنظمهاَوشحَنظمهَ
ً
لاَ،يشيَإلَكتابَكذاَومنَذلكَالبيتَوشحهاَ.
وثال ًثاَ :يقالَلصاحبَاالعتاضَ:الَمنافاةَبيَعدهاَسبعةَأوَثمنيةَأوَ
تسعةَ ،وذلك َلن َقرصها َعل َالسبعة َعل َسبيل َاالختصارَ ،وما َزيدَ
علَذلكَعلَسبيلَالبسطَ،أوَيقالَ:ماَزيدَعلَالسبعةَهوَداخلَفيهاَ،
وعل َسبيل َالثالَ :الكفر َبم َيعبد َمن َدون َالل َداخل َف َشطَ
«الخلصَالنافَللّشك»َ.
وراب ًعاَ :نطلب َمن َهذا َالعتض َأن َيزيد َعل َهذه َالّشوط َما َشاءَ
بّشط َ(أن َيكون َمأخذه َمواف ًَقا َمأخذ َالشيخ َعبد َالرحن)َ ،فإن َأتىَ
بذلكَقبلناهَمنهَ،وإالَوجبَعليهَسحبَاعتاضهَهذاَ،وقبولَماَقبلهَ
العلمءَوقرروهَحيالَهذهَالّشوط»َ.اهـ«َ.تيسيَاللهَبّشحَأدلةَالَ

=
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من ذلك ما ذكر الشيخ ابن باز رحه اهلل تعاىل وأسكنه
فسيح جناته ،حيث قال:
«وَأَ ََّما َشَوطَ َ(ال َإله َإ َّال َاللَ) َفَهَيََ :العَلَمَ َالَنَافَ َلَلجَهَلََ،

= إله َإال َالل» َص َ(َ )72-73دار َالياث َالنبوي َ(1433هـ) َ/طَ:2
الطبعةَالّشعيةَالوحيدةَ.
قلتَ :وماَذكرهَالشيخَمنَنسبةَهذهَالّشوطَوجعهاَوّتريدَالكلمَ
عليها َإل َسليل َبيت َالعلمَ ،الشيخ َالحقق َعبد َالرحن َبن َحسن َآلَ
الشيخَ ،ثابت َصحيحَ ،ومن َأراد َاالطلع َفليجع َإل َكتابه َالعجيبَ
«فتح َالجيد» َ(َ ،)190/1وإل َكتابه َاآلخر َ«قرة َعيون َالوحدين»َ،
َدررا َمن َأقواله َفَ
وستأيت َبعض َالنقول َمن َهذا َالخي َالتي َجعت ًَ
بيانَأمهيةَهذهَالّشوطَ.
ومنَأيضاَرأيتهَأشارَإلَبعضَمنَشوطهاَمنَالتقدميَ،المامَابنَ
ً
القيم َف َكلم َنفيس َتت َتفسي َقوله َتعال﴿َ :ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ﴾ََ...اآلياتَ.
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الصدَقَ َالَنَافََ
لّشكََ ،وَ ِ َ
كَ ،وَالَخَلَصَ َالَنَافَ َلَ ِ َ
وَاليَقَيَ َالَنَافَ َلَلشََّ ِ َ
لتكََ،وَالقَبَولََالَنَافََ
لَلكَذَبََ،وَالَحَبََّةََالَنَافَيَةََلَلبَغَضََ،وَاالنَقَيَادََالَنَافََلَ َّ َ
الل»َ.اهـَ.
لر َِدَ،وَالكَفَرََبَمََيَعَبَدََمَنََدَونََ َ
لَ ََّ
وَجَعَلَهَا َبَعَضَ َأَهَلَ َالعَلَمَ َتَسَ َع ًَة َفَزَادَ َعَلَيهَا َالنَطَقََ
بَال َِلسَانََ ،وَبَعَضَهَمَ َجَعَلَهَا َعَّشَ ًَة َفَزَادَ َالَوتَ َعَلَ َذَلَكَ؛ َأَيَ:
الَوتََعَلََشَهَادَةََأَنََالَإلهَإ َّالَاللَ.
ثم قال الشيخ ابن باز رحه اهلل تعاىل:
«وَقَدََجَعَتََفََالبَيَتَيََاآلتَيَيََ:
علْْْم يقْْْين وإخْْْلص وصْْْدقك مْْْع
محبْْْْْْْة وانقيْْْْْْْاد والقبْْْْْْْول لهْْْْْْْا
وزيْْْْد ثامنهْْْْا الكفْْْْران منْْْْك بمْْْْا
س ْوى الل ْه م ْن الش ْياء ق ْد أله ْا».
اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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وطَمَنََشَوطََالَإلهَإ َّالَ
فَهَذَانََالبَيَتَانََيَتَضَ ََّمنَانََثَمَنَيَةََشَ رَ
اللَ.
ّسَلَنَاَ.
وَنَّشَعََبَإَذَنََاللَتَعَالََفََشَحََهَذَهََالّشَوطََبَمََتَيَ َّ َ
يثَ
أو ًالَ :يَنَبَغَيَأَنَ َنَعَلَمَ َأَ ََّن َهَذَهَ َالّشَوطَ َلَ َتَأَتَ َفَ َحَدَ ر َ
ي َﷺَ ،وَإَ ََّنمَ َتَ ََّم َاسَتَنَبَاطَهَا َمَنَ َقَبَلَ َالعَلَمَءََ ،مَنََ
رصَيحرَ َعَنَ َالنََّبَ َِ
كَتَابََاللَ،وَمَنََسَنََّةََنَبَ َِيهََﷺَ.
فَاسَتَنَبَطَوا َهَذَهَ َالّشَوطَ َمَنَ َأَدَ ََّلةَ َالكَتَابََ ،وَمَنَ َأَدَ ََّلةََ
جَ،
الصلَةََ ،وَشَوطَ َالَ ِ َ
السَنََّةََ ،كَمَ َاسَتَنَبَطَ َالعَلَمَءَ َشَوطَ َ َّ َ
الصيَامََ ،كَلَ َهَذَهَ َمَسَتَنَبَطَ ٌَة َمَنَ َأَصَولَ َالدَِينََ ،وَمهَاَ
وَشَوطَ َ ِ َ
الكَتَابَ َوَالسَنََّةَ؛ َفَلَذَلَكَ َيَنَبَغَيَأَنَ َنَعَلَمَ َأَ ََّن َشَوطَ َال َإله َإ َّال َاللَ
مَسَتَنَبَطَ ٌَة َبَاالَسَتَقَرَاءَ َوَال ََّتتَبَعَ َلَكَلَمَ َالل َتَعَالَ َوَكَلَمَ َرَسَولَهََ
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فَ(َ.)1
ج ٌَةَبَلََخَلَ ر َ
اللَعَلَيهََوَسَ ََّلمَ،وَاالَسَتَقَرَاءََال ََّتامََحَ ََّ
صَلَوَاتََ َ

(َ )1كام ذكر ذلك اإلمام الشنقيطي  $يف كتابه «أضواء البيان»؛ حيث يقولَ
«َ :$وقد َتقرر َف َالصول َأ َّن َاالستقراء َالتَّام َحج ٌة َبل َخل ر
فَ،وغيَ
َّ َّ
َّ
التَّا ِم َالعروف َبـ َ«إلاق َالفرد َبالغلبَ» َح َّج ٌة َظنِ َّي ٌةَ ،كم َعقده َفَ
[َ:الرجز]َ
مراقيَالسعودَفَكتابَ«االستدالَلَ»َبقَوله َّ
ومنْْْْْْْْْْْْْه ا سْْْْْْْْْْْْْ قراء بْْْْْْْْْْْْْال ز
علْْْْْْْْْْا ثبْْْْْْْْْْو الحكْْْْْْْْْْم للكلْْْْْْْْْْ
فَّْْْْْْْْْْن يَْْْْْْْْْْ ام يْْْْْْْْْْر

الشْْْْْْْْْْقا
فهْْْْْْْْْْْْْْْْْو ح ا ْْْْْْْْْْْْْْْْْة با فْْْْْْْْْْْْْْْْْا

وهْْْو فْْْ الْْْْبَل إلْْْا ال ابْْْن ان سْْْْ
يسْْْ اما لحْْْو الفْْْرد بالاْْْ

لْْْ ».

اهـَ)7/2(َ.طبعةَدارَعالَالفوائدَ.
ثم قال يف موضع آخر«َ:وقدَتق َّررَفَالصولَ:أ َّنَاالستقراءَمنَالد َّلةَ
ج ٌة َبلَ
الّشع َّيةَ ،ونَوع َاالستقراء َالعروف َعندهم َباالستقراء َالتَّا ِم َح ََّ
َّ

=
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قيل لوهب بن منبه رحه اهلل تعاىل«َ :أَلَيَسَ َال َإله َإ َّال َاللََ

= خل ر
فَ،وهو َعند َأكثرهم َدل ٌيل َقطع ٌّيَ،وأ َّماَاالستقراء َا َّلذيَليس َبتامَ
وهو َالعروف َعندهم َبإلاق َالفرد َبالغلب َفهو َح َّج ٌة َظنِ َّي ٌة َعندَ
جهورهمََ.
واالستقراء َالتَّام َالذكور َهوَ :أن َتتبع َالفرادَ ،فيؤخذَ َالكم َف َك ِلَ
صور رة َمنهاَ،ماَعداَالصورة َا َّلتيَفيهاَالنِزاعَ،فيعلمَ َأ َّن َالصورة َالتنازعَ
فيهاَحكمهاَحكمَالصورَالخرىَا َّلتيَليستََم َّلَنزاعرَ...وإلَمسألةَ
االستقراءَالذكورةَأشارَفَمراقيَالسعودَبقَولهَ:
علْْْْْا ثبْْْْْو الحكْْْْْم للكلْْْْْْ
ومنْْْْه ا سْْْْ قراء بال ييْْْْيز
فَّْْْْن يَْْْْْ ام يْْْْْر

الشْْْْْقا

فهْْْْْْْْو ح اْْْْْْْْة با فييييْْْْْْْْيا

...إلخََ.
وقَولهَ:فإن َيع َّمَ...البيتَ:يعنيَ :أ َّن َاالستقراء َإذاَع َّم َالصور َك َّلهاَغيَ
صورةَالنِزاعَفهوَحج ٌةَفَصورةَالنِزاعَبلَخل ر
فَ،و ِ
الشقاقَاللفَ.
َّ
فقَولهَ :غي َذي َ ِ
الشقاق؛ َأيَ :غي َم ِل َالنِزاعَ»َ )356/5(َ .طبعة َدارَ
عالَالفوائد.
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انَ ،فَإَنََ
ال َلَهَ َأَسَنَ ٌَ
اح َإَ َّ َ
مَفَتَاحَ َالَنََّةَ؟ َقَالََ :بَلََ ،وَلَكَنَ َلَيَسَ َمَفَتَ ٌ َ
الَلََيَفَتَحََلَكَ»َ.
انَفتحََلَكََ،وَإَ َّ َ
أَتَيَتََبَمَفَتَاحرََلَهََأَسَنَ ٌَ
وَهَذَا َالَثَرَ َذَكَرَهَ َالبَخَارَيَ َفَ َ«صَحَيحَهَ» َمع َّل ًقا َتتَ
يضاَ
"بَابَ َالَنَائَزَ َوَمَنَ َكَانَ َآخَرَ َكَلَمَهَ َال َإله َإ َّال َالل"َ،وَوَصَلَهَ َأَ ً
فَ َ«ال ََّتارَيخَ َالكَبَيَ»َ ،وَذَكَرَهَ َأَبَو َنَعَيَ رَم َفَ َ«الَلَيَة»َ .وَهَوَ َيَشَيََ
بَذَلَكَ َإَلَ َشَوطَ َال َإله َإ َّال َالل َوَقَيَودَهَا َالوَارَدَةَ َفَ َكَتَابَ َاللَ،
وَسَنََّةََنَبَ َِيهََﷺَ.
فإن قال قائلَ:إَ ََّنَمَ ََّردََالنَطَقََبـَ:الَإلهَإ َّالَاللََيَنَفَعََ،وَأَ َّ َّناَ
وطَ.
تَقَبَلََبَدَونََضَوَابَطََوَبَدَونََشَ رَ
اللَفَيهَمَ:
نقول لهَ:مَعَنَىَذَلَكََأَ ََّنَقَولََالَنَافَقَيََا َّلذينََقَالََ َ
﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ﴾ َ[النافقونَ:

َ]1أَ ََّنَذَلَكََيَنَفَعَهَمَ؟!َ
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وَكَذَلَكَ َقَولَهَ َتَعَالَ َفَيهَمَ﴿َ :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ﴾َ[البقرةَ]14َ:هَلََيَنَفَعَهَمَ؟!َ
نقولَ:الََ،الََيَنَفَعَهَمَذَلَكََ.
فَكَلَمَةَ َالتََّوحَيدَ َ«ال َإله َإ َّال َالل» َالَبَدََّ َلَقَائَلَهَا َمَنَ َتَقَيقََ
اللَ
اللَ،وَمَنََسَنََّةََرَسَولََ َ
شَوطَهَاَوَضَوَابَطَهَاَالَسَتَمَدََّةََمَنََكَتَابََ َ
ﷺَ.
فَلَيَسََكَلََمَنََقَالََالَإلهَإ َّالَاللََيَكَونََمَسَلَ ً َمَ،بَلََالَبَدَََّبَعَدََ
قَولَا َأَنَ َيَعَمَلَ َبَا َوَبَمَقَتَضَاهَا َحَ ََّتى َيَكون َمن َأهلَ َالَسَلَمََ
وَالَيمَنََ ،وَيَكَونَ َمَنَ َأَهَلَ َالَنََّةَ َخَالَدً ا َفَيهَا َعَلَ َمَا َكَانَ َمَنََ
العَمَلََ.
جاء عن السن البصي رحه اهلل تعاىل أنه قيل له«َ :إَ ََّنَ
اساَيَقَولَونََ:مَنَ َقَالََ:ال َإله َإ َّال َالل َدَخَلَ َالَنََّةََ.فَقَالََ:مَنَ َقَالََ
أَنَ ً َ
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«الَإلهَإ َّالَاللَ»َفَأَ ََّدىَحَ ََّقهَاَوَفَرَضَهَاَدَخَلََالَنََّةَ»َ.
فعلم من ذلكَ:أَ ََّنَلَذَهََالكَلَمَةََ-كَلَمَةََال ََّتوحَيدََ«الَإلهَإ َّالَ
طا َوَفَرَائَضَ َوَحَقَو ًَقا َيَنَبَغَي َلَلَنَسَانَ َأَنَ َيَعَمَلَ َبَاَ
الل» ََ -شَو ًَ
حَ ََّتىَيكونَمنَأهلََالَنََّةََ،وَيَكَونََمَنََأَهَلََالَيمَنََوَالَسَلَمََ.
قال املؤلف«َ:الشط الولََ:
العَلَمَ َالَنَافَ َلَلجَهَلَ»َ ،أَيَ :أَ ََّن َالَنَسَانَ َيَنَبَغَي َأَنَ َيَعَلَمََ
مَعَنَىَ«ال َإله َإ َّال َالل»َ ،و َ«ال َإله َإ َّال َالل» َمَكَ ََّونَ ٌَة َمَنَ َجَزَأَينَ«َ،الََ
اتَ ،فَيَنَبَغَي َأَنَ َيَعَلَمَ َمَعَنَىَ
ال َالل» َوَهَذَا َإَثَبَ ٌ َ
ي«َ ،إَ َّ َ
إَلَهَ» َوَهَذَا َنَفَ ٌَ
النََّفَيَوَمَعَنَىَالَثَبَاتََ.
ق»َ،كَلََاآللَةََا َّلتيَتَعَبَدََمَنََ
فَمَعَنَىَ«الََإَلَهَ»َأَي«َ:الََإَلَهََحَ ٌّ َ
لَاآللَةََ.
يَلَكَ ِ َ
دَونََاللَآلَ ٌَةَبَاطَلَ ٌَةَ،فَفيَهذاَنَفَ ٌَ
ص َالَلَوهَ ََّيةَ َلل َوَحَدَهَ؛َ
ال َالل»َ ،فَخَ َّ َ
ثَ ََّم َيَثَبَتَ َبَعَدَ َالنََّفَيَ«إَ َّ َ
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للَ
ال َجَيعَ َالَلَوهَ ََّيةَ َثَ ََّم َأَثَبَتَ َ َ
الل»َ ،فَنَفَىَأَو ً َ
ال َ َ
ق َإَ َّ َ
أَي«َ :الَ َإَلَهَ َحَ ٌّ َ
تَعَالََالَلَوهَيََّةََالَ ََّقةََ.
وَهَذَاَهَوَ َمَاَتَضَ ََّمنَتَهَ َاآليَةَ َفَ َقَولَهَ َتَعَالَ﴿َ :ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
ﱢ﴾ [العرافَ.]59َ:
﴿ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ﴾
[النساءَ.]36َ:
للَ
الّشكَ،-وَأَثَبَتََالعَبَودَ ََّيةََ َ
لَأَنَوَاعََالَلَوهَ ََّياتَََ ِ -
فَنَفَىَكَ َّ َ
تَعَالَ.
اللَتَعَالَ﴿َ:ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
يضاَقَولََ َ
وَمَنََذَلَكََأَ ً
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾َ[البينةَ.]5َ:
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إذنَ :فَلَبَدََّ َأَنََيَعَلَمَ َمَاَمَعَنَىَهَذَهَ َالكَلَمَةََ،كَلَمَةَ َال َإله َإ َّالَ
اللَ.
يش َالكَافَرَةَ َفَ َمبعث َالنَّبي َﷺ َكَانَواَيَعَلَمَونَ َمَعَنَىَ«الَ
قَرَ ٌ َ
السلَمَ َأَنََ
الصلَةَ َوَ َّ َ
الرسَولَ َعَلَيهَ َ َّ َ
إله َإ َّال َالل»َ ،وَلَذَلَكَ َ ََّلا َأَمَرَهَمَ َ ََّ
يَقَولَوا«َ :ال َإله َإ َّال َالل» َاسَتَكَبَوا َوَقَالَوا﴿َ :ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ َ[صَ،]5َ:كَانَواَيعبدونَ َأصنا ًماَ
اراَ ،فَلَ َّ َم َأَمَرَهَمَ َبَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةَ َقَالَواَ :نَفَىَ
ارا َوَأَشَجَ ًَ
وَأَحَجَ ًَ
هَذَهََاآللَةََكَ ََّلهَاَوَجَعَلَهَاَإَ َلًاَوَاحَدً ا؟!َ
ال َإَ َل ًا َوَاحَدً اَ ،مَنََ
ل َاآللَةَ َإَ َّ َ
ي َلَكَ ِ َ
فَعَرَفَوا َأَ ََّن َالمرَ َفَيهَ َنَفَ ٌَ
هَوَ؟ َهَوَ َرَبَ َالعَالَيَ َوَخَالَقَهَمَ َوَرَازَقَهَمَ َوَمَدَ َِبرَهَمَا ََّلذَيَيَنَبَغَيَ
التَّوجهََبَالعَبَادَةََلهََوَحَدَهََ،فَأَبَواَوَاسَتَكَبَواَ.
إذن؛ َالَبَدََّ َمَنَ َمَعَرَفَةَ َمَعَنَى َ"ال َإله َإ َّال َالل"َ ،عَلَ ًم َيَنَافََ
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يم َلَذَهَ َالكَلَمَةََ ،يَرَجَ َبَا َمَنََ
يحا َوَفَهَ ً َم َقَوَ ً َ
الَهَلَ؛ َأَيَ :عَلَ ًم َصَحَ ً
سَبَيلَ َالَهَلَةَ َوَالَاهَلَيََ ،وَأَ ََّما َإَنَ َكَانَ َالنَطَقَ َبَا َبَلَ َعَلَ رَم َوَالََ
مَعَنًَى َلَدَلَولَاَ ،فَإَ َّ َّنا َالَ َتَنَفَعَ َقَائَلَهَاَ ،وَانَظَرَ َإَلَ َقَولَهَ َتَعَالََ:
﴿ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡ ﳢ﴾ [ممد.]19َ:
ي َ﴿ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ﴾،
ال﴿َ ،ﳙ﴾ َعَلَمَ َيَقَ رَ
أَو ًّ َ
قَبَلَ َأَنَ َتَقَولَا َيَنَبَغَي َأَنَ َتَتَعَ ََّلمَ َمَعَنَاهَاَ ،فَبَدَأَ َبَالعَلَمَ َقَبَلَ َالقَولََ
وَالعَمَلََ،لَ ََّنَهَذَاَالعَلَمََهَوََالَسَاسََ.
يضا﴿َ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
وَقَالَ َتَعَالَ َأَ ً
ﲽ ﲾ﴾ َ[الزخرفَ ،]86َ:مَاَهَوَ َهَذَاَالَقَ؟ َهَوَ َكَلَمَةَ َالَ
ي َلَذَهََ
إله َإ َّال َاللَ ،قَالَ﴿َ :ﲼ ﲽﲾ﴾ أَيَ :عَلَمَ َيَقَ رَ
الكَلَمَةََ.
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ّسونَ﴿َ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ َأيَ:بـَ:ال َإلهَ
قَالَ َالَفَ ِ َ
إ َّالَالل﴿َ،ﲼ ﲽﲾ﴾ يَعَلَمَونََمَعَنَىَمَاَشَهَدَواَبَهََ.
وَفَ َ«صَحَيحَ َمَسَلَ رَم» َعن َعثمن َﭬ َقالَ :قال َرسول َاللََّ
ﷺ« :من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل ،دخل اْلنة»ََ.
انظر َقوله«َ :وهو يعلم أنه ،ال إله إال اهلل» َفَاشَتَطَ َالعَلَمََ،
ان َمَسَلَ رَم َأَنَ َيَعَلَمَ َمَعَنَى َهَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةََ،
ل َإَنَسَ رَ
فَيَنَبَغَي َلَكَ ِ َ
ط َمَنََ
فَإَذَاَعَلَمَ َمَعَنَاهَاَوَانَتَفَتَ َعَنَهَ َالَهَالَةََ ،كَانَ َم ِق ًقاَلَ ََّولَ َشَ رَ
شَوطََالَإلهَإ َّالَاللَوَهَوََالعَلَمََ.
الشط الثان:
ك»َ ،اليَقَيَ(َ )1هَوَ َكَمَلَ َالعَلَمََ
قَالَ«َ :اليَقَيَ َالَنَافَ َلَلشََّ ِ َ

(َ )1علمَمركبَمنَعلمَبمعنىَهذهَالكلمةَ،واعتقادَجازمَغيَمتددَفيهَ

=
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بَ،وَتَرَدَ ٌَدَ،
كَ ،وَرَيَ ٌ َ
ا ََّلذَيَيَصَلَ َبَهَ َتَأَكَدٌََ ،وَالَ َيَكَونَ َفَ َذَلَكَ َشَ ٌّ َ
ابَ،
قَ ،إَ ََّنمَ َيَكَونَ َيَقَينًَا َلَيَسَ َفَيهَ َتَرَدَ ٌَدَ ،لَيَسَ َفَيهَ َارَتَيَ ٌ َ
وَعَدَمَ َصَدَ ر َ
نَ
يَ،فينطقَباَقائلهاَوهوَمَوقَ ٌَ
قَوَيَقَ ٌَ
كَ،بَلََفيهَصَدَ ٌ َ
لَيَسََفَيهََشَ ٌّ َ
التدَدَ َوَالشََّكََ
بَم َدلت َعليه َصَادَ ٌقَ َبَاَ ،وَقَدَ َانَتَفَى َعَنَهَ َ َّ َ
وَاالَرَتَيَابََ.
وَلَذَلَكَ َالَبَدََّ َلَقَائَلَ َهذه َالكلمة َ-كلمة َالتَّوحيد َ«ال َإلهَ
كَ،قَالََ
بذَهََالكَلَمَةََ،وَلَيَسََعَنَدَهََشَ ٌّ َ
إ َّالَالل»ََ-أنَيكونَموقنًا َ
الل َتَعَالَ﴿َ :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الجراتَ]15َ:أَيَ:لََيَشَكَواَفََالَإلهَإ َّالَاللَ،
وَعَرَفَواَمَعَنَاهَاَ.

= موافقَلاَدلتَعليهَهذهَالكلمةَ،معَصدقَونيةَخالصةَللَبااللتزامَبمَ
دلتَعليهَهذهَالكلمةَالعظيمةَ.
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قَالََالشََّاعَرََأَبَوَالعَلَءََالَعَ َِريَالشََّ ََّكاكََفََقَصَيدَتَهَ؟!َ:
قْْْْْْْْال المْْْْْْْْن م وال اطبيْْْْْْْْ كلهمْْْْْْْْا
حشْْْْْْر ال سْْْْْْاد قلْْْْْْ إليكمْْْْْْا
إنا صْْْْْْْ ا قولكمْْْْْْْا فلسْْْْْْْ بخاسْْْْْْْر
أو صْْْْ ا قْْْْول فالخسْْْْار عليْْْْيكما

كَفَذلكََ،
يَعَنَيَ:هَوََيَقَولََأَ ََّنَالبَعَثََكائ ٌنَ،لَكَنََعندهََشَ ٌّ َ
ح َكَلَمَكَمََ
ح َكَلَمَكَم َفَأَنَاَلَ َأَخّسَ َشَيَ ًَئاَ ،وَإَ ََّن َلَ َيَصَ َّ َ
فيَقَولَ َإَنَ َصَ َّ َ
فَأَنَتَمََالَاسَانََ.
انَظَرَ َإَلَ َهَذَاَالشََّ ََّكاكَ َفَ َالبَعَثَ؟! َفَهَلَ َمَثَلَ َهَذَاَيَصَدَقََ
ن(َ.)1
ن؟َالََ،هَذَاَلَيَسََبَمَؤَمَ رَ
عَلَيهََأَ ََّنهََمَؤَمَ ٌَ
(َ )1يقول ابن القيم يف كتابه مدارج السالكني«َ :يعنيَأ َّن َالعا َّمة َاعتصمواَ
بالب َالوارد َعن َاللََّ،استسل ًماَمن َغي َمنازع رةَ،بل َإيمنًاَواستسل ًماَ،

=
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انَظَرَ َإَلَ َكَلَمَ َالنََّبَي َﷺ َا ََّلذَي َجَعَلَ َاليَقَيَ َشَ ًطا َمَنََ
شَوطََالَإلهَإ َّالَاللََ،وَبَهََيَدَخَلََالَنََّةََ،فَفَيَ«صَحَيحََمَسَلَ رَم»َعنَ
أيبَهريرةَ،أَوَعنَأيبَسع ر
يدَ-ش َّكَالعمشََ-أَ ََّنَرَسَولَ اللَﷺَ
قَالَ«َ:أشهد أن ال إله إال اهلل وأن رسول اهلل ،ال يلقى اهلل ِبام عبد

= وانقادوا َإل َتعظيم َالمر َوالنَّهي َوالذعان َلمَ ،والتَّصديق َبالوعدَ
والوعيدَ ،وأ َّسسوا َمعاملتهم َعل َاليقيَ ،ال َعل َّ
التددَ،
َالش ِك َو َّ
وسلوكَطريقةَاالحتياطَ،كمَقالَالقائلَ:
زعْْْْْْْْم المْْْْْْْْن م وال اطبيْْْْْْْْ كلهمْْْْْْْْا
بَْْْْْْْج ال سْْْْْْْاد قلْْْْْْْ إليكمْْْْْْْا
إن صْْْْْْْ ا قولكيْْْْْْْيما فلسْْْْْْْ بخاسْْْْْْْر
أو صْْْْْ ا قْْْْْول فالخسْْْْْار عليكيْْْْْيما
َالريب َو َّ
الش ِك َيقومون َبالمر َوالنَّهي َاحتيا ًطاَ،وهذهَ
فهذهَطريق َأهل َّ
َالسعادةَ ،والَ
ال َّطريق َال َتنجي َمن َعذاب َاللَّ َوال َت ِصل َلصاحبها َّ
توصلهَإلَالأمنَ»َ.اهـَ)1191/2(َ.طبعةَدارَالصميعيَ.
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غْي ش ٍّ
الرسَولََﷺَاليَقَيََ،
اك فيهام إال دخل اْلنة»(َ،)1فَاشَتَطََ ََّ
كَ.
وَهَوََانَتَفَاءََالشََّ ِ َ
وَفَ َالَدَيثَ َاآلخَرَ َا ََّلذَي َأَخَرَجَهَ َمَسَلَ ٌَم َمَنَ َحَدَيثَ َأَيبََ
ي َﷺ َقَالَ َله«َ :من لقيت من وراء هذا الائط
هَرَيَرَةَ َأَ ََّن َالنََّبَ ََّ
يشهد أن ال إله إال اهلل ،مستيقنًا ِبا قلبه ،فبشه باْلنة»َ.
ي َمَنَ َقَلَبََ
إذن؛ َالَبَدََّ َأَنَ َتَكَونَ َهَذَهَ َالَكَلَمَةَ َنَابَعَ ٌَة َعَنَ َيَقَ رَ
الّشطََ
بَوَالََتَرَدَ ٌَدَ،هَذَاَهَوََ َّ َ
كَوَالََرَيَ ٌ َ
الَيَكَونََعندهََشَ ٌّ َ
قَائَلَهَاَ،وَأَ َّ َ
يمَمَنََ
ال ََّثاّنََ،ا ََّلذَي َمَنََحَ ََّققَهََضَمَنََأَنََيَكَونََقَدََحَ ََّققََشَ ًطاَعَظَ ً َ
شَوطََالَإلهَإ َّالَاللَ.
ثم قال :الشط الثالث من شوطها:
ّشكَ»َ.
«الَخَلَصََالَنَافََلَل ِ َ
(«َ)1صحيحَمسلم»َ(.)29
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واإلخلصَ :أَنَ َيَكَونَ َفَ َقَولَهَ َالَ َيلتفتَ َإَلَ َأَحَ رَدَ ،وَالََ
الَ
يَمَرَي َأَحَدً اَ ،وَالَ َيَنَافَقَ َوَالَ َيَرَائَيَفَ َهَذَهَ َالكَلَمَةََ،ال َيَقَولَا َإَ َّ َ
اَللَتَعَالََ.
صَبَ َ
وَهَوََخمَلَ ٌ َ
الَ َيَقَولَاَرَيَا ًَءَ ،وَالَ َيَقَولَاَسَمَعَ ًَة َكَالَنَافَقَيََ ،قَالَوا«َ :ال َإله َإ َّالَ
لَ:
الصحَابَةََ ،كَمَ َوَصَفَهَمَ َبَذَلَكَ َع ََّز َمَنَ َقَائَ رَ
ي َﷺ َوَ َّ َ
الل» َيَرَاءَونَ َالنََّبَ ََّ
﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻ﴾َ[النساءَ.]142َ:
يضا َبَقَولَهَ﴿َ :ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
وَوَصَفَهَمَ َأَ ً
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹ ﲺ﴾ َ[البقرةَ ،]14َ:فَهؤالءَ َقَالَواَال َإله َإ َّال َاللَ َرَيَا ًَءَ
اقَ.
وَسَمَعَ ًَةَ،فَهَمََأَهَلََنَفَ ر َ
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فَلَبَدََّ َلَقَائَلَهَاَأَنََيَقَولَاَخَالَصَ ًَة َلل َتَعَالََ،وَلَيَسَتَ َرَيَا ًءََ
وَالَ َنَفَا ًَقاَ ،قَالَ َالل َتَعَالَ ﴿َ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ﴾ َ[البينةَ ،]5َ :أَيَ :الدَِينَ َالَالَصَ َللَ
تَعَالَ﴿َ،ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾َ ،أَ ََّما َالدَِينَ َا َّلَذَي َفَيهََ
رَيَا ٌءَ َوَسَمَعَ ٌةَ َوَنَفَ ٌ
اقََ ،هَذَا َالَ َيَكَونَ َلل َتَعَالَ؛ َفَصَاحَبَهَ َبَيََ
شَ ركَ َأَصَغَر َوَخَفَيَ(َ ،)1إَلَ َشَ ركَ َأَ َك ر
بََ ،وَهَوَ َشَكََ
(«َ )1وهلَيمكنَأنَيصلَإلَالكب؟َظاهرَالديثَالَيمكن؛ َلنهَقالَ:
«الّشكَالصغر»َ،فسئلَعنه؛َفقال«َ:الرياء»َ.
لكن َف َعبارات َابن َالقيم ََ $أنهَإذا َذكر َالّشك َالصغر َقالَ :كيسيَ
الرياء؛َفهذاَيدلَعلَأنَكثيهَليسَمنَالصغرَ،لكنَإنَأرادَبالكميةَ
فنعم؛ َلنه َلو َكان َيرائي َف َكل َعمل َلكان َمّش ًَكا َش ًَكا َأكب َلعدمَ
وجودَالخلصَفَعملَيعملهَ،أماَإذاَأرادَالكيفية؛ َفظاهرَالديثَ
أنهَأصغرَمطل ًَقا»«َ.القولَالفيد» َللشيخَابنَعثيميَ(َ )125/1طبعةَ
ابنَالوزيَ.
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النَِفَاقَ(َ.)1
َالصحَيحََ«صَحَيحَالبَخَارَي»َعنَأيبَهريرةََ،أنَّهَقالََ:
وَفَ َّ َ
قيلََ :ياَرسول َاللََّ،من َأسعد َالنَّاس َبشفاعتك َيَوم َالقيامةَ،قالَ
(«َ )1واعلم َأ َّن َالعمل َلغي َاللَّ َأقسا ٌمَ:فتار ًة َيكون َريا ًء َم ًضاَ،بحيث َالَ
يراد َبه َسوى َمراءاةَ َالخلوقي َلغر ر
ض َدنيويَ ،كحال َالنافقي َفَ
صلِتمَ،كم َقال َاللَّ َ﴿َ:۵ﭾ َﭿ َﮀ َﮁ َﮂ َﮃ َﮄَ
ﮅ َﮆ َﮇ َﮈ َﮉ َﮊ﴾ َ[النِساءَ .]142َ :وقال َتعالَ:
﴿ﭶَﭷَﭸ ﭹَﭺَﭻَﭼَﭽَﭾ ﭿَﮀَ
ﮁﮂ﴾ َ[الاعونَ .]6-َ 4َ :وكذلك َوصف َاللَّ َتعال َالك َّفارَ
الرياء َف َقَوله﴿َ:ﭡ َﭢ َﭣ َﭤ َﭥ َﭦ َﭧ َﭨَ
ب ِ
اَالرياءَالحضَالَيكادَيصدرَمنَمؤم رنَ
ﭩ﴾َ[النفالَ.]47َ:وهذ ِ
َالصدقة َالواجبَة َأو َال ِجَ،
الصيامَ ،وقد َيصدر َف َّ
َالصلة َو ِ
ف َفرض َّ
وغيمها َمن َالعمل َال َّظاهرةَ ،أو َا َّلتي َيتعدَّ ى َنفعهاَ ،فإ َّن َالخلصَ
فيهاَعزيزٌ َ،وهذاَالعمل َال َيشك َمسل ٌم َأنَّه َحاب ٌط َوأ َّن َصاحبه َيستحقَ
القتَمنَاللََّوالعقوبَةَ»«َ.جامعَالعلومَوالكم»َ(.)79/1
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رسول َاللَّ َﷺ«َ :لقد ظننت يا أبا هريرة ،أال يسألني عن هذا
الديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك عَل الديث،
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ،من قال ال إله إال اهلل خال ًصا
من قلبه أو نفسه»(َ.)1
انَظَر«َ:خال ًصا من قلبه»َ،الََيَرَائَيَأَحَدً اَ،وَالَينافقَأحدً اَ،
السلَمََ
الصلَةَ َوَ ََّ
صا َمَنَ َقَلَبَهََ ،فَاشَتَطَ َعَلَيهَ َ َّ َ
وَإَ ََّنمَ َقَالَا َخَالَ ً َ
لل َتَعَالََ ،لَ َيَرَدَ َمَنََ
صَ َ
ب َخمَلَ رَ
الَخَلَصََ ،أَنَ َتَكَونَ َنَابَعَ ًَة َمَنَ َقَلَ ر َ
صاَيَرَيدََبَاَوَجَهََ
هَذَهََالكَلَمَةََشَي ًَئاَمَنََأَمَورََالدَنَيَاَ،وَإَ ََّنمََقَالَاَخَالَ ً َ
اللَ.
كَ
الصفَاءََوَال َنَّقَاءََا ََّلذَيَلَيَسََفَيهََشَائَبَةََشَ رَ
واخللوصَ:هَوََ َّ َ

صَ.
اءَ،إَيمَنَهََخَالَ ٌ َ
أَوَرَيَ رَ

(َ)1صحيحَالبخاريَ(َ.)6570(َ،)99
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لل َتَعَالََ،
فَيَنَبَغَي َلَلَنَسَانَ َأَنَ َيَلَصَ َبَذَهَ َالكَلَمَةَ َ َ
ب َالعَالَيََ ،فلَيّشكَفَعبادتهَوقصدهَ
لل َرَ ِ َ
وَالَخَلَصَ َيَكَونَ َ َ
سَ:
الل َتَعَالَ َفَ َالَدَيثَ َالقَدَ َِ
الل َأَحَدً اَ ،كَائَنًَا َمَنَ َكَانََ ،يَقَولَ َ َ
معَ َ َ
«أنا أغنى ر
الشكاء عن الشك ،من عمل عم ًل أشك فيه معي
غْيي تركته وشكه»(َ ،)1فَالَخَلَصَ َمَلَهَ َالقَلَبََ ،وَمَنَبَعَهََ
القَلَبََ،فَلَذَلَكََقَالَ«َ:خال ًصا من قلبه»َ.
الشط الرابعََ:
مَنََشَوطََ«الَإلهَإ َّالَالل»«َ،الصَدَقََالَنَافََلَلكَذَبَ»َ.
أَنَ َيَكَونَ َقَائَلَهَاَصَادَ ًَقاَمَنَ َقَلَبَهََ ،بَمَعَنَىَأَ ََّنهَ َيَقَولَ َبَلَسَانَهََ،
وَيَطَ َِبقَ َبَجَوَارَحَهََ ،فَلَ َيَصَدَرَ َمَنَهَ َمَا َيَنَافَ َهَذَا َالقَولََ ،فَالَسَأَلَةََ
(َ)1أخرجهَمسلمَ(َ)2988عنَأيبَهريرةَ،قالَ:قالَرسولَاللََّﷺ«َ:قال
اهلل تبارك وتعاىلَ»...الديث.
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لَ ،وَلَذَلَكَ َجَاءَ َفَ َالَدَيثََ
لَيَسَتَ َقَو ًال َفَقَطََ ،وَإَ ََّنمَ َالَبَدََّ َمَنَ َعَمَ رَ
عن َأيب َهريرةَ ،قالَ :قال َرسول َاللَّ َﷺ«َ :إن اهلل ال ينظر إىل
صوركم ،وأموالكم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم ،وأعاملكم»(َ.)1
للَ َ-أَهَلَ َالَهَلََ -يَقَولَونََ :إَ ََّنمَ َيَنَظَرَ َإَلََ
الصَوفَ ََّيةَ َالضَ َّ َ
قَلَوبَكَمَ َفَقَطَ َوَيَسَكَتَونََ ،الَ َيَأَتَونَ َبَلَفَظَةَ َ«وأعاملكم»َ،لَ ََّن َلَفَظَةََ
الَ
يا َمَنَ َالنََّاسَ َإَ َّ َ
الصدَقََ ،وَلَذَلَكَ َّتَدَ َكَثَ ًَ
«وأعاملكم» َتَدَلَ َعَلَ َ ِ َ
مَنَ َرَحَمَ َاللَ ،مَنَ َيَصَلَونَ َمَعَنَاَفَ َالَسَجَدََ ،وَيَجَونَ َمَعَنَاَفَ َعَرَفَةََ،
يَ
وَيَصَومَونَ َمَعَنَاَفَ َرَمَضَانََ ،وَيَزَكَونَ َبَأَمَوَالَمََ ،وَيَصَلَونَ َعَلَ َالنََّبَ َِ
السلَمََ ،وَيَقَولَونَ َال َإله َإ َّال َاللَ ،وَنَرَاهَمَ َمَعَنَا َفََ
الصلَةَ َوَ َّ َ
عَلَيهَ َ َّ َ
الَسَاجَدََّ ،تَدَهَم َإَذَا َخَرَجَوا َمَنَ َالَسَاجَدَ َذَهَبَوا َإَلَ َالقَبَابََ ،إَلََ
أَولَيَاءََاللَ-زَعَمَواَ،-فَيَسَجَدَونََلَمََ،وَيَذَبَحَونََلَمََ،وَيَنَذَرَونََلَمََ،

(«َ)1صحيحَمسلم»َ(َ.)2565
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وَيَلَفَونََبَمََ،وَيَطَوفَونََبَمََ،وَيَدَعَوّنَمََلَلحَصَولََعَلََالَالََوَالوَلَدََ
مَنََدَونََاللَ-يَدَعَونََاللَفََالَسَاجَدََوَعَنَدََالقَبَورََيَدَعَونََالَولَيَاءَ-
َ ،هَلَ َهؤالءَ َصَادَقَونَ؟ َالَ َ-وَاللَ -لَيَسَواَبَصَادَقَيَ؟!َوَهَمَ َأَكَذَبََ
النََّاسَ؛َلَ ََّنَأَعَمَلَمََتَكَ َِذبََالَقَوَالََا َّلتيَيَقَولَوّنَاَ.
لَذَلَكََيَنَبَغَيَعَلََالَنَسَانََأَنََيَكَونََ َم َّنََإَذَاَقَالََ:الَإلهَإ َّالَ
اللَ
ال َيَّشَكَ َمَعَ َ َ
ل َبَاَ ،وَأَ َّ َ
اللَ ،قَالَا َصَدَ ًقاَ ،مَسَتَيَقَنًَا َبَاَ ،وَعَامَ ً َ
يَفَيَنَبَغَيَ
لَكَائَنًَاَمَنََكَانََ،وَهَذَاَشَأَنَهََخَطَ ٌَ
ولَوَالََبَفَعَ رَ
أَحَدً اَ،الََبَقَ رَ
لَلَنَسَانََأَنََيَذَرََمَنَهَ(َ.)1
(َ )1كلم نفيسَ :علقَالشيخَعبدَالرحنَبنَحسنَآلَالشيخَعلَحديثَ
عتبان«َ:فإن اهلل حرم عَل النار من قال :ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه
اهلل»َ،قالَ«َ:$وهذاَهوَحقيقةَمعناهاَالذيَدلتَعليهَهذهَالكلمةَمنَ
الخلص َونفي َالّشكَ ،والصدق َوالخلص َمتلزمان َال َيوجدَ
منَلَيكنَخملصاَفهوَمّشكَ،ومنَلَيكنَ
ًَ
أحدمهاَبدونَاآلخرَ،فإن َ

=
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اَفهوَمنافقَ،والخلصَأنَيقولاَخملصاَالليةَللَوحدهَدونَكلَ
ًَ
= صاد ًَق
ماَسواهَ.
وهذا َالتوحيد َهو َأساس َالسلم َالذي َقال َالليل َ﴿َ :ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ َ[البقرةَ.]128َ:
وقالت َبلقيس﴿َ:ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ
ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ﴾ َ[النملَ ،]44َ :وقال َالليل َ﴿َ :ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ﴾َ[النعامَ.]79َ:

والنيفَهوَالذيَتركَالّشكَرأساَوتبأَمنهَوفارقَأهلهَوعاداهمَ،
ًَ
وأخلص َأعمله َالباطنة َوالظاهرة َلل َوحدهَ ،كم َقال َتعال﴿َ :ﱸﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ﴾َ
[لقمنَ.]22َ:فإسلمَالوجهَهوَإخلصَالعبادةَالنافَللّشكَوالنفاقَ
وهو َمعنى َاآلية َونحوها َإجاعاَ ،فهذا َهو َالذي َينفعه َقول«َ:ال َإله َإالَ
الل»َ ،ولذا َقال َتعال ﴿َ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ﴾َ .وهذاَ
بخلفَمنَيقولاَوهوَيدعوَغيَاللَ،ويستغيثَبهَ،منَميتَأوَغائبَ
الَينفعَوالَيرضَ،كمَترىَعليهَأكثرَاللقَ.

=
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= وهؤالء َوإن َقالوهاَ ،فقد َتلبسوا َبم َيناقضها َفل َتنفع َقائلها َإال َبالعلمَ
بمدلولاَنف ًياَوإثباتًاَ،والاهلَبمعناهاَوإنَقالاَفإنهَالَتنفعهَ،لهلهَبمَ
وضعت َله َالوضع َالعريب َالذي َأريد َمنها َمن َنفي َالّشكَ ،وكذلك َإذاَ
عرفَمعناهاَبغيَتيقنَلهَ،فإذاَانتفىَاليقيَوقعَالشكَ.
وما َقيدت َبه َف َالديث َقوله َﷺ«َ:غْي شاك»َ ،فل َتنفع َإال َمن َقالاَ
خالصا من قلبه»َ ،وكذلك َمنَ
بعلم َويقيَ ،لقوله«َ :صد ًقا من قلبه،
ً
قالا َغي َصادق َف َقولهَ ،فإّنا َال َتنفعهَ ،لخالفة َالقلب َاللسانَ ،كحالَ
النافقي َالذين َيقولون َبألسنتهم َما َليس َف َقلوبمَ .وكذلك َحالَ
الّشكَ ،فل َتقبل َمن َمّشكَ ،لنافاة َالّشك َللخلصَ ،ولا َدلت َعليهَ
هذه َالكلمة َمطابقةَ ،فإّنا َدلت َعل َنفي َالّشك َوالباءة َمنهَ،
والخلص َلل َوحده َال َشيك َلهَمطابقةَ ،ومن َل َيكن َكذلك َل َينفعهَ
قولهَ:الَإلهَإالَاللَ،كمَهوَحالَكثيَمنَعبدةَالوثانَ،يقولونَ:الَإلهَ
إال َاللَ ،وينكرون َما َدلت َعليه َمن َالخلصَ ،ويعادون َأهلهَ،
وينرصونَالّشكَوأهلهَ.
وقدَقالَالليلََلبيهَوقومه﴿َ:ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾َ

=
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الصحَيحَ َعن َقتادةََ ،قالََ :حدَّ ثنا َأنس َبنََ
فَ َالَدَيثَ َ َّ َ

َالرحلَ،قالَ«َ :يا معاذ بن
مال ر َ
كَ :أ ََّن َالنَّب َّي َﷺ َومعا ٌذ َرديفه َعل َّ

جبل»َ،قالََ :ل َّبيكَياَرسولَاللََّوسعديكَ،قالَ«َ :يا معاذ»َ،قالََ:
ل َّبيكَياَرسولَاللََّوسعديكَثل ًثاَ،قالَ«َ:ما من أحد يشهد أن ال
إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل صد ًقا من قلبه ،إال حرمه اهلل عَل
= [الزخرفَ .]28َ ،27َ :وهي َال َإله َإال َاللَ ،وقد َعب َعنها َالليلَ
بمعناها َالذي َوضعت َله َودلت َعليهَ ،وهو َالباءة َمن َالّشكَ
وإخلصَالعبادةَللَوحدهَالَشيكَلهَ،كمَتقدمَتقريرهَ.
وكذلك َمن َقالا َول َيقبل َما َدلت َعليه َمن َالخلصَ ،كان َقوله َلذهَ
الكلمة َكذ ًبا َمنهَ ،بل َقد َعكس َمدلولاَ ،فأثبت َما َنفته َمن َالّشكَ،
ونفيَماَأثبتتهَمنَالخلصَ.
فهذاَالذيَذكرناهَهوَحالَالكثرينَمنَهذهَالمةَبعدَالقرونَالثلثةَ،
وسبب َذلك َالهلَبمعناهاَ ،واتباع َالوىَ ،فيصده َعن َاتباع َالقَ ،وماَ
بعث َالل َبه َرسله َمن َدينه َالذي َشعه َلعباده َورضيه َلم»َ.اهـ«َ .قرةَ
عيونَالوحدين»َ(َ)34-36طبعةَدارَالغنيَ.
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النار»(َ.)1
الصلَةََ
انَظَرَ َمَاذَاَيَقَولَ«َ :صد ًقا من قلبه»! َفَاشَتَطَ َعَلَيهَ َ َّ َ
الصدَقَ َفَيهَا َأَنَ َيَكَونَ َمَاَ
الصدَقَ َفَ َهَذَهَ َالكَلَمَةََ ،وَ ِ َ
السلَمَ َ ِ َ
وَ َّ َ
يَقَولَهَ َبَلَسَانَهَ َوَيَعَمَلَهَ َبَجَوَارَحَهَ َيَصَدَِقَ َمَاَيَنَطَوَيَعَلَيهَ َقَلَبَهََ ،وَالََ
يَكَونََكَالَنَافَقَيَ َا َّلذينََقَالََاللَفَيهَمَ﴿َ:ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ َ[النافقونَ ]1َ :أَيَ :كَاذَبَونَ َفَيمََ
قَالَواَ ،قَالَوا َال َإله َإ َّال َالل َكَذَ ًَبا َوَلَيَسَ َصَدَ ًقاَ ،وَلَذَلَكَ َأَعَمَلَمََ
اَالّشطََ
تَكَ َِذبَ َمَاَيَقَولَونََ ،فَيَنَبَغَيَلَلَنَسَانَ َأَنَ َيَرَصَ َعَلَ َهَذَ َّ َ
العَظَيمََ.

(َ)1متفقَعليهَ،واللفظَللبخاريَ(َ.)128
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الشط اخلامسَ:
قال الشيخ رحه اهلل تعاىل«َ :الَحَ ََّبةَ َالَنَافَيَةَ َلَلبَغَضَ»َ ،هَذَاَ
يم َمَنَ َشَوطَ َال َإله َإ َّال َاللََ،وَهَوَ َأَنَ َيَكَونَ َقَائَلَهَاَمَ ًَّباَ
ط َعَظَ ٌَ
شَ ٌَ
اللَ
للَ ،وَلَرَسَولَهََ ،وَلَدَينَ َالَسَلَمََ ،وَلَلَمَسَلَمَيََ ،مَؤَتَ ًَرا َبَأَوَامَرَ َ َ
الّشكََ
تَعَالََ ،وَأَنَ َيَبَغَضَ َمَنَ َخَالَفَ َال َإله َإ َّال َاللَ ،مَنَ َأَهَلَ َ ِ َ
وَالنَِفَاقََ.
ال َاللَ،يَكَونَ َبَمَحَ ََّبتَهَ َلَاَقَدَ َفَاقَ َمَ ََّبةََ
فَالَحَبَ َلَـَ:ال َإَلَهَ َإَ َّ َ
الل َفَيهَمَ﴿َ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
أَهَلَ َالكَفَرََ،مَنَ َا َّلذينَ َقَالَ َ َ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ﴾ [البقرةَ]165َ:وَأَ ََّماَ
ا َّلذينَ َآمَنَوا َفَقَالَ َفَيهَمَ﴿َ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ﴾َ
[البقرةَ ،]165َ:هؤالءَ َهَمَ َأَهَلَ َالَيمَنََ،هَمَ َأَشَدَ َحَ ًَّباَلَعَنَىَال َإلهَ
للَ
حدَونَ َ َ
لل َتَعَالََ ،وَلَرَسَولَهََ ،وَلَلَمَؤَمَنَيََ ،وَهَمَ َمَوَ َِ
إ َّال َاللَ ،وَ َ
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تَعَالََ.
وهؤالءَ َأَحَبَوا َالل َتَعَالََ ،وَأَحَبَوا َدَينَ َالل َتَعَالََ ،وَأَحَبَواَ
هَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةََ ،ا َّلتي َتَنَجَيهَمَ َمَنَ َالنََّارََ ،وَيَكَتبَ َلَمَ َباَ
الَلَودََفََالَ َنَّةََ،إَذَاَعَمَلَواَبَاَوَأَخَلَصَواَفيهاَ.
وَهَذَهَ َالَحَ ََّبةَ َالَبَدََّ َأَنَ َتَكَونَ َمَنَافَيَ ًةَ َلَلَبَغَضَ َوَالَكَرَهََ،
الل َتَعَالََ ،وَأنَ
ب َمَنَ َيَبَ َ َ
اللَ ،وَيَ َّ َ
بَ َ
فَالَنَسَانَ َيَنَبَغَي َأَنَ َيَ َّ َ
الّشكََ،وَيَبَغَضََمَنَيَبَغَضََاللَتَعَالََ،وَهَذَهََ
الّشكَوأَهَلََ ِ َ
يَبَغَضََ ِ
للََّﷺَأنَّهَقالَ"َ:منَ
مَنََصَفَةََالَيمَنََ،فَعنَأيبَأمامةَ،عنَرسولَا َ
ب َللَّ َوأبغض َللَّ َوأعطى َللَّ َومنع َللََّ ،فقد َاستكملَ
أح َّ
اليمنَ"(َ.)1

(«َ )1سننَأيبَداود» َ(َ )3680والديثَصحيحَصححهَالشيخَاللباّنَ
(الصحيحةَ.)380
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وعنَأن ر
سَﭬَ،عنَالنَّب ِيَﷺَقالَ«َ:ثلث من كن فيه وجد
ِبن حلوة اإليامن ،من كان اهلل ورسوله أحب إليه ِما سواُها،
وأن ُيب املرء ال ُي ربه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن
أنقذه اهلل منه كام يكره أن يقذف يف النار»(َ.)1
اللَ
الل َتَعَالََ ،وَمَ ََّبةَ َمَا َيَبَ َ َ
ور َعَظَيمَ ٌَةَ ،وَهَيَ َمَ ََّبةَ َ َ
أَمَ ٌَ
لَ
ل َمَلَلَهَمََ ،وَبَكَ ِ َ
تَعَالََ ،وَأَنَ َيَكَرَهَ َالكَفَرََ ،وَيَكَرَهَ َأَهَلَ َالكَفَرَ َبَكَ ِ َ
الضا ََّلةََ ،وَهَذَهَ َالَحَ ََّبةَ َا َّلتي َتَكَون َبَالقَلَبََ ،تَظَهَرَ َعَلََ
فَرَقَهَمَ َ َّ َ
اال َعَلَ َدَينَ َاللَ
ل َمَاَفَيهَ َإَقَبَ ً َ
جَوَارَحَ َالَنَسَانََ،فَيَنَّشَحَ َصَدَرَهَ َبَكَ ِ َ
آنَ ،وَصَلَ رَةَ ،وَعَبَادَ رَةَ ،وَطَاعَ رَةَ ،فَيَنَّشَحَ َلَا َصَدَرَهََ،
تَعَالََ ،مَنَ َقَرَ رَ
الصلَةََ
وَِتَفَو َإَلَيَهَا َنَفَسَهََ ،وَِتَفَو َنَفَسَهَ َإَلَ َا َِتبَاعَ َسَنََّةَ َنَبَ َِيهَ َعَلَيهَ َ َّ َ
لَ
لَكَفَ رَرَوَمَنََكَ ِ َ
السلَمََ،وَيَتَعَ ََّلمَهَاَوَيَعَمَلََبَاَ،وَتَنَفَرََنَفَسَهََمَنََكَ ِ َ
وَ َّ َ
(َ)1متفقَعليهَ،واللفظَلسلمَ(َ.)44
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لَمَعَصَيَ رَةَ.
يضاَمَنََكَ ِ َ
يَجيَرَهََإَلََالكَفَرََ،وَأَ ً َ
لَمَشَ رَ
عَمَ رَ
َالّشكَ َوَمَاَجَ ََّرَ
اللَ،وَبَغَ ٌض َفَ ِ َ
إذن؛ َمَ ََّب ٌة َفَ َالل َوَفَ َدَينَ َ َ
إَلَيهََ ،هَذَا َهَوَ َالَمَرَ َا ََّلذَي َيَنَبَغَي َأَنَ َيَكَونَ َعَلَيهَ َالَسَلَمَ َالَؤَمَنََ،
وَهَذَهََهَيََالَحَبََّةََالعَظَيمَةَ.
ثم الشط السادس:
لتكَ»َ ،االنَقَيَادَ َأَيَ :أَنَ َيَنَقَادَ َلَعَنَىَالَ َإَلَهََ
«االنَقَيَادَ َالَنَافَ َلَ َّ َ
اللَ،االنَقَيَادََ :هَوَ َاالسَتَسَلَمََ،وَال ََّطوَاعَيَةََ،وَاالمَتَثَالَ َالَكَامَلََ
ال َ َ
إَ َّ َ
لَذَهَ َالكَلَمَةَ َالعَظَيمَةََ ،فَيَنَقَادَ َلَّشَعَ َالل َوَلَطَاعَةَ َالل َتَعَالََ،
وَيَسَتَسَلَمَ َبَقَلَبَهَ َوَلَسَانَهَ َوَبَجَوَارَحَهَ َلَدَينَ َالَسَلَمََ ،وَلَلتََّوحَيدََ،
الل َتَعَالَ﴿َ:ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
يَقَولَ َ َ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ﴾ [لقمنَ ]22َ:ا َّلتي َهَيَ َال َإله َإ َّالَ
اللَ،هَذَهََهَيََالعَرَوَةََالوَثَقَىَ.
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وَقَالَ َتَعَالَ﴿َ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾
[الزمرَ ]54َ :أَيَ :اسَتَسَلَمَواَلَهََ،فَأَنَتَ َتَسَتَسَلَمَ َلَذَهَ َالكَلَمَةََ،وَمَاَ
قَادَتَ َإَلَيهَ َمَنَ َتَوحَيدَ َاللَ ،وَإَخَلَصَ َالدَِينَ َللَ ،مَنَ َالبَعَدَ َعَنََ
الل َتَعَالََ،كَائَنًَاَمَنَ َكَانََ،فَلَبَدََّ َمَنَ َاالَنَقَيَادََ
الّشكََ،وَعَبَادَةَ َغَيَ َ َ
ِ َ
ال َالل َطَوَاعَيَ ًَةَ ،وَالعَمَلَ َبَاَ ،هَذَا َالعَمَلََ
وَاالَمَتَثَالَ َلـَ :ال َإَلَهَ َإَ َّ َ
بالقلب َوَبَالَوَارَحََ ،فَالَقَلَبَ َإَذَا َانَقَادَ َلَذَهَ َالكَلَمَةََ ،وَأَذَعَنَ َلَاَ،
الذكَرََ،
ّشبَاَبَعَدَمَاَعَلَمَ َمَعَنَاهَاَ،وَمَاَجَاءَ َفَ َالّشَوطَ َاآلنَفَةَ َ َِ
وَتَ َّ َ
انَقَادَ َلَا َوَاسَتَسَلَمََ ،وَسَارَ َعَلَ َدَرَبَاَ ،وَهَيَ َدَرَبَ َالتََّوحَيدََ
وَالَخَلَصََ،فَقَادَتَهََإَلََالفَلَحََالعَظَيمََ.
لتكَ»َ ،أَيَ:
َالّشطَ َالَبَدََّ َمَنَهَ«َ ،االَنَقَيَادَ َالَنَافَ َلَ َّ َ
فَهَذَا َّ َ
بَمَعَنَىَأَ ََّنهََإَذَاَقَيلََلَكََ:إَ ََّنَمَنََمَقَتَضََهَذَهََالكَلَمَةََ«الَإلهَإ َّالَالل»َ
َالرسَولَ؟!َ
الرسَولََ.أَطَعَت ََّ
طَاعَةََ ََّ
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وَإَذَاَقَيلَ َلَكََ :إَ ََّن َمَنَ َمَقَتَضَ َهَذَهَ َالكَلَمَةَ َ«ال َإله َإ َّال َالل»َ
اة َوَصَيَا رَمَ ،صَ ََّليتََ
الرسَولَ َفَيمَ َأَمَرَ َبَهََ ،مَنَ َصَلَ رَة َوَزَكَ رَ
طَاعَةَ َ ََّ
الَ-وَصَمَتََ.
وَزَ ََّكيَتََ-إَنََكَنَتََصَاحَبََمَ رَ
بَ
يضاَلَذَهَ َالكَلَمَةََ،أَ ََّنهَ َإَذَاَقَيلَ َلَكََ :أَنَ َتَ َّ َ
وَمَنَ َاالَنَقَيَادَ َأَ ً
َللَّ،لَ ََّنَاللَأَمَرََبَذَلَكََ،أَطعتَ؟!َ
وَالَدَيَكََطَاعَ ًَةَلَمََوطاع ًة َ
اللَ:أَنََتَعَفَيََلَيَتَكََ،أَعَفَيَتَهَا؟!َ
الَ َ
وَمَنََمَعَاّنََالََإلهََإَ َّ َ
وَمَنَ َمَعَاّنَ َال َإله َإ َّال َالل َأَنَ َتَكَرَمَ َجَارَكَ َوَضَيَفَكََ،
ل َلَعَنَىَهَذَهَ َالكَلَمَةََ
الّشعََ،وَمَقَابَ ٌ َ
ل َمَاَجَاءَ َبَهََ َّ َ
أَكَرَمَتَهََ ،امَتَثَ ٌال َلَكَ ِ َ
لَعَظَيمَ ٌَة.
ا َّلتيَمَنََوَرَائَهَاَأَعَمَ ٌ َ
الشط السابعََ:
لر َِد»َ ،أَيَ :أَََّنكَ َتَقَبَلَ َهَذَهَ َالكَلَمَةَ َوَالَ َتَرَدَهَاَ،
«القَبَولَ َالَنَافَ َلَ ََّ
ىَالرضَاَبَاَ،وَعَدَمََال ََّتكَبََ،فَإَ ََّنَ«الَإلهَإ َّالَالل»َشَأَّنَاَ
وَقَبَولَكََلَاَبَمَعَنَ َِ
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ب َالَّشَكَونَ َمَنََ
ب َكَمَ َتَكَ َّ َ
يمَ،فَتَىضَ َبَاَوَبَمَ َجَ ََّرتَ َإَلَيهََ،فَلَ َتَتَكَ َّ َ
عَظَ ٌَ
قَبَلََ،فَقَالَواَ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾
[صَ،]5َ:وَكَمََقَالََتَعَالَ﴿َ:ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
باَمَنَهَمَ﴿َ،ﲍ
ﲊ ﲋ ﲌ﴾َ[الصافاتَ،)1(]35َ:تَكَ ًَ
(َ )1وكمَقالاَنوحَمنَقبلَ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱩ﴾ َ[العرافَ ]59َ :فكان َجواب َقومه َ﴿ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ﴾َ[العرافَ ،]60َ:وقالاَهود َلقومه﴿َ:ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [العرافَ]65َ:فكانَجوابم﴿َ:ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
صالح َلقومهَ:
ٌَ
َأيضا َ
ﳉ ﳊ﴾ َ[العرافَ ،]66َ :وقالا ً
﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ﴾ َ[العرافَ ،]73َ :فكان َجوابم َبعدماَ
وصفهمَالل َبالكفرَوالكبَ﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

=
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ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ َ[الصافاتَ ،]36َ :أَ ََّماَ
ل َمَاَجَاءَتَ َبَهََ،
الَسَلَمَ َفَإَََّنهَ َيَذَعَنَ َلَاَ،وَيَنَقَادَ َلَاَ،وَيَقَبَلَهَاَ،وَيَقَبَلَ َكَ َّ َ
ي َوَجَ رَه َمَنََ
ل َبَاَ ،وَالَ َيَرَ ََّدهَا َبَأَ َِ
ل َمَا َتَؤَولَ َإَلَيهَ َمَنَ َمَعَاّنََ ،عَامَ ً َ
وَكَ َّ َ
ولَتَا ٌَّمَلَا.
الَوجَوهََ،الََبَلَسَانَهََوَالََبَجَوَارَحَهََوَالََبَأَفَعَالَهََ،إَََّنمََقَبَ ٌ َ
= ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ﴾ َ[العرافَ ،]76-75َ :وقالا َشعيب َمن َبعدهم﴿َ :ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ﴾َ[العرافَ،]85َ:فكانَجوابم﴿َ:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [العرافَ:
َ ،]88فسبحان َالل َ﴿ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ﴾َ[البقرةَ.]118َ:
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الشط الثامن:
«الكَفَرَ َبَمَ َيَعَبَدَ َمَنَ َدَونَ َالل»َ ،وَهَوَ َالبَاءَةَ«َ،الَ َإَلَهَ» َفَيهَاَ
ينَ،
لَدَ رَ
لَإَلَ رَهَ،مَنََكَ ِ َ
بأََمَنََكَ ِ َ
لَاآللَةََ،هَذَهََهَيََالبَاءَةََ،تَتَ ََّ
يَلَكَ ِ َ
نَفَ ٌَ
ال َالل»َ ،العَظَيمََ ،العَلَيمََ ،الَكَيمََ،
ل َشَ رَءَ ،ثَ ََّم َتَثَبَتَ َ«إَ َّ َ
مَنَ َكَ ِ َ
َ،الصمَدََ.
الوَاحَدََ،الَحَدَ َّ َ
الّشكََ ،وَكَفَ ٌَر َبَاَ ،وَبَعَدٌَ َعَنَهَاَ،
ل َأَنَوَاعَ َ ِ َ
فَهَنَا َّتَلَ َمَنَ َكَ ِ َ
ل َضَا ََّل ٌَة َشَكَ ََّي ٌَةَ،تَورَدَ َصَاحَبَهَاَإَلَ َالنََّارَ َخَالَدً ا َفَيهَاَ
ار َأَ َّ َّناَمَلَ ٌ َ
وَإَقَرَ ٌَ
الَالل»َ،فَتَثَبَتََالعَبَودَ ََّيةََللَ.
للَتَعَالَ«َ،إَ َّ َ
خمَ ََّلدً اَ،ثَ ََّمَتَوحَيدٌََ َ
الل َتَعَالَ﴿َ :ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [البقرةَ:
يَقَولَ َ َ

لَ
َ ،]256ال ََّطاغَوتَ َهَوَ َالكَفَرََ،وَعَبَادَةَ َغَيَ َالل َتَعَالََ،تَبَأَ َمَنَ َكَ ِ َ
أَنَوَاعَهََ ،ثَ ََّم َقَالَ﴿َ :ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
الَالل»َ.
ﳡ﴾َ،وَالعَرَوَةََالوثَقَىَهَيََ«الََإَلَهََإَ َّ َ

كَ ،عن َأبيهََ ،قالََ :سمعت َرسول َاللَّ َﷺَ
عن َأيب َمال ر َ
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يقولَ«َ :من قال :ال إله إال اهلل ،وكفر بام يعبد من دون اهلل ،حرم
ماله ،ودمه ،وحسابه عَل اهلل»(َ.)1
أَ ََّماَمَنََقَالََ«الَإلهَإ َّالَالل»َوَلََيَكَفَرََبَال ََّطاغَوتََ،وَقَالََ:أَنَاَ
يَ،وَنَحَنََ
يَ،وَأَرَىَاليَهَودَ َعَلَ َخَ رَ
وَالل َأَرَى َأَ ََّن َالنََّصَارَىَعَلَ َخَ رَ
ان َثَلَثَ ٌَة َنَتَكَامَلََ،هَذَاَمَاَعَرَفَ َ«ال َإله َإ َّال َاللَ»َ ،هَذَاَمَاَانَقَادََ
أَدَيَ ٌَ
ل﴿َ ،ﱟ ﱠ ﱡ
بأَ َمَنَ َالكَفَرََ ،هَذَا َدَينَهَ َبَاطَ ٌ َ
لَاَ ،وَمَا َتَ ََّ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ﴾.
وعن َأيب َهريرةََ ،عن َرسول َاللَّ َﷺ َأنَّه َقالَ«َ :والذي
نفس حممد بيده ،ال يسمع ِب أحد من هذه المة َيودي وال
نصان ،ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ،إال كان من
(«َ)1صحيحَمسلم»َ(َ.)25
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أصحاب النار»(َ.)1
الرسَولَ َمَ ََّم رَد َﷺ َبَمَ َجَاءَ َبَهَ َ-وَهَوََ
إذن؛ َالَبَدََّ َمَنَ َطَاعَةَ َ ََّ
هَذَاَالدَِينََ،دَينَ َالَسَلَمََ،-وَاالنَقَيَادَ َلَهَ َبَمَعَنَىَ«ال َإله َإ َّال َالل»َ،
بَذَاَالَعَنَىَالصحيحَ.
فَلَبَدََّ َمَنَ َالبَاءَةَ َمن َالكفر َوأهلهَ ،كَيَفَ َذَلَكَ؟ َيَقَولََ:
ل»َ،وَهَكَذَاَ،
ينَبَاطَ ٌ َ
لَ،اليَهَودَ َّيةََكَفَ ٌَرَوَدَ ٌَ
نَبَاطَ ٌ َ
«النََّرصَان َّيةََكَفَ ٌَرَوَدَي ٌَ
الَدَينََ
كَلََالَدَيَانََبَاطَلَ ٌَةَ،كَلََالَدَيَانََمَؤَ َِديَ ٌَةَإَلََاللَودَفَالنََّارََ،إَ َّ َ
الَسَلَمََ.
َالسلمََ:
كَمَ َقَالَ َالل َتَعَالَ َفيم َذكَر َمن َقول َإبراهيم َعليه َّ
﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

(«َ)1صحيحَمسلم»َ(.)155

60

تحرير ما من هللا به جل في عاله

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ َ[الزخرف]27َ ،26َ :

اللَتَعَالََ.
وَهَوََ َ
وَقَالَ َالل َتَعَالَ﴿َ:ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾َ[المتحنة.]4َ:
لَ
الّشكََ ،مَنَ َكَ ِ َ
ل َأَنَوَاعَ َ ِ َ
بأَ َمَنَ َكَ ِ َ
فَلَبَدََّ َلَلمَسَلَمَ َأَنَ َيَتَ ََّ
قَ ،ا ََّلذَي َهَوَ َطَاعَة َاللََ
ال َدَينَ َالَسَلَمَ َالَ ِ َ
الَدَيَانَ َالبَاطَلَةََ ،إَ َّ َ
تَعَالََ ،وَتَوحَيدهََ ،وَعَبَادَتهَ َوَحَدَهَ َدَونَ َغَيَهََ ،وَاسَتَسَلَ ٌم َلَهََ،
السيَ َبَمََ
اع َلَهََ ،وَمَ ََّبتَهََ ،وَ ََّ
وَانَقَيَا ٌد َلَهََ ،وَمَتَابَعَة َ ََّ
الرسَولَ َﷺَ ،وَا َِتبَ ٌ

61

بشرح شروط ال إله إال هللا

ضاَ،وَالدَِفَاعَعَنَهََﷺ(َ.)1
جَاءََبَهََبَرَ ً َ

(َ )1قال الشيخ عبد الرحن بن حسن آل الشيخ َرحه َالل«َ :ومعنى َهذهَ
الكلمةَ :نفي َاللية َعن َكل َشء َسوى َما َاستثني َبا...لكن َهذهَ
الكلمة َالعظيمة َال َيصل َرجحاّنا َإال َف َحق َمن َأتى َبقيودها َالتيَ
قيدت َباَ ،ف َالكتاب َوالسنةَ ،وقد َذكر َتعال َف َسورة َبراءة َوغيهاَ
كثيا َمن َيقولا َول َينفعهم َقولاَ ،كحال َأهل َالكتاب َوالنافقي َعلَ
ً
كثرِتم َوتنوعهم َف َنفاقهمَ ،فلم َتنفعهم َمع َما َقام َبم َمن َترك َتلكَ
القيودَ.
جاهل َبم َوضعت َلهَ ،وبم َدلت َعليه َمن َنفيَ
ًَ
«فمنهم» َمن َيقولا َ
الّشك َوالباءة َمنهَ ،والصدق َوالخلص َوغيهاَ ،كعدم َالقبول َمنَ
ً
وعملَ،وتركَاالنقيادَبالعملَبمَتقتضيهَ،كحالَأكثرَمنَ
علمَ
دعاَإليهاَ ً َ
قديمَوحدي ًثاَ،ولكنَفَأواخرَهذهَالمةَأكثرَ.
يقولاَ ً َ
«ومنهم»َمنَيمنعهَمنَمبتهاَوالعملَباَماَقامَبقلبهَمنَكبَأوَهوىَ،
أو َغي َذلك َمن َالسبابَ ،وهي َكثيةَ ،منها َقوله َتعال﴿َ :ﱫ ﱬ

ﱭ

ﱮ

ﱯ

ﱰ

ﱱ

=
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= ﱲ﴾ إل َقوله﴿َ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾َ[التوبةَ.]24َ:

وأما َأهل َااليمن َال َّلص َفهم َالذين َأتوا َبذه َالكلمةَ ،واجتمعت َلمَ

وقبوالَ
ًَ
وإخلصاَ ،ومبة َ
َعلم َويقينًاَ ،وصد ًقا َ
قيودها َالتي َق ّيدت َباَ ً ،
ً
وانقيا ًداَ ،وعادَوا َف َاللَ ،ووالوا َفيهَ ،وأحبوا َفيهَ ،وأبغضوا َفيهَ .وقدَ
ذكرهم َتعال َف َمواضع َمن َسورة َبراءة َوغيهاَ ،وخصهم َبالثناءَ
عليهمَ ،والعفو َعنهمَ ،وأعد َلم َجنتهَ ،وأنجاهم َمن َالنارَ ،كم َقالَ
تعال﴿َ :ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ [التوبةَ ،]71َ :وقال﴿َ :ﱁ

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾َ[التوبةَ:
َ .]100وغي َهذه َمن َاآليات َف َالثناء َعليهمَ ،وما َأعد َلم َف َالدارَ
اآلخرةَ،فهؤالءَومنَاتبعهمَبإحسانَهمَأهلَ«الَإلهَإالَالل»َ.

=
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وطَ ،وَزَادَ َبَعَضَ َأَهَلَ َالعَلَمَ َكَمَ َذَكَرَنَاَ
فَهَذَهَ َثَمَنَيَةَ َشَ رَ
ورَ.
الَالَخَرَسَفهَذَاَمَعَذَ ٌَ
النَطَقََبَاَ،قَالَواَالَبَدَََّأَنََيَنَطَقَبَاَ،إَ َّ َ
وَالنَطَقََبَاَ،أَيَ:أَنََيَنَطَقََبَاَ،يَقَولَاَبَلَسَانَهََ(َ.)1
اشاَ،وَهَوَ َالَوتَ َعَلَيهَاَ،
وَزادَ َبَعَضَ َأَهَلَ َالعلمَ َشَ ًطاَعَ ً َ
أَنَ َيَمَوتَ َعَلَ َشَهَادَةَ َ«ال َإله َإ َّال َالل»َ،أَيَ:الَ َيَكَونَ َهَنَاكَ َرَ ََّد ٌَةَ،
فَلَبَدََّ َأَنَ َيَمَوتَ َعَلَيهَاَ،حَ ََّتىَيَشَهَدَ َلهَ َأَ ََّنهَ َمَنَ َأَهَلَ َالَنََّةَ َعَلَ َمَاَ

= فمنَتدبرَالقرآنَ،وعرفَتفاوتَاللقَفَمبةَربمَوتوحيدهَ،والعملَ
ً
وعملَ ،وتركَ
بطاعتهَ ،والرب َمن َمعصيتهَ ،وإيثار َما َيبه َتعال َرغبة َ
ما َيكرهه َخشية َورجاءَ ،واعتب َالناس َبأحوالمَ ،وأقوالمَ ،وأعملمَ،
ونياِتمَ ،وإراداِتمَ ،وما َهم َعليه َمن َالتفاوت َالبعيدَ :تبي َله َخطأَ
الغرورين«َ.قرةَعيونَالوحدين»َ(َ)39-40طبعةَدارَالغني.
(َ )1يقول شيخ اإلسلم ابن تيمية َرحهَالل«َ :فأ َّما َ« َّ
الشهادتانَ» َإذا َلَ َيتك َّلمََ
بمَ َمعَ َالقدرةَ َفهوَ َكاف ٌَر َباتِفاقَ َالسلميَ َوهوَ َكاف ٌَر َباطنًا َوظاه ًرا َعندََ
سلفََال َّمةََوأئ َّمتهاَوجاهيََعلمئها»«َ.الجموع»َ(َ.)609/7
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َالّشكَ
كَانََمَنََالعَمَلََ،وَأَ ََّنهََوإَنََكَانََعَلَيهََشَ ٌَءَمَنََالذَنَوبََغي ِ
الكبََ،فَهَوََيَؤَولََإَلََالَ َنَّةََخَالَدً اَفَيهَاَخمَ ََّلدً ا.
اتَ ،كَمَ َفَ َ«سَ ََّلمََ
وَجَعَهَا َبَعَضَ َأَهَلَ َالعَلَمَ َفَ َأَبَيَ ر َ
ظَالَكَمَيَرحهَاللَتعالََ،يَقَولََ:
الوَصَولَ»َلَلشََّيخََحَافَ رَ
وبشْْْْْْْْروط سْْْْْْْْبَة قْْْْْْْْد قيْْْْْْْْد
وفْْْ نصْْْوص الْْْوح حقتْْْا ورد
فَّناْْْْْْْْْْْه لْْْْْْْْْْْم ين فْْْْْْْْْْْع قا لهْْْْْْْْْْْا
بْْْْْْالنإط إ ا حيْْْْْْْج يسْْْْْْْ كملها()1
(َ)1يقول حافظ الكمي يف تعليقه عَل هذه البيات««َ:لََينتفعََقائلها»َأيََ:
ال َحيثَ َيستكملها»َ
ال َاللَّ َ«بالنطقَ» َأيََ:بنطقهَ َبا َم َّر ًدا َ«إ َّ َ
قائلَ َالَ َإلهَ َإ َّ َ
السبعةََ،ومعنى َاستكملا َاجتمعها َفَ َالعبدَ َوالتزامهََ
أيََ:هذهَ َالّشوطَ َ َّ
ر
إ َّياها َبدونَ َمناقض رَة َمنهَ َلَش َء َمنهاَ،وليسَ َالرادَ َمنَ َذلكَ َعدََّ َألفاظهاَ
وحفظها َفكمَ َمنَ َعا ِميَ َاجتمعتَ َفيهَ َوالتزمها َولَو َقيلَ َلهََ:اعددها َلََ
السهمَ َوتراهَ َيقعََ
يسنَ َذلكَ ،وكمَ َمن َحاف رَ
ظ َللفاظها َجيري َفيها َك َّ
كث ًيا َفيمَ َيناقضهاَ،وال ََّتوفيقَ َبيدَ َاللََّ،واللَّ َالستعانَ»[َ .معارجَالقبولَ

=
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الَلْْْْْْْْْْْْْم واليقْْْْْْْْْْْْْين والقبْْْْْْْْْْْْْول
وا نقيْْْْْْْْْاد فْْْْْْْْْادر مْْْْْْْْْا أقْْْْْْْْْْول
والصْْْْْْْد والخْْْْْْْلص والمحباْْْْْْْه
وفاقْْْْْْْْْْْْْْْْك ا لمْْْْْْْْْْْْْْْْا أحباْْْْْْْْْْْْْْْْه
وَقَالََبَعَضََأَهَلََالعَلَمََ:
علْْْم يقْْْين وإخْْْلص وصْْْدقك مْْْع
محبْْْْْْْة وانقيْْْْْْْاد والقبْْْْْْْول لهْْْْْْْا
وزيْْْْد ثامنهْْْْا الكفْْْْران منْْْْك بمْْْْا
سْْْوى اللْْْه مْْْن الشْْْياء قْْْد ألهْْْا
هَكَذَاَضَبَطَهَاَبَعَضََأَهَلََالعَلَمََ.
وَهَذَانََالبَيَتَانََيسهلَحفظَالَنَسَانََلمََ،فيحَفَظَهَمَوَيَعَلَمََ
= (َ)32/2طبعةَدارَابنَالوزي].

66

تحرير ما من هللا به جل في عاله

أ َّّنمََيتض َّمنانََشَوطََ«الَإلهَإ َّالَالل»َا َّلتيَشَحَنَاهَاَآنَ ًَفاَ.
والمدَللَالذيَو َّفقناَللتَّعليقَعلَهذهَالّشوطَالعظيمةَ
جيعهاَ.
نسألَاللَأنَيو ِفقناَلاَيبَويرىضََ،إنَّهَوِلَذلكَوالقادرَ
َّ
َعلَممدَوعلَآلهَوصحبهَوس َّلمَتسليمَ.
َ،وصلَالل
عليه
َّ
َ
َالولَمنَشهرَجادىَالولَ،
ح ّررتَفَيومَالحد َّ
ثمنَوثلثيَوأربعَمئ رَةَوأل ر
َسنةَ ر
فَمضيَمنَهجرةَالنبيَﷺََ،
فَالطبعةَالثانيةَلاَ.

َpn  mP
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