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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة 

� �
احلمد ! رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على سيد املرسلني ، نبينا حممد وعلى  

  آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 
له ،  ركان اإلسالم  أكل ركن من  ف   وهو ركن الشهادتني ،،  فهذا مؤلف يسري يف بيان أعظم أركان اإلسالم  

طها استن ،  أركان وشروط وواجبات   مل  ،    من املعلوم أن نصوص الكتاب والسنةو العلماء من استقراء األدلة ،    ب
العقيدة  سواء كان يف ،    اأو واجب  ،    ا أو شرط،    اتنص على كون هذا ركن وإمنا هي جمرد  .  الفقه  أو    أبواب 

طالحات  طلبة العلم.، اص     يراد منها التيسري والتوضيح ل
إمجاال ، ومجيع مسائل العقيدة تفصيال ، فليس هناك مسألة من مسائل لقد كثرت املؤلفات يف بيان التوحيد  

العقيدة مل يتم حبثها ، ولكن بعض مسائل العقيدة حتتاج إىل مجع ماتفرق من كالم أهل العلم فيها ، مثل بعض 
ه مسائل الفقه ،  وهذا املؤلف هو من هذا القبيل ، فهو يتناول لب العقيدة ، وهو التوحيد ،ولكن من وج

مت بياeا من حيث ،   جميع أركان اإلسالم  آخر مل يتم مجع كالم أهل العلم عنه ، ومل يتم حبثه استقالال . ف
األركان ، والشروط  ،  كالصالة ، والزكاة ، والصوم ، واحلج ، سوى الركن األول من أركان اإلسالم ، وهو 

مبؤلف مستقل ، يبني فيه    هذا املوضوع   مل أقف على من خصركن الشهادتني ، فإنين بعد البحث والتقصي  
ومثل ذلك يف ،  ، مع بيان أدلة ذلك كله من الكتاب والسنة  كل ركن من املعاين    هأركان الشهادتني ، وماتضمن

"vن حممدا رسول    إله إال هللا دون الشهادة األخرى  بال كشروط خاصة  الشروط ؛ فإن من حتدث عنها ، ذكرها  
  الشهادتني   من أركان  ا عد ركني  ، وبعضهم رمبا يدخل يف الشروط ما  شاملة هلما يف حقيقة األمر  والشروط  ،  هللا"  

  .   وهو النفي  وهو من أهم أركان شهادة الإله إال هللا،  كمن أدخل الكفر مبا يعبد من دون هللا يف الشروط  ،  
ن اإلسالم من حيث أركانه وشروطه ،ومجع كالم أهل العلم حوله ،  فرأيت أن احلاجة ماسة يف بيان أهم أركا

قمت |ستقراء  ف،  وليس يف هذا الكتاب شيء جديد مل أسبق إليه ، بل هو مستخلص من كالم أهل العلم  
  ومجعت بينه ، فإن بعضهم يكمل بعضا ، ومن أهم املصادر يف ذلك  : حول هذا املوضوع كالمهم 

هللا تعاىل ، فإنه اليكاد خيلو مؤلف من   رمحهجمموع مؤلفات لإلمام ا�دد الشيخ حممد بن عبد الوهاب   -
مؤلفاته إال وهو يتحدث عن هذه القضية ، وعلى وجه اخلصوص: كتاب التوحيد ، ومعظم شروحه من 

  قبل أئمة دعوة التوحيد من بالد جند. 
  ن القيم رمحهما هللا تعاىل.  بعض الكتب لشيخ اإلسالم بن تيمية وتلميذه ب -
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  هللا تعاىل. رمحهبعض الكتب للشيخ عبد العزيز بن |ز  -
فالزلت أصحح ، وأنقح ، ،    العشرين سنةتقرب من  ،  عشت مع موضوع هذا املؤلف سنوات طويلة  قد  ل

من ستظل جهدا بشر� لن خيلو  ،   برغم بذل غاية اجلهد فيها  واليت ،    حىت خرج �ذه احللة  وأزيد وأنقص  
طان ، وهللا    النقص حبال طأ فمن نفسي والشي . فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ، وماكان فيه من خ

  .  ورسوله منه بريئان 
  م�هي في ه	ا ال��اب :

  على النحو التايل :  وكل مقدمة تتضمن بعض املسائل  ،  مقدمات  مخسجعلت الكتاب يف 
  التوحيد ، وفيها خمس مسائل .المقدمة األولى : في بيان أركان  

  المقدمة الثانية : في بيان أدلة أركان التوحيد ، وفيها أربع مسائل . 

  المقدمة الثالثة:  في بيان شروط التوحيد ، وفيها ثمان مسائل . 

  المقدمة الرابعة: في بيان أدلة شروط التوحيد ، وفيها سبع مسائل . 

 الثامن من شروط التوحيد ، وفيها ست مسائل . المقدمة الخامسة:  في بيان الشرط  

، مع التوضيح   نصوص الكتاب ، ونصوص السنة الصحيحة يف معظم املواضع  على    هذا الكتاب    اقتصرت يف 
، واإلشارة يف بعض املواضع ، مستعينا يف ذلك  ببعض نصوص أهل العلمللمقصود يف بعضها    -|ختصار-

سائال املوىل جل شأنه أن ييسر شرحه شرحا وافيا يف قريب الزمان   ،رط  ألهم املسائل املتعلقة بكل ركن أو ش
 ، أو يقيض له من يقوم بذلك ، إنه جواد كرمي .  

   ما،  أذكر كل ركن بيان  املعاين  مع  والسنة ،  واالستدالل لكل معىن    ،    يتضمنه من  الكتاب   بنصوص 
 . الصحيحة

  طه بركن الشهادتني . ، وأدلة كل شرط ، وأقسامها أذكر الشروط  ووجه رب
   وهو األعم    ،    أو يف أحدمها،  مامل تكن يف الصحيحني  ،  وبيان احلكم عليها  قمت بتخريج األحاديث

 . األغلب
  أسأل هللا العظيم ، أن ينفع به ، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ، إنه مسيع قريب جميب الدعوات 

  .  ! رب العاملنيوآخر دعوا� أن احلمد 
  خالد بن مفلح عبدهللا آل حامد.

  والعشرون من شهر ذي القعدة السادس   اجلمعةيوم 
  وأربعمائة وألف للهجرة النبوية سنة إحدى وأربعني من
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  املقدمة األوىل 
  يف بيان أركان التوحيد 

  مسائل: مخس  وفيها  
  

  :  دل عل�ها االس�ق�اء ،  أر�عة  أر�ان ال��ح��  املسألة األوىل :  

بالشهادتين  -١ النطق   : األول  النفي  -٢   .الركن  الثاني:                 . الركن 

    المتابعة. :الركن الرابع -٤  . اإلثبات :الركن الثالث -٣

� �
املعبود ،  ركان الشهادتني هي أركان التوحيد :  فشهادة  أن الإله إال هللا يف توحيد  أاملسألة الثانية:  

  .  أنه رسول هللا يف توحيد املتبوع .  وهللا تعاىل أعلم   �لمحمد  والشهادة

  
كما سيأيت  ،  ألربعة أركان هو االستقراء ألدلة الكتاب والسنة  التوحيد  دليل تقسيم  املسألة الثالثة:  

عنهما يف بيان  منصوصة يف حديث ابن عمر رضي هللا    -بعينه-مفصال، وقد جاءت هذه األركان �ذا التقسيم  

	�� �� �� :    ونصه :"   أركان اإلسالم� �َوِإقَاِم   � َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا ،  ِإَلَه ِإالَّ هللاُ  َأْن َال  َشَهاَدِة 

حيث قال يف بيان الركن األول من أركان اإلسالم وهو .   ١"  الصََّالِة ، َوِإيَتاِء الزََّكاِة ، َواحلَْجِّ ، َوَصْوِم رََمَضاَن 
طق أخذا    محمداال إله إال هللا وأن    ركن الشهادتني:" بين اإلسالم على مخس : "شهادة أن رسول هللا " فركن الن

من قوله :"شهادة" وركين النفي واإلثبات أخذا من قوله :"أن ال إله إال هللا" ، وركن املتابعة أخذا من قوله :"  
".  محمدا  وأن   هللا  العلماء  رسول  عند  التقسيم  أن  والع -على  العقيدة  أادة  بيف  وشروط  إىل  ركان 

طالح يراد منه التوضيح والبيان  -وواجبات طالح إذا  ،     كما تقدم  جمرد اص وال مشاحة يف االص
  ، وهللا تعاىل أعلم .  كان املعىن صحيحا

� �

 

  ١) ( كتاب اإلميان ، |ب دعاؤكم إميانكم ) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (٨) برقم: ( ١١/   ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  - ١
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب قول النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بين اإلسالم على مخس ) (مبثله.) ١٦) برقم: (٣٤  /
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الركن هو جزء املاهية ، وهذه األركان هي أجزاء  الشهادتني اليت جاء نصها يف حديث املسألة الرابعة:  
طبق عليها فمعىن،  املتقدمابن عمر رضي هللا عنهما     . وهللا تعاىل أعلم .لفظا ومعىن الركن من

  
طق ، و أركان الشهادتني هي أركان اعتقادية  املسألة اخلامسة:     أي   :معىن كوeا اعتقادية|ستثناء ركن الن

فالذي تضمنته   . وكذلك الشروط كما سيأيت    ( قول القلب وعمله)أeا متعلقة |العتقاد القليب قوال وعمال 
من املعاين، مبناها على اعتقاد تلك املعاين واإلميان �ا.  وأما   -"عة" النفي واإلثبات، واملتاب-األركان الثالثة:

طق |لشهادتني، فهو عملي عشر سنوات   �أمضى رسول هللا    وقد .   متعلق جبارحة اللسان  الركن األول وهو الن
مما يدل على عظم األمر ، ر بقية أركان اإلسالم العملية قبل تقري، ويدعو إليها املعاين االعتقادية   هلذه سسيؤ 

  وهللا تعاىل أعلم. وأمهيته.  
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  املقدمة الثانية 
  يف بيان أدلة أركان التوحيد 

  مسائل أربع  وفيها  

  النطق بالشهادتني :  الركن األول أدلة  :    املسألة األوىل
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ط األسري أيضا يف املسجد  برقم  |ب االغتسال إذا أ  ٩٩/  ١صحيح البخاري  -   (١) برقم    ١٥٨/  ٥؛  صحيح مسلم    ٤٦٢سلم ورب
٤٦٨٨  .  

  ١٤١ر ٤٠/  ١؛ صحيح مسلم  ١٣٦٠|ب إذا قال املشرك عند املوت ال إله إال هللا ر  ٩٥/ ٢صحيح البخاري ـ م م ( -  (٢)
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٣( ��fو�� �:�~,-��G4�W:�c�א�G��hد�S4من قال أشهد  :" �����ل���ل���r�y)Fو�qא�r������rن�$
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٥( DR�tS�א�~,-��fم��وgZ�G��qא)S4�G4���...ل��قال أشهدZR��/ل����qل�אZR�Y($و�qא�r������rن�$
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א�+3)��و��G+3)��و����qل�אZRא�)���)٣(  "��rא�qو$ن�� �
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٧( �G4�DR�tS�א�fوY��:�G���($� ��=�א�G4ل��������8א�=�س��":$)
فإذا ���r����rא��qحىت يقولوا$:�M3$ن�$��

א��S >=��وذ�א�ذ�,->=��4�W:3F�)�P ,=��د:�����و$:א�������r*��و���F*��4 {��قال�ها وصل�ا صالت�ا S�<Zوא
q٥(  "א(�.� �

 

  ٤٢صفحة:    ١دخل اجلنة وحرم على النار جزء:  |ب من لقي هللا |إلميان وهو غري شاك فيه    - كتاب اإلميان    -. صحيح مسلم     -  (١)
  ٢٨برقم  

البخاري يف "صحيحه" (  -   )٢( القتال ) ومسلم يف  ) ( كتاب  ٢٨٠٨) برقم: (٢٠/    ٤أخرجه  اجلهاد والسري ، |ب عمل صاحل قبل 
) ( كتاب اإلمارة ، |ب  ١٩٠٠) برقم: ( ٤٤/   ٦ة للشهيد ) ، ( ) ( كتاب اإلمارة ، |ب ثبوت اجلن١٨٩٩) برقم: ( ٤٣/   ٦"صحيحه" ( 

  ثبوت اجلنة للشهيد )   
) ( كتاب أحاديث األنبياء ، |ب قول هللا تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة  ٣٣٢٩) برقم: (١٣٢/   ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   - )٣(

  (�ذا اللفظ) إين جاعل يف األرض خليفة )  
ال إله إال هللا حممد رسول  ) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر بقتال الناس حىت يقولوا٢٣) برقم: ( ٣٩/  ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  - )٤(

  هللا ) (�ذا اللفظ) 
  ) ( كتاب الصالة ، |ب فضل استقبال القبلة ) (�ذا اللفظ) ٣٩٢) برقم: (٨٧/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (   -  )٥(
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٨( �G4���*,P3و�4�G����*=4�qא�ETR��=�א�G4ل�������8א�=�س���"�$)
$ن���rحىت يشهدوا$:�M3$ن�$��
א�:��د:��C��و$:א����c4�Y�א�ذ 	Pذא��P�h�A.�א�א
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ت�ل على أن ال�?< =ال>هادت�+ الب� م�ه  ، أن ج,(ع ه	ه اآل6ات واألحادی2   :   تقدم مما    وجه االستدالل 
في ب(ان أر�ان    ال,�ق�م  رضي هللا ع�ه,اح�ی2 اب+ ع,�  مع�ى  وه�  ،  ل�ل م+ أراد دخ�ل اإلسالم   

ْسَالُم َعَلى َخْ,Tٍ : َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوَأنَّ ُمMَ,ًَّ�ا "    ح�+ قال عل(ه الHالة وال&الم:  اإلسالم ُبِ�َي اإلِْ
  Zهللا تعالى أعلY.  .  ال�Mی2 ... )٢( "َرُس�ُل هللاِ 

    

 

) ( كتاب اإلميان ، |ب فإن ºبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  ٢٥) برقم: (١٤/    ١. أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   )١(
) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول  ٢٢م: () برق٣٩/    ١) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (

  هللا ) (مبثله.) 
  سبق خترجيه    –  (٢)
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  النفي  :  لركن الثاني : أدلة ا املسألة الثانية  

  
  ر��ي ال�في واإلث[ات ی�\,�ان اع�قاد ثالثة أم�ر إج,اال: 

  
وإثبات ذلك  ،  نفي الربوبية عن غري هللا،  فيشمل اعتقاد وجوب نفي اخللق وامللك والتدبري عن غري هللا     أوال: 

  .   كله ! وحده 
 

صفات    ت، وإثبا  وعن التمثيل أو التشبيه  اعتقاد وجوب تنزيه هللا عن كل صفة نقص ،  ومن النفي:  ثان(ا:
طلق !   . يف ذاته وأمساءه وصفاته  وحده الكمال امل

  
وهذا يقتضي اعتقاد  املزعومة    ومن النفي:  اعتقاد وجوب الكفر مبا يعبد من دون هللا من اآلهلة   ثال`ا:

  : أموروجوب الرباءة من ثالثة 
  
 عتقاد وجوب الرباءة من كل    ،  عن غريهللا  -وهي استحقاق العبادة–نفي األلوهية  األول:     األمر|

طالeا،  معبود سوى هللا   وجوب اعتقاد أن املستحق للعبادة  :  ، ويلزم منه يف جانب اإلثبات    واعتقاد ب
   كلها هو هللا وحده. 
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 ا  ،  الرباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا  وجوب    الثاني:  األمرeطال فيلزم منه يف جانب  ،  |عتقاد ب
طلب جبميع العبادات الظاهرة والباطنة:  اإلثبات    .    )١(إفراد هللا وحده يف القصد وال

 :الثالث بغضهم  وجوب    األمر  ووجوب   ، ملتهم  طالن  وب |عتقاد كفرهم  الشرك  أهل  من  الرباءة 
    .   )٢( اعتقاد وجوب تويل أهل التوحيد بنصرÁم وحمبتهم  : وعداوÁم ،فيلزم منه يف جانب اإلثبات

 .)٣(اإلمجال من حيث التفصيل، وهي ثالثة عند واإلثبات النفي فهذه مخس معان تضمنها ركين
 

من يعتقد صحة عبادة غري هللا ولو مل يصرف شيئا لغري هللا ، بل لو صرف   ؟ قلa:  ق� ی�ج�فإن قيل : أال يدخل هذا فيما قبله   - (١)
ءة الكاملة توجب  عبادته كلها ! فال يغين عنه ذلك شيئا إذا كان يعتقد جواز صرف العبادة لغري هللا ، فهنا مل تتحقق الرباءة كاملة ، فالربا 

الزم األول ، فالرباءة من املعبود سوى  فاألمر الثاين هو من  عدم صرف العبادة لغري هللا من قبله أو قبل غريه .  ولذا حسن التفريق بينهما .   
|طلة ، فال أحد يستحق    هللا يقابله اعتقاد وجوب صرف مجيع أنواع العبادة ! ألنه املستحق للعبادة وحده  ،  فكل آهلة غري هللا فهي آهلة 

طلب جبميع أنواع العبادة  الظاهرة والباطنة.    فاألول يتعلق مبوقف    -اليت هي من عمل العباد    –العبادة   إال هللا ، فيجب إفراده |لقصد وال
طالeا ، والثاين يتعلق مبوقف العبد من حيث اعتقاد وجوب إفر  اد هللا وحده يف  القصد  العبد من اآلهلة الباطلة من جهة وجوب اعتقاد ب

طلب   جبميع أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة . فال يعتقد جواز صرف العبادة لغري هللا سواء كان الصارف هلا هو، أو    -منه ومن غريه- وال
طاغوت  يستلزم الكفر | ،  رمحه هللا تعاىل يف إحدى رسائله:" فالنهي عن الشرك    قال ال>(خ مM,� ب+ ع�c ال�هاب     .   غريه    وال  ،  ل

،  وأ� أشهد بكذا  ،  ال أعبد إال هللا    :  أن كثريا من الناس يقول  :  وهذا وإن كان متالزما فيوضحه لكم الواقع وهو،  إله إال هللا اإلميان |!  
،  هللا أعلم حباهلم  ، ما علي من الناس    : قال ؟ فإذا قيل له ما تقول يف فالن وفالن إذا َعبدا أو ُعبدا من دون هللا  ، وأقر بكذا ويكثر الكالم 

يف جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب    وقال ال>(خ مM,� ب+ ع�c ال�هاب          ويظن بباطنه أن ذلك ال جيب عليه"  .  
من قال : ال إله إال هللا  / من كتاب التوحيد / |ب تفسري التوحيد وشهادة أن الإله إال هللا. :" ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم : "   ١٧/ ٦

لتلفَُّظ �ا عاِصماً وكفر مبا يـُْعبُد من دون هللا ، حرم ماله ودمه ، وحسابه َعلى هللا"   وهذا من أعظم ما يبني معىن "ال إله إال هللا" فإنه مل جيعل ا
 يدعو إال هللا وحده ال شريك له ، بل ال َحيُْرُم ماله ودُمه  للدَّم واملال ، بل وال معرفة معناها مع َلْفظها ، بل وال اإلقراَر بذلك ، بل وال كونه ال

مها وأَجّلها ، و�َلُه من  حىت ُيِضيَف إىل ذلك الكْفَر مبا يْعُبُد من دون هللا . فإن َشكَّ أو توّقَف مل َحيُْرْم ماله ودُمه .  فياهلا من مسألٍة ما أْعظَ 
َطَعَها للمن   ازع" بياٍن ما أْوَضَحُه ، وحّجٍة ما أق

طلوبة    -  (٢) والغالب يف هذه العداوة والبغضاء أن تكون متكلفة ، وليست مما قد يوجد طبعا لسبب يقتضي ذلك ، ألن العداوة والبغضاء م
شرعا ضد كل كافر ، ولو كان من أقرب الناس إليك كالوالدين ، والزوجة إذا كانت من أهل الكتاب .وهذا هو االبتالء احلقيقي الذي خيفق  

  لقرابة أو إحسان   وإن كان الشخص ممن حتب حبا جبليا  -البغض الشرعي الواجب لكل كافر أو عاصي  –أكثر الناس ، وهو : أن تبغض  فيه  
  . غضاء يف أمر من أمور الدنيا  بلسبب يقتضي ال-وإن كان الشخص ممن تبغض بغضا قلبيا  -احلب الشرعي الواجب لكل مسلم-، وأن حتب 

الرباءة من كل معبود سوى هللا ،     - ١لنفي وهو : "الكفر مبا يعبد من دون هللا"  يتضمن الرباءة من ثالثة أمور : فالثالث من اعتقاد ا -  (٣)
الرباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا ، فيلزم منها يف جانب    -٢فيلزم منه يف جانب اإلثبات اعتقاد أن املستحق  للعبادة هو هللا وحده   

طلب جبميع العبادات.    اإلثبات  إفراد هللا وحده   الرباءة من كل عابد لغري هللا ، فيلزم منها يف جانب اإلثبات تويل كل    -٣يف القصد وال

فاألول يف الرباءة من  املعبود سوى هللا  ، والثاين يف الرباءة من العبادة املصروفة لغري هللا ،  مؤمن |! ورسوله .    
  .  وهللا تعاىل أعلم.  والثالث يف الرباءة من العابد لغري هللا
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  :   من الكتاب والسنة  كل معىن من تلك املعاين وفيما يلي أدلة  
فيشمل اعتقاد وجوب نفي الخلق والملك والتدبير  ،   نفي الربوبية عن غير هللا  :    أوال

  وقد دل عليه الكتاب والسنة :   .  وإثبات ذلك كله < وحده، عن غير هللا 
    ف,+ ال��اب :
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١( �C�{�:�DR�tS�א�~,-��f} 4�W ?ل�د�����*=4�qא�ETR�VcF�G3אن���4�G4��=�א�����W �4و
��,�����G:س��(�y�
�P���S�������("��,Pو��/)^�3אA`P�،�� �=¡{א�����qل�אZR��/��= S��)א�����

א�`�8A�3Aو�Aن�34+��4 {�א�C�nو��f�J<Aكان اهللا ومل يكن شيء غريه )�����G4�Y`א�אI:���3ل�
و�Aن��كان اهللا ومل يكن شيء قبله� 4�DR�tS=��"�و��١��uv��f"+�CEو? �kא����وא�MوאRIض

CE+�8A�3A`�א�f�J<Aض�وRIوא�Mوא���.�٢"34+��4 {�א_�C�n���k ?א�� �
٢( �fو�DR)א��),	Z�E�$�G4�DR�tS�אدوא�$ن����-,~�אR�P��/�SZא����$��*($�k lcnא����hو.o�f

א����P�G �¢�rو�G*א��	<�<�/������G:�J<A�)��qن�א�Pא� 	v
�r$ن���ل�:��4 ,&��P.ل�	א��G4
م�א��,�:%�/����k��?"uv��f��٣"�ها ليست نفس خملوقة إال اهللا خالق ��و. 

٣( �V-,-c�א�fو�E�$�G4��h3/3����W	£ل�����ل��/":��k ¤�Jذ��G¥�� ¦$�G:4.�و}�8و�qل�א��
h|	+و�$�%SFא�� t,�و�$�hRא�ذ� t, P�E� tA"�٤�. 

٤(   Tع+ أن hارi]ا هللا خال<    :"  �  : قال  �وفي ال	ح ال�اس ی�&اءل�ن ح�ى 6ق�ل�ا ه�cل+ ی
 .٥ "فمن خلق اهللا  كل شيء

�ة )٥n�اللهY رب ال&,اوات ورب األرض "  قال  �  ال�cي  ع+رضي هللا ع�ه    وفي م&لY ع+ أبي ه
 . ٦" ورب الع�ش العY)q ر��ا ورب �ل شئ

 

) ( كتاب بدء اخللق ، |ب ما جاء يف قول هللا تعاىل وهو الذي يبدأ اخللق  ٣١٩١) برقم: ( ١٠٥/  ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -  ١
 مث يعيده )  

  ) ( كتاب التوحيد ، |ب وكان عرشه على املاء )  ٧٤١٨) برقم: (١٢٤/  ٩(  أخرجه البخاري يف "صحيحه" -  ٢
) ( كتاب التوحيد ، |ب قول هللا هو هللا اخلالق البارئ املصور ) �ذا  ٧٤٠٩م: () برق١٢١/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (  -   ٣

طوال ١٤٣٨قم: ( ) بر ١٥٧/    ٤اللفظ ومسلم يف "صحيحه" (   ) ( كتاب النكاح ، |ب حكم العزل ) بنحوه م
) ( كتاب التوحيد ، |ب قول هللا تعاىل وهللا خلقكم وما تعملون ) (�ذا  ٧٥٥٩) برقم: ( ١٦١/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٤

) ( كتاب اللباس والزينة ، |ب ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ) (مبثله  ٢١١١) برقم: (١٦٢/    ٦اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (
طوال.)    م

) ( كتاب االعتصام |لكتاب والسنة ، |ب ما يكره من كثرة السؤال ) (�ذا  ٧٢٩٦) برقم: ( ٩٦/    ٩(   أخرجه البخاري يف "صحيحه"   -   ٥
) ( كتاب اإلميان ، |ب بيان الوسوسة ِيف اإلميان وما يقوله من وجدها ) (مبعناه  ١٣٦) برقم: ( ٨٥/    ١"صحيحه" ( اللفظ) ومسلم يف  

طوال.)    م
م وأخذ  ) ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، |ب ما يقول عند النو ٢٧١٣) برقم: (٧٨/    ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -   ٦

 املضجع ) (�ذا اللفظ) 
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qא�r��%4���م�א�
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: �}��f�C  وجه االستدالل  �,�y`��9א�FIد/��و:�mP�qא�|o�G4�|�)<�وא�Y nوא�k א��Ev(�G�x<
����=	:

*��و�S_�،�y)Fو�qفي م`له ق�له    م+ ح�2 ال�في واإلث[ات  ،    جلي    إله إال هللا   ومع�ى ال�� : " a&)ل

مفاتح الغ�w  "  �وق�له  "  �ان هللا ولv6 Y+ شيء غ��ه  "  �وق�له    "نفT مiل�قة إال هللا خالقها
qא�r���*� 	/�r��§"    ة    ، ففي �ل م�ها)����ها {  و|ث[اتع+ غ�� هللا  نفي لH)Hiة م+ خHائz ال

 Zهللا تعالى أعلY. وح�ه وه� داخل في ق�لe :"الإله إال هللا"

اعتقاد وجوب تنزيه هللا عن كل صفة نقص ،وعن التمثيل أو التشبيه  من النفي :   و    ثانيا :
  ، وإثبات صفات الكمال المطلق له وحده ، وقد دل عليه الكتاب والسنة   

��ف,+ ال��اب : �
ْعَمُلوَن  َوÈَِِّ اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه ِ�َا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَـ   قوله تعاىل :   )١

  ١١من اآلية    〉لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  وقوله تعاىل :     .  سورة األعراف  ١٨٠اآلية    〉

ُ َأَحٌد    وقوله تعاىل :  .     ىسورة الشور  َّÈُقْل ُهَو ا〈    الصََّمُد ُ َّÈا〈   َْملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلد〈   َوَملْ َيُكْن لَُه

  وجه االستدالل:       . سورة اإلخالص   〉ُكُفًوا َأَحدٌ 

�J(�mPא�_�M�Sاآلية األوىل  ، ففي      كما يف قولك : ال إله إال هللا  واإلثباتففي مجيع تلك اآل�ت جانيب النفي  
�(���£$�fون�)- /�G/`�وא�אRوذ�)Ev=�א�J(�{و�(��*��y�� ��+CE)�،�و�fא���),%���������(�Pد4A��,��)����P

M�S_א��J(�{�f�(|cS��9א,��"�c©�אIول�א���vc(�hRن�،�א�=�،�و�fא�����%��`א��J(�{�fא�=�Ev،�(و��א��
�)F$�qא���8�)�c�א�qא"�E(���א�©c=�وא�،�M�S_א��f�(�)F$א�vA����G&/�ªو�)�/�ªو�) /�ª"�.�Ev=�א�f��� �

  �

 

 يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض  ) ( كتاب تفسري القرآن ، |ب قوله هللا ٤٦٩٧) برقم: ( ٧٨/    ٦أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ١
  األرحام غيض نقص ) (�ذا اللفظ) 
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�:و:�Gא��=% �
١( �fV-,-c�א��}Z:�E�$�G4��9:��=Aא�4 {�����א�=����ل�	�R$ل���P��(zA��(P�3vZ�f&=���ذא�4 

�rو��ن�$�4)
�r��&(�P��&�v($�S/3א��|c���	,£ن�4)
��S��o"١ 

٢( �fوDR�tS�א�D3	+Iא�}Z:�E�$�G4� א�=����ل�:���ل�����":�qא�G:��	£�>4 {�$ذ�z�$�)F$��:
٢"/(4ن����א��(�_��/	�P,*��و/3ز�*�� 

٣( ��V-,-c�א�fسو�S4�G��G4���*=4�qא�ETRא�=��$ن������W($�r������r�D`�א�Y
�Aن�/�ل�4$ذ��	.
�E^א�W($�� x

ن$ن��Mوא��Gوא�)�����r�D`�٣"א�� �:�uv�و�`א�. 

٤( ��V-,-c�א�fوqא�)S4�G4�3�4�G����*=4�qא�ETR�3א�(}�ل�4=(:"��ل��Aل���א�=���ذ��P�":��r�qن�א�
�&, 4�}v¤��،���=,4ن��A�}=�4�Rو$+�4����y),��R,=��و�ن�א�n,~�א�(}�ل�4$�Rא�	�Vא�,����,��qن�א�
%,P�w�%S=4"٤�. 

٥( �V-,-c�א�fو����($�G4��G4��=�ل����א��":��R4�Rא�&`א���)��4$Iא��:��R`($�r���(�G:�qא��	���:
3P�A��,=,4�V���<&:�R4����,���&�R٥"و�ن�� 

د� )٦	�:�G��qא�)S4�G4���:ل����� Zو��4 ,�qא�=��� {�א�G4"ل����٦"�ن�א�J¢�8,«�qא� �

: �=�Ev(�W،���و:�}�:�f�C	�y`��9,��،���=א�FIد/�»�وجه االستدالل x
G4�¬�=�א�M�v��qא�،��Eو�
<:xل����=%��_�M�v��G:���)T�M�Sא�&q��y)Fو�،.�qא�r�����r�Y���f�8?دא�}=	:�  Zهللا تعالى أعلY.   و�

 

) ( كتاب اجلهاد والسري ، |ب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري ) (بنحوه  ٩٢٢٩) برقم: (٥٧/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ١
) ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، |ب استحباب خفض الصوت  ٢٧٠٤) برقم: (٧٣/    ٨خمتصرا.) ومسلم يف "صحيحه" (

  |لذكر ) (�ذا اللفظ) 
 ) ( كتاب األدب ، |ب الصرب على األذى ) (�ذا اللفظ) ٦٠٩٩) برقم: ( ٢٥/  ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ٢
) ( كتاب التوحيد ، |ب قول هللا تعاىل وهو العزيز احلكيم ) (مبثله خمتصرا.)  ٧٣٨٣) برقم: ( ١١٦/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٣

) ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، |ب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل  ٢٧١٧) برقم: (٨٠/    ٨ومسلم يف "صحيحه" (
  يعمل ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب أحاديث األنبياء ، |ب قول هللا واذكر يف الكتاب مرمي ) (�ذا  ٣٤٣٩) برقم: ( ١٦٦/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه (   -   ٤
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب ِيف ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال ) (بنحوه.) ١٦٩(  ) برقم: ١٠٧/    ١اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه" ( 

٥  -   
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب حترمي الكرب وبيانه ) (�ذا اللفظ) ٩١) برقم: (٦٥  /  ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( - ٦
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   :المزعومة    الكفر بما يعبد من دون هللا من اآللهةاعتقاد وجوب    :ومن النفي    ثالثا  ،
           :وهذا يقتضي اعتقاد  ثالثة أمور 

   عتقاد وجوب الرباءة من كل معبود  ،    عن غريهللا  -وهي استحقاق العبادة –نفي األلوهية      :األولاألمر|
طالeا  واسوى هللا     وجوب اعتقاد أن املستحق للعبادة   :  ويلزم منه يف جانب اإلثبات،  عتقاد ب

 .  هو هللا وحده  كلها 

 : وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، فمن الكتاب

َ ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَ     : تعاىلقوله   )١ َّÈُهَو اْحلَقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ ا َ َّÈَِنَّ اv ٦٢اآلية   〉ِبريُ َذِلَك  
 . سورة احلج

  øŒ:  وقوله تعاىل )٢ Î) uρ  tΑ$s%  ãΛÏδ ü� ö/Î)  Ïµ‹ Î/{  ÿ ÏµÏΒ öθs% uρ   É_ ¯ΡÎ)  Ö !# u� t/  $£ϑ ÏiΒ  tβρß‰ ç7÷è s?  ∩⊄∉∪  āω Î)  “ Ï% ©!$#  ’ ÏΤ u�sÜ sù  … çµ̄Ρ Î* sù  ÈÏ‰ ÷κu� y™  ∩⊄∠∪  〈   

 ال�خ�ف .  ٢٧، ٢٦اآلی�ان 

 ١٩م+ اآل6ة   〉ُتْ>ِ�ُ��نَ َبِ�hٌء ِم,َّا َأِئ�Yْ�َُّ َلَ�ْ>َهُ�وَن َأنَّ َمَع �َِّ َآِلَهًة ُأْخَ�� ُقْل َال َأْشَهُ� ُقْل ِإنََّ,ا ُهَ� ِإَلٌه َواِحٌ� َوِ|نَِّ�ي   وقوله تعاىل: )٣

 س�رة األنعام .

$  tΑ:  وقوله تعاىل )٤ s%  ΟçF ÷ƒ uu� sùr&  $ ¨Β  óΟçFΖä.  tβρß‰ç7÷è s?  ∩∠∈∪  óΟçFΡ r&  ãΝ à2 äτ!$ t/# uuρ  tβθ ãΒy‰ø% F{ $#  ∩∠∉∪  öΝ åκ ®Ξ Î*sù  Aρß‰ tã  þ’ Ík<  āωÎ)  ¡>u‘  tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∠∠∪  〈 

طَّاُغوِت َويـُْؤِمْن ِ|Èَِّ َفَمْن َيْكُفْر وقوله تعاىل :  )٥    سورة البقرة ٢٥٦من اآلية   〉ِ|ل

   سورة الكهف ١٦من اآلية  〉يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اÈََّ َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما وقوله تعاىل :   )٦

في اآلية األوىل ، فأن معىن الإله إال هللا ظاهر من حيث النفي واإلثبات يف تلك اآل�ت   وجه االستدالل :
َوَأنَّ َما  ) وجانب نفيها عن غريه يف قوله ( َذِلَك vَِنَّ اÈََّ ُهَو اْحلَقُّ جانب إثبات األلوهية ! وحده يف  قوله (  

_Éقوله (  يف  جانب النفي    ) ،ويف الثانية ، َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ  ¯ΡÎ)  Ö !#u� t/  $ £ϑÏiΒ  tβρß‰ç7÷è s?  ( وجانب اإلثبات

āω( قوله   Î)  “Ï% ©!$#  ’ ÏΤu� sÜ sù  … çµ̄Ρ Î* sù  È Ï‰÷κ u�y™  (  ) وهكذا يف قولهöΝ åκ®Ξ Î* sù  Aρ ß‰tã  þ’ Ík<  (    )öāωÎ)  ¡> u‘  tÏϑ n=≈ yèø9 بقية  ، وكذا يف  )  #$
 وهللا تعالى أعلم.   (الإله إال هللا) :له داخل يف معىن قولككوهذا  اآل�ت ، 
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�و:�Gא��=%: �
ما جاء يف يف صحيح البخاري  عن سعيد بن املسيب عن أبيه قصة أيب طالب وفيه :"� عم قل ال إله إال  ) ١

� أ| طالب أترغب عن ملة عبد   :فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية.  هللا كلمة أشهد لك �ا عند هللا  
طلب  قال أبو طالب آخر ما كلمهم  حىت،  ويعودان بتلك املقالة  ،  يعرضها عليه     �  التيب  فلم يزل  ؟  امل

طلب وأىب أن يقول ال إله إال هللا  ":   ١  هو على ملة عبد امل
ل�م م�ه اع�قاد =?الن ملة ع�c لفق� علY ه	ا ال�اف� وأب� جهل أنه ل� قالها    :  االس��الل    وجه

wاءة م�ها  ال,?ل�cول��ه أبى ،  وال .  
« من قال ال إله إال هللا قال    �أن    �كما يف صحيح مسلم عن أيب مالك األشجعي    �قوله   )٢

  ٢» وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا 

هللا:" ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم : "من   رحمهقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب      :وجه االستدالل  
وهذا من أعظم ما يبني       قال : ال إله إال هللا وكفر مبا يـُْعبُد من دون هللا ، حرم ماله ودمه ، وحسابه َعلى هللا"

ها ، بل وال  معىن "ال إله إال هللا" فإنه مل جيعل التلفَُّظ �ا عاِصماً للدَّم واملال ، بل وال معرفة معناها مع َلْفظ
اإلقراَر بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شريك له ، بل ال َحيُْرُم ماله ودُمه حىت ُيِضيَف إىل ذلك  
الكْفَر مبا يْعُبُد من دون هللا . فإن َشكَّ أو توّقَف مل َحيُْرْم ماله ودُمه .  فياهلا من مسألٍة ما أْعَظمها وأَجّلها ،  

طََعَها للمنازع"و�َلُه من بيانٍ    .  )٣(   ما أْوَضَحُه ، وحّجٍة ما أق
شهادة أن ال إله إال  "بين اإلسالم على مخس    أنه قال  �ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  وفيهما عن   ) ٣

أن يعبد هللا  " ويف لفظ ملسلم"  هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان  
 ٥"على أن يوحد هللا ويف لفظ ملسلم"  ٤" ويكفر مبا دونه 

 

  سبق خترجيه  -  ١
) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول  ٢٣) برقم: ( ٣٩/    ١" (أخرجه مسلم يف "صحيحه   -   ٢

  اللفظ)  هللا ) (�ذا
  / من كتاب التوحيد / |ب تفسري التوحيد وشهادة أن الإله إال هللا.  ١٧/ ٦انظر جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -  (٣)

) ( كتاب اإلميان ، |ب قول النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بين اإلسالم على مخس   ١٦) برقم: (٣٤/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه"  (   -  ٤
 (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب اإلميان ، |ب قول النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بين اإلسالم على مخس )  ١٦) برقم: (٣٤/  ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -  ٥
  (�ذا اللفظ) 
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واضح مما تقدم فال يكفي  جانب اإلثبات يف إثبات اإللوهية ! وحده ،  بل البد من   :   وجه االستدالل 
  Zهللا تعالى أعلY.  . من مجيع اآلهلة اليت تعبد من دون هللا وهو جانب النفي الرباءة 

  �طالeا  ،  الرباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا    :ال`انياألم إفراد هللا    :فيلزم منه يف جانب اإلثبات  ،  |عتقاد ب
طلب جبميع العبادات الظاهرة والباطنة . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة    وحده يف القصد وال

  〉وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أ� فاعبدون  :  قوله تعاىل"    :فمن الكتاب
] أن  ٣٢[املؤمنون:   〉أن اعبدوا هللا مالكم من إله غريه أمثاهلا، كقوله:  ] فبني يف هذه اآلية، و ٢٥[األنبياء: 

، وتعظيماً، وتذلًال، وخضوعاً، وتوكًال،  محبةاإلهلية، هي العبادة؛ فإن: اإلله، هو املألوه، الذي Òهله القلوب، 
أال تعبدوا إال هللا إنين لكم     تعاىل:  وقوله    ورغبة إليه، ورهبة، وخوفاً، ورجاًء، وغري ذلك من أنواع العبادة .

] فقوله: (أال تعبدوا) فيه معىن: ال إله، وقوله: (إال هللا) هو املستثىن يف هذه ٢-١[هود:    〉منه نذي وبشري 
الكلمة العظيمة؛ ويف هذه اآل�ت: نفي اإلهلية عما سوى هللا، نفياً عاماً، بال النافية للجنس، وأثبت اإلهلية له 

وقضى ربك أال  واآل�ت يف معىن هذه الكلمة: كثرية يف القرآن؛ قال تعاىل:  - ٣كل ما سواه.      وحده، دون 
] فقوله: (أال تعبدوا) نفى استحقاق العبادة لغريه، وأثبتها لنفسه بقوله: (إال  ٢٣[اإلسراء:    〉تعبدوا إال إ�ه 

أن يدعو أهل الكتاب، إىل    �نبيه    وأمر-٥]  ٤٠[يوسف:    〉أمر أن التعبدوا إال إ�ه  وقال تعاىل:-٤إ�ه)  
قل �أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء معىن هذه الكلمة، وما تضمنته: من النفي، واإلثبات، يف قوله تعاىل:  

] والكلمة، هي: ال إله إال هللا؛ |إلمجاع، ففسرها بقوله: (سواء  ٦٤[آل عمران:    〉بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا
بيننا وبينكم) أي نكون فيها سواء، علماً، وعمًال، وقبوًال، وانقيادًا، فقال: (أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئاً)  

  ١" إله إال هللا، بقوله: (إال هللا)  فنفي ما نفته: ال إله إال هللا، بقوله: (أال نعبد) وأثبت ما أثبتته: ال 

  〉وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أ� فاعبدون :  ومثل ذلك ماجاء يف قوله تعاىل:  

طاغوت      :تعاىل  ، وقوله]  ٢٥[األنبياء:      〉إ�ك نعبد ، وإ�ك نستعني        وقوله تعاىل:    〉اعبدوا هللا واجتنبوا ال

ُتْم ِمْن ُدونِهِ   قوله تعاىل:  و   الزمر    ١٥،    ١٤من اآليتني  〉ُقِل اÈََّ َأْعُبُد ُخمِْلًصا َلُه ِديِين فَاْعُبُدوا َما ِشئـْ

وه� داخل    ،  ف,(ع ه	ه اآل6ات تق�\ي إف�اد هللا وح�ه =,(ع أن�اع ال�[ادة دون غ��ه  وجه االستدالل :  
 . Zهللا تعالى أعلY  في داخل في مع�ى ق�لe ( الإله إال هللا)

  :ومن السنة

 

 املرجع . ولكنين نسيت ، فيما أظن  -رمحه هللا -نقلته عن ابن القيم   -  ١
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هل تدري ما حق هللا  ":  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  �عن  معاذ بن جبل  ني  حيح يف الصماجاء   )١
. مث    "حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا  "قال  .  . قلت هللا ورسوله أعلم    "؟على عباده

هل تدري ما حق العباد   :"سار ساعة مث قال ( � معاذ بن جبل ) . قلت لبيك رسول هللا وسعديك قال
 ١" . قلت هللا ورسوله أعلم قال ( حق العباد على هللا أن ال يعذ�م  "على هللا إذا فعلوه  

على اليمن قال:" إنك تقدم   �ملا بعث معاذا    �ويف الصحيحني عن بن عباس رضي هللا عنهما أن    ) ٢
ول ما تدعوهم إليه عبادة هللا فإذا عرفوا هللا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم  أعلى قوم أهل كتاب فليكن  

مواهلم وترد على فقرائهم  مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخربهم أن هللا فرض عليهم زكاة من أ
الناس"  أموال  ويف لفظ آخر للبخاري  " فليكن أول ما   -     ٢فإذا أطاعوا �ا فخذ منهم وتوق كرائم 
ويف لفظ  يف الصحيحني  "فقال ادعهم إىل    -    ٣تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل فإذا عرفوا ذلك " 

   ٤طاعوا لذلك فأعلمهم " شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا فإن هم أ
ويف صحيح البخاري عن بن عباس رضي هللا عنهما يف قصة هرقل وفيه " قال ماذا Óمركم قلت يقول   ) ٣

اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئا ... وسألتك مباذا Óمركم فزعمت أنه Óمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا  
 ٥آ|ؤكم" به شيئا وينهاكم عما كان يعبد 

� عم قل ال إله إال هللا كلمة :"قصة أيب طالب وفيه  عن سعيد بن املسيب عن أبيه  ويف صحيح البخاري     ) ٤
طلب    :فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية  . أشهد لك �ا عند هللا ؟  � أ| طالب أترغب عن ملة عبد امل

 

) ( كتاب اجلهاد والسري ، |ب اسم الفرس واحلمار ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم  ٢٨٥٦) برقم: ( ٢٩/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب من لقي هللا |إلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ) (مبثله.) ٣٠) برقم: (٤٣/    ١يف "صحيحه" ( 

) ( كتاب الزكاة ، |ب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ) (�ذا  ١٤٥٨) برقم: (١١٩/    ٢ه (أخرجه البخاري يف "صحيح   -   ٢
) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر |إلميان |! ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه )  ١٩) برقم: (٣٨/    ١حه"  (اللفظ) ،  ومسلم يف "صحي 

  (مبثله.) 
هللا ) (�ذا  ) ( كتاب التوحيد ، |ب ما جاء يف دعاء النيب أمته إىل توحيد  ٧٣٧٢) برقم: ( ١١٤/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (   -  ٣

 اللفظ) 
/    ١ومسلم يف "صحيحه" () ( كتاب الزكاة ، |ب وجوب الزكاة ) ،   ١٣٩٥) برقم: ( ١٠٤/    ٢أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -   ٤

  ه ) ) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر |إلميان |! ورسوله وشرائع الدين والدعاء إلي١٩) برقم: (٣٧
) ، ومسلم  ) ( بدء الوحي ، |ب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ) (�ذا اللفظ ٧) برقم: ( ٨/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ٥

َم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم )  ) ( كتاب اجلهاد والسري ، |ب كتاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ١٧٧٣) برقم: (١٦٣/    ٥يف "صحيحه" ( 
 (بنحوه.) 
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هو على ملة   : حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم،  ويعودان بتلك املقالة  ،  يعرضها عليه     �فلم يزل  
طلب  ١" وأىب أن يقول ال إله إال هللا   ،  عبد امل

|رزا يوما للناس فأºه جربيل فقال ما اإلميان     �كان  :"قال    رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  الصحيحنيويف    ) ٥
قال أن تؤمن |! ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن |لبعث قال ما اإلسالم قال اإلسالم أن تعبد هللا وال 

 ٢  "تشرك به وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان
أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال    �  هللارسول  أن رجال قال ل  :"�صحيح البخاري عن أيب أيوب    ويف   ) ٦

 ٣"وتصل الرحم ،  وتؤيت الزكاة  ،  وتقيم الصالة  ،  تعبد هللا وال تشرك به شيئا    ،    أرب ماله   �ماله ماله وقال  
فقلت وvي شيء أرسلك قال أرسلين بصلة   وفيه "  �عمرو بن عبسة السلمي    عن  صحيح مسلم    ويف    ) ٧

 ٤"األرحام وكسر األوÔن وأن يوحد هللا ال يشرك به شيء

 �ق�\a  إف�اد هللا وح�ه =,(ع أن�اع ال�[ادة دون غ��ه �,ا ق�لهاج,(ع ه	ه األحادی2  وجه االستدالل :  
ل�+CEو$ن�/F(�א�r�q/;3 ����)�و����(�أن 6ع�cوه وال 6>���ا =ه ش��ا  (Z3�א��و}(�4=(��(���)��و4

��Y(���r����rאq)�Yא�_�M�Sدون�א�= P�Ev��v=/	��ذ��Y،�و�8Aذ���}=	:�f�8?دא .Yهللا تعالى أعلZ 

  

 

  سبق خترجيه  -  ١
ميان ، |ب سؤال جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان  ) ( كتاب اإل٥٠) برقم: (١٩/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٢

طوال.) ٩) برقم: (٣٠/  ١واإلسالم ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه" (  ) ( كتاب اإلميان ، |ب اإلميان ما هو وبيان خصاله ) (مبثله م
) ( كتاب الزكاة ، |ب وجوب الزكاة ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه"  ١٣٩٦) برقم: (١٠٤/    ٢أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٣
طوال.) ) ( كتاب اإلمي١٣) برقم: ( ٣٢/  ١(   ان ، |ب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنة ) (بنحوه م
  ) ( كتاب صالة املسافرين وقصرها ، |ب إسالم عمرو بن عبسة ) (�ذا اللفظ) ٨٣٢) برقم: (٢٠٨/    ٢أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -  ٤
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 طالن ملتهم    من أهل الشرك الرباءة من    :األمر الثالث ،  ووجوب بغضهم وعداوÁم   ،  |عتقاد كفرهم وب
وقد دل على  ،  بنصرÁم وحمبتهم ،    اعتقاد وجوب تويل ملة التوحيد وأهلها  :فيلزم منه يف جانب اإلثبات

 .   ١: ذلك الكتاب والسنة

 فمن الكتاب  : 
 . لغري هللا يف األمر األول ، فإن الرباءة من املعبود تتضمن الرباءة من العابد املتقدمة مجيع اآل�ت  ) ١

ِمْنُكْم       :قوله تعاىل ) ٢ بـَُرَآُء  ِإ�َّ  ِلَقْوِمِهْم  ِإْذ قَاُلوا  َمَعُه  َوالَِّذيَن  ِإبـَْراِهيَم  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف  َلُكْم  َوِممَّا َقْد َكاَنْت 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ   نَـَنا َوبـَيـْ من     〉تـُْؤِمُنوا ِ|Èَِّ َوْحَدهُ تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اÈَِّ َكَفْرَ� ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

    .   املمتحنةسورة  ٤اآلية 

  اآلية   〉َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اÈَِّ َوَأْدُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقيÖا    :وقوله تعاىل  - ) ٣

 مرمي .  سورة ٤٨

تعاىل  وقول  )٧ قوله  الكهف كما يف  ا ََّÈ:    فتية  ِإالَّ  يـَْعُبُدوَن  َوَما  اْعتَـَزْلُتُموُهْم  اآلية    〉َوِإِذ  سورة   ١٦من 

    الكهف

 ،  ميع هذه  اآل�ت تضمنت وجوب الرباءة من كل عابد لغري هللا وهو جانب النفيفج :    وجه االستدالل 
ِإ�َّ بـَُرَآُء ِمْنُكْم َوِممَّا  (    تعاىل:  جانب النفي يتمثل يف قوله  :ففي اآلية األوىل   :    التويل الكامل ! وحده  وأثبتت
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا  تـَْعُبُدونَ  نَـَنا َوبـَيـْ .  )  ْحَدهُ َحىتَّ تـُْؤِمُنوا ِ|Èَِّ وَ ) وجانب اإلثبات (    َكَفْرَ� ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
َوَأْدُعو َريبِّ  ) وجانب اإلثبات يف قوله ( َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اÈَِّ (  هالثانية جانب النفي يف قولواآلية 
   ) وجانب اإلثبات يف قوله ( إال هللا) ، َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدونَ ويف الثالثة جانب النفي يف قوله (.  )  َعَسى

داخل يف   ك، وكل ذل    .وملن وااله  وإثباÁا ! وحده،  ففي تلك اآل�ت الثالث براءة من العابد واملعبود معا  
  وهللا تعالى أعلم.  ( الإله إال هللا) :معىن قولك

 أما أدلة السنة فمن ذلك :
 

 :"أصل دين اإلسالم، وقاعدته أمران: - رمحه هللا–قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -  ١
    :وتكفري من تركه . -٤واملواالة فيه،  -٣والتحريض على ذلك، -٢األمر بعبادة هللا وحده ال شريك له،  -١األول  
   :وتكفري من فعله - ٤    واملعاداة فيه -٣    والتغليظ يف ذلك -٢    اإلنذار عن الشرك يف عبادة هللا - ١الثاين   . 
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طلب  املتقدم  حديث أيب طالب  ) ١  . وفيه دليل على وجوب الرباء من ملة عبد امل
يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه   املتقدم  حديث أيب مالك األشجعي ) ٢ إله إال هللا وكفر مبا  "من قال ال 

   .عمومه يشمل الكفر |لعابد واملعبود وحسابه على هللا »  ف

َتِغ َغْريَ : وقد دل على ذلك آ�ت كثرية منها  ويدخل يف ذلك الرباءة من كل دين سوى اإلسالم   ) ٣ َوَمْن يـَبـْ

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ      تعاىل:    وقوله   سورة آل عمران.    ٨٥اآلية    〉اْإلِ

َحنِ  َوَلِكْن َكاَن  َنْصَرانِيÖا  َوَال   Öيـَُهوِد� ِإبـَْراِهيُم  اْلُمْشرِِكنيَ َما َكاَن  ِمَن  َوَما َكاَن  ُمْسِلًما  النَّاِس    〉يًفا  َأْوَىل  ِإنَّ 

اْلُمْؤِمِننيَ  َوِيلُّ   ُ َّÈَوا َآَمُنوا  َوالَِّذيَن  النَِّيبُّ  َوَهَذا  اتـَّبَـُعوُه  لَلَِّذيَن  آل   ٦٨،٦٧اآل�ºن      〉Øِِبـَْراِهيَم  من سورة 

ُ فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ُقْل َصَدَق  وقوله تعاىل    عمران. َّÈتعاىل: وقوله      .    〉ا  

 ََنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكني  .  من سورة النحل ١٢٣اآلية  〉مثَُّ َأْوَحيـْ

كما جاء يف صحيح مسلم َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة « َوالَِّذى نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َال   �قوله  ويف معىن تلك اآل�ت    ) ٤
 َأْصَحاِب ِه ِإالَّ َكاَن ِمنْ َيْسَمُع ِىب َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمَِّة يـَُهوِدىٌّ َوالَ َنْصَراِىنٌّ مثَُّ َميُوُت َوَملْ يـُْؤِمْن ِ|لَِّذى ُأْرِسْلُت بِ 

   ١النَّاِر ». 
  وفي جانب اإلثبات وجوب تولي هللا ورسوله والمؤمنين eل على ذل�nآ=ات م�ها  ، و : 

١(   $uΚ ¯Ρ Î)  ãΝ ä3–Š Ï9 uρ  ª!$#  … ã&è!θß™u‘ uρ  t Ï%©! $#uρ  (#θãΖ tΒ# u  t Ï%©! $#  tβθßϑ‹É) ãƒ  nο 4θ n= ¢Á9 $#  tβθè?÷σ ãƒ uρ  nο 4θx. ¨“9$#  öΝ èδ uρ  tβθãèÏ. ü‘  ∩∈∈∪  〈      ٥٥اآلية   

 من سورة املائدة .  

›  āω  É    وقوله تعاىل  )٢ Ï‚−G tƒ  tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#  zƒÍ� Ï7≈s3ø9 $#  u !$uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ  ÈβρßŠ  tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#  (  tΒ uρ  ö≅ yèø7 tƒ  y7Ï9 s̈Œ  }§øŠn= sù  š∅ ÏΒ  «! $#  ’ Îû  

> ó x«  Hω Î) βr&  (#θà)−G s?  óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ  Zπ9 s) è?  3  ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ  ª! $#  … çµ|¡ø7tΡ 3  ’ n< Î) uρ  «! $#  ã��ÅÁ yϑ ø9$#  ∩⊄∇∪ 〈  سورة آل عمران ٢٨اآلية ، . 

  āω  ß‰ÅgrB  $YΒ:    قوله سبحانهو   ) ٣ öθs%  šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  «!$$ Î/  ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ  Í� ½z Fψ $#  šχρ–Š !# uθãƒ  ô tΒ  ¨Š !$ xm  ©!$#  …ã& s!θß™ u‘ uρ  öθ s9uρ  (# ûθçΡ% Ÿ2  

öΝ èδ u!$ t/#u  ÷ρr&  öΝ èδ u!$ sΨ ö/r&  ÷ρ r&  óΟ ßγtΡ üθ÷z Î)  ÷ρ r&  öΝ åκ sEu�� Ï±tã 4    〈   من سورة ا�ادلة  ٢٢من  اآلية  

 

) ( كتاب اإلميان ، |ب وجوب اإلميان برسالة نبينا إىل مجيع الناس ونسخ امللل  ١٥٣) برقم: ( ٩٣/   ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -  ١
 مبلته ) 
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   عند ثالثة  وهي   ، التفصيل  حيث  من  النفي  ركن  تضمنها  معان  خمس  فهذه 
  .اإلجمال . وهللا تعالى أعلم 

   



٢٣ 

 

    

 

 

 

 

  اإلثبات :   الركن الثالث : أدلة  املسألة الثالثة 

Ev=�א�GAR�f��<,v(�:�9,«�WS�
اع�قاد ماجاء في ال�في ، یل�م م�ه اع�قاد ، ف  و��$ن�

�G:Rماجاء في اإلث[ات  ،  :Iو�א$�،�r�«��%_g��א��g,cv
�%���m<P	 �q��*وy)F،�א�
:R��Gذ��Yא4>��د�§�%�$:x<,P 

١. 3�)nوא�Y��nوא�k�א���y)Fو��($4>��د����y)Fو�q�%,��.�_�M�Sא��3 �

��א�M�S_��k lnא�&��ل .٢�vو���� .�qو�f�y)Fذא
��و$£�

٣. ��y)Fو�q�%,��Iא�M�S_4>��د�������hد�S	�אع�א($�9,���k-<�nא��א����($. 

٤. %=w�S�وא��h3��O�א�hد�S	�אع�א($�9,�®�J l�وא�)c��א�f�y)Fو�q3אد�אP���. 

٥. �V=:�nوא���Z3�و�q�%/r��Eא�>F,(�و$� ���،�و�_�M�Sא�<���*
3c(�.� �
א�Cو$د�Z�Ev=�א�GAR�%�د$�E��M�S_א��GAR�%�Cא���y3Aم�ذ)�
�y)Fو�M�S_و:��¤¬�א��،

�*	:.� �
�.�� 4$���	
�qوא� �

  � �
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  املتابعة  :  الركن الرابع : أدلة  املسألة الرابعة 
  :أربعة أموراعتقاد  وجوب هذا الركنويتضمن 

 ا    א4>��د  :ألول  ا�,Mه  ص�ق�،�وא4>��درس�ل هللا حقا  ه�  أن م  �cل ما أخv= ،   ال��اب  ق�  و eدل على ذل
  فمن الكتاب:  والسنة 

١ ( ������	
:�öθ s9uρ�tΑ§θ s)s?�$ sΨø‹ n= tã�uÙ÷è t/�È≅ƒ Íρ$ s% F{ $#�∩⊆⊆∪�$ tΡ õ‹s{{�çµ ÷ΖÏΒ�ÈÏϑ u‹ ø9$$ Î/�∩⊆∈∪�§Ν èO�$ uΖ ÷èsÜs) s9�çµ ÷ΖÏΒ�tÏ? uθ ø9$#�∩⊆∉∪�$ yϑ sù�Οä3Ζ ÏΒ�ôÏiΒ�>‰tnr&�

çµ ÷Ζtã�tÍ“Åf≈ xm�∩⊆∠∪�〈��M�/0٤٧−٤٤א^��%�א�. 

٢ ( ��	
����÷Π:�و� r&�tβθ ä9θà) tƒ�3“ u�yIøù$#�’ n? tã�«!$#�$ \/ É‹x.�(�βÎ*sù�Î* t±o„�ª!$#�óΟ ÏFøƒ s†�4’ n? tã�y7Î7 ù= s%�3�ßx ôϑ tƒ uρ�ª!$#�Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9$#�‘,Ït ä† uρ�¨, ut ù:$#�ÿ Ïµ ÏG≈ yϑ Ï= s3Î/�4�… çµ ¯ΡÎ)�

7ΟŠÏ= tæ�ÏN#x‹Î/�Í‘ρß‰÷Á9$#�∩⊄⊆∪�〈��. 

٣ ( ��	
$�:و��ل� tΒuρ�(#ρâ‘ y‰s%�©!$#�¨,xm�ÿ ÏνÍ‘ ô‰s%�øŒÎ)�(#θ ä9$ s%�!$ tΒ�tΑu“Ρ r&�ª!$#�4’ n? tã�9�|³o0�ÏiΒ�&ó x«�〈��%/0م�٩١א�	(Iא�hRZ��.� 

٤ ( ����Y�`Aو:�ö≅è%�‘“r&�>óx«�ã� y9ò2r&�Zοy‰≈ pκ y−�(�È≅è%�ª!$#�(�7‰‹ Îκ y−� É_ øŠ t/�öΝ ä3sΨ÷� t/ uρ�4�z Çrρé&uρ�¥’n< Î)�#x‹≈ yδ�ãβ#uö� à)ø9$#�Ν ä. u‘É‹Ρ T{� Ïµ Î/�.tΒuρ�xGn= t/�〈 ��G:
�hRאI)	�م�١٩א0/%�Z�� 

٥ ( ����Y�`Aو���	
:�ÇÅ3≈ ©9�ª!$#�ß‰ pκ ô¶tƒ�!$ yϑ Î/�tΑu“Ρ r&�y7ø‹ s9Î)�(�… ã&s! u“Ρ r&� Ïµ Ïϑ ù=Ïè Î/�(�èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$#uρ�tβρß‰yγô± o„�4�4’ s∀x. uρ�«!$$ Î/�#́‰‹Îκ y−�∩⊇∉∉∪�〈��%/0א

�hRא�=��١٦٦ZC� 

  ومن السنة :  
١( �C�{�:�fDR�tS�س��-,~�א�S4�G��G4�"8�3��%c��f��A���*=4�qא�ETR��`&�����(�*<
��<=A�8��Y<��Zو

 .�١"($��34$�)�P���R`,��G&/�ªא�&`��4 {�א�=�س�و/&`��4 {�א�M3A`P�،q$ن���r؟���8S$ن�/�ل�:����ل

٢( ":��,Pو���*=4�qא�ETRس��S4�G��G4�V-,-c�א�fلو��P:��~vZ�G:3ج�°�g,?ن�$��&
z?$ن����</$R$
8Sא�א�`���،��E�)c:��<=A$א�؟�����:��`A�Y, 4��=�3{��:.4`א��+(/(�:��ل��D)/�V���&��3/`(�E(�P"٢�. 

٣( ��fد�و	�:�G��qא�)S4�G4�DR�tS�א�~,-����G��%,:$�} 4ل�.=P3א���ل����ل�א)Z�k l	�G��):	�ذ�:	>
אن�و�Aن�$:,%��ذא�אv��E�$�© ?ذא���}<F�3O<(�א)	ل�$:,%�����P�)	Z�} 4ل�.(�%=/)n���3�Pא�;�م�����k l(

�%S	&�����l/�D`�א�א`��G:ل���P�8*{����ذא�$�l/�)	Z��=,SP�WvlP�W� l(�8א�=�س�אvoو�R�*=�א�©c<(א
 

  سبق خترجيه  -  ١
)  ) ( كتاب تفسري القرآن ، |ب قوله وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب  ٤٩٧١) برقم: ( ١٧٩/    ٦أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (   -   ٢

قربني ) (مبثله  ) ( كتاب اإلميان ، |ب ِيف قوله تـََعاَىل وأنذر عشريتك اْأل ٢٠٨) برقم: (١٣٤/    ١(�ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه" ( 
طوال.)   م



٢٥ 

 

    

 

 

 

 

�*=,���,Fg<P��	(ل���P����-�$א�و)������&	S%�6:=��و�(�6و/>���l
�8*{�����Pل�Z	Z��($�)	��P�)ل�$�
��w$ن�$��<	=:�G¡��qوא�)	Zل�����_�Dאد
�E�$�} 4�Yא^&��(�P��Z,(��8�$א���9P3
�r�)	���%,:$ل���P

�Yو}	&���8��Z�JxUP	��P�)ل���9P3
�r�)	��ل��/�%,:$�8	mP3 ����;�م���ل�m<:�G	l�I�W,S���


 ���Yل��/����$)��4./��� Zو��4 ,�q(א��� {�א���W	£�E(�P�Y=4��=4د��`&/��:�qل�وא����	ل�)���D�
��V:����ل���E?$�Eא�,��W����E�3و:����ل���ل�ز4��$)���9£ 	
�(��ذא�3P�±)F}����9א:$3
����Pل�$:���
��
א�����(�Rو}��Cא��W����²/3c���א:$3{3?��� Pل����)����`&/��:�qאP�W����E 
�)א�/.4��($�����

 �א�,����E�3ل?$�Y�ل�����:�M3A��3$:��ذ�P�DאدR�Pאد�$ن��r¤3ج���Pل����$��}*�G:�Y(��8$+3א��א�
qא�� <�P��*	:�R��P�V::��$و�//"١���. 

ل�א���F�q،�و
(ل�4 {��
(ل�4 {�%»,�9א�M�/0وא�FIد/��אn>�(:����وجه االستدالل:ZR��($�،���)و�`א���
�:�Y�ذ�G:دق�و�c�א���v����*=4���	
�qא�ETR�%��-c�ج�אRد��f�C�{��:�DR�tS�א�~,-���G4��$E��h3/3����

د�S4�G4(�א��qو��fא���V-,-c.�٢"£	�Wא��cدق�אcn(وق���ل�	�:�G�����=_)Fل����� و��א��cدق��
 ٣"אcn(وق�

  

 

   اإلسالم ) (�ذا اللفظ) ) ( كتاب املناقب ، |ب عالمات النبوة يف ٣٦٣٢) برقم: (٢٠٥/  ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
يف اإلسالم ) (�ذا اللفظ) ،  ) ( كتاب املناقب ، |ب عالمات النبوة  ٣٦٠٥) برقم: ( ١٩٩/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٢

ساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيتمىن  ) ( كتاب الفنت وأشراط الساعة ، |ب ال تقوم ال٢٩١٧) برقم: (١٨٦/    ٨ومسلم يف "صحيحه" ( 
  أن يكون مكان امليت ) (مبعناه.) 

) ( كتاب بدء اخللق ، |ب ذكر املالئكة ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم يف  ٣٢٠٨) برقم: ( ١١١/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٣
طن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته )  ) ( كتاب القد٢٦٤٣) برقم: ( ٤٤/    ٨"صحيحه" (  ر ، |ب كيفية خلق اآلدمي ِيف ب

  (بنحوه.) 



٢٦ 

 

    

 

 

 

 

  طاعة  :    الثاني ى دل عل قد  و   |متثال أمره واجتناب eيه      �لرسول هللا  اعتقاد وجوب ال
 : من الكتابف  الكتاب والسنة: وجوب ذلك  

١( ���	
�����:��G/�3�P��&�ْא�LJ�-�/�������� �ن'�א���Pא������
ل�����Pن���Z'3�و�א���א�א� ��	,�w�$��8"��〈�%/03אن�٣٢א�6�hRل�4Z 


	���و )٢�����:��Oً,�v�F����*�,� �4�� ��= ْ�Z�R�$�����P�}����
��G�:و����ع��א� ���w�$��)���Pل���Z'3���9א�l�/��G�:�〈��%/0٨٠א��hRZ
.h)��nא� �

٣( �:���	
���א�א� �����و�"�'
א�و�א�*�<�(��P����=�4���"A��*�(���:و���ỳ�و �t�Pل���Z'3�א���"A��
א0/%��〉��ن'�א� ����+�(�/(��אْ�	������و�:����6
�hRא^;٧�3Z. 

االستدالل ���وجه T�:��o�f/%�א� � Zو��4 ,�qא�} ����ZR�%4�l��q�%4א�w�WlS
Rא�)�PAط��S
R�
م��(ون�}.�*�،�وא�%,��n	S�*xא�ARIن���
�r.� �

  ومن السنة:
١( DR�tS�א�f��G4$�h3/3��Eل��$ن������":��}��/�G:و�qل�אZR��/א�����}�$�G:�r��%=ن�א� ?)/��:$�8A

}�$�)�P�E(�c4�G:��4د?�8א�=%�و�w$�G:١"��ل�� 

٢( G4�DR�tS�א�fو����*=4�qא�ETR�qא�)S4�G��3��{":ل���%&�g:�MC�{��=�א�����(���*x	ل����P����(�و�
��*x	ل����P�g�:���א��3T�P�g�:א�`���&SF�c�א��ن����Pن��O�/�J ��وא�%���(�V	�ن�א$��*x	و��ل������(
��*,P�8	{א�وRدא�}=��8{R�8��A�� �:א��ن����Pن��O�/�J ��وא�%���(�V	�ن�א���*x	ن�و��ل�����(��*(�

��G$}���א�(א�E4د?�8א�P��,4دא��	د�%�و��:�ªو�R�8א�(א?)/�ª�E4א�(א�Jµ�ª�G:د�%�و�nא�G:�8A$و�Rא)
�%�وא�� �O�/�Jن���(�V	�ن�א���*x	و��ل������(��(���*x	ل����P��**�v/������א�$و����P�%د��nא�G:�8A�/

�)���E4א�=%�وא�(א�Rא)��Pא����Pא���)���w$�Gع��Pא���)���}c4�G:و�qع�א�w$�)�P���qא�}c4�)�P
�)� �٢"ق���Vא�=�س���3Pو�

 

) ( كتاب االعتصام |لكتاب والسنة ، |ب االقتداء بسنن رسول هللا صلى  ٧٢٨٠) برقم: ( ٩٢/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
 هللا عليه وسلم ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب االعتصام |لكتاب والسنة ، |ب االقتداء بسنن رسول هللا صلى  ٧٢٨١) برقم: ( ٩٣/    ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ٢
 هللا عليه وسلم ) (�ذا اللفظ) 



٢٧ 

 

    

 

 

 

 

٣( �V-,-c�א�fو�h3/3��E�$�G4ل���$ن������":��*Pg<?وא��א��Z��& Sن���A�G:�Y �$��¶���&<A3
��:�E(د4
�<	l<Z:��א��א�:=
�P�3:����&
�yو�ذא�$:3S=<{�P�CE+�G4��&<,*(ذא��P��*��,S($�} 4"��uv��fو��� �n"�E(وRذ

��& Sن���A�G:�Y ���¶�P��&<A3

א�:=��:���P�CE;���&
�*���Pذא�$:3�,S($�} 4��*Pg<?وא��א��Z�h3�&�
y4)P�CE+�G4��&<,*(و�ذא���<	l<Z١":��א 

  يه.واجتناب eأن مجيع اآل�ت واألحاديث املتقدمة تدل على وجوب طاعته |متثال أمره  ��:وجه االستدالل 
   

 

) ( كتاب االعتصام |لكتاب والسنة ، |ب االقتداء بسنن رسول هللا صلى  ٧٢٨٨) برقم: ( ٩٤/    ٩بخاري يف "صحيحه" (أخرجه ال -  ١
ه  ) ( كتاب احلج ، |ب فرض احلج مرة ِيف العمر ) (بنحو ١٣٣٧) برقم: ( ١٠٢/   ٤يه وسلم ) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (هللا عل

طوال.)    م



٢٨ 

 

    

 

 

 

 

  :اعتقاد وجوب محبته وتوقيره   الثالث 

  ويدل على ذلك عموم ما تقدم ، ومن السنة :

ُ   �عن النيب  �فيهما عن أنس ْبِن َماِلٍك   )١ َّÈميَاِن َأْن َيُكوَن ا قَاَل َثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحَالَوَة اْإلِ
وَد ِيف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن  َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَأْن حيُِبَّ اْلَمْرَء َال حيُِبُُّه ِإالَّ Èَِِّ َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَعُ 

 ١"  النَّارِ يـُْقَذَف ِيف 
ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس    �قَاَل النَِّيبُّ �  وفيهما  َعْن أََنٍس   )٢ يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ  َال 

 ٢َأْمجَِعَني " ولفظ مسلم " َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه َوالنَّاِس َأْمجَِعَني" 
َماِلكٍ  )٣ ْبِن  أََنِس  َعْن  ِإَىل    �ويف مسلم   َجاَء رَُجٌل  َوَما    �قَاَل  قَاَل  السَّاَعُة  َمَىت   َِّÈَرُسوَل ا  �َ فـََقاَل 

ْسَال َأْعَدْدَت لِلسَّاَعِة قَاَل ُحبَّ اÈَِّ َوَرُسوِلِه قَاَل فَِإنََّك َمَع َمْن َأْحبَـْبَت قَاَل أََنٌس َفَما َفرِْحَنا بـَعْ  ِم َد اْإلِ
فَِإنََّك َمَع َمْن َأْحبَـْبَت قَاَل أََنٌس فََأَ� ُأِحبُّ اÈََّ َوَرُسوَلُه َوَأَ| َبْكٍر َوُعَمَر فََأْرُجو �فـََرًحا َأَشدَّ ِمْن قـَْوِل النَِّيبِّ 

    ٣" َأْن َأُكوَن َمَعُهْم َوِإْن َملْ َأْعَمْل vَِْعَماهلِِمْ 
طَّاِب فـََقاَل َلُه   �قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ  �ويف البخاري عن َعْبَد اÈَِّ ْبَن ِهَشاٍم   )٤ َوُهَو آِخٌذ بَِيِد ُعَمَر ْبِن اْخلَ

نـَْفِسي بَِيِدِه  َال َوالَِّذي    �ُعَمُر َ� َرُسوَل اÈَِّ َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ ِمْن نـَْفِسي فـََقاَل النَِّيبُّ 
نَـ  ِمْن  ِإَيلَّ  َأَحبُّ  َألَْنَت   َِّÈَوا اْآلَن  فَِإنَُّه  ُعَمُر  َلُه  فـََقاَل  نـَْفِسَك  ِمْن  ِإلَْيَك  َأَحبَّ  َأُكوَن  فـََقاَل  َحىتَّ  ْفِسي 

 ٤" اْآلَن َ� ُعَمرُ  �النَِّيبُّ 
��وجه االستدالل: � النصوص  تدل على وجوب محبته وتقديمه على  � تلك  جميع  أن 

  ة من المال واألهل والولد . يالمحاب الدنيو
   

 

سلم يف "صحيحه"  ) ( كتاب اإلميان ، |ب حالوة اإلميان ) (�ذا اللفظ) ،  وم١٦) برقم: (١٢/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب بيان خصال من اتصف �ن وجد حالوة اإلميان ) (مبثله.) ٤٣) برقم: ( ٤٨/  ١(
) ( كتاب اإلميان ، |ب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان ) (�ذا  ١٥) برقم: ( ١٢/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٢

لََّم أكثر من اْألهل  ) ( كتاب اإلميان ، |ب وجوب حمبة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ٤٤) برقم: ( ٤٩/    ١اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (
  والولد والوالد والناس أمجعني ) (مبثله.) 

طاب أيب حفص القرشي  ٣٦٨٨) برقم: (١٢/    ٥أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٣ ) ( كتاب فضائل الصحابة ، |ب مناقب عمر بن اخل
) ( كتاب الرب والصلة واآلداب ، |ب املرء مع  ٢٦٣٩) برقم: ( ٤٢/    ٨"صحيحه" (   العدوي رضي هللا عنه ) (�ذا اللفظ) ،  ومسلم يف

 من أحب ) (بنحوه خمتصرا.) 
 لفظ) ) ( كتاب األميان والنذور ، |ب كيف كانت ميني النيب ) (�ذا ال ٦٦٣٢) برقم: ( ١٢٩/    ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (  -  ٤



٢٩ 

 

    

 

 

 

 

   : ودل    يعبد هللا إال بما شرع  وجوب االقتداء به في كل عبادة ، فالاعتقاد  الرابع ،
 على ذلك الكتاب والسنة ، فمن الكتاب :  

١( � :���	
� ����� ���Aن� �G����� ·%�=���F� ·h��Z"$� �א� ��� ل��Z�R�E�P� ��"&��� ���Aن� �א� ��������(� �3�Aو�ذ�� �אْ�̧�?��3 �و�אْ�,��م� �א� ��� �{�3�/

�א|���A〈�%/0א���٢١א.FIא�hRZ��.� 


	���:�و )٢��������3�:�$��G�:�"h�3�,�t�ْא���ن����*�3�א�$�ن��/�&"�:�$���"��Z�Rو����א� ��}�xو�����:���:�=�%���¹ذ�א����Gٍ�:�������و�:���Gو�:�����Aن����


	�������َرُسولَهُ  /�	�¬��א� �����ً����
����
����hRא�=��٣٦�Cא0/%�� 〉��Z 


	���:�و )٣����و�����=�	���Zא�"��������,�-�&"�����,�=�*����$�ن��/��"�Z�Rو����א�����{�א� �������Aن�����ل��אْ�����:�=�����Vذ�א�د��4'(�����=�	�w�$

ن���-� vْ��٥١��hRא0/%��〉و�$"و��¡�����Y���אْ�ZR �א�=

٤( �:���	
������� �P���'��:���{�3�F����*��"v�(�$�E�Pوא��)�m�/�����'��_����*�=�,����3�m�+����,�P�� ��»&�-�/�}'<�Fن���=�:���/������YX��Rو�

����,� ���
א����hRא�=��٦٥�Cא��W�,�x��〈���%/0و�/��� «Z 

٥( �:���	
����,�F�R�BRو�"v�o���� �و�א���"&��)��S�S�-�/�E&"���א� ����و�/���3�v�U��&"���ذ�)��	�S'
��P���� �ن��אLS�-�
����<�="Aل����ن��)�B�٣١�(

��G/�3�P��&�ْא�LJ�-�/�������� �ن'�א���Pא������
ل�����Pن���Z'3�و�א���א�א� ��	,�w�$��8"�〈6ل��٣١�،٣٢א0/>�ن�����hRZ.3אن�4 

    : ومن السنة
١( �V-,-c�א�f�C�{��:�%;��4�G4��*=4�qא�ETRد:"��ل��$ن���R�*P��(3:$��, 4��,��g�4�8�4�G:"١ 

�4�;%��ETRא4�q=*��$ن� )٢�G4��V-,-c�א�fد��:"��ل��وR�*P��=:��,��:א�`���(3:$�f�±)F$�G:"٢ 

 

وما به ) ،   ) ( كتاب البيوع ، |ب النجش ) (�ذا اللفظ معلقا تعليقا جمز ٢١٤٢) برقم: ( ٦٩/    ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -   ١
  ور  بلفظه. ) ( كتاب اْألقضية ، |ب نقض اْألحكام الباطلة ورد حمدÔت اْألم١٧١٨) برقم: ( ١٣٢/  ٥ومسلم يف "صحيحه" (

طلحوا على صلح جور فالصلح٢٦٩٧) برقم: (١٨٤/   ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ٢ مردود )   ) ( كتاب الصلح ، |ب إذا اص
دÔت اْألمور )  ) ( كتاب اْألقضية ، |ب نقض اْألحكام الباطلة ورد حم ١٧١٨) برقم: (١٣٢/    ٥(�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" ( 

  (مبثله.) 



٣٠ 

 

    

 

 

 

 

��� �:�f������G4א�=��و�Aن )٣A�%	�3/�ل�Sl?�f%�א���{���":�%�gT�%4)��8Aو��*
�_)��R:Iو+�3א
"١���uv��fو�"R�=�א�f�%�gT�8A٢"�و 

٤( �3��{�G4�� �:�fوא�:"��ل��$ن����`?�<���&&Z�=:"٣ 

)�E �$�Eא� �:"��ل����א�=��$ن����fא��G��Y��:�G4�DR�tSא^/3±و� )٥�</$R���A"٤ 

٦( ���($�G4�V-,-c�א�fא�=��$ن��و���"��:��, P��=Z�G4�JoR�G:�":��٥ل 

�4�;%��ETRא )٧�G4�V-,-c�א�fوq�":ل����� Zو��4 ,�q4=*��$ن�א�=��� {�א���4 ,�q�9א�=��� {�א=�
�Y�ذ�¼ SP�،م����=4�y.=<P�،��,P�¬?3P��¡,+�� Zل:�و����_�،�qא�)�-P�JltP�� Zو��4 ,�qא�=��� {�א

�	=�$� CE;�א� G4� ن�.=</� אم�$� �?;,%.��،�:���ل ��� �و$+(�� q��� �*� 4I� E(�� qאP� �
�"٦� �

�وجه االستدالل: � � أقواله � في  به  االقتداء  تدل على وجوب  المتقدمة  اآليات واألحاديث  أن جميع 
، وأن من عمل على خالف سنته فعمله    هللا التصح إال على وفق سنتهوأفعاله وتقريراته ، وأن عبادة  

  وهللا تعالى أعلم . . مردود عليه
   

 

طبة ٨٦٧) برقم: (١١/    ٣أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ١  ) (�ذا اللفظ)  ) ( كتاب اجلمعة ، |ب ختفيف الصالة واخل
) برقم:  ٢٦٣/    ٣حه" ( ) ( |ب اجلمعة ، ) ،  وابن خزمية يف "صحي ٣٢٦) برقم: (١١٨/    ١أخرجه ابن اجلارود يف "املنتقى" (   -  ٢
طبة النيب وبدؤه فيها حبمد هللا والثناء عليه ) (�ذا اللفظ)  ١٧٨٥( )  ١٨٦/  ١وابن حبان يف "صحيحه" ( ) ( كتاب اجلمعة ، |ب صفة خ

  ) ١٠برقم: (
والقران   ) ( كتاب احلج ، |ب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع١٢١٣) برقم: ( ٣٥/   ٤أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -  ٣

 ) (بلفظه.) 
انوا مجاعة واإلقامة وكذلك  ) ( كتاب األذان ، |ب األذان للمسافر إذا ك٦٣١) برقم: (١٢٨/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (   -  ٤

 بعرفة ومجع ) (�ذا اللفظ) 
كاح ، |ب الرتغيب يف النكاح ) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه"  ) ( كتاب الن٥٠٦٣) برقم: (٢/    ٧أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٥
  ) ( كتاب النكاح ، )   ١٤٠١) برقم: (١٢٩/  ٤(
) ( كتاب األدب ، |ب من مل يواجه الناس |لعتاب ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم  ٦١٠١) برقم: ( ٢٦/    ٨ه البخاري يف "صحيحه" (أخرج  -   ٦
 شيته ) (مبعناه.) ) ( كتاب الفضائل ، |ب علمه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم |! تـََعاَىل وشدة خ٢٣٥٦) برقم: (٩٠/    ٧ "صحيحه" ( يف
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  يف بيان   لثة املقدمة الثا 
  شروط التوحيد 

  : مسائل  مثان  وفيها  
  

  : األوىل  وهي  لتوحيد  لاملسألة  االستقراء  عليها  دل  العلم    ثمانية شروط  ،  والمحبة  ،  : 
  .      بالجوارح  والعمل، واالنقياد ،  واإلخالص  ، والصدق،  واليقين  ، والقبول 

  
  الشروط للشهادتين معا:    الثانية املسألة  

من املهم التنبيه على أن كل شرط من هذه الشروط الزم للشهادتني معا ، وقد درج العلماء على االكتفاء 
ط ، دون كوeا شروطا   ألن ذلك    ؛للشهادة vن حممدا رسول هللا    -أيضا–بذكرها كشروط لالإله إال هللا فق

اجلزء الثاين املتمثل يف الشهادة    عندهم هو حتصيل حاصل ، من جهة أن الشهادة vنه الإله إال هللا تتضمن
 . أنه رسول هللا �حملمد 

أوىل ؛ لدفع    -وذكر األدلة الدالة على ذلك  -شروطا للشهادتني معا    هذه الشروط  ولكن التنصيص على كون 
التوهم vن هذه الشروط خمتصة |جلزء األول من ركن الشهادتني فحسب، ومن املعلوم أن األحاديث اليت جاء  

د بدخول اجلنة بقول إحدامها دون األخرى شاملة هلما معا ؛ إلن إحدى الشهادتني تعم األخرى عند فيها الوع
، تتضمن -إذا انفردت- نفراد، وعند االجتماع لكل منهما معىن كاإلسالم واإلميان، فشهادة الإله إال هللا  الا

تتضمن الشهادة vنه الإله إال هللا.    -انفردت  إذا–الشهادة vن حممدا رسول هللا، وشهادة أن حممدا رسول هللا  
  وهللا تعاىل أعلم. 

  
  ( وهو محل نظر واجتهاد) الترتييب الموضوعي للشروط: الثالثة املسألة  

  العلم  .١
  قبول(الرضا)  .٢
  المحبة  . ٣

  اليقني .٤
  الصدق  .٥
  اإلخالص .٦

 انقياد(عزم)  .٧
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 .   العمل مبوجب هذه الشروط . ٨

حملبة  بعد Òمل وجدت vن الرتتيب األمثل يبدأ |لعلم فإذا وجد العلم حصل القبول ، فإذا حتققت ا
حتقق اليقني ، فيقوهلا صادقا ، وخيلص فيها ! ، فيرتتب على ذلك االنقياد ملقتضاها مث العمل  

  وهللا تعاىل أعلم. وقد يقال غري ذلك مبوجباÁا ، 
  

  الحد األعلى والحد األدنى لكل شرط  :  الرابعة   املسألة  
له حد أعلى، فليس هناك حد أعلى للعلم، وال للصدق، وال لإلخالص،    ليس شرط من هذه الشرط    كل

واملعىن:  أن الناس يتفاوتون يف مقدار العلم،    كما سيأيت توضيح ذلك يف كل شرط.    وكذلك بقية الشروط
وهذا التفاوت هو يف حتقيق تلك الشروط، فبقدر ماوجد عندهم    والعمل ،    واإلخالص ،والصدق، واليقني،

األنبياء يف حاجة إىل أن يزدادوا علما  وإذا كان  من العلم واليقني والصدق. .. بقدر مايوجد التفاوت بينهم،  
  ١٩من اآلية    �اÈَُّ   ِإالَّ   ِإَلهَ   َال   أَنَّهُ   فَاْعَلمْ �  �فقد قال تعاىل لنبيه  ؟  غريهمفكيف ب،  اوصدقا ويقينا وإخالص

بال eاية، والصدق يزيد،    يداليقني يز و يتناهى، ،    ، وقد نزلت بعد اهلجرة، فالعلم �ذه الكلمة المحمدسورة  
  واإلخالص يزيد ،وهكذا بقية الشروط.

وه	ا أش[ه =ق�لهY اإل6,ان ی��n =ال?اعة و�nقz =ال,عH(ة، فال�nادة في اإل6,ان ل(T لها ح�ود.   
  . تلe ال>�و� فال�nادة ف�ها بال ح�ودو�	لe معاني  

الضروري منه.  فأدىن العلم هو الذي مينع من الوقوع   وهوكل شرط من تلك الشروط  له حد أدىن    ولكن
اليقع   ن ني، وأدىن اإلخالص أتيف �قض من نواقض اإلسالم.  وأدىن الصدق، أن يكون صادقا يف قول الشهاد

مل |جلوارح أن ال  وأدىن العيقع عنده شك يف شيء من أركان اإلميان،  يف الشرك األكرب، وأدىن اليقني، أن ال
وهكذا بقية   ،  ، أو ترك مايرتتب على تركه الكفر كرتك الصالة على قول من قال به    جنس العمليقع يف ترك  

أن يوجد احلد األدىن من كل شرط من هذه الشروط عند كل مسلم، فإذا مل يوجد احلد األدىن    فالبد   الشروط.
  .    وهللا تعاىل أعلم من كل شرط فقد اإلسالم.
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 :   تصح العقيدة وال العمل إال بصحة الشروط ال:   اخلامسة املسألة   
الشروط شرط لصحة االعتقاد والعمل، فكيف يوجد االعتقاد الصحيح مع اجلهل به ؟  أو مع بغض   هذه

شيء من أوامر هللا ؟  أو رد شيء منها ؟  وكيف يصح العمل مع فقد شرط واحد من شروطها ؟ فإذا مل يعلم   
يف عمل   اليقني  عدماإلخالص، أو    عدمأو مل يقبل شيئا منها، أو ُعدم الصدق، أو   ، احلد األدىن من كل شرط

  من األعمال ؛ فكيف ميكن أن يكون صحيحا ؟  
   تعلق الشروط  :   السادسة املسألة   

هذه   تتوفر  قدومبا تقتضيه من عمل. ف-٢  نفس الكلمة-١أن تتنبه vن هذه الشروط تتعلق بـ:    البد
من   فيصح  الشروط  الشهادتني  قول  عند  واالنقياد  والقبول  حملبة  وا واإلخالص،  واليقني  والصدق،  العلم، 

، فإذا طبق حقوق الشهادتني فال خيلوا: إذا أتى بناقض من نواقض اإلسالم فهذا راجع لفقد  احلد  ماإلسال 
  كان حتقيقا �قصا.     األدىن لشرط من هذه الشروط، وإن أتى مبعصية دون الكفر فألن حتقيق هذه الشروط عنده

  
 فقدان شرط من الشروط يبطل بقيتها :  السابعة املسألة   
طة،    مجيع طال مجيع الشروط  فإذاهذه الشروط مرتاب .   ، ولو وجد بعضها  ما فقد واحد منها ترتب عليه إب

من   ويلزموفقد شرط العلم فكأمنا فقدها مجيعا.    فلو أوجد مجيع الشروط،  منها مجيعا لتحقيق األركان،   فالبد
يوقن،    خيلص ! ،وفد يصدق، وخيلص ولكنه ال   فقدان الصدق فقدان بقية الشروط ، وقد  يصدق، ولكنه ال

، وقد يوجد التصديق وفقده لشرط العلم  وقد يوجد اإلخالص والصدق، لكن ذلك يف تصوره بسبب جهله 
َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوÖا فَاْنُظْر  �  :اليقبل به كما يف قوله تعاىلالقليب  واليقني، ولكنه   َقنَـتـْ َوَجَحُدوا ِ�َا َواْستَـيـْ

ُْم َال  �تعاىل:    النمل، وقوله  ١٤اآلية    �َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َّeَقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإ
بُ   األنعام.   ٣٣اآلبة  �الظَّاِلِمَني àََِ�ِت اÈَِّ َجيَْحُدوَن   وَنَك َوَلِكنَّ ُيَكذِّ

الذي يكون فقده �قضا من نواقض   دبفقدان الشرط، هو فقدان احلد األدىن منه، وهو احل  واملقصود
    وهللا تعاىل أعلم. فكأمنا فقد بقية الشروط. ،  اإلسالم ، فمن فقد احلد األدىن من أي شرط
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   القلبي باالعتقاد  مرتبطةأركان الشهادتين وشروطهما  :     الثامنة املسألة  
، وسيأيت مزيد بيان يف املقدمة اخلامسة عند احلديث عن شرط العمل |جلوارح وقد تقدمت اإلشارة لذلك  

و   .   الشهادتني  أركان  أن  املتقدمة  مجيعواملقصود  العمل-الشروط  شرط  بعمل    |ستثناء   -اجلوارحاملتعلق 
أمرين:   (املعرفة احلسية،   يتضمنالعلم على سبيل املثال:     فشرط  ارتباطها |العتقاد كارتباط الروح |جلسد ،  

املقصود يف هذا الشرط    فالعلم) ،واملعرفة القلبية اليت يلزم منها العمل مبوجب تلك املعرفة احلسية ،مسع، بصر
ليس هو القبول    والقبوللمعرفة النظرية(احلسية)  املتمثلة يف السمع والبصر .   هو: عمل القلب إذا استجاب ل

الظاهر، بل هو قبول القلب وهو متضمن للرضا، واالنقياد ليس هو االنقياد الظاهر، بل هو انقياد القلب،  
حملبة)،   ة كاذبة، وإما جمرد دعوى نظري  إماوهكذا بقية الشروط. ( فالقبول، واالنقياد، والصدق، واليقني، وا

وهو احلد األدىن من كل شرط، وجياهد نفسه على مازاد عن    ،   عمل قليب يستجيب لألصول اليت البد منها
  احلد األدىن.  

االعتقاد  واحلد _وهو   القلب  بعمل  متعلق  القليب،    -األدىن  واليقني  القليب،  والصدق  القليب  العلم 
  وهللا تعاىل أعلم.  واإلخالص القليب وهكذا  بقية الشروط.
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  شروط التوحيد يف بيان أدلة    الرابعة املقدمة  
  مسائل سبع  وفيها  

  
  شرط العلم أدلة : املسألة األوىل  

  :فمن الكتابوقد دل عليه الكتاب والسنة : 

١ ( :���	
���� ��Y�S�(�̀ ����3�v�U�<�Zو�א���א� ���������������������$�)'����4 ���P�〈  سورة حممد ١٩من اآلية� 

،�وא�y`*��)*;<Zא0/%�"����א�	 ����8Sא��ل�وא�	�8"�:אR�q½���ل�א�:�م�א���DR�tS:  وجه االستدالل
] قوله : ( |ب العلم قبل القول والعمل ١/١٩٣[  : يف فتح الباريهللا   رحمه   -قال احلافظ ابن حجر�.א�&%�3

) قال ابن املنري : أراد به أن العلم شرط يف صحة القول والعمل ، فال يعتربان إال به ، فهو متقدم عليهما ؛  
ألنه مصحح للنية املصححة للعمل ، فنبه املصنف على ذلك حىت ال يسبق إىل الذهن من قوهلم : " إن العلم  

لعمل " Áوين أمر العلم والتساهل يف طلبه . قوله : ( فبدأ |لعلم ) أي : حيث قال : { فاعلم  ال ينفع إال |
طاب وإن كان للنيب   فهو متناول   -صلى هللا عليه وسلم    -أنه ال إله إال هللا } مث قال { واستغفر لذنبك } واخل

  " أهـ. ألمته 
 وفيه دليل على أن املعرفة ا�ردة ليست علما .   
 ن  ؛  وفيه أيضا دليل على أن العلم �ذه الكلمة العظيمة الحد لهv ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أمر

، وقد جاء يف  البخاري عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب  يعلم �ذه الكلمة ، واملعىن أن يزداد علما �ا
وإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم الذي هو أعلم الناس |!      ١ِإنَّ أَتْـَقاُكْم َوَأْعَلَمُكْم ِ|Èَِّ َأَ�"   قال :"  �
 . فغريه من |ب أوىل . وهللا تعاىل أعلم ، يف حاجة إىل أن يزداد علما بذلك ، 

  

 

م أ� أعلمكم |! ) (�ذا  ) ( كتاب اإلميان ، |ب قول النيب صلى هللا عليه وسل٢٠) برقم: (١٣/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
 اللفظ) 
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٢( ��	
����4ن��:���Gد�و)����א�;'�Xk�-�ْ�����)�*�+��G�:��������%�4��vو�������و��)�/��G/�̀ ن�و�����/��� �Y"�א����٨٦��hRא0/%��〉 /�	� �Z
א��������=>*�،�א�.?��3�l(��:�}=	:��*�ن��� �  .�$���g��D���r$א�qو���/	 

�|�A�Gل����−�½R�qא−f�y|�v
��)٧�/٢٢٣(�":��D�$�.B9�l���=�:�BC��=���<�Z̀�א�א ن������������:��Xk�-�ْ�����)�*�+��Gو������/�	� �
��G�:��G�&������(ذ���y)=4����<�4��v�+��9�v�=�
���'(���P�،�ٍ ْ�4�¹و�h�|�c���}� �4�Xk�-�ْ�����)�*�+"م�gZو��ل�+,�²א��.−qא��½R�

�f�:ص)�E�rن:�$�-*���$)��א�G4�)*+�G:�G&��D$�،9l�=:�C�=�<Zא0/%�:"��٣٥٠(א�3د�4 {�א�?=����,P
����A��<4�v+�9v=

=v	��א�;4�v%�و�k^���rو��ذن��$�Gn�r��y)=4� �%4�v;��9אv=
〈��:C�,S(Iא�hRZ]

)٢٣[(.� �
���و��ل� )٣	,«�%4�v;�א�q�8�〈��)�:3:.�א�hRZ]٤٤[( 

٤( ����	
������ :�و����������������������������ْ�����������&�%"�و�$"و�"�אْ�	�ْ �������� ���〉אْ�	�.�/.��אْ�-�&�,����(��א� ����$�)'������������������������و�אْ� �

 : فمنها أما أدلة هذا الشرط من السنة 
١( ��f�� �:�~,-��:ن���4�G4د?�8א�=%�:"��א�=����ل����qא�r������r��($�� 	/� ١":�M�:�Gو�

٢( ���*,Pو��($�G4�G4��=�א�����ل$)��":���(��}<F����-�$�Jوذ��E�
א�	S(��ذא�و�yz��f�9Tو
��)�ل���f`א�א���8{3�
�W=A��:���ن�r�,P�yא)	��Pن��& :�y�
ل�$+*(�����,��3��9ع�)	����$�,P

���P,��ل�א)�:����3O	�G:� )א�=��Y�)�$�Rא��q��:�	(א�:�Gא�=%���ل�ZRو�qא�)S4��($������P|א�
��_�W, 
�rو�W/Rد�rل���,Pل�א�=�س�ل�:��/��$�W=A�DRد$�rل��,P�kP�=n�3$و�אP�&�و$:��א��	,«

V ���א�r���, /�G:��*	��/�%-,��~,c,P��,(ذ$�V��%�3T�)/)F�G:�%�3l���3x/�"٢�� 


	���½R����3mF�G�−ل�א^�uP:��وجه االس��الل�q٣/٢٨٤[  يف الفتح   -א[:�"�f�), �<�ذم�א��,Pو
�M4>��دאrא�،�< �P��¡,+ن���"n	�����G:�%Sل��9£$�W=Aא�=�س�/� �

  �

 

 |إلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم  ) ( كتاب اإلميان ، |ب من لقي هللا٢٦) برقم: ( ٤١/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ١
  على النار ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب اجلنائز ، |ب امليت يسمع خفق النعال ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم  ١٣٣٨) برقم: ( ٩٠/  ٢أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٢
) ( كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، |ب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه ) (بنحوه  ٢٨٧٠) برقم: ( ١٦١/    ٨يف "صحيحه" ( 

  خمتصرا.) 
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 العلم قسمان :   ولتحقيق شرط
ن يعلم  v  :أن يوجد عند كل مسلماألدىن من العلم الذي البد   احلد :وهو العلم الضرورياألول: القسم 

فهذا علم    ؛  ألخرىإال |تقوم    وأن إحدامها ال،    والعقائدمن املعاين  كل منهما  ه  توما تضمن   الشهادتنيمعىن
عاملا ا مأو قاهل ،  با يف فعل ما ينقضهمابوكان اجلهل س، ا ما جاهال �مفإن قاهل ، ضروري البد منه لكل مسلم

األدىن من فهو احلد  ،  كله    فاملخالفة يف هذا القسم تنايف اإلميانه .اا مل تنفعمأتى مبا ينقضهمث    مبقتضياÁما،
   .العلم

��ل�א���ن��القسم الثاني :A�f�=
��<v��Âل�א���ن�،�و��A�} 4ل�)/���,�Ãول�وIא���� ��E ,�&
�� 4
ن�&<P�،�J{אق��`א�א�;3ط:�وذ��Y،��א�.�,%�א�h�P�=nא��f�%v��tn`א�א�����:S��G,�8א��F�8,��v
�ن�/	 ��

،�V
��/	 ��»,�9:��$:��3��و:���و$نא�;*�د*����k 	</���,P��=4�E*(�rو$ن��،���gÄ�8�	/��� 4�f���A
��	
����:   ُ�ُ َوَلYْ َوالَِّ	یَ+ ِإَذا َفَعُل�ا َفاِحَ>ًة َأْو َ�َلُ,�ا َأْنُفَ&ُهYْ َذَكُ�وا �ََّ َفاْسَ�ْغَفُ�وا ِلُ	ُن�ِ�ِهYْ َوَمْ+ 6َْغِف َّ� ال	ُُّن�َب ِإالَّ 

وا َعَلى َما   ُّ�Hِ6ُ َ6َْعَلُ,�ن Yْان .    ١٣٥اآل6ة    〉َفَعُل�ا َوُه�ن¤> vو�`א�א�����/>�vوP�M,��א�=�س�و�س�رة آل ع,���,P

¬t;�א��4 �J���.�����)Fr�� 4����,F�G:�� 	�وא����	
�����ل�A�EX��R��M�����8������Aن��אْ��S-���3:�(�אد�א���&� �"�

���� ����:�(�د�א��=��v(��אْ���8�S����3�-�S$�ن�������=�¡�{������EX��R��Mو���� �A��)�v�=�
�hRא�&*©�١٠٩א0/%��〉Z�)١٠٩(��:���	
���،�و�

� �A��M�)�v�(���:�3ٍ�-���$� "%�	�S�Z��y�)�	����G�:��yL)���/��3�-�S�ْو�א�Bم�� �ْ�$� ¹h�3�m�+��G�:� �����E�Pאْ����Rض�'(�$�����ن'�א� ���و��� �����Mא� ����B./�.�4�

B�,�&�F〈���%/0ن���٢٧א�����hRZ�)�C�,S(Å��}<F�%=&¥�|o�� A�Y��8ذ,��v
�%P3	:يف قصة في البخاري  فو

َقارَُه اْلَبْحَر ، فـََقاَل اْخلَِضُر ِلُموَسى: َما ِعْلُمَك "  وفيه :اخلضر   َوَوَقَع ُعْصُفوٌر َعَلى َحْرِف السَِّفيَنِة ، فـََغَمَس ِمنـْ
َقارَُه َوِعْلُم اْخلََالِئِق َوِعْلِمي    ١" ِيف ِعْلِم ِهللا ، ِإالَّ ِمْقَداُر َما َغَمَس َهَذا اْلُعْصُفوُر ِمنـْ

��ل�א�	 ���k,�-<��Pא�>�م��;3ط�א�	 ��/&ن�A�G:��,�ل���ل����:��&�Gא��،���*`/�Gא�����V-�و�%�א�
�د�M�{Rو����,���)F،�و�� 	א����א����f�3c��G:�¬��=�אE(���א�� Æ��%,43+�%v��Â�f�8*א���	ذא�$و��

��P(אن��`א�א�;3ط����& ,%،�$:��א�>��f�|cא�����אIول��وא}�J$و�P	3��8م�*P�. 

 

) ( كتاب تفسري القرآن ، |ب قوله فلما بلغا جممع بينهما نسيا حوÁما فاختذ  ٤٧٢٦) برقم: (٨٩/    ٦حه (أخرجه البخاري يف "صحي   -  ١
  ر| مذهبا يسرب يسلك ومنه وسارب |لنهار ) (�ذا اللفظ)  سبيله يف البحر س
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��:���,�،�و}(א��h|�Aد�M�{Rא�	 ��و<���)F��،�M�v��tnא�fع��و�&�Gא�&��ل��fא�	 ����:�א�`�G:�9=��Dא�
�،�y3و&n3م�وאÇ3 �א
�=:�8��P�G:	�8א�א}�Jوאn=(و��،�وA$3م�،��وÇ3 �א
א�;v��،�%,43	�8א�א}�Jو

�،��M�{Rد������ل�:�و�A ���(د���S�4��G�:���=�,�v�lא����G/�̀ �אْ�&�>�����א�� ��=�_�Rو��$�'��_�B)�c�<�ْ�:����*�=�:و������vْ�=���B�����¦����*�=���P

�|�S�&�ْ��8א�x�v�ْא������Y��ذ����ذ�ن��א� �������M�3א�,�t�ْ����Bk����Z����*�=�:٣٢��3א0/%��〉و�w�P�hRZ�����v=��ª�¦��(3�A$و$� =��،�،�و
�)c<�nא�،�Mא|����k����א��=:�R)($و���4 $���	
�qوא.� �
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  شرط  القبول ة  الثانية : أدلاملسألة  
��Gא�&>���:�ودل�4 {�ذ��Yא�&>���وא��=%:P� �

١( ��	
����:  ََلى َعَلْيِهْم قَاُلوا َآَمنَّا بِِه ِإنَُّه اْحلَقُّ ِمْن رَبَِّنا ِإ�َّ ُكنَّا ِمْن قـَْبِلِه ُمْسِلِمني  سورة القصص   ٥٣اآلية    〉َوِإَذا يـُتـْ

٢( ��	
���ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّقِ  �:و� ُسوِل تََرى أَْعيَُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

٨٣��hRא0/%� 〉َيقُولُوَن َربََّنا آََمنَّا َفاْكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن Zh)��nא 


�Vא�V</0و:��f:لال وجه االس������f�C�{��ل����Ovو:	={��:	=��S��א�}=	:�.�J����),F�ZR�%�وא�>
�8Z3�و:��$).ل�א�f.�J<&�ك,ا في ق�له تعالى  ، أو قبل بعضا دون بعض  ومن الناس من مل يقبل بذلك��א

:�  ََيْستَْكِبُرون  ُ � 〉َوَيقُولُوَن أَِئنَّا َلتَاِرُكوا آَِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن         〉إِنَُّهْم َكاُنوا إِذَا ِقيَل لَُهْم َال إَِلهَ إِالَّ 1َّ

�hRא�M�P�c.�٣٥�،٣٦א0/>�ن�Z�����	
���ِ    و� قُوا َبْيَن 1َّ ِ َوُرُسِلِه َويُِريُدوَن أَْن يَُفّرِ إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن ِبا8َّ

أُوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن    〉ِبَبْعٍض َوَنْكفُُر ِببَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسِبيًال َوُرُسِلِه َوَيقُولُوَن نُْؤِمُن  


	��،�  النساء سورة    ١٥١ن  ١٥٠اآليتان    〉َحق<ا َوأَْعتَْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعذَاًبا ُمِهيًنا   ���
	���−���٦:     و����:�و�

 َعلَى اْلَكاِفِريَن ِ ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا ِبِه َفلَْعَنةُ 1َّ �hRא�٨٩��h3�S:�Gא0/%� 〉َفلَمَّZ��.� 

 :%=��א�G:و 

١( -,-c�א�f�V�}Z:�E�$�G4�G4��=�ل���א��":��,U��8א��A�� 	�א�(<�وא�G:����qא���	�8:����:
�W&�:$د���{$��*=:�W(�Aא�&�|�و�J;	�وא�Å&�א�W<S(�P�C�nא�W S��%,�(��*=:ن��&P��TR$����$�|�&�א
�rو�C�:�Y���rن��	,��E���¶$�>3?$�%v��w��*=:����$א�و4Rא�وز�Zא�و�3;Pא�=�س���*��q�9אv=P�C�nא

8�:�Y�`P�ÅA�WS=
ومثل من لم يرفع بذلك :�P�G���fد/�Gא�qو)v	��:���	���א��q��P	 ��و4 ���

 �١"א�`��W ZR$�D��هدى هللام يقبل ولرأسا 

٢( �DR�tS�א�fو�}Z:�E�$�G4�ÈE�S'=�א�G4���� ً��ن��������4" ���	�/���:�����3�{�ْ�<�Z�8ٍא�{�R��8�����A�>�R��c'=�د��و�א���Vو�אْ�,�*� �nل��:�����8א���
�{�$�}�������=����%�{��F����א�"�����P��R��*'=�א��©�c�(�}���������א�" ���	�Pٍم��������{�א� �,��3ٍ�{�$�}� �4��8:�	� ":��/wْ�3�+�D�̀ ��W��=���و�:����4��ْ =�������3�B8�w ��א��

 

علم ، |ب فضل من علم وعلم ) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه"  ) ( كتاب ال٧٩) برقم: ( ٢٧/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -   ١
  ا بعث به النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم من اهلدى والعلم ) (مبثله.) ) ( كتاب الفضائل ، |ب بيان مثل م٢٢٨٢) برقم: ( ٦٣/  ٧(
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   رط القبول قسمان :شلتحقيق و
ل�3Tو��DR:  القسم األولSن��$�)�r�D`�ل�אS��א�G:�}(دIא�)^א�}(��8A�)=4:� �و�/�:8S�/ن������:

�ن�/�
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=��fא���ن�S��א�G:�}د)Iא^(�א�*P�� A. 

  

 

) ( كتاب مواقيت الصالة ، |ب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب )  ٥٥٨) برقم: (١١٦/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -  ١
  (�ذا اللفظ) 

  ) ( كتاب اإلميان ، |ب ذاق طعم اإلميان من رضي |! ر| ) (�ذا اللفظ) ٣٤) برقم: (٤٦/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ٢
 ) ( كتاب اإلمارة ، |ب بيان ما أعده هللا تـََعاَىل للمجاهد ِيف اجلنة ) (�ذا اللفظ) ١٨٨٤) برقم: (٣٧/    ٦أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -  ٣
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 ) ( كتاب اإلميان ، |ب حترمي الكرب وبيانه ) (�ذا اللفظ) ٩١) برقم: (٦٥/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( - ١
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  شرط احملبة املسألة الثالثة : أدلة 
  

  وقد دل عليه الكتاب والسنة ، فمن الكتاب :

١( �:���	
����  ُ َّU ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َمْن َيْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف يَأِْتي

ِ َوَال َيَخافُوَن َلْوَمةَ َالِئٍم ذَِلكَ    َعَلى َّU ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل :�Gא0/%�  〉  اْلُمْؤِمِنيَن أَِعزَّ
٥٤��hRZ�h)��nא�� 

٢( � :���	
� ��اْقتََرْفتُُموَها  و� َوأَْمَواٌل  َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَْبنَاُؤُكْم  آَبَاُؤُكْم  َكاَن  إِْن  قُْل 

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِ  َّU بَُّصوا ِه َفتَرَ َوِتَجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أََحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن

ُ َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلفَاِسِقيَن  َّUِبأَْمِرِه َو ُ َّU ٢٤א0/%� � 〉َحتَّى يَأِْتَي��%��hRא�>Z� 


	��:�و )٣���� َوالَِّذيَن آََمنُوا أََشدُّ ُحب[ا ِ َّU ِأَْنَداًدا يُِحبُّوَنُهْم َكُحّب ِ َّU ِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن    ِ َّ ِ̀〈  
 ��� سورة البقرة ١٦٥من اآلية 


�(/����:��JF�%:g4א�	�R�)S��$ن��:  ل وجه االستدال��yא��Wv��?و�ن����،���R�¨US/��:�¨Uو��،
�yא���،�و�ن�:�ل���,���ZRو�qوא��א�G:�hrא���،�و:	�دא�4�G:�hدא�y،�و:ZRع��S
ل���وאSو��y3_א�C�v<وא�

�y4�9(:،��(א:�%SÇد�א�Rو}c</�r�%SÇא�f3وط�+�M�:g	�א�y`��8Aو�*. 

٤( ����	
���َ   :و� َّU َغفُوٌر َرِحيمٌ قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ُ َّUَوَيْغِفْر َلُكْم ذُنُوَبُكْم َو ُ َّU فَاتَِّبعُوِني يُْحِبْبُكُم〈   

 َال يُِحبُّ اْلَكاِفِريَن َ َّU َُّسوَل فَِإْن تََولَّْوا فَِإن َ َوالرَّ َّU 3אن.�٣١�،٣٢א0/>�ن�� 〉قُْل أَِطيعُوا�6�hRل�4Z� 

حملبة أن يكون  أن  ��وجه االستدالل: أحب إىل العبد من نفسه، ووالده،    �  هللا ورسولهمن لوازم شرط ا
ل�אq،�و
�>�Ex:>��	>��والناس أمجعني؛ZR� 
�> .م�+*�د�h$ن���(ًא�،qא�r������r�:hن�+*�د�Pل����

م��S%�א4�q.�و}�g<��P�8��א�y`*��qא0/%��E4א�� ©�אد�G:�y|oو�D3cS�א�G�^א�.�
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   ومن السنة : 

ميَاِن َأْن    �عن النيب   �عن أنس ْبِن َماِلٍك  ماجاء يف الصحيحني   )١ قَاَل َثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحَالَوَة اْإلِ
َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَأْن حيُِبَّ اْلَمْرَء َال حيُِبُُّه ِإالَّ Èَِِّ َوَأْن يَ   ُ َّÈْكَرَه َأْن يـَُعوَد ِيف اْلُكْفِر َكَما َيُكوَن ا

 ١"  النَّارِ َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف ِيف 
َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعَني "    �قَاَل النَِّيبُّ �  وفيهما َعْن أََنٍس   )٢

 ٢ولفظ مسلم " َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه َوالنَّاِس َأْمجَِعَني"
فـََقاَل َ� َرُسوَل اÈَِّ َمَىت السَّاَعُة قَاَل َوَما َأْعَدْدَت   �قَاَل َجاَء رَُجٌل ِإَىل  �يف مسلم  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ و  ) ٣

ْسَال  ِم فـََرًحا َأَشدَّ ِمْن لِلسَّاَعِة قَاَل ُحبَّ اÈَِّ َوَرُسوِلِه قَاَل فَِإنََّك َمَع َمْن َأْحبَـْبَت قَاَل أََنٌس َفَما َفرِْحَنا بـَْعَد اْإلِ
 َأْحبَـْبَت قَاَل أََنٌس فََأَ� ُأِحبُّ اÈََّ َوَرُسوَلُه َوَأَ| َبْكٍر َوُعَمَر فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم  فَِإنََّك َمَع َمنْ �قـَْوِل النَِّيبِّ 

      ٣" َوِإْن َملْ َأْعَمْل vَِْعَماهلِِمْ 
طَّاِب فـََقاَل َلُه ُعَمُر  َوُهَو آِخٌذ بَِيِد    �قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ   �ويف البخاري عن َعْبَد اÈَِّ ْبَن ِهَشاٍم   ) ٤ ُعَمَر ْبِن اْخلَ

َال َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َحىتَّ َأُكوَن    �َ� َرُسوَل اÈَِّ َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ ِمْن نـَْفِسي فـََقاَل النَِّيبُّ 
اْآلَن َ�   �َن َواÈَِّ َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن نـَْفِسي فـََقاَل النَِّيبُّ َأَحبَّ ِإلَْيَك ِمْن نـَْفِسَك فـََقاَل َلُه ُعَمُر فَِإنَُّه اْآل 

 ٤"ُعَمرُ 
   

 

) ( كتاب اإلميان ، |ب حالوة اإلميان ) (�ذا اللفظ) ،  ومسلم يف "صحيحه"  ١٦) برقم: (١٢/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب بيان خصال من اتصف �ن وجد حالوة اإلميان ) (مبثله.) ٤٣) برقم: ( ٤٨/  ١(
) ( كتاب اإلميان ، |ب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان ) (�ذا  ١٥) برقم: ( ١٢/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٢

) ( كتاب اإلميان ، |ب وجوب حمبة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أكثر من اْألهل  ٤٤) برقم: ( ٤٩/    ١اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (
  والولد والوالد والناس أمجعني ) (مبثله.) 

طاب أيب حفص القرشي  ٣٦٨٨) برقم: (١٢/    ٥أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ٣ ) ( كتاب فضائل الصحابة ، |ب مناقب عمر بن اخل
رء مع  ) ( كتاب الرب والصلة واآلداب ، |ب امل٢٦٣٩) برقم: ( ٤٢/    ٨عدوي رضي هللا عنه ) (�ذا اللفظ) ،  ومسلم يف "صحيحه" ( ال

 من أحب ) (بنحوه خمتصرا.) 
 ب كيف كانت ميني النيب ) (�ذا اللفظ) ) ( كتاب األميان والنذور ، |٦٦٣٢) برقم: ( ١٢٩/    ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (  -  ٤
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حملبة الشرعية ، وهي أن حمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واجبة ،   : وجه االستدالل واملقصود هو ا
بفعل األوامر واجتناب النواهي حمبة متكلفة يف الغالب وهي هنا مبعىن االعتقاد ، أن يعتقد وجوب حمبتهما  

حملبة الشرعية  يكره نفسه على فعل ما جيب وترك ماحيرم و ،   لألوامر الشرعية من حيث   ، أما أن تصل ا
حملبة    إىل  الفعل ، والنواهي من حيث الرتك   ويوضح    ، وهللا ذو الفضل العظيم . فهو أمر �در    اجلبليةدرجة ا
ماجاء يف الصحيحني  عن أنس رضي هللا عنه عن ،  ، ومثله     املتقدم  ذلك حديث عمر رضي هللا عنه

   .١قَاَل ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه"أنه قال :" َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ حيُِبَّ ِجلَارِِه َأْو   �النيب
وهللا تعاىل أعلم .  

 

اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) (�ذا اللفظ)  ) ( كتاب اإلميان ، |ب من ١٣) برقم: ( ١٢/   ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١
يل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من  ) ( كتاب اإلميان ، |ب الدل ٤٥) برقم: ( ٤٩/    ١ومسلم يف "صحيحه" (

طوال.)   اخلري ) (مبثله م



٤٥ 

 

    

 

 

 

 

  ولتحقيق شرط المحبة قسمان :
����f�8א^(�אIد){�:�GאSÇ%�א����r(�$ن�
}(��8A�)=4:� ��:�و�3T�%S���EوR/%�القسم األول: <
،�و

�P�Rن�?��v*��$و�?��©�+,¡��:=*��،��Aن�ذ�S��G:�Y,�8א�h�P�=nא�>�:%��`א�א�;3ط�:��:$�%_g_� �
: األول  �األمر  �� �=>�y$ن�¢�Jא�;*�د
�Vو:�x
��G:� �¡,+�¨U�$ن��P�،�(�� ������9:��S ���E(�	nא�G:
�،�3vA���*,(�	::���	
�����f���A   َوَ َوإِذَا ذُِكر ُ ْت قُلُوُب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباْآلَِخَرةِ َوإِذَا ذُِكَر 1َّ ْحَدهُ اْشَمأَزَّ

�hRא�.:�3.���٤٥א0/%�� 〉 الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُروَن Z� �
�����األمر الثاني:ZR����3:$��:و�،����q�9:��$:�3א,«�J¢43,���$ن�+��SF��3:وאIא�G:−�%,S ��א�%SÇ�P


	���−�א�r�W�,��%, Sز:%������3vA�(א`Aو��Iن�א�Aو��l?��($�)�<	/ن����)�*=:��¡,+�¨U�$ن��P�،�:  ذَِلَك

ُ فَأَْحَبَط أَْعَماَلهُ  َّU ٩א0/%��  〉    ْم  بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَْنَزَل�.�)���hRZ��3:وאÅ��E43;�א�J^د����c�nوא:�
� ويلزم من ذلك وجود البغض  لجميع ،    �	�<S o�*PgÄ�8���v(���Pא4>��د��א�*��و$)*��א^�kو�
���ZRو�qא�y�*(���א�Eא�،��Pن�$US��P−�JF¨�א�� ��א�r��,��E Sز:��−��xU���،���*=4+43,�−�א�=

��*=:��¡,+3vA�.��א^�kو����*A3
א��E:�א4>��د���Pد�א4�E*=n=���و$ن�= ��E43;�א�¨US�د���c�nوא���<S o
P���v(�*PgÄ�8� وهللا تعالى أعلم . .   �١	


	���األمر الثالث:������3vA�8	Pن��P�qא�|U���,O	<����%�;nא�%SÇ��3אc/�rن�$�: ِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ

  َِّÈِ اÖَوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحب َِّÈُْم َكُحبِّ اeَأَْنَداًدا حيُِبُّو َِّÈفالمخالفة في هذا   ..���  سورة البقرة   ١٦٥من اآلية    〉ِمْن ُدوِن ا

  . كله القسم تنافي اإليمان
   

 

 البغض هنا متعلق |لعمل ، والبغض الذي تقدم يف ركن النفي متعلق |لعامل ،  فليتنبه .   -  ١



٤٦ 

 

    

 

 

 

 

��ل���القسم الثاني :A�f�=
��*<v��Âل�א���ن�،�و��A�} 4ل�)/��*�,�Ãول�،��وIא���� ��%, ,�&
�%S�
ن�א��f�%v��tn`א�א�����:S��G,�8א�h�P�=nא�.�,%��`א�א�;3ط:���&<P�،�J{א א���ن�א�

�% �:$�G:و�f�%v��tn:א��א�א���`�����ZR�%Sو��qא�%S��} 4�%,(������8
�(/��א���Çא�� S,%�א��c
�ªذא��
�� hد�S	�א�JF���8{4.�و�����:  َوأَْمَواٌل َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَْبَناُؤُكْم  آََباُؤُكْم  َكاَن  إِْن  قُْل 

 ِ َّ1 ِمَن  إَِلْيُكْم  أََحبَّ  تَْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  تَْخَشْوَن  َوِتَجاَرةٌ  َسِبيِلِه  اْقتََرْفتُُموَها  فِي  َوِجَهاٍد  َوَرُسوِلِه   

ُ َال يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن  ُ ِبأَْمِرِه َو1َّ �hRא�>�%��٢٤א0/%� � 〉َفتََربَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي 1َّZ�  

ن��&/�%SÇ3ط�א+��k,�-<P�9,«�Wv��?�������P	�8אIوא:�3،�و
3 �א�=א��Eو�ZRو�qא�%S���	P)

�G:� ¤�D`�א���%SÇل�א��&P��.�%/،�و�,���`א�F(�.���وאSÇ%�א�h�P�=nא�.�,%��`א�א�;3ط��א���Çא�(),

�|c�<�د�א{��%,��*��א�h�P�=nא�.;
���4=(:��/�(م�:�SÃ��א�=4��v {�:א�=���E��%cא���ZRو�qא��S¢�
�Mو��Iא�¨	��fאن��`א�א�;3ط��)�P�*Pول�Iא��א����f�|c�<�و±�א)F��:$�،ن����Ë����=:و.�%, &��� 

�%SÇ�Ph|�A��*
�{Rو�,���،��د�*:��<�.�� 4$���	
�qوא�.�J oIא�E��%c��=�א�%SÇوא�،)F� �
  �



٤٧ 

 

    

 

 

 

 

  شرط اليقني املسألة الرابعة: أدلة  
   ومن ذلك:تصف أهل اليقين  جاءت آيات كثيرة  قد    الكتاب والسنة : فمن الكتاب :وقد دل عليه 

١( ���	
����: � ��"v�(�$و����א��*��א�و�}����(�وא�����:�����
�3�/������'��_������Z�Rو����א����� ��=�:�6��G/�̀ ن��א���=�:��������אْ�'(����Y�¡��$"و�����8א� �,�S�Z�E�P����*
�hRא^3mא١٥�Mא0/%��������א�c'�د��"ن��Z�. 


	��:و )٢���ن�� � ��=���/�������h�3�?�̧�ْو������Y� �S����G�:و�:���$")�.�ل����Y�,��ل�����.�("$����ن�����=�:���/��G/�̀ ٤��hRא0/%����و�א��Zh3�S�א�. 

٣( :��	
���ن� � و��=���/���=�
א���̧�/���(��A�3وא�و��S����'��'ً%�/�*��)ون������:����(�3����٢٤��hRא0/%���و�}�	�ْ =���:�=�*����$�Zh)m��א. 

wn� ، وم+ ذلe: وآ6ات آخ� تHف أهل ال>e وال
٤( :��	
�����   �*�S�/�R�E�P����*�P����*��" "���W����
�Rم��אْ�̧�?���3و�א�ن������ ����و�אْ�,��=�:���/������G/�̀ א0/%�������/�>��3د'د�ون����)'����/���>�ْ�ذ�)���Yא��

٤٥��%��hRא�>Z� 

٥( :��	
���ن���� �و����4���*�=�:�������8�����*�=�:�ÌY�+�E�P�������8����h�3�?�̧�ْא�E�P����*�� ْ�4�� �R٦٦א0/��8�������%אد'א��hRZ8� ��א�=

٦( �:��	
���١٠��hR:�Gא0/%�����و�אْ����Rض�+���3�w��P�ÍYא��'���و�א�*" �Z�R��W��������M����E�P�$א� �����  �و�Z�,3א����� 

̀�א�$�
�=�*��)���$�ن��)�	��S(��:���/�	��S(��������6)���و���)'=����  ��وقوله تعاىل: )٧ ����8�Sא���É�{�3�:���=,�P��W�="A��)����~��������/א�"�������(�4�)�
��'��:�ÌY�+�E�v��
٦٢��hRא0/%�����Z.د����.�h|�A�}=	nא�א`��f�M�/0وא 

  : ن المقصود من حيث التنصيص على الشهادتية على وأدلتها أصرح في الدالل:  ومن السنة 
١( f�C�{�:���� �:�~,-���h3/3��E�$��/)F�G:�qل�אZRل�:"�����ل���ل�ZR�E($و�qא�rR�����rن�$�)*+$

�)S4���*��qא�}� /�r�qد?�8א�=%�غير شاك فيهماא�r�"وא/%��.١R�fو"� �+�|o�)S4���*��qא�}� /�r
�G4�Jm-,P���*,P%=وجه االستدالل .�٢"א�:��)���($��w3+�V
ل�א�=%.}	�8א�,��f�Vא�;*�د?)� 

٢( fو ��:� ���4=��f�8/w��/)F":�$ل���א�=��ن��P��, 	=���	�"��)*;/���:�G:�W,���GوRא��C`א�א^�
�qא�r������rمستيقنا بها$ن��%=����y3;SP��S �"وجه االستدالل�.�א^(/��٣:���fط�Æ+�P��* �د?ل���

م�$ن��r����طא�=%�$ن�/&ن�:�>,�=���*��� S��P� �+�|o,*��و�ذא�א)>v{�א�;3ط�א)>v{�אn;3و 	nא�G:و�،

 

) ( كتاب اإلميان ، |ب من لقي هللا |إلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم  ٢٧) برقم: ( ٤١/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ١
 على النار ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب اإلميان ، |ب من لقي هللا |إلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم  ٢٧) برقم: ( ٤١/    ١سلم يف "صحيحه" (أخرجه م  -  ٢
  النار ) (�ذا اللفظ)  على

هو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم  ) ( كتاب اإلميان ، |ب من لقي هللا |إلميان و ٣١) برقم: ( ٤٤/    ١أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ٣
  على النار ) (�ذا اللفظ) 



٤٨ 

 

    

 

 

 

 

r��qل�אZRא�)�ل�א�qא��qذא�$3Pد�Mد? P�W,*��+*�د�h$ن��ZRא�)�،�و��Y�`Aذא�$3Pد�M+*�د�h$ن��
�hد�*+��*,P�W ?د�f���A�qא�r�����rن�$:�V,��<�א�V�/)^א 

٣(  ��"��,Pو�����א�;�A��/)F�f��*=4�qא�ETR�C�£$�G4�V-,-c�א�fو��</R$�GA$�ª�CE+�G:��:ل�����_
�R�=�א�=%�وא�}<F�E:��:�f��</$R�r��،�J/3�8$و���:��ARS��fن�=<v
��&($�E���EFو�P��،�D$�DRد$�r

�r$د��DRالموقنأو  �P:��א��G:�n؟��4 ���Y*`א�א�3}8:�:/��ل،�ذ�P�G:�C�£$�W����Y>=%�א�n,~�א�(}�ل�
ل�,P�C�£$�W������*/��:���_g_�)������=	S
ل�א�M�=,S�����(C�{�qوא�(<�S{�P=��وאZR�)����

�=���:P,��ل 4�)���^���Î  كنت لموقناإن����،��kP�=nتابو$:��א��r$د�D$�DRذ���C�£$�W����Yأو ال,
ل�,P:�W	£�DRد$�r��< �P��¡,+ن�� ��١"א�=�س�/�

٤( �G4��*=4�qא�ETR�%;��4�G4�)½$ل:"�����א�=��و$?3ج�א�:�م�����ن�...�$)=<v
��P�z��א�%=<P��:�P
�fل��,P�W=A��,P���ل���/��_��	;:�rع�و.P�|o�yz��f�� {א�Ï�c�ن�א�3}�8א�Aذא��Pن����
و��4

لא�gZم�P,��ل�:���`א�א�3}�8א�`�A�Dن��,P��&,P����qل�אZR�)������.4�q4=(�א�G:�M�=,S�����(C�{
�.4�q����3:��و�� �אO(א��ل����,P��x	���*x	���l¢��*,���3O=,P�R�=��8אS��%{3P���3ج�v,P�y�=�)cP�8{و

�P,��ل�����`א�:�	( �:=*��و/��ل �*,P� على    و}_�8��3v/ج����3P}%����א�=%�����3O=,Pز�3
*��و:�
P��P,��ل��ال(ق�+	;:��4.P�yz��f�� {א�C�W=Aو, 4���W:و4 ,��
S	��אن�+��Cא�qو�ذא��Aن�א�3}�8א��

���A�W �P�rن���ل�£	�Wא�=�س�/��,P��&,Pن��A�D`�ل�:���`א�א�3}�8א��,P�DRد$�rل��,P�W=A��,P���
���3O(א��ل����,P��*,P��:و��*
א�3v<Pج�����8S��%{3Pא�=%�����3O=,Pز�3����Y=4�8{4.�و�q��3א���:�

��a على ال>_   e��3v/ج�����8S��%{3Pא�=�l¢��*,���3O=,P�R���	���*x	��xو/��ل�����`א�:�	( �:=*�
aوعل(ه م��`	/��_�qא�C�+אن���	S
 �٢"�و4 ,��

  

 

عائشة رضي هللا عنها ، ) (�ذا اللفظ) قال يف الرتغيب والرتهيب  ) ( مسند  ٢٥٧٢٩) برقم: ( ٦٠٤٦/    ١١أخرجه اإلمام أمحد (  -  ١
هذا إسناد صحيح رواه النسائي يف التفسري      ٦٢٥١/    ٢٥٢/ص ٤رواه أمحد Øسناد صحيح ،وقال يف  مصباح الزجاجة ج   ١٩٥/ص ٤ج

 يح على شرط الشيخني " ... وله شاهد من حديث الرباء بن عازب رواه أبو داود يف سننه" وقال األرنؤوط " إسناده صح
  سبق خترجيه  -  ٢
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  ولتحقيق شرط اليقين قسمان:

}(��8A�)=4:� �و�:�א^(�אIد){�:�Gא�,��Vא�`�r�D(�$ن��/�3T�Vو�DR:  القسم األول/�١−���������ن�/�
�G&/�ªن��P����،�%	��<nא�GARو�M�S_وא��Ev=�א��AR�f�M4>��دאrא�G:ن���
�9:��
	=,��א�;*�د,�®��=�,<�:

�.3vA�Y�`���=�,<�:٢−�����z?$��:و���ZRو�qא��و:��)*{�4=������ZRو�q�9:��$:�3א,�$ن�/&ن�:�>,�=��®
kF��(�����ZRو�qא��،�� A%x-�<:��,P�%- cnوא��� A�8w�����ZRو�qא��و$ن�:�)*{�4=�،��,P� h)�vnوא

�%x-�<:���3vA�Y�ذ�G:�CE+�f3دد�
ن���:�h�P�=n�:�*=:�Rא�>�:%��`א�א�;3ط�.�P�Pن�+�Y$و�&
و}د��−�١
�vc�وא�C�£Iوא�%,��Iوא�%,��¬�א�G:�qא��3�c?�f�)م)�
��¥�G/)�ل�א�$�G:�CE+�f�Y;�א�M�.��٢−��Y;�א

�� Zو��4 ,�qא�} ����ZRو�$�qא����z?$��¥�CE+�f�.وא:3א4>��د��−�٣Iא�;43,%�$ن�א�)Z�v:��*x	و��$��EUS=/
��f�%v��tn�P`א�א������.:�EUS=/��� lא�
,�ن��*��$و��	�Ï�c:��*xא�;43,%�،�$و�$ن�א�=א�l:E ���א�34אض�4=*�


=��fא���ن�.� A� �
�, �E� ����אIول���القسم الثاني:&
�V�/�،�،ل�א���ن���A�} 4ل�)/���,�Ãو�V
��ن�/(P	��א�,����V�;*�د

،�Mg:�	nوא�Mدא�S	�א�f،��Eא�و��f`א�א�����¤> ©�א�=�س�����P�����J	�8»,�9אIوא:�3و
3 �»,�9א�=
�h�V�,�א�J{א��ل�א���ن�א�A�f�=
وذ����Yن�/(P	��T	©�א�,�����V،��وT	v��،��وא��f�%v��tn`א�א������

�M�S{אوא�,��Vد�v</�h|�A�M�{RوP�M,*��א�=�س���*(����R)��P���.���،	��8	¨�א�M�:3Çو
3 ��	¨�א�
���	
��������F�G�/�D`�א�G�P:�  ���"����S�/̈��و� �S�ْ�/���� �و�א�hً�|���A��Pً��	�T�$���������v�4��x�,�P���=���F���T�3������ ��3�ْض��א�/�D�̀ :���Gذ�א�א��

ن���	�3}��
�hRא�٢٤٥�h3�Sא0/%���و�����,����Z����	
�����/�v� �t"���و�����?�,���3א�3'אز�������V  �:،�و��*�P�¹C�E�+��G�:����<�ْ�v�(�$���:و����
�G:�%/0٣٩א��hRZ��SZ�،�C�l	�ل�وא`S�א����Y�ذ��	P),P���	
��������  �:،و�{�3�t�:�������8�	�m�/���� �א��k'<�/��G�:و������و�/��3ز�ْ�

�J���<�-�/��������,�F��G�:�����%/0א�G:ق�٢�،٣gl�א�hRZ����	
���א�;',���lن��/�	�(�A"���אْ���3�ْ�vو�/�ْ�:�"A�3���������C��;�-�v�ْ  �:،�و��
�hRא�٢٦٨���h3�Sא0/%�����)٢٦٨���و�א,� �4�B9�Z��B(و�א� ����/�	�(�"A����hً�3�v�U�::�=����و��x�Pً ��و�א� �Z 

�:�}���f�C-,~و:� ���fא��=%� �� �:�G4�h3/3��E���$�G4�"ٍل���:��G�:� ·%���)����W�c���(���:א���É.�4������ ٍvْ�	א���)�S�4���� �و�:���ز�אد�א
�א� ��B)�F�$��9�T����������P�R	����א� ����
  .  أهل اليقينحيث التطبيق على خالف ذلك إال  وأكثر الناس من   ١"و�:��

�،��`&/�rو�،�� O/r�*P�،�>���زאد�Mא�>� A�،�y),4وو�،�q4(�א��V�,�אزدאد�א��� &P»,�9و��ن�4 ,*

�G/)�א�א`��q�h3c=��V�,�א���8/ >`��*��.�و:=��،�Mدא�S	��3،�א*¦���*:��Y�ذ�|oل� =�س����G¥ن�&,P�،

��*,P�qن� � א�=���/���=�
א���̧�/���(��A�3وא�و��S����'��'ً%�/�*��)ون������:����(�3����٢٤��hRא0/%���و�}�	�ْ =���:�=�*����$�Zh)m��א.� �
 

 ، |ب استحباب العفو والتواضع ) (�ذا اللفظ) ) ( كتاب الرب والصلة واآلداب  ٢٥٨٨) برقم: ( ٢١/    ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -   ١
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P%,����h�P�=n���f�8א�.<
}S����&�|�¥:�4(م�4��8א�א����R`א�א�;3ط�/���*��Fو�%�،��א�,��y`*��Vא�& 
�VS</و�Y�م�� 4��8=(:��/��9א:�ذ)	�k,Sl
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}(���y)=4אr:>��ل�G:�
�:%�،�$و�}.�,%�،�وא�,��Vא�=��¬���h�P�=:א�א�;3ط�`��f�=/�:�8A��G:א� ¤�D`�א

�%,�ن�f�8 ?�y)=4�8cFא�����אIول��،�$:��:Gא�h�P�=nא�.&/��)�P(א��`א�א�;3ط���Pא��)��Pن�&/�E��<�و���،
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  شرط الصدق املسألة اخلامسة : أدلة  
  

  الكتاب:وقد دل  على ذلك الكتاب والسنة : فمن 
� �
١( ��	
����: � �C��{�D�̀ ن��و�א��"�'<���hRא�.:٣٣��3אXc�������%/0(�ق��و���('ق�������$"و��¡�����Y���אْ�Z 

٢( �:���	
����"���و�:�� � و��Z�Rو����و���(�ق��א� ����"��Z�Rو����̀�א�:���و��4(�)���א� � ن��אْ����F.�א�������"א����=�:����ز�אد�����������������)����و����'���R$�<�אْ�
����,� ���
�hRאFI.א��٢٢א0/%����و�Z�. 

٣( �:��	
���ن�� � و��=�<vْ�/�������א��6:�='��و���"�א�$�ن��/��""A�3�<�/א�='�س��$�ن����J���F�$�������� �א�'G��� �	�,� �P����*� �S����G�:��G/�̀ و�����(���P>�='��א��
��Vאْ�&��ذ����'G��א�و���,�	� �"��)����G/�̀ �M.�٢�،٣>�ن�א0/��א��S&=	�א�hRZ 

٤( fא�+�ن��و��ل��V�P�=nא`�`A� ������G/� �� � �V�=�:������� ����� �و�:�� �אْ�̧�?��3 �و����ْ�,��م� ��� ����� �'=�:�6� ل�"��/� �G�:� �א�='�س� �G�:و�� 

�4ن��������$�)�v"��*����و�:���/�;�	��3ون����)�t�/���:א�و��=�:�6��G/�̀ �hRא��h3�S.���٨�،٩א0/>�ن����/���tد��4ن��א� ����و�א��Z 

٥( ����	
�����*���� � :�و�" "��E�P����,�����:����*�<�=���ْن������"��hRא�v>~�.�١١:�Gא0/%���/��"Z 

٦( ��:���	
�����*����:��3ض�B:���و��4(�)���א� ���� � ��و�" "��E�P��G/�̀ ن��و�א��"��P��=���אو���ذ��/��"ل��אْ�R�3و"o���������"��Z�R١٢א0/%���و���hRZ
     ����אFI.א�

    ومن السنة :  
١( �C�{�:�8S{�Gذ���	:�G4�V-,-c�א�f��G4��":ل����y)S4א�)�:��:F$�G(�/;*(�$ن����r����rא�qو$ن��

���ZRصدقا من قلبهو�R�=�4 {�א�qא��3:F�r�"الداللة على المقصود من   صريح  النصوهذا    ��١

 في كون الصدق شرطا لهما.  حيث التنصيص على الشهادتين
٢( ���T����:c��G%�א34rא��Eو�*=4�qא�ETR�qא�),S4�G��%- wو�Y��:�G���($��/)F�G:��x/$���*,Pمو��G�

ع��G4":���r+3א��9א�gZم����yz?�Pل��o�E 4�8|�����ل��_	 S%�وאZ����)P	�Z��n�3&��G��)ل�l
�r$ن�

 

|ب من خص |لعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا )  ) ( كتاب العلم ،  ١٢٨) برقم: (٣٧/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -   ١
اإلميان ، |ب من لقي هللا |إلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة    ) ( كتاب٣٢) برقم: ( ٤٥/    ١(�ذا اللفظ) ،  ومسلم يف "صحيحه" ( 

  وحرم على النار ) (مبثله.) 



٥٢ 

 

    

 

 

 

 

إن صدق ليدخلن "و��f	¨�א�3وא/���M"أفلح إن صدق����ل�وא�r�q$ز/(�4 ,*��و�r$)�¬�:=*����Pل�

 .Æ+�Pط�FgP�f��ود?ل�א�=%�$ن�/&ن���د������١"��الجنة

٣( V-,-c�א�fو�C�£$�G4���=�א�G4��*=4�qא�ETR�":ل�����($��RS��א�fن�=<v
��&($����}Fو$�)���(�
���S/3���G$و�:�P�8>=%�א�n,~�א�(}�لnو���ل�א$�G:�nא��:�Pא�א�3}�8؟�`*��Y�
{�$A)F��P,��ل����:��4 �/

�)�����qل�אZR�ل���,P���>)وא��M�=,S�����(C�{٢"  فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا� ��فاش�

�.��و���Eذא�$3Pد�Mد?:�f�8	��r����=����rאq،��مM,�ا رس�ل هللافي ال�Hق في ال>هادة =أن  �
  ولتحقيق شرط الصدق قسمان :

  
فالبد   -١: و��א^(�אIد){�:�Gא�c(ق�א�`�r�D(�$ن�/}(��8A�)=4:� �، صدق ضروري  القسم األول:  

البد أن يكون صادقا يف أن Óيت    - ٢. وإال كان منافقا  ،  أن يكون صادقا يف قوله للشهادتني يواطئ قلبه لسانه  
جبميع ماتقتضيه  الشهادتني من املعاين املتعلقة |ألركان ، فإذا �قضهما بفعل ماينقضهما من فعل أو قول أو  

  .كلهتنايف اإلميان   :ومبعىن آخر،  نايف الشهادتني منافاة ºمةفاملخالفة يف هذا القسم ت اعتقاد كان كاذ|.
  

يكون   فكمال الصدق أن    وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ،  ، صدق تكميلي للقسم األول �القسم الثاني:
وهنا خيتلف الناس يف ذلك حبسب     صادقا يف أدائه جلميع ما جيب عليه ، صادقا يف ترك مجيع ما ينهى عنه .  

واملخالفة يف هذا القسم  تنايف كمال اإلميان الواجب ، فقد يقوهلما بلسانه صادقا من  ،  قوة اإلميان وضعفه  
خالفة يف هذا القسم من قبيل املنافاة اجلزئية هلذا  قلبه ولكن عمله خمالف مبا ال يناقض أصلهما  ، فتكون امل

  .   الشرط
الصدق يكون  مبحاولة الوصول إىل ماميكن الوصول إليه من كمال الصدق يف كال القسمني   فتحقيق شرط����� 

و اجلزئية ، وليس هلذا حد ،  والصدق الناقص  هو من يوجد  ، وهو الصدق الذي يسلم من املنافاة التامة ،
عنده تقصري يف القسم الثاين   vن يضعف عنده االلتزام مبا تقتضيه هذه الكلمة من احلقوق سوى األركان  

هلذا    فقدا�يعد  فحدوث التقصري يف القسم األول  أما  والشروط ، وهذه من املنافاة اجلزئية هلذا الشرط  .  
��:�و�,���h|�Aא�c(ق��(P�M�{R    .لكلية  الشرط |<��)F��)و���V-,-c�א�f�C�{��� �א��)�S�4�G4��ETRد�	�:�G�

 

) ( كتاب اإلميان ، |ب الزكاة من اإلسالم ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه"  ٤٦) برقم: (١٨/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -   ١
 ) ( كتاب اإلميان ، |ب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم ) (مبثله.) ١١) برقم: ( ٣١/  ١(
  سبق خترجيه  -  ٢



٥٣ 

 

    

 

 

 

 

�=4�qْدَق يـَْهِدي ِإَىل اْلِربِّ َوِإنَّ اْلِربَّ يـَْهِدي ِإَىل اْجلَنَِّة َوَما يـََزاُل  :�"����א�=�����ل�����ل��א ْدِق فَِإنَّ الصِّ َعَلْيُكْم ِ|لصِّ
ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَّ اْلَكِذَب يَـ  يًقا َوِإ�َّ ْدَق َحىتَّ ُيْكَتَب عنَد اÈَِّ ِصدِّ ْهِدي ِإَىل اْلُفُجوِر  الرَُّجُل َيْصُدُق َويـََتَحرَّى الصِّ

اً|" َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإَىل النَّاِر َوَما يـََزاُل الرَُّجُل َيْكِذُب َويـََتَحرَّى اْلَكِذَب َحىتَّ يُ  . فمن   ١ْكَتَب عنَد اÈَِّ َكذَّ
  وهللا تعاىل أعلم.   والصدق الناقص هو األغلب. الذي يصدق حىت يبلغ درجة الصديق ؟ 

   

 

) ( كتاب األدب ، |ب قول هللا تعاىل � أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع  ٦٠٩٤) برقم: ( ٢٥/    ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -   ١
) ( كتاب الرب والصلة واآلداب ، |ب قبح الكذب وحسن الصدق  ٢٦٠٧) برقم: (٢٩/  ٨الصادقني ) (مبثله.) ، ومسلم يف "صحيحه" ( 

 وفضله ) (مبثله.) 



٥٤ 

 

    

 

 

 

 

  شرط اإلخالص املسألة السادسة : أدلة 
 

  ويدل على هذا الشرط الكتاب والسنة : فمن الكتاب:
١( �:��	
����hRא�S,=%�٥א�,�����%/0	��S(�وא�א� ����:���V�c� �t�����א�(�C��v�=�F��G/Xو�:���$":��3وא������� �Z 

٢( ��	
�����������א�(��G/X � �و�c� �t�:���� �א��)�S�4�$ن���$��M�3�:"$�EX(����8"����%/0א�.:١١�3א�hRZ 

٣( :��	
����א:���A��Gن��/��3}�א������X��R��C��� � و�)�F�$���X��R��hد���S�	��� ْ�3�;�/����و����-������� ً���4��8���	�, ْ�P���%/0א��١١٠א�hRZ©*& 

    ومن السنة:
قال :"أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال هللا    �عن  �يف الصحيح(البخاري) عن أيب هريرة  ماجاء  )١

ال�اللة على ال,ق�Hد م+ ح�2 ال��z)H    وه	ا ال�z ص�nح  قلa:  .  ١خالصا من قلبه أو نفسه"

و���Eذא�$3Pد�Mد?�f�8:	=�����.ل>هادة أن الإله إال هللا  ش��ا    اإلخالصفي ��ن    على ال>هادت�+
.�qل�אZRא�)�
	���$4 �.�+*�د�h$ن���qوא 

قال:" إن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي   �عن    �ويف الصحيحني عن عتبان بن مالك   )٢
 وهذا الحديث في معنى الذي قبله . .   ٢بذلك وجه هللا عز وجل" 

يـَْنُظُر ِإَىل ُصَورُِكْم َوَأْمَواِلُكْم َوَلِكْن ِإنَّ اÈََّ َال  "  �النيب    قَاَل قَالَ رضي هللا عنه  ويف مسلم عن َأِيب هريرة   )١
 .وفيه إشارة إلى اإلخالص  ٣" يـَْنظُُر ِإَىل قـُُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ 

  

 

  ) ( كتاب العلم ، |ب احلرص على احلديث ) (�ذا اللفظ) ٩٩) برقم: (٣١/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( - ١
)  ١٢٦/    ٢) ( كتاب الصالة ، |ب املساجد يف البيوت ) (�ذا اللفظ) ، (٤٢٥) برقم: ( ٩٢/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -  ٢

  ) ( كتاب املساجد ومواضع الصالة ، |ب الرخصة ِيف التخلف َعْن اجلماعة بعذر ) (مبثله.) ٣٣برقم: (
) ( كتاب الرب والصلة واآلداب ، |ب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ) (�ذا  ٢٥٦٤) برقم: (١١/    ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -   ٣

  اللفظ) 



٥٥ 

 

    

 

 

 

 

 مسألتينفالبد من توضيح    ،وقبل الشروع في بيان كيفية تحقيق اإلخالص وبيان أقسامه
  بشرط اإلخالص: ا تعلق مله

  اإلخالص شرط في الثواب على العبادات غير المحضة    المسألة األولى : 
  :العبادة تشمل

אل�א�����S4�Eدא�G:�M$��8:;3و4,>*��،�وא���دل�א�(�,��8:و��Eالعبادات المحضة ، )١�Iل�وא��4Iא
%xÇא�Mدא�S	�א�f�8?)/و�،qא�|U���*P3���/3Ã�} 4���|oص�$و�c=�א�G:�:�$−��%,S ��א�Mدא�S	�א

�zc��8وאA��8ل�א�� �J"א4>��دy"�و4��8א�� �J:��8אSÇ%�وאg?rص�وא��C�{3وא���وא�>�;
�Eو�
P�} 4�Eא��%�א�>F,(�،وא�`�3Aوאn���3:I	3و���−���.	�8אIوא:�3و
3 �א�= &��kl=��A�%,�א�	�Sدא�Mא��

�وא�=*�G4�Eאn=&�3و�3א�hCא��63ن� א���−ج�.�l�د�وאm��م�وא�,c�وא�hgc��A�"%,()S�א"%, 	v�א�Mدא�S	�א
�E43;�א�� 	א��J wع��−د�.�وא^[�وl<�و�(�%�א�h�A.��A�%,��nא�Mدא�S	�א�G:�CE+3אج�?���R`=�وא�`�~�وא

�.א�nل �
ل��:و��Eالعبادات غير المحضة )٢-<
אل�א����,��S4�Wدא�G:�M$��8:;3و4,>*��و�&=*���Iل�وא��4Iא

$�8�:�Mدא�S4����%^�c�א�%,=���−�Mدא�S	�א�G:�8�Iא�f�W�,����א�Mو��)=nوא�M�S{א��=PA�:�%�v	�8א�
©,x�3אم�אAو��G/)�א�.א�א}S%�و��3א� ��−�Y�4 {�ذ�J,_$�q� �*A3
��Pن� �M�:3Ç3 �א
P	��8−ج�.��

<�א�8AI�A�M�F�Snوא�=م�وא��P�9,Sن�(�*, 4�J,_��q�%4א�w�} 4�D���v�١	 *��א�>� �

فالعبادات الخالصة من شرط صحتها والثواب عليها اإلخالص ، والعبادات غير الخالصة من شرط   

    نى إخالص النية فيها < .ع وهو بم  الثواب عليها االحتساب

  

 

 ١٣٠-١٢٦ص   - رمحه هللا-لة األستاذ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربينانظر تسهيل العقيدة لفضي -  ١



٥٦ 

 

    

 

 

 

 

  ؟   < في بعض العبادات غير المحضةهل يعاقب من لم يخلص النية   :  المسألة الثانية

  . من شرط صحتها والثواب عليها اإلخالص الخالصةعبادات تقدم بأن ال
تنفيذ األمر الشامل للواجب واملستحب   :ويدخل يف ذلك    غير محضة)(غير خالصةالعبادات  وأما ال

العادات،   ذلك  يف  ويدخل  واملباح   ، واملكروه  للمحروم  الشامل  والنهي  عليهف،  الثواب  شرط   امن 

من غير احتساب ، أو  في العبادات غير الخالصة ، لكن لو امتثل  (اإلخالص <) االحتساب  
   .وال يؤجر ألنه لم يحتسب ، يأثم ألنه قد امتثل  امتثل لغير وجه هللا فإنه ال

رضي  عن أيب هريرة    ونصه :"  �م النار  حديث الثالثة الذين هم أول من تسعر  وهنا يرد استشكال  
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ، رجل   "، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  هللا عنه قال :  

استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حىت استشهدت ، قال: كذبت  
، ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ، ورجل تعلم  

يت به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته ،  العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأ
وقرأت فيك القرآن ، قال: كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد  

طاه من أصناف املال   كله ،  قيل ، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ، ورجل وسع هللا عليه وأع
فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت 
فيها لك ، قال: كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف 

 موضع استشكال :  ما جاء في معناهوفهذا الحديث     .  ١النار 
  :  طوائف، وهاهنا  إرادة الدنيا ، وإرادة اآلخرة : أن هذه األعمال تحتملبقد يقال بأن وهنا 

اآلخرة    ذه األعمال وجه هللا والدار أظهروا للناس أنهم يريدون بهالذين  هم  الطائفة األولى :  

، فإرادة الدنيا عندهم كانت إرادة    إنما يريدون الدنيا فقط فعوقبوا بذلكفي بواطنهم  وهم  ،  

��3��OP" ألن يقال جريء ... ولكنك تعلمت العلم ليقالقوله "الحديث المتقدم   ففي  ،    خالصة

%�;nא�|o�%c�א���hאدRא��Y�قال : قال   رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  وكما في الحديث اآلخر  . .  ذ ،

يتعلمه إال ليصيب به عرضا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ، ال  

 

 ) ( كتاب اإلمارة ، |ب من قاتل للر�ء والسمعة استحق النار ) (�ذا اللفظ) ١٩٠٥) برقم: (٤٧/    ٦أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ١



٥٧ 

 

    

 

 

 

 

" ی�ل على أنه إن,ا أراد ذلe   "ِإالَّ لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضافقوله   ١"، مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةمن الدنيا 

  فقط . 

مل يظهر للناس أنه  ، ولكنه  ومل يرد بذلك اآلخرة  ،  من جاهد ، أو أنفق ، أو علم  هم    والطائفة الثانية : 
طائفة األوىل   جيب عليه من غري احتساب ،   من |ب أداء ما، وإمنا فعل هذه األمور    أراد اآلخرة كما يف ال
  ال يثاب ألنه  و،  ألنه أدى الواجب المطلوب منه  ، فهو اليعاقب  فيحتمل أن اليثاب وال يعاقب  

  لم يحتسب . 
  وهاهنا وجهتان:  اآلخرةالطائفة الثالثة : هم من شرك إرادة الدنيا بإرادة 

  يعاقب ، ولكنه ال  من أشرك في إرادته اآلخرة ، فإنه الالوجهة األولى : بأن يقال : بأن  
$ن�"�ETRא=4�q���E�$$:�:%�א��E ��S بحديثوقد يستدل على ذلك يثاب لعدم إخالص اإلرادة <  ، 

ل�אo�g{R�W/$R$�q.א�ZR��/ل���P�� Zو��4 ,�qא�=��� {�א�}
$�g{R�ل��یل�,T األج� وال	�ZRل���P
����CE+r�� Zو��4 ,�qא�} ��qل�אZR���ل��/�M3א:�±g_��, 4�4د����P����CE+r�� Zو��4 ,�qא�} ��qא

�8S�/�r�qل��ن�א����_�و}*��{��U<وא���c��?���ن��A��:�r��8����٢":�Gא�	 �
يف   -هللا   رحمه- قال بن رجبإذا مل يكن ر�ء.   إرادته اآلخرة  vن يقال vنه يؤجر على  �:  الثانية  هة الوج

ط نية اجلهاد مثال نية غري الر�ء ، مثل أخذ أجرة للخدمة أو   ٨٢-٨١جامع العلوم واحلكم ص   " فإن خال
طل |لكلية ويف صحيح مسلم عن عبدهللا   أخذ شيء من الغنيمة ، أو التجارة ، نقص بذلك أجر اجلهاد ومل يب

ال :" إن الغزاة إذا غنموا غنيمة ، تعجلوا ثلثي  بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ق
أجرهم ، فإن مل يغنموا شيئا مت هلم أجرهم " وقد ذكر� فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد جبهاده عرضا  

 هللا .   رحمهمن الدنيا أنه ال أجر له ، وهي حممولة على أنه مل يكن له غرض يف اجلهاد إال الدنيا "أهـ كالمه 
البد من اإلخالص التام < لمن أراد الثواب ، والعقوبة إال في هذه األعمال التي والذي يظهر بأنه  

  :   ، ومن شرط العقوبة  للنص عليها تشوبها العبادة ( كالعلم والجهاد والنفقة)

  .إرادة خالصة للدنيا -بهذه األعمال- تهإراد أن تكون -١

 

) ( كتاب العلم ، ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار يف القيامة ملن  ٧٨) برقم: (٢٧٩/    ١أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" (   -   ١
 طلبه ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب اجلهاد ، |ب من غزا يلتمس األجر والذكر ) (�ذا اللفظ) قال  ١/    ٣١٤٠) برقم: (٦١٩/    ١أخرجه النسائي يف "ا�تىب" (   -  ٢
 إسناده جيد   ) ٣٣/  ٦(  ابن حجر يف فتح الباري شرح صحيح البخاري:



٥٨ 

 

    

 

 

 

 

 .اآلخرة وهو كاذب  - األعمالبهذه -أو لمن أظهر للناس بأنه يريد -٢

  :وال ثواب وال عقاب لمن

  .بأن جمع بين إرادة الدنيا واآلخرةشرك في إرادته  -١

 . وال لمن أراد الدنيا من غير إظهار للناس  أنه يريد اآلخرة -٢

  :أنه في اإلرادة وقد يقال بأنه في حال التشريك 

 .يثاب إذا كانت إرادة اآلخرة هي الغالبة  -١

إرادة االخرة مغلوبة  ال  وقد -٢ الدنيا وإن كانت  أراد اآلخرة مع  أنه قد  بإرادة   يعاقب مادام 

 .الدنيا

،  بها أو مغلوبة على إرادة الدنيا  سواء كانت غالبة، بقدر إرادته اآلخرة أنه يثاب مطلقا  -٣

وهو األقرب   رياء .أن ال يكون  بشرط    فيما تقدم  -هللا  رحمه-وهو ما أشار إليه ابن رجب  

 .أعلم  تعالى وهللا 

  



٥٩ 

 

    

 

 

 

 

   :ولتحقيق  شرط اإلخالص قسمان

الذي البد أن يوجد عند كل    صاإلخال وهو احلد األدىن من  :    : إخالص ضروريالقسم األول  
وهذا البد  ،  من حظوظ الدنيا    حظال من أجل  ،  يقوهلما معتقدا معنامها طلبا ملرضاة هللا      -١  :  vنمسلم  

  . نفاق  فهو  وإال  اإلسالم  العبادة  -٢منه لصحة  أنواع  حملضة  أن يصرف مجيع  والنذر  ا والدعاء  (كالصالة 
ن يتوجه بقصده v،    معلى الوجه الذي أمر هللا به ، وأمر به رسوله عليه الصالة والسال ،  ! وحده    والذبح)  

، وهذا البد منه لتحقيق هذا الشرط  ، فإن صرف شيئا منها لغري هللا     ! وحده  وطلبه جبميع أنواع العبادة

    ومما يدل على هذا المعنى : .فقد ، كفر

ن جاء |حلسنة فله  :"م    قال :" يقول هللا عز وجل  �أن النيب    �عن أيب ذر    مسلمماجاء يف صحيح   )١
أمثاهلا وأزيد ومن جاء |لسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا عشر  

طيئة ال يشرك   ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه |عا ومن أºين ميشي أتيته هرولة ومن لقيين بقراب األرض خ
 .١"يب شيئا لقيته مبثلها مغفرة

يقول هللا تعاىل ألهون أهل النار عذا| يوم    :" قال   �  النيب  عن  �أنس بن مالك  عن    ويف الصحيحني )٢
لو أن لك ما يف األرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا :"القيامة  

 ٢" وأنت يف صلب آدم أن ال تشرك يب شيئا فأبيت إال أن تشرك يب 
  ن يصدق يف قوهلما فيواطئ قلبه لسانه ،    فالحد األدنى من اإلخالصv :  ريد بذلك وجه هللا    ،  ي

فهذا اإلخالص ضروري لكل   |لعبادة ظاهرا و|طنا .ن يفرد هللا  v وإخالص مجيع أنواع العبادة ! وحده  
   املخالفة يف هذا القسم تنايف اإلميان كله. مسلم ، ف

 

) ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، |ب فضل الذكر والدعاء والتقرب  ٢٦٨٧) برقم: (٦٧/    ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" (   -   ١
 إىل هللا تعاىل ) (�ذا اللفظ) 

) ( كتاب أحاديث األنبياء ، |ب قول هللا تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة  ٣٣٣٤) برقم: ( ١٣٣/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ٢
) ( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ، |ب  ٢٨٠٥) برقم: ( ١٣٤/   ٨إين جاعل يف األرض خليفة ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه" (

  طلب الكافر الفداء مبلء اْألرض ذهبا ) (بنحوه.) 



٦٠ 

 

    

 

 

 

 

vن يكون خملصا  ! متابعا ،    على كمال اإليمانفتحقيقه يدل  :    القسم الثاني : قسم تكميلي 
كما قال تعاىل " قل إن  ويف العادات الظاهرة والباطنة   يف مجيع األقوال واألفعال يف العبادات  �لرسوله  

والناس    وهذا اإلخالص �ذا املعىن الحد له  صاليت ونسكي وحمياي وممايت ! رب العاملني الشريك له "
 .  يتفاوتون يف كماله

���،��−١:��فالمنافاة التامة لهذا الشرط��=	nא4>��د��|U�����:uF�8{$�G:�Y��G�$و�$)����ل�ذ$ن�/�
kP�=nא�¦�א�(),��و�`א��OF�.م��$ن��−�٢�/qא�|U��%xÇא�Mدא�S	�א�G:��¡,+��3c��R`=�وא�C�4)��A

�.وא�`�~� �
�`א�א�;3ط�:�א�;3 �א�3U�I،�وא���f�C�/3	¨���والمنافاة الجزئية في باب العبادات المحضة�

�yR$ن�/R��G4�8vUאد�hא��א��:�Gא��f�q،  المحضة  ،  والمنافاة الجزئية في باب العبادات غير�
�� �4�3��Zو،���Zو��<,��fو�،���وهنا خيتلف الناس يف ذلك حبسب قوة اإلميان وضعفه ،   ��.��,	��و+3א

حملضة  ختلفا جزئيا  فيكون قد وقع يف الشرك األصغر كما لو  ، فقد يتخلف  اإلخالص يف |ب العبادات ا
  : ذلك مما جاء يف ع به و ببعض بعمله أو مسّ ى راء

« قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم–ُسوُل اÈَِّ  قَاَل قَاَل رَ   رضي هللا عنه  ما جاء يف صحيح مسلم  عْن َأِىب ُهَريـَْرةَ  )١
ْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغْريِى تـَرَكْ  ُ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َأَ� َأْغَىن الشُّرََكاِء َعِن الشِّ َّÈ١ُتُه َوِشرَْكُه »ا  . 

ِبِه، حديث ُجْنَدٍب اْلَعَلِقىَّ قَاَل: قَاَل  ويف الصحيحني من    )٢ النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: َمْن َمسََّع َمسََّع هللاُ 
   ٢َوَمْن يـَُراِئي يـَُراِئي هللاُ ِبِه " 

ل���,��  فتحقيق شرط اإلخالص ��ل����:��&�Gא��ن���-�و�%�א�&/�،�V���ل�א�?gص��gA�fא���A�G:

}(��y)=4  ،ال�ئ(ة  وال,�افاة  ، وه� اإلخالص ال	h 6&لY م+ ال,�افاة ال�امة  �G:�وא�?gص�א�=��¬��

�%,�
g?��Pص�א�>�م��.א�h�P�=nא�.�{Rد���h|�A��,�و���:��<�.�J oIא�وאF���q(�،�وא�?gص�א�=��¬��
.�� 4$���	
� �

 
  

 

  للفظ) ) ( كتاب الزهد والرقائق ، |ب من أشرك ِيف عمله غري هللا ) (�ذا ا٢٩٨٥) برقم: ( ٢٢٣/    ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -  ١
البخاري يف "صحيحه" (  -  ٢ اللفظ) ، و ٦٤٩٩) برقم: (١٠٤/    ٨أخرجه  الر�ء والسمعة ) (�ذا  الرقاق ، |ب  مسلم يف  ) ( كتاب 

  ) ( كتاب الزهد والرقائق ، |ب من أشرك ِيف عمله غري هللا ) (بنحوه.) ٢٩٨٧) برقم: ( ٢٢٣/    ٨"صحيحه" ( 
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  شرط اإلنقياد املسألة السابعة : أدلة  
  ويدل على هذا الشرط الكتاب والسنة : فمن الكتاب:

١ ( ����:��	
ن��$�)'*�����6:�=�א�������$")�.�ل������,���Yو�:���$")�.�ل��:���Y� �S����G/��3/(�ون��$� ����4�.�/��G/�̀ 
�����3��{�א��������$��M"o��l�א�����{�א���A��-�<�/ن��
�����ً�� �T����*� �x�/ن��$�ن����l�,';�و�/��3/(��א����3وא���"v&ْ�/א�(و���(��$":��3وא�$�ن���
	��:�النساء ، مع قوله  سورة    ٦٠اآلية  ��)٦٠	�,(� 

'��:���{�3�F����*��"v�(�$�E�Pوא��)�m�/�����'��_����*�=�,����3�m�+����,�P�� ��»&�-�/�}'<�Fن���=�:���/������YX��Rو���� �P���,� ���
א���اآلية ��������W�,�xو�/��� «
    سورة النساء .   ٦٥

٢ ( �:��	
������{��*�=�:�Bk/�3�P�������G�:	�(��ذ�����Yو�:���$"و��¡� ��<�/�'��_���=�	�w�$ل��و��Z'3�و�������ن���6:�='������ �"�����:�=���V(و�/��"�ْ�����Yو���ذ�א�٤٧�(
���"&�-�,��������Z�Rو����א�����{�א� �ن��(د��4�T�3�	�:����*�=�:�Bk/�3�Pذ�א��������٤٨,�=�*�)��V�=�4�̀ א�����,����:��
�ْ�/�Lk�-�ْא����*����G"&�/٤٩)�و���ن���E�P�$�(

������O�א�������Y�¡����8$"و�����"��Z�Rو�����4 �,�*����ن��$�ن��/�-�,©��א� �"P��t�/א�$�م������
�Rم��א�$�B�3ض�:����*��٥٠ن��(�" "�(��V�=�:����������Aن�����ل��אْ�'(��
�-� vْ����	�=���و�$��w	�=���و�$"و��¡�����Y���אْ��Zא�"��������,�-�&"�����,�=�*����$�ن��/��"�Z�Rو����א�����{�א� � من  سورة النور    ��)٥١ن��(��ذ�א�د��4

٣ (  �:��	
���3�א�$�ن��/�&"ن����*����אْ���G�:�"h�3�,�t$�:����3���و�:���G/�	�¬��א� ���و�:�����Aن��������:��Gٍو�����:���:�=�%���¹ذ�א� ��:�$���"��Z�Rو����א� ��}�x���
��=,�S�:���ً�� �T�'8�T��)���P������Z�Rא��.���٣٦א0/%���و�.FIא�hRZ�  

٤ ( �:��	
����א�����{�:���$�)�.�ل��א� ���� �����	�
ل������"א��S���F=���:���و�}�(�)����,� �4����C����6)���$�و�������Aن����������6�������و���ذ�א���,��8��*�����Z'3�و�����{�א
ن��+�,�¡���و�����/�*�>�(�ون��(���١٠٤�h)א١٠٤(���%/0/�	� ��nא�hRZ       

  : ومن السنة 
١( V-,-c�א��f�:��G4د�	�:�G6_��3:"��ل��א��V=Fم�و�f��Z�($���G:��Z�($�}l4$א����%�����A��nن�/

�$R/(��*��و}�� �و:� �*,P4(ل���:�%�:¡`��fא����%���ل�R}�8وא��qن��`�yא���/���3_¸P��3	�3א��א+$
qא"zcPא�`��G:�3�A���Dوذ$�)��}Z:�qא��FR���ZRو�qل�א)	/�ªل��ذא�)	/�G�Pل���P�"١� 

  

 

طي املؤلفة قلو�م وغريهم )  ٣١٥٠) برقم: ( ٩٥/    ٤جه البخاري يف "صحيحه" ( أخر   -  ١ ) ( كتاب فرض اخلمس ، |ب ما كان النيب يع
طاء املؤلفة قلو�م على اإلسالم وتصرب  ١٠٦٢) برقم: ( ١٠٩/    ٣ذا اللفظ) ، ومسلم يف "صحيحه" ( (� من قوي  ) ( كتاب الزكاة ، |ب إع

 إميانه ) (مبثله.) 
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من اليمن    �قال:" بعث علي بن أيب طالب إىل رسول هللا     �ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري    ) ٢
ِبَذَهَبٍة  يف تربتها فقسمها بني أربعة نفر فقال رجل من أصحابه كنا حنن أحق �ذا من هؤالء قال فبلغ ذلك 

ومساء قال فقام رجل غائر العينني  فقال أال Òمنوين وأ� أمني من يف السماء Óتيين خرب السماء صباحا     �
مشرف الوجنتني �شز اجلبهة كث اللحية حملوق الرأس مشمر اإلزار فقال � رسول هللا اتق هللا فقال ويلك 

 ١" أو لست أحق أهل األرض أن يتقي هللا  
كة يف خرج عام الفتح إىل م   �ما ثبت يف مسلم  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا      ) ٣

رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام الناس مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر الناس إليه مث شرب 
   ٢" فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة 

ويف الصحيحني عن معاذة قالت  : سألت عائشة فقلت ما |ل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة   ) ٤
؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت لست حبرورية ولكين أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال 

  ٣وهذا لفظ مسلم   " نؤمر بقضاء الصالة 

عن َعْبِد ِهللا ْبِن الزَُّبْريِ، َأنَّ رَُجالً ِمَن األْنَصاِر َخاَصَم الزَُّبْريَ ِعْنَد النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم،    ويف الصحيحني�−��٦
ِعْنَد النَِّيبِّ صلى هللا    َتَصَماِيف ِشَراِج اْحلَرَِّة الَِّيت َيْسُقوَن �َا النَّْخَل فـََقاَل األَْنَصاِريُّ: َسّرِِح اْلَماَء َميُرُّ فََأىب َعَلْيِه فَاخْ 

فَـ  َجاِرَك  ِإَىل  اْلَماَء  َأْرِسِل  مثَُّ  زَُبْريُ   �َ اْسِق  لِلزَُّبْريِ:  وسلم،  عليه  ِهللا صلى هللا  َرُسوُل  فـََقاَل  وسلم  َغِضَب عليه 
يه وسلم، مثَُّ قَاَل: اْسِق َ� زَُبْريُ مثَُّ  األَْنَصاِريُّ، فـََقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعمَِّتَك فـَتَـَلوََّن َوْجُه َرُسوِل ِهللا صلى هللا عل 

اْجلَْدرِ  ِإَىل  يـَْرِجَع  اْلَماَء َحىتَّ  َورَبَِّك الَ   اْحِبِس  نـََزَلْت ِيف ذِلَك (َفالَ  ِإّينِ َألْحِسُب هِذِه اآليََة  الزَُّبْريُ: َوِهللا  فـََقاَل 
نَـُهمْ    ٤" يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

   

 

 عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح  ) ( كتاب أحاديث األنبياء ، |ب قول هللا٣٣٤٤) برقم: ( ١٣٧/    ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  -  ١
 ج وصفاÁم ) (�ذا اللفظ) ) ( كتاب الزكاة ، |ب ذكر اخلوار ١٠٦٤) برقم: ( ١١٠/    ٣صرصر ) ، ومسلم يف "صحيحه" ( 

طر١١١٤) برقم: ( ١٤١/    ٣أخرجه مسلم يف "صحيحه" (  -   ٢ ِيف شهر رمضان للمسافر ِيف    ) ( كتاب الصيام ، |ب جواز الصوم والف
 غري معصية ) (�ذا اللفظ) 

البخاري يف "صحيحه" (  -  ٣ برقم: (٧١/    ١أخرجه  الصالة ) (مبعناه) ومسلم يف  ٣٢١)  احلائض  ) ( كتاب احليض ، |ب ال تقضي 
 ) ( كتاب احليض ، |ب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ) (�ذا اللفظ) ٣٣٥) برقم: ( ١٨٢/    ١"صحيحه" ( 

) ( كتاب الشرب واملساقاة ، |ب سكر األeار ) (�ذا اللفظ) ، ومسلم  ٢٣٥٩) برقم: ( ١١١/   ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" (   -  ٤
 ) ( كتاب الفضائل ، |ب وجوب اتباعه صلى هللا عليه وسلم ) (مبثله.) ٢٣٥٧) برقم: (٩٠/    ٧يف "صحيحه" ( 
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  ولتحقيق شرط االنقياد قسمان :
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  يف بيان   اخلامسة املقدمة  
  ) باجلوارح   العمل الشرط الثامن (  

  مسائل   ست وفيها  
    

  القول واالعتقاد والعملالتنبيه على التالزم بين  املسألة األوىل :  
من قسم القول إىل قسمني:  قول اللسان وقول القلب، وقسم العمل إىل قسمني:  عمل القلب   هناك

وعمل اجلوارح، وهناك من خص القول |للسان وحده، والعمل للجوارح، وفسر عمل القلب |العتقاد، وهي 
طالحية واملعىن واحد.     تقسيمات اص

هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة يف " تفسري اإلميان " فتارة يقولون:    ومن:"-هللا  رحمه –شيخ اإلسالم    قال
ونية. وºرة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وºرة يقولون:    عمل هو قول وعمل. وºرة يقولون: هو قول و 

فإنه يدخل يف القول  قول |للسان واعتقاد |لقلب وعمل |جلوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل  
  قول القلب واللسان مجيعا ; وهذا هو املفهوم من لفظ القول والكالم وحنو ذلك إذا أطلق.. ...واملقصود هنا
أن من قال من السلف: اإلميان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح ; ومن أراد  

      ١أهـ.  الظاهر أو خاف ذلك فزاد االعتقاد |لقلب"   االعتقاد رأى أن لفظ القول ال يفهم منه إال القول
شك vن تفسري اإلميان vنه قول |للسان  واعتقاد |لقلب وعمل |جلوارح أوضح يف بيان املقصود    وال

الثالثة، قد تضمنتها أركان الشهادتني   ويزيل اخلالف  اللفظي عند السلف يف معىن اإلميان ، وهذه املعاين 
 وشروطهما:

 الشهادتني، وهو   ركان الركن األول من أاألول من معاين اإلميان هو :  قول اللسان، وقد حتقق يف   فاجلزء
طق �ما.     ركن الن

 القلب ، وقد حتقق يف موضعني: اعتقادالثاين من معاين اإلميان وهو   اجلزء 
األول :  اعتقاد القلب الذي تضمنته بقية أركان الشهادتني  وهي: ركن النفي، وركن اإلثبات،    املوضع

 ملعاين  هي اعتقاد |لقلب.  وركن املتابعة، فإن مجيع ماتضمنته من ا
حملبة اليقني والصدق   وهيالثاين:  اعتقاد القلب الذي تضمنته شروط الشهادتني    املوضع العلم والقبول وا

 واإلخالص واالنقياد فكل هذه الشروط هي من عمل القلب  كما تقدم.  

 

 ٩٨- ٩٧اإلميان الكبري  -  ١
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 وهو العمل مبوجب شروط    الثالث من معاين اإلميان وهو:  عمل اجلوارح وهو من لوازم عمل القلب،  اجلزء
حملبة اليقني والصدق واإلخالص واالنقياد  -الشهادتني   خالل أداء بقية أركان    من–من العلم والقبول وا

 أعمال اجلوارح. منوحنو ذلك  اجلهاد ، ويلحق �ا واحلج  والصوم والزكاة،   الصالة،اإلسالم املتمثلة يف 
  

  ؟ أم شرط كمال؟   للصحةهل العمل بالجوارح شرط :  الثانية   املسألة  

وقد سألت :"   :هـ١٣/٧/١٤٢٣يف ١٢٥٠٦(( قال الشيخ عبد العزيز الراجحي يف جريدة اجلزيرة عدد    
هللا ـ عن األعمال : أهـي شـرط    رحمه هـ) ـ وكنا يف أحد دروسه ١٤١٥عام( هللا  رحمهشيخنا اإلمام ابن |ز  

 ؟ ، أم شرط كمال صحـة لإلميان
اإلميان إال �ا كالصالة ، فمن تركها فقد كفر.  هللا : من األعمال شرط صحة لإلميان ال يصح  رحمهفقال 

 . بدوeا ، مع عصيان ºركها وإمثه ومنها ما هو شرط كمال يصـح اإلميـان
شرط الصالة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم  هللا : من مل يكفر ºرك  رحمه فقلت له 

، بل العمل عند اجلميع شرط صحة ، إال أeم اختلفوا فيما يصح اإلميان به منه ؛   فقال : ال صحة ؟
بن شقيق. وقال  مجاعة : إنه الصـالة ، وعليـه إمجاع الصحابـة رضـي هللا عنهم ، كما حكاه عبد هللا  فقالت

مجيعاً. هلذا اإلميان عندهم قول  آخرون بغريها. إال أن جنس العمل البد منه لصحة اإلميان عند السلف 
     -نقالً عن جريدة اجلزيرة  ) .أهـ( وعمل واعتقاد ، ال يصح إال �ا جمتمعة

  
    في هذا الشرط المقصود بالعمل:     الثالثة املسألة  

العمل يف كالم أهل العلم يشمل أعمال القلوب ، وأعمال اجلوارح ، وعمل القلب داخل  مما تقدم تبني أن  
طق |لشهادتني فهو قول |للسان ، وعمل القلب داخل أيضا يف مجيع   فيما تقدم من األركان  |ستثناء الن

ومدار الشروط السبعة  الشروط املتقدمة بال استثناء ، ألن مدار األركان الثالثة( النفي واإلثبات واملتابعة) ،  
  املتقدمة ، مبين على االعتقاد القليب  وقد سبق توضيح ذلك .  

فاملقصود |لعمل هنا هو العمل |جلوارح .وهو شرط من شروط الشهادتني ودليل ظاهر على توفر مجيع األركان  
  وبقية الشروط يف كل من يؤدي عمل اجلوارح  . 
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وبقية  لألركان    الباطنة لعمل الجوارح ، والداللة    لة الظاهرةالدال    العالقة بني املسألة الرابعة :  
       . الشروط

طق |لشها   تني ، وأما الباطنة فتتمثل يف وجود االعتقاد الصحيح الذيدالداللة الظاهرة لألركان تتمثل يف الن
  ، وماتضمنته بقية الشروط من علم القلب وقبوله ، تضمنته تلك األركان الثالثة من النفي واإلثبات واملتابعة 

طق الشهادتني  وحمبته ويقينه وصدقه وإخالصه وانقياده    دليل على توفر الداللة الباطنة ، . فاالمتثال ظاهرا بن
  ظاهرا .   والشروط  لتلك األركان 

فتتمثل يف عمل اجلوارح  كالصالة، والزكاة، واحلج واجلهاد وحنو ذلك  ركان والشروط  أل لوأما الداللة الظاهرة  
  .   األركان والشروط |طنايدل على توفر   -ظاهرا-من أعمال اجلوارح. فاالمتثال لألوامر والنواهي 

وجد عنده االعتقاد الصحيح الذي  قد    -فيما يظهر –فإن املكلف مل ميتثل إلداء أعمال اجلوارح  إال ألنه  

دت عنده الدالالت الباطنة الصحيحة اليت تضمنتها تلك الشروط.  ولكن هذا جتضمنته تلك األركان ، وو 

  فإنه امتثاله ظاهر.  ، كحال املنافق ،   وال يصح بدونه ، االمتثال الظاهر اليغين عن االمتثال الباطن 

 ال تثبت إال بعمل الجوارح ومما يدل على ذلك:   فالدالالت الباطنة لهذه األركان والشروط

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن      قوله تعاىل : َّÈوقوله تعاىل : )،  ، سورة التوبة  ١٠٥(من اآلية   〉َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى ا   َفَمْن

َعَمًال   فـَْليـَْعَمْل  رَبِِّه  لَِقاَء  يـَْرُجوا  َأَحًداَكاَن  رَبِِّه  بِِعَباَدِة  ُيْشِرْك  َوَال  اآلية  (  〉َصاِحلًا  الكهف  ١١٠من  تعاىل :   )  سورة  وقوله 

  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر    * َواْلَعْصِر   : لى، وقوله تع      〉ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا ِ|ْحلَقِّ َوتـََواَصْوا ِ|لصَّْربِ   * ِإنَّ اْإلِ

|=Å¡ xmr&  â¨$̈Ζ9$#  βr&  (# ûθä. u� øIãƒ  βr&  (#ûθ ä9θ à)tƒ  $ ¨ΨtΒ#u  öΝ èδuρ  Ÿω  tβθ ãΖ tFø7 ãƒ  ∩⊄∪  ô‰s) s9uρ  $ ¨Ζ tFsù  tÏ% ©!$# ÏΒ  öΝ ÎγÏ= ö6 s%  (  £yϑ n= ÷è u‹n= sù  ª!$# šÏ% ©! $#  (#θ è% y‰ |¹   ∅yϑ n= ÷èu‹ s9uρ  

tÎ/ É‹≈ s3ø9$#  ∩⊂∪  〈    سبحانه  وقال العنكبوت.  ٣،  ٢اآليتان  :  ÷Π r&  óΟçF ö6Å¡ xm  βr&  (#θ è= äzô‰ s?  sπ ¨Ψyfø9$#  $ £ϑ s9uρ  Ν ä3Ï? ù'tƒ  ã≅sW ¨Β  tÏ% ©! $#  (# öθ n= yz  ÏΒ  Ν ä3Ï= ö6 s%  (  ãΝ åκ ÷J ¡¡̈Β  

â!$ y™ ù't7 ø9$#  â !#§�œØ9$# uρ  (#θ ä9Í“ø9 ã—uρ  4®L xm  tΑθ à)tƒ  ãΑθ ß™ §�9$#  tÏ% ©! $#uρ  (#θ ãΖtΒ#u  … çµ yè tΒ  4 tL tΒ  ã� óÇnΣ  «!$#  3  Iω r&  ¨βÎ)  u� óÇnΣ  «!$#  Ò=ƒÍ� s%  ∩⊄⊇⊆∪  〈  البقرة. ٢١٤ اآلية  

  وجه االستدالل من عموم اآليات  ، وماجاء في معناها : أن اإليمان يقتضي العمل . 

 حكم الداللة الباطنة والداللة الظاهرة نفيا وإثباتا  :  اخلامسة املسألة  

االعتقاد الصحبح مبا تضمنته األركان من العقيدة يف النفي   من:  - الشروط  األركان و الباطنة هلذه    الداللة

،  وقبوله  ،  ويقينه    ،  وإخالصه،  وصدقه  ،  وحمبته  ،  علم القلب    :واإلثبات واملتابعة ، وما تضمنته الشروط من  

،    حدهفعلمها عند هللا و ،  فيما يتعلق vحكام اآلخرة  ،  وال إىل نفيها   ،  فهذه ال سبيل إىل إثباÁا    -وانقياده  
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والمعنى: أنه قد يوجد منه االمتثال الظاهري فيحكم له    يف أحكام الدنيا، فإeا تنبين على الظاهر.    أما

الباطنة فاسد العقيدة، وقد ال يوجد عنده ا،  باإلسالم   متثال  ال مع أنه قد يكون من حيث الداللة 

 مع أنه قد يكون من حيث الداللة الباطنة صحيح العقيدة.  ، الظاهر فيحكم بكفره أو فسقه 

  - (عمل الجوارح)، (فلم يمتثل بفعل األوامر وترك النواهي) -أما إذا لم توجد الداللة الظاهرة

الباطنة ؟  اليخلو األمر:  إن كان ترك المأمور به، أو فعل  فهل يستدل بذلك على نفي الداللة 

اإلسالم  ؛ فإن هذا يعتبر دليال على نفي الداللة الباطنة في  المنهي عنه يعد ناقضا من نواقض  

أحكام الدنيا، فإن من يدعي اإلسالم، ويقع في ناقض من نواقض اإلسالم الظاهرة ،كالشرك با<، 

من حيث   - ، أو تاركا لجميع األعمال فإنه يحكم بكفره  -على القول بتكفيره-أو يكون تاركا للصالة  

ولكن هذا الحكم الذي بنيناه  - اعتقاد كفر من فعل ناقضا من نواقض اإلسالم  : يعني١االعتقاد فقط 

على الظاهر ، ال يعني تطبيق أحكام الكفر عليه من حيث استباحة دمه وماله وغير ذلك من أحكام  

الردة، فهذا لم يقل به أحد ممن يعتبر قوله ؛ ألن  تطبيق أحكام الكفر على المعين البد أن يكون 

والتأكد  ، يصدر من حاكم شرعي في والية شرعية ، بعد إقامة الحجة واالستتابة  ،   بحكم شرعي

  من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

الكتاب والسنة أن من مات على ناقض من   وأما أحكام اآلخرة فعلمها عند هللا  ، وظاهر 

عني ذلك أن هذا هو  ، وال ي  نواقض اإلسالم المتفق عليها فهو من أهل النار عند من ثبت له ذلك 

  .    تعبدنا ببناء األحكام الشرعية على ما يظهر لنا بالدليلالحكم عند هللا ، وإنما 

كالصالة، والزكاة، والحج والجهاد   -ظاهرا-وبناء على ذلك، فاالمتثال لألوامر والنواهي   

    ونحو ذلك من األعمال الظاهرة يدل على توفر الداللة الباطنة لهذه الشروط ظاهرا.

وعدم  االمتثال لألوامر والنواهي ظاهرا، يدل داللة ظاهرة على فقدان الداللة الباطنة لهذه 

 الشروط  ظاهرا.  

فزوال الداللة الباطنة للحد األدنى ألي شرط من هذه الشروط يزيل اإليمان بالكلية، فإذا زال 

وإذا زال ،  الحد األدنى من تصديق القلب، أو ورضاه، ومحبته <، وصدقه، زال اإليمان بالكلية  

ان  شيء من األعمال كالصالة، والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله:  فهل يزول اإليم
 

طبيقه على املعني وفيه ما يشفي Øذن هللا  مقدمات يف   : ينظر  -  ١ ط ت ، وهو كتيب صغري مت حتكيمه من قبل جلنة علمية  التكفري وضواب
  .  متخصصة ºبعة ملركز حممد بن �يف للمناصحة ، وهو من الكتب اليت يتم تدريسها يف املركز 
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بالكلية؟ وهل يكفر تاركه أو ال يكفر ؟ وهل:  يفرق بين الصالة، وغيرها أو ال يفرق، فهو محل  

  على  فأكثرهم،  الشهادتني  غري    ºرك  قتل  ىف   العلماء: ". ..واختلف  - هللا  رحمه–القاضي عياض    قال   خالف.

وتقدمت اإلشارة لذلك    )  ١( " أكثر    الصالة  ºرك  ىف   �ذا  والقول   كفر:  وقيل،  الصحيح ، وهو  كفرٌ   ال  حدٌ   ذلك  أن

  هللا يف املسألة الثانية.  رمحهيف كالم الشيخ ابن |ز 

 

   

 

 ) ١٨١/  ١للقاضي عياض (  -إكمال املعلم شرح صحيح مسلم   -١
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  شرط عمل اجلوارح  املسألة السادسة  : أدلة  
  وقد دل على ذلك الكتاب والسنة :  

    فمن الكتاب :  ماتقدم في المسألة الرابعة  

  ومن السنة : 

١(  �C�{�:�G4�DR�tS�א�fY��:�G���($� ��=�א�G4ل��������8א�=�س��:"$)
فإذا ���r����rא��qحىت يقولوا$:�M3$ن�$��
א��S >=��وذ�א�ذ�,->=��4�W:3F�)�P ,=��د:�����و$:א�������r*��و���F*��4 {��قال�ها وصل�ا صالت�ا S�<Zوא

"q١(  א(�.� �
٢( fو�V-,-c�א��G43�4�G�����*=4�qא�ETR�=�א�G4ل�������8א�=�س��$)
$ن���r����حىت يشهدوا "��$:�M3$ن�$��

א�:��د:��C��و$:א�����k��rא�gZم��c4�Y�א�ذ 	Pذא��P�h�A.�א�א
א�א��hgcو/��ل�א�qو/�,ZRא�)���rא�qو$ن��
"q4 {�א��*���F٢(  �و(. 

٣( ��*=:�%	�R$��%�§ن��AR$�} 4م�gZא��}=S:�3$ن�Aذ��:)=4��V-,-c�א�f���*=4�qא�ETR�3�4�Gא���/)Fم�)�
4��8و
.��Rא���� �

   

 

  ) ( كتاب الصالة ، |ب فضل استقبال القبلة ) (�ذا اللفظ) ٣٩٢) برقم: (٨٧/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه"  (   -  )١(
لهم  ) ( كتاب اإلميان ، |ب فإن ºبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبي٢٥) برقم: (١٤/    ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" (  .    -   )٢(

له إال هللا حممد رسول  ) ( كتاب اإلميان ، |ب اْألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إ٢٢) برقم: (٣٩/    ١) (�ذا اللفظ) ومسلم يف "صحيحه" (
  هللا ) (مبثله.) 
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  ولتحقيق شرط العمل بالجوارح قسمان : 
4$��ل�א�א���hgc��A��Rو��א�	��8א�3xو��DRالقسم األول :��G:�}د)Iא^(�א���G° ©�4=���،،�و�P
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����AR=��א�	.� �

��ل�א���ن�،�� ����אIول���א�	��8א�>&�, ���Eالقسم الثاني:A�} 4ل�)/���,�Ãم�®��ن�و�,�9אIوא:�3/����
�fא�	�Sدא�Mوאn	��Mg:،�و��f`א�א�����¤> ©������fذ��Yאn&3و��yو
3 �»,�9א�=א��f�،Eذ��Yאn=(و��

�hא���ن�وT	v��،��وא��f�%v��tn`א�א��������Jא�=�س������)��J{א��ل�א���ن�א�A�f�=
�����8tnن�א�Aذא��
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وא}>=�����v	 *��>��ل�אIوא:���3
�>,x����y`א�& �%���:א�>.א:��
�:���أن ال یل��م  والمنافاة الجزئية :
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 يسر ) (�ذا اللفظ) ) ( كتاب اإلميان ، |ب الدين ٣٩) برقم: ( ١٧/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( -  ١


